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Sammanfattning 

Idag finns i Sverige särskilda beskattningsregler för små och medelstora företag, de så 

kallade fåmansföretagen. Reglernas syfte är att hindra omvandling av förvärvsinkomst 

till kapitalinkomst. Reglerna går under benämningen 3:12-reglerna och är placerade i 57 

kap. Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) (IL). 57 kap. innehåller bestämmelser om ut-

delning och kapitalvinst på kvalificerade andelar. Syftet med denna framställning är att 

utreda 3:12-reglerna. Framställningen inriktas särskilt på att analysera och tolka begrep-

pet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, i förhål-

lande till 3:12-reglernas syfte. 

3:12-reglerna har under årens lopp utretts och debatterats. Både den så kallade 3:12 ut-

redningen och rapporten reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimi-

tet har konstaterat att särskilda regler behövs för att förhindra att förvärvsinkomst om-

vandlas. Andra anser att reglerna är för hårda eller att reglerna helt enkelt borde slopas. 

3:12-reglerna får dock anses nödvändiga för att förhindra att förvärvsinkomst omvand-

las. Under beskattningsåret 2006 genomfördes ett antal lättnader i regelverket. I sam-

band med detta togs även den så kallade klyvningsregeln bort. Klyvningsregeln kom 

dock snart att återinföras, för att gälla fram till 2009 i avvaktan på en ny 3:12-utredning. 

Vad som sker efter årsskiftet med klyvningsregeln är oklart och förutsebarheten är, som 

den många gånger varit när det kommer till 3:12-reglerna, obefintlig. Valet att återinföra 

klyvningsregeln får dock anses vara olyckligt. Att ta upp utdelning till beskattning an-

norlunda i jämförelse med kapitalvinst på avyttringar är emot likformighetsprincipen. 

Lagstiftaren borde istället avvaktat en ny utredning.   

Vid bedömningen huruvida en andel är att anse som kvalificerad kan begreppet samma 

eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, få en betydande roll. 

Regeringsrätten har i ett fåtal fall tolkat begreppet. Rättsläget är dock osäkert angående 

dess tolkning. Ett kringgående har uppmärksammats avseende dess tillämplighet. Sedan 

en lagändring som genomfördes år 1995 anses bestämmelsen inte vara tillämplig på det 

överlåtande företaget vid flytt av verksamhet. Skatterättsnämnden har i början på året 

avgjort ett flertalet förhandsbesked avseende tolkningen av begreppet. Skatterättsnämn-

den har ansett att bestämmelsen är tillämplig både på det överlåtande som det förvär-

vande företaget vid flytt av verksamhet. Förhandsbeskeden hade dock skiljaktiga. I för-

handsbeskeden har vidare frågan ställts huruvida bestämmelsen även gäller då ett före-

tag uppdelas på flera företag. I enlighet med 3:12-reglernas syfte bör begreppet samma 

eller likartad verksamhet vara tillämpligt på både flytt av verksamhet och andra före-

tagsuppdelningar mellan den skattskyldige eller närstående. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag finns i Sverige särskilda beskattningsregler för små och medelstora företag, de så 

kallade fåmansföretagen
1
.
2
 Beskattningsreglerna för fåmansföretagen och deras ägare 

infördes i större utsträckning vid 1977 års taxering.
3
 Syftet med fåmansföretagsreglerna 

är att hindra att en fördelning av lön mellan närstående görs på ett sätt som inte motsva-

rar den insats som vederbörande verkligen har gjort i företaget.
4
  

Genom den stora skattereformen som genomfördes i Sverige i början på 1990-talet kom 

utdelning och aktieförsäljning att ge en lägre beskattning i jämförelse med att ta ut lön 

ur företaget. Med anledning av detta infördes särskilda regler för att hindra omvandling 

av arbetsinkomst till kapitalinkomst.
5
 Reglerna går under benämningen 3:12-reglerna då 

de tidigare var placerade i 3 § 12 och 12 a-e mom. lagen om statlig inkomstskatt (SFS 

1947:576).
6
 Numera återfinns till stora delar dessa regler i 57 kap. Inkomstskattelagen 

(SFS 1999:1229) (IL).
 
3:12-regelverket bygger på att en schablonmässig kapitalavkast-

ning bestäms och tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital, resterande del anses 

vara förvärvsinkomster och tas således upp i inkomstslaget tjänst.
7
 

3:12-reglerna är under ständig debatt gällande att olika intressegruppers krav ska beak-

tas.
8
  Svenskt Näringsliv påpekar att en internationell jämförelse visar att Sverige har re-

lativt få småföretagare och att skattetrycket på dessa är stort.
9
 Vidare anses 3:12 regler-

na vara krångliga.
10

 Det är betydligt vanligare i många industriländer att istället lätta 

skattetrycket på små och medelstora företag.
11

 Vidare vill Svenskt Näringsliv framhålla 

att de mindre företagen vanligtvis är de som tar de största riskerna i jämförelse med 

större företag. Småföretagen är oftast beroende av större företag som beställer deras va-

ror eller tjänster. Vidare är småföretagen känsligare mot till exempel konjunktursväng-

                                                 
1
 Se avsnitt 3.3 för definitionen av fåmansöretag. 

2
 Se 56-57 kap. Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) (IL). 

3
 Prop. 1975/76:79. 

4
 Prop. 1975/76:79, sid. 1. 

5
 Prop. 1989/90:110, sid. 466–468. 

6
 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 59. 

7
 Prop. 1989/90:110, sid. 467. 

8
 Se SOU 2002:52, sid. 17. 

9
 Svenskt Näringsliv, Dagens fåmansbolagsregler, 2006, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infor_en_ny_entreprenorsbeskatt/article2943.ece, hämtad 2009-

09-09. 

 
10

 Se prop. 2005/06:40 sid. 42 och Gunne, 3:12 reglerna kan slopas, SvSkT 2008, sid. 667. 

11
 Svenskt Näringsliv, Dagens fåmansbolagsregler, 2006, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infor_en_ny_entreprenorsbeskatt/article2943.ece, hämtad 2009-

09-09. 
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ningar och den tekniska utvecklingen. Dessutom kan den mindre företagaren inte välja 

hur engagerad denne vill vara eller byta anställning lika enkelt som en anställd.
12

 

3:12-reglerna har också varit under ständig förändring och det är under senare år som 

fåmansföretagsreglerna fått sina större förändringar.
13

 Enligt Svenskt Näringsliv har 

3:12-reglerna kommit att bli bättre än vad de har varit för de medelstora företagen men 

menar att för småföretagarna är reglerna fortfarande allt för stränga.
14

 

I början av 2000-talet genomfördes en omfattande utredning gällande 3:12 reglerna, 

”Beskattning av småföretag”.
15

 I utredningen konstaterades att särskilda regler behövs 

för att hindra skattemässig inkomstomvandling då de allmänna reglerna inte uppfyller 

detta. Utredningen ledde således endast fram till att det var aktuellt att ändra inom själva 

fåmansföretagsreglerna.
16

 

Kritiker menar dock fortfarande att reglerna minskar företagares vilja att investera i sina 

företag och därmed hämmas företagens tillväxt.
17

 Dessutom visar en undersökning 

gjord av Arkitraven, på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, att kostnaderna för före-

tagen att hantera 3:12-reglerna uppgår till omkring 1,5 miljarder kronor per år.
18

 Vidare 

har åsikter framförts att det faktiskt är möjligt att helt slopa regelverket. Detta då de 

lättnader som införts i regelverket har inneburit att så lite som ungefär 15 procent drab-

bas av den högre skatt som reglerna innebär. Vidare kan fåmansföretagen som endast 

erlägger 20-procentig kapitalskatt tänka sig att erlägga skattesats om 25 procent vid slo-

pandet av 3:12-reglerna.
19

 

Senaste ändringen inom 3:12-regelverket är att den så kallade klyvningsregeln
20

 har 

återinförts.
21

 Regeln innebär att kapitalvinster på kvalificerade andelar
22

 vid beskatt-

ningen tas upp till hälften i inkomstslaget tjänst och till hälften i inkomstslaget kapital 

till den del vinsten överstiger gränsbeloppet
23

. Regeln är dock endast tillfällig och upp-

                                                 
12

 Svenskt Näringsliv, Dagens fåmansbolagsregler, 2006, 

   http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infor_en_ny_entreprenorsbeskatt/article2943.ece, hämtad 2009-           

09-09. 

 
13

 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, sid. 416. 

14
 Svenskt Näringsliv, Dagens fåmansbolagsregler, 2006, 

   http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infor_en_ny_entreprenorsbeskatt/article2943.ece, hämtad 2009-   

09-09. 

 
15

 SOU 2002:52. 

16
 SOU 2002:52, sid. 122. 

17
 Motion 2005/06: Sk430. 

18
 Näringslivets regelnämnd, Företagens kostnader för 3:12 reglerna, 2007, 

  http://www.nnr.se/assets/files/publikationer/nnr_foretagenskostnaderfor312.pdf, hämtad 2009-09-09. 

 
19

 Gunne, 3:12 reglerna kan slopas, SvSkT 2008, sid. 667–675. 

20
 Klyvningsregeln beskrivs i avsnitt 3.4.5. 

21
 Se prop. 2007/08:19. 

22
 Kvalificerade andelar behandlas i avsnitt 3.4. 

23
 Innebörden av gränsbeloppet beskrivs i avsnitt 3.4.4. 
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hör att gälla efter årets slut. Näringslivets Skattedelegation hemställer till regeringen att 

klyvningsregeln i vart fall bör finnas kvar även efter årsskiftet. I hemställan framförs att 

i det ekonomiska klimatet som vi befinner oss i idag är det av yttersta vikt att regelver-

ket inte blir strängare.
24

 Klyvningsregeln anses dock strida mot likformighetsprinci-

pen.
25

 Vidare anses den öppna dörrarna för skatteplanering.
26

 Ovisshet råder om klyv-

ningsregelns framtid och under rådande omständigheter kan den som väljer att avyttra 

sitt företag efter årsskiftet belastas med en betydande större skattebörda än om avytt-

ringen företas i år.
27

 Vad som väntar efter årsskiftet är det ingen som vet och för att cite-

ra Lars Arvidsson, ”[m]ed hänsyn till de ständiga förändringarna och komplexiteten är 

förutsebarheten på detta område tyvärr begränsad och det enda man med säkerhet kan 

förutse är att reglerna åter kommer förändras”.
28

 

Syftet med 3:12-reglerna är som ovan konstaterats att hindra omvandling av arbetsin-

komster till lägre beskattade kapitalinkomster. I praktiken försöker företagen dock und-

komma tjänstebeskattningen. Frågan är dock om detta är möjligt med våra nuvarande 

3:12-regler och om det nu är möjligt, är reglerna i så fall verkligen ändamålsenliga i 

förhållande till sitt syfte.  

I 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL finns en karensregel
29

 som innebär att en andel anses vara kva-

lificerad fem år efter det att andelen upphör att vara kvalificerad. Olika former av ka-

rensbolag förekommer för att kringgå 3:12-regelverket.
30

 I och med en lagändring som 

genomfördes år 1995 har eventuellt paragrafens tillämpningsområde kommit att ändras 

avseende begreppet samma eller likartad verksamhet.
31

 Enligt bland annat 3:12-

utredningen
32

 torde innebörden av 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL numera innebära att det är 

möjligt att undkomma 3:12-reglerna genom att flytta verksamheten mellan olika före-

tag. Det vill säga att den skattskyldige upphör med sin verksamhet för att sedan fortsätta 

att bedriva den i ett nytt företag. Det ”gamla” företaget läggs i karens för att kapital-

vinsten efter karenstiden ska beskattas enligt de allmänna reglerna istället för 3:12-

                                                 
24

 Hemställan beträffande klyvningsregeln i 3:12 regelverket – skrivelse från Näringslivets Skattedelega-

tion, 2009. 

   http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Skrivelse_2009-157_18542a.pdf, hämtad 

2009-09-10.  

 
25

 Prop. 2007/08:19, sid. 15.  

26
 Prop. 2005/06:40, sid. 59. 

27
 Larsson, Kraftig skatteskärpning hotar ägare till fåmansföretag. 

   http://www.pwcnews.se/SYSTEM/Nyheter-som-lankas-till-fran-startsidans-hogerkolumn/Manadens-

kronikor---Hans-Peter-Larsson/, hämtad 2009-09-10. 

 
28

 Arvidsson, Förändringar i ”3:12-reglerna” taxeringsåren 2008, 2009 och 2010, SvSkT 1/2008, sid. 

55. 

29
 Karensregeln behandlas i avsnitt 3.4.3. 

30
 Se Sundkvist och Bergman, Se upp med s.k. träda-/karensbolag inom fåmansföretagssektorn, 2009, 

   http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Se-upp-med-sk-trada-karensbolag-inom-

famansforetagssektorn/, hämtad 2009-09-14. 

 
31

 Se SOU 2002:52, sid. 323–325. 

32
 Utredningens presenterades i SOU 2002:52. 
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reglerna. Trots upprepade iakttagelser om denna eventuella möjlighet till kringgående 

av lagtexten har ingen förändring av lagtexten skett.
33

 

I början på året avgjorde Skatterättsnämnden ett flertal förhandsbesked
34

 rörande tilläm-

ningen av begreppet samma eller likartad verksamhet. Förhandsbeskeden behandlar oli-

ka situationer då verksamheten delas upp på flera företag och huruvida detta innebär att 

samma eller likartad verksamhet bedrivs. Vilka situationer som omfattas av lagtexten 

synes vara oklart och Silfverberg anser att frågan om hur 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL avse-

ende begreppet samma eller likartad verksamhet ska tillämpas borde klargöras.
35

  

1.2 Syfte 

Syftet med denna framställning är att utreda de så kallade 3:12-reglerna. Framställning-

en inriktas särskilt på att analysera och tolka begreppet samma eller likartad verksam-

het, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, i förhållande till 3:12-reglernas syfte. 

1.3 Metod 

För att besvara uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 

metoden utgår ifrån existerande rättskällor för att utreda de rättsliga regler som finns, de 

lege lata, eller som lagstiftaren bör skapa, de lege ferenda.
36

 Uppsatsens analys kan 

därmed innehålla kritik och även ge förslag inför framtiden vilket torde vara godtaget 

enligt rättsdogmatisk metod.
37

  

Utgångspunkten för uppsatsen är den svenska lagstiftningen vilken är en av de rättskäl-

lor som används inom den rättsdogmatiska metoden.
38

 3:12-reglerna återfinns till stora 

delar i 57 kap. IL vilket innebär att uppsatsen huvudsakligen kommer att behandla dessa 

regler. Reglerna är under ständig omarbetning vilket innebär att det är av yttersta vikt 

inom detta område att använda sig av den senaste lagtexten för att fastställa gällande 

rätt. Vidare har tillfälliga regler, den så kallade klyvningsregeln, införts i 3:12-

regelverket och har då placerats i övergångsbestämmelserna vilket måste observeras.  

Då 3:12-regelverket är komplext behövs information utöver lagtexten för att besvara 

vissa juridiska frågeställningar. Vägledningen hämtas då i förarbetena till lagstiftningen. 

I förarbetena framhålls syftet med de olika lagreglerna och ger således en anvisning om 

hur lagreglerna bör tolkas. Den teleologiska lagtolkningsmetoden innebär att skälen för 

en lagregel och även dess ändamål studeras.
39

 Då framställningens syfte är att utreda 

tolkningen avseende begreppet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 

                                                 
33

 Se SOU 2002:52, sid. 323-325 och Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad 

ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet, sid. 75. 

34
 Se SRN dnr. 117-07/D, 57-08/D, 69-08/D, 77-08/D och 112-08/D. 

35
 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, SN 2009, sid. 437–451. 

36
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, sid. 178. 

37
 Se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, 2001, sid. 27. 

38
 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, 2001, sid. 22. 

39
 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, 2009, sid. 678. 
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4 § 1 st. § p. IL, i förhållande till 3:12-reglernas syfte används den teleologiska lagtolk-

ningsmetoden.  

Förarbetena till lagtexten är ofta till stor hjälp vid tolkning av lagtext, dock kan förarbe-

tena också många gånger vara knapphändiga och inte ge någon vägledning överhuvud-

taget. Detta kan bero på att det kan vara svårt att på förhand tänka sig in i alla situatio-

ner som kan komma att uppstå där reglerna är tillämpliga. Detta innebär att det kan vara 

svårt att genom lagtext och förarbeten veta hur reglerna ska tillämpas på en specifik si-

tuation. Det kan också vara så att det i förarbetena medvetet lämnats dörrar öppna för 

tolkning med en förhoppning om att rättspraxis ska avgöra och ge vägledning i frågan. 

Begreppet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, är 

ett exempel. Där har lagstiftaren inte tyckt att det varit lämpligt med en precisering i 

lagtexten och inte heller en utförlig beskrivning i förarbetena.
40

 Detta innebär dock att 

begreppet är svårtolkat och stor vikt läggs på den praxis som finns inom området. Vida-

re används kvantifierade uttryck som exempelvis betydande på ett flertal ställen i 57 

kap. IL, utan att orden har densamma innebörd, vilket innebär att förarbeten får en av-

görande roll för att utreda dess innebörd.
41

 

Det är inte alltid en förändring av en lagparagraf kommenteras i förarbetena. När det 

kommer till den karenstid som återfinns i 57 kap. 4 § IL, ändrades denna från att tidiga-

re ha varit tio år till att numera vara fem år. Det enda som framförs i förarbetena är att 

det inte borde innebära att någon mer omfattande skatteplanering blir aktuell.
42

 Vad som 

menas med detta framgår inte och det är då svårt att se motivet till den sänkta karensti-

den. Vidare är förarbetena i många fall otydliga. Detta är fallet kring den förändring 

som gjordes år 1995, i förhållande till begreppet samma eller likartad verksamhet, vilket 

har lett till osäkerhet kring dess tillämplighet.  

På grund av det ovan nämnda får vägledning hämtas från rättspraxis. Domstolsavgöran-

den från högsta instans, vid skatterättsliga ärenden Regeringsrätten, är av ytterst vikt vid 

tolkningen av lagtexten.
43

 Ärendena som Regeringsrätten avgör är dock de situationer 

som är för handen vilket innebär att den situationen inte alltid går att jämföra med en 

annan. Detta innebär att det är svårt att till hundra procent förlita sig på dessa avgöran-

den med tilltron om att de även ska gälla i en annan specifik situation. Det kan även 

vara så att en situation inte avgjorts i Regeringsrätten utan endast i lägre instanser. Inom 

skatterätten finns även Skatterättsnämnden som avgör vissa skatterättsliga ärenden ge-

nom förhandsbesked. Dessa avgöranden saknar dock det värde som avgöranden från 

Regeringsrätten har. Viss beaktning kommer dock att tas till sådana avgörande för att få 

ett underlag till en diskussion i frågan om hur 57 kap 4 § 1 st. 1 p. IL ska tolkas avseen-

de begreppet samma eller likartad verksamhet.
44

 Detta för att den rättspraxis som finns 

på området från Regeringsrätten inte är så omfattande och i förhandsbeskeden, som av-

                                                 
40

 Se SOU 2002:52, sid. 315. 

41
 Se exempelvis 57 kap. 4 och 5 §§ IL där det kvantitativa uttrycket betydande används i båda paragra-

ferna utan att ordet har densamma innebörd. 

42
 Se prop. 1996/97:45, sid. 50. 

43
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, sid. 91. 

44
 SRN dnr. 117-07/D, 57-08/D, 69-08/D, 77-08/D och 112-08/D. 



 Inledning 

 
6 

gjordes i början på året, ställs tillämpningen av begreppet samma eller likartad verk-

samhet på sin spets. 

Lag, förarbeten och prejudikat utgör auktoritativa argument då den juridiska frågeställ-

ningen ska besvaras. Men även doktrin kan användas som källa för att besvara den juri-

diska frågeställningen.
45

 Doktrin kommer dock längst ner på hierarkin efter lag, förarbe-

ten och praxis.
46

 3:12-regelverkets ständiga omarbetning innebär att all doktrin inte ut-

går från senaste lagändringarna inom området vilket dock iakttas. Informationen kan bli 

knäpphändig när det kommer till de senaste lagändringarna vilket innebär att olika syn-

punkter kring dessa regler är svårare att finna. Den doktrin som används är både läro-

böcker och juridiska fackböcker skrivna av tidigare praktiserande eller praktiserande ju-

rister inom fåmansbolagssektorn. Hänsyn tas till att en del av fackböckerna är främst 

avsedda för praktisk handledning men inblicken av den praktiska verksamheten är av 

vikt för att kunna besvara syftet. Vidare innehåller även en del av dessa böcker en mer 

akademisk inriktning även om så i ett mindre omfång. De juridiska fackböckerna inne-

håller dessutom mer information om olika tillvägagångssätt vid skatteplanering vilket 

gör att dessa används ganska omfattande för att undersöka om och hur reglerna kring-

gås. Viss information går även att finna på olika skattekonsulters hemsidor. Denna in-

formation är dock oftast väldigt knapphändig och beskriver endast olika tillvägagångs-

sätt i stora drag. Detta innebär att författaren själv får fylla i de luckor som fattas vilket i 

sin tur innebär att materialet i dessa delar inte är av samma rättskällevärde.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen beaktar huvudsakligen fåmansföretag vars företagsform är aktiebolag då 

skatteplanering för att undkomma 3:12-reglerna torde vara vanligare inom denna före-

tagsform. Vidare kommer inte förfarandet dubbel intern aktieöverlåtelse att beaktas då 

Regeringsrätten i RÅ 2009 ref. 31 ansåg att förfarandet stred mot skatteflyktslagen.  

Den flytt eller uppdelning av verksamheten som genomförs för att försöka undkomma 

3:12-reglerna kan ske på ett flertal sätt. I vissa fall besitter företagsägaren kunskapen, 

vilket kan vara fallet vid exempelvis konsultverksamhet, företagsägaren tar då med sig 

sin kunskap till det nya företaget. Men i vissa fall kan även andra tillgångar flyttas med 

till ett nytt företag. Hur den flytten eller uppdelningen av verksamhet sker och vilka reg-

ler som är tillämpliga kommer inte behandlas i uppsatsen då detta inte ligger inom ra-

men för framställningens syfte. Vidare har reglerna om näringsbetingade andelar inte 

någon betydelse för att besvara uppsatsens syfte. Reglerna kommer dock vidröras vid 

beskrivningen av ett förfarande men under vilka omständigheter avyttring av sådana an-

delar är skattefria kommer inte återges. Vidare kommer reglerna om skalbolag inte att 

behandlas då de inte har relevans för att besvara framställningens syfte. 

1.5 Disposition 

I det andra kapitlet utreds 3:12-reglerna historia och de senaste ändringarna inom 3:12-

regelverket. Detta för att läsaren ska få en förståelse för 3:12-reglernas införande och 

vilka förändringar som skett fram tills idag samt motiven till dessa förändringar. Läsa-

                                                 
45

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, sid. 90. 

46
 Lehrberg, Praktisk juridik metod, 2006, sid. 179–180. 
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ren får i detta kapitel en förståelse för problematiken kring regelverket och även en in-

sikt i varför reglerna är utformade som de är idag. 

I det tredje kapitlet beskrivs som utgångspunkt 3:12-reglernas syfte. Därefter övergår 

framställningen till att beskriva 3:12-reglerna, de lege lata. Läsaren tillgodogör sig i 

detta kapitel en förståelse för hur 3:12-regelverket är uppbyggt och när regelverket blir 

tillämpligt. Vidare får läsaren insikt i vilka tillämpningsproblem som kan komma att 

uppstå vid tillämpning av regelverket. I nästa kapitel behandlas ett av dessa tillämp-

ningsproblem ingående.  

I det fjärde kapitlet analyseras tolkningen avseende begreppet samma eller likartad 

verksamhet som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. § p. IL. Tolkningen sker i förhållande till 

3:12-reglernas syfte, vilket har beskrivits i föregående kapitel. Först behandlas Reger-

ingsrättens avgöranden för att följas av en beskrivning av den tolkningsproblematik som 

uppstått efter att bestämmelsen ändrades år 1995. Slutligen behandlar det fjärde kapitlet 

de nyligen avgjorda förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden avseende tolkningen av 

begreppet samma eller likartad verksamhet. 

I det femte kapitlet återfinns en avslutande analys. Först behandlas 3:12-reglerna i all-

mänhet. Den andra delen behandlar tolkningen av begreppet samma eller likartad verk-

samhet. Tolkningen av begreppet görs i förhållande till 3:12-reglernas syfte i enlighet 

med framställningens syfte. Kapitlet avslutas med en slutsats där framställningens syfte 

besvaras. 
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2 Fåmansföretagsreglernas historia och aktuella för-
ändringar inom regelverket 

2.1 Inledning 

3:12-reglerna är några av de regler som är mest omtalade i Inkomstskattelagen (SFS 

1999:1229) (IL).
47

 För att få en förståelse för problematiken kring reglerna och vilka 

förändringar som regelverket genomgått kommer nedan reglernas historik och aktuella 

förändringar att återges. Detta skapar en insikt i varför reglerna tillkommit och motiven 

till de ändringar som gjorts. Med denna utgångspunkt skapas en grund för en diskussion 

kring 3:12-reglerna, de lege lata.  

2.2 Historik 

2.2.1 Införandet av särskilda regler för fåmansföretag 

Vid 1977 års taxering kom särskilda regler för fåmansföretag att gälla.
48

 Dessförinnan 

fanns endast vissa särbestämmelser som gällde för fåmansföretagen och begreppet få-

mansföretag fanns inte enhetligt definierat.
49

  Åren innan reglerna infördes hade ett stort 

antal aktiebolag bildats och av alla aktiebolag på marknaden var omkring 85 procent 

fåmansföretag. Anledningen till det stora antalet nybildade aktiebolag ansågs vara de 

skilda fördelarna som uppnåddes vid beskattningen.
 50

  

Beskattningen rörande fåmansföretag ansågs därmed vara bristfällig främst med den an-

ledningen att fåmansföretagen och dess ägare accepterades som två fristående subjekt.
51

 

Lättnader i beskattningen ansågs med anledning av detta ha uppstått genom att flera fa-

miljemedlemmar tog del av företagets inkomst och genom att privata levnadskostnader 

erlagdes med företagets resurser.
52

 Då de första fåmansföretagsreglerna infördes var 

reglerna avsedda att begränsa möjligheten att fördela företagets inkomst inom famil-

jen.
53

 Vidare infördes så kallade stoppregler, vilka skulle förhindra att skattelättnader 

uppstod vid uthyrande av lokaler till företaget eller att avtal avtalades med företaget 

som avsåg köp eller försäljning av egendom.
54

 

                                                 
47

 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid. 5. 

48
 Prop. 1975/76:79, sid. 1. 

49
 Prop. 1975/76:79, sid. 40. 

50
 Prop. 1975/76:79, sid. 38. 

51
 Prop. 1975/76:79, sid. 39. 

52
 Prop. 1975/76:79, sid. 39. 

53
 Prop. 1975/76:79, sid. 1. 

54
 Prop. 1975/76:79, sid. 1. 
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2.2.2 3:12-reglernas införande och slopade stoppregler 

I början på 1990-talet genomfördes en omfattande skattereform,
55

 vilket kom att innebä-

ra att kapitalinkomster beskattas med en proportionell skattesats om 30 procent och en 

progressiv beskattning för förvärvsinkomster med en marginalskatt på omkring 50 pro-

cent. Detta kom att innebära att fåmansföretagaren kunde ta ut förvärvsinkomst som ut-

delning eller reavinst vilket då medförde en lindrigare beskattning.
56

 Därför infördes 

särskilda regler för fåmansföretag som innebar att en genomsnittlig kapitalavkastning 

skulle tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital och resten i inkomstslaget tjänst.
57

 

Reglerna placerades i 3 § 12 och 12 a-e mom. lagen om statlig inkomstskatt (SFS 

1947:576) och har därför kommit att gå under benämningen 3:12 reglerna.
58

 Numera 

återfinns till stora delar dessa regler i 57 kap. IL.  

Under 1990-talet sågs 3:12-reglerna över vid ett flertal tillfällen,
59

 bland annat infördes 

lättnader i form av ett skattefritt utdelningsutrymme in i regelverket.
60

 Vid årsskiftet 

1999/2000 kom flertalet av de särskilda stoppregler som införts för fåmansföretagen vid 

1977 års taxering att sluta gälla. Istället tillämpades från beskattningsår 2000 allmänna 

skatteregler.
61

 

2.2.3 Fåmansföretagsutredningar 

Regeringen bemyndigade år 1999 chefen för finansdepartementet att utse en särskild ut-

redare för att granska 3:12-regelverket, den så kallade 3:12 utredningen.
62

 I utredningen 

uppmärksammas det faktum att 3:12 reglerna har förändrats ett flertal gånger vilket in-

nebär att 3:12-regelverket har blivit komplext och ohanterligt.
63

 Därmed ställdes frågan 

huruvida 3:12-reglerna verkligen behövdes. I utredningen konstaterades att det inte är 

möjligt att genom allmänna regler komma åt problemet med omvandling av förvärvsin-

komster i fåmansföretag. En ”[…] särreglering synes ofrånkomlig så länge skattesy-

stemets grundstruktur innefattar en lägre beskattning av kapitalinkomster än av arbets-

inkomster”.
64

  

År 2004 var det återigen aktuellt med en ny utredning av 3:12-reglerna, rapporten re-

formerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet
 65

. Utredningen tog läng-

                                                 
55

 Se prop. 1989/90:110 

56
 Prop. 1989/90:110, sid. 466. 

57
 Prop. 1989/90:110, sid. 467. 

58
 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 59. 

59
 Prop. 1993/94:234, prop. 1995/96:109 och prop. 1996/97:45. 

60
 Prop. 1996/97:45. 

61
 Prop. 1999/2000:15. 

62
 SOU 2002:52. 

63
 SOU 2002:52, sid. 108. 

64
 SOU 2002:52, sid. 110–122. 

65
 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet. 



 Fåmansföretagsreglernas historia och aktuella förändringar inom regelverket 

 
10 

re tid än beräknat då arbetet, enligt utredarna, ansågs vara komplext.
66

 Utredarnas upp-

drag var att förändra 3:12-reglerna, dock med beaktande att det ursprungliga syftet skul-

le behållas, till att bli mer neutrala i förhållande till investeringar med olika risk.
67

 I ut-

redningen konstaterades återigen att 3:12-reglerna behövs.
68

 Vidare kom utredningen 

med förslag på förändringar,
69

 vilka lagstiftaren senare kom att beakta.
70

  

2.2.4 2006 års reformering 

Regeringen anförde i budgetpropositionen för år 2005 att 3:12-reglerna borde ändras till 

att bli mer förmånliga för fåmansföretagen,
71

 och under år 2006 genomgick fåmansföre-

tagsreglerna stora förändringar som framkommit i de ovan anförda utredningarna.
72

 

Förändringarna innebar bland annat att det vid beräkningen av den inkomst som ska tas 

upp i inkomstslaget kapital hos ägaren, lades större vikt vid de löneutbetalningar som 

gjorts i företaget. Vidare infördes en förenklingsregel
73

 som kan användas vid beräkning 

av den inkomst som ska tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital av ägaren.
74

  

Ytterligare en stor förändring som gjordes var att det skattefria utdelningsutrymmet som 

fanns i regelverket togs bort och en justering av skattesatsen från 30 procent till 20 pro-

cent kom istället att gälla för kvalificerade andelar upp till ett visst belopp. För onotera-

de andelar som inte var att anses som kvalificerade sänktes skattesatsen från 30 till 25 

procent. Även den så kallade klyvningsregeln
75

 avskaffades.
76

 Motivet till att klyvnings-

regeln avskaffades var delvis att skatteplanering genom så kallad ”intern aktieöverlåtel-

se”
77

 ökat för att få en lägre beskattning av förvärvsinkomster. Att använda sig av en 

särskild reglering för interna aktieöverlåtelser för att på så vis möjliggöra en fortsatt an-

vändning av klyvningsregeln ansågs för komplext.
78

 Trots att 3:12-reglerna genom den-

na ändring innebar en ökad skattebörda för fåmansföretagen ansågs detta vara berättigat 

utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga i förhållande till de övriga förändringar som 

                                                 
66

 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid 1. 

67
 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid 23. 

68
 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid 21. 

69
 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid 7. 

70
 Prop. 2005/06:40, sid. 34. 

71
 Prop. 2004/05:1, sid. 211–212. 

72
 Prop. 2005/06:40, sid. 34. 

73
 Regeln beskrivs i avsnitt 3.4.4.  

74
 Prop. 2005/06:40, sid. 1–2. 

75
 Se avsnitt 3.4.5. för en beskrivning av regelns tillämpningsområde. 

76
 Prop. 2005/06:40, sid. 1–2. 

77
 Se avsnitt 3.4.3 för en beskrivning av en intern aktieöverlåtelse. 

78
 Prop. 2005/06:40, sid. 59. 
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gjordes för att förbättra för fåmansföretagaren. Särskilt framhävdes likformighet, pre-

vention, legitimitet och förenklingar som utgångspunkter för förändringarna.
79

 

De lättnader som infördes innebär dock enligt Gunne att reglerna lika väl kan slopas. 

Detta med anledning av att det endast är 15 procent som drabbas av de hårdare 3:12-

reglerna, medan de som beskattar utdelning till 20 procent i inkomstslaget kapital kan 

tänka sig en skattesats om 25 procent i enlighet med onoterade andelar. Av denna an-

ledning anser Gunne att reglerna faktiskt kan slopas.
80

 

2.3 Senaste ändringarna i 3:12-regelverket 

Klyvningsregeln, som avskaffades under år 2006, skulle snart återkomma i 3:12-

regelverket. Redan inför budgetpropositionen gällande år 2007 kom regeringen med 

förslaget om en återinföring av klyvningsregeln i väntan på en ny 3:12-utredning.
81

 

Klyvningsregeln infördes att gälla för en övergångsperiod. Denna gång valde lagstifta-

ren dock att komplettera lagstiftningen med särskilda regler för att förhindra skattepla-

nering.
82

 Anledningen till att klyvningsregeln endast återinfördes för att gälla under en 

viss tid var att Regeringen ansåg att det av likformighetsperspektiv inte är lämpligt att 

inkomster över gränsbeloppet
83

 beskattas hårdare vid utdelning än vid avyttring av an-

delar. Vidare ansågs att de tidigare förändringarna som gjorts för att förbättra för få-

mansföretagen borde ha nått tillräckliga effekter efter utgången av klyvningsregelns till-

lämplighetstid.
84

 

De särskilda reglerna som infördes för att förhindra skatteplanering avsåg interna an-

delsförsäljningar av kvalificerade andelar. Vid sådana förfaranden tillämpas inte klyv-

ningsregeln. Undantag görs för sådana förfaranden om de genomförs som ett led i ett 

generationsskifte och den skattskyldige begär det.
85

 

Regler för att förhindra skatteplanering genom en intern aktieöverlåtelse infördes redan 

under beskattningsår 1973.
86

 Dessa avskaffades dock i samband med skattereformen i 

början på 1990-talet eftersom nya fåmansföretagsregler skulle införas.
87

 Men då det 

blev aktuellt att återigen införa klyvningsregeln, om så endast för en övergångsperiod, 

ansågs de särskilda reglerna vid intern aktieöverlåtelse nödvändiga. Anledningen var 

bland annat att den högsta marginalskatten på förvärvsinkomster höjts och även att det 

numera borde vara möjligt att tillgodogöra sig en vinstkronas fulla värde i vart fall vid 

interna aktieöverlåtelser.
88

 Detta innebär enligt regeringen att incitamentet är stort att 

                                                 
79

 Prop. 2005/06:40, sid. 60. 

80
 Gunne, 3:12 reglerna kan slopas, SvSkT 2008 sid. 667–675. 

81
 Prop. 2006/07:1, sid. 152–153. 

82
 Prop. 2007/08:19. 

83
 Gränsbeloppet beskrivs i avsnitt 3.4.4. 

84
 Prop. 2007/08:19, sid. 15.  

85
 Se Övergångsbestämmelse 2007:1251 och prop. 2007/08:19, sid. 16. 

86
 Prop. 1973:207, sid. 1. 

87
 Prop. 1989/90:110, sid. 167. 

88
 Prop. 2007/08:19, sid. 18. 
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använda sig av interna aktieöverlåtelser för att åtnjuta vinsterna i fåmansföretagen. De 

särskilda reglerna ansågs dock bli komplicerade och öka den administrativa bördan vil-

ket regeringen inte motsatte sig. Regeringen menade dock att detta fick stå tillbaka ef-

tersom det är av vikt att komma åt den avancerade skatteplanering som sker. Regeringen 

påpekade dessutom att det inte är frågan om någon överbeskattning utan reglerna syftar 

till att vara neutrala.
89

  

Då klyvningsregeln som det ser ut i dagsläget inte kommer att gälla efter beskattnings-

årets utgång innebär detta att en skattelättnad uppstår vid en avyttring under beskatt-

ningsåret i jämförelse med efter det aktuella beskattningsåret.
90

 Om detta innebär att 

fåmansföretagarna som går i avyttringstankar väljer att påskynda denna process för att 

tillgodogöra sig denna skattelättnad ska vara osagt men om inte annat så råder det en 

osäkerhet kring framtiden och förutsebarheten inom 3:12-regelverket kan i det närmaste 

anses vara obefintlig. Under rådande ekonomiska klimat menar Näringslivets Skattede-

legation att det dock är av ytterst vikt att klyvningsregeln även finns kvar efter årsskif-

tet.
91

  

                                                 
89

 Prop. 2007/08:19, sid. 18–19. 

90
 Larsson, Kraftig skatteskärpning hotar ägare till fåmansföretag, 2009, 

   http://www.pwcnews.se/SYSTEM/Nyheter-som-lankas-till-fran-startsidans-hogerkolumn/Manadens-

kronikor---Hans-Peter-Larsson/, hämtad 2009-09-10. 

 
91

 Hemställan beträffande klyvningsregeln i 3:12 regelverket – skrivelse från Näringslivets Skattedele-

gation, 2009, 
  http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Skrivelse_2009-157_18542a.pdf, hämtad 

2009-09-10. Se även motion 2009/10:Sk299, i vilken framförs att tidsperioden för klyvningsregeln bör 

förlängas och att 3:12-regelverket under denna period bör ses över.   
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3 Fåmansföretagsreglerna 

3.1 Inledning  

3:12-reglerna tillämpas då ett företag anses vara ett så kallat fåmansföretag. Det är där-

för av vikt att avgöra under vilka omständigheter ett företag är att anse som ett fåmans-

företag. Nedan kommer därför framställningen redogöra för detta. Vidare tillämpas reg-

lerna på kvalificerade andelar, vilket kommer behandlas därefter. Tredje kapitlet kom-

mer således att utreda 3:12-reglerna, de lege lata. Innan denna redogörelse kommer 

dock fåmansföretagsreglernas syfte att presenteras. Detta eftersom 3:12-reglerna bör ses 

i förhållande till sitt syfte. Vidare ska begreppet samma eller likartad verksamhet som 

nästa kapitel behandlar tolkas i förhållande till 3:12-reglernas syfte. 

3.2 Fåmansföretagsreglernas syfte 

Vid införandet av de särskilda fåmansföretagsreglerna var syftet att skapa neutralitet 

mellan fåmansföretag och andra företagsformer. Fåmansföretagsformen ansågs kunna 

leda till skattelättnader vilket innebar att särskilda regler krävdes för att skapa neutralitet 

mellan valet av företagsform. Likaledes eftersträvades likformighet och en beskattning 

som kunde anses rättvis i förhållande till valet av företagsform.
92

 När 3:12-reglerna se-

nare infördes var syftet att förhindra att förvärvsinkomst omvandlades till utdelning el-

ler reavinst. Reglerna infördes ur likformighets- och rättviseskäl.
93

 Likformighetsprinci-

pen innebär att likartade omständigheter ska beskattas på ett liknande sätt.
94

 

Då 3:12-reglerna genomgick stora förändringar under 2006 var syftet delvis ”att förbätt-

ra regelverkets effekter på risktagande i näringslivet”.
95

 Det skulle dock beaktas att det 

ursprungliga syftet med reglerna, det vill säga att förhindra att förvärvsinkomst om-

vandlades till utdelning eller reavinst, fortfarande skulle behållas. Vidare framhölls vik-

ten av att 3:12-reglerna skulle vara neutrala och inte påverka valet av investering i det 

egna företaget eller ett företag på den öppna marknaden. Slutligen påpekades även att 

3:12-regelverket måste bli enklare.
96

 Neutralitetsprincipen innebär att valet mellan olika 

handlingsalternativ inte får påverkas av beskattningen.
97

 Den jämförelsen som ska gö-

ras, med hänsyn till neutralitetsfrågan, kan avse en jämförelse mellan ett fåmansföretag 

och ett företag med spritt ägande men även förhållanden inom ett företag.
98

 Att uppnå 

neutrala och likformiga skatteregler kan många gånger vara svårt och när det kommer 

till fåmansföretagsreglerna är valet av jämförelsesituationer komplicerat.
99

  

                                                 
92

 Prop. 1975/76:79, sid. 39. 

93
 Prop. 1990/91:54, sid. 218 och prop. 1989/90:110, sid. 466. 

94
 SOU 2002:52, sid. 110. 

95
 Prop. 2005/06:40, sid. 38. 

96
 Prop. 2005/06:40, sid. 38. 

97
 SOU 2002:52, sid. 111. 

98
 Rapport från finansdepartementet den 26 jan 2005 – Reformerad ägarbeskattning, effektivitet, preven-

tion, legitimitet, sid 27. 

99
 SOU 2002:52, sid. 111. 
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3.3 Fåmansföretagsdefinitionen 

Definitionen av ett fåmansföretag återfinns i 56 kap. 2 – 5 §§. När det gäller utdelning 

och kapitalvinster finns utöver definitionen i 56 kap. IL ytterligare en bestämmelse i 57 

kap. 3 § IL som gäller vid bedömningen av huruvida ett företag är ett anses som ett få-

mansföretag.  

Ett aktiebolag anses enligt huvuddefinitionen, 56 kap. 2 § 1 p. IL, vara ett fåmansföre-

tag då ”fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rös-

terna för samtliga andelar i företaget”. Med delägare avses fysiska personer som äger 

andelar i fåmansföretaget antingen direkt eller indirekt.
100

 Vid beräkningen av antalet 

delägare räknas en person men även dennes närstående som en delägare.
101

 Beräkningen 

görs utifrån den äldste personen.
102

 En person kan dock endast medräknas i en närståen-

dekrets.
103

  

Med närstående avses enligt 2 kap. 22 § IL make, förälder, mor- och farförälder, av-

komling och avkomlings make men även syskon, syskons make och avkomling samt 

dödsbo som den skattskyldige eller annan av ovanstående uppräknade personer är del-

ägare i. Observeras ska att enligt paragrafens andra stycke räknas styvbarn och foster-

barn så som avkomlingar. Anledningen till att hänsyn tas till hela närståendekretsen och 

inte bara kärnfamiljen är att då antalet delägare preciserades till fyra i lagtexten fanns 

farhågor om att reglerna skulle undvikas genom konstruerade ägarsammansättningar. 

Farhågorna minskas dock då hela närståendekretsen beaktas.
104

  

Vidare anses ett aktiebolag vara ett fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § 2 p. IL, den subsi-

diära definitionen, då: 

”näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra 

och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller liknande sätt har 

den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfo-

ga över dess resultat”. 

Som fåmansföretag räknas dock inte börsnoterade företag eller privatbostadsföretag.
105

 

Att börsbolag inte omfattas av 3:12-reglerna har motiverats med att dessa företag kon-

trolleras relativt starkt vilket innebär att risken för missbruk är betydligt mindre.
106

 

Det finns även en så kallad utvidgad definition vid bedömningen av om ett företag ska 

anses vara ett fåmansföretag. Den utvidgade definitionen gäller utöver det som ovan 

stadgas på utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag:  

                                                 
100

 56 kap. 6 § 1 st. IL. 

101
 56 kap. 5 § IL. 

102
 56 kap. 5 § 2 m. IL. 

103
 56 kap. 5 § IL. 

104
 Prop. 1999/2000:15, sid. 40. 

105
 56 kap. 3 § IL. 

106
 Prop. 1975/76:79, sid. 41. 
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”om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem 

föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget el-

ler i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag, skall de anses som en enda delägare.”
107

 

Den utvidgade definitionens syfte är att ett företag som drivs av flera delägare ska falla 

in under fåmansföretagsbegreppet om delägarna arbetar i företaget.
108

 Detta ansågs vara 

fallet i RÅ 1993 ref. 99. Företaget i fallet hade 150 delägare men delägarna ansågs alla 

ha haft stor betydelse för vinstgenereringen och fåmansföretagsreglerna ansågs vara till-

lämpliga. 

3.4 Kvalificerade andelar 

3.4.1 Definitionen av kvalificerade andelar 

En andel är enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL kvalificerad då: 

”1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem 

föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett 

annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet” 

Vidare stadgar den andra punkten i 57 kap. 4 § 1 st. IL att en andel även är att anse som 

kvalificerad under förutsättning att: 

”2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregå-

ende beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshan-

delsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något 

av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta få-

mansföretag eller fåmanshandelsbolag.” 

Anledningen till införandet av den andra punkten var att det inte skulle vara möjligt att 

via olika bolagskonstruktioner undvika regelverket. Det ansågs nämligen vara av vikt 

att reglerna blev tillämpliga på alla aktiva ägare.
109

 Det kan dock vara möjligt att frångå 

denna punkt, se nedan under avsnitt 4.2 och 4.4. 

För att 57 kap. 4 § 1 st. 1p. IL ska bli tillämplig måste således andelsägaren eller närstå-

ende vara verksamma i betydande omfattning i antingen företaget eller ett företag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet. Nedan kommer därför beskrivas under vilka 

omständigheter som rekvisitet verksam i betydande omfattning anses uppfyllt. Därefter 

kommer den karensregel som finns i paragrafen framställas för att se vilka konsekvenser 

denna karensregel har för tillämpningen av 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. Begreppet samma 

eller likartad verksamhet behandlas i fjärde kapitlet. 

                                                 
107

 57 kap. 3 § IL. 

108
 Prop. 1989/90:110, sid. 704. 

109
 Prop. 1995/96:109, sid. 69. Vidare finns i 57 kap. 6 och 7 §§ bestämmelser då en andel anses vara kva-

lificerad. 
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3.4.2 Verksam i betydande omfattning 

Avgörande för huruvida en andel är att anse som kvalificerad är, som framgår av 57 

kap. 4 § IL, huruvida andelsägaren eller närstående varit verksamma i betydande om-

fattning i företaget. Då begreppet innehåller ett kvantifierat uttryck som inte språkligt 

sett har någon precis innebörd uppstår ett ovisst läge. Vidare används uttrycket ”bety-

dande” på ett flertal ställen i skattelagstiftningen med olika betydelser.
110

 Enligt förarbe-

tena framgår dock att vid tolkningen av 57 kap 4 § IL ska en person alltid anses vara 

verksam i betydande omfattning i de fall dennes arbetsinsats har haft en viktig roll för 

vinstgenereringen i företaget. Företagsledare och andra anställda med högre befattningar 

är därmed i de flesta förekommande fall att anse som verksamma i betydande omfatt-

ning. Av betydelse är dock omständigheterna i förekommande fall och även företagets 

storlek.
111

 

Regeringsrätten har i ett antal fall avgjort frågan kring tolkningen av begreppet verksam 

i betydande omfattning. Regeringsrätten har i likhet med förarbetena bland annat kon-

staterat att styrelseledamöter, som inte utför något annat löpande arbete, inte torde falla 

inom 57 kap. 4 § tillämpningsområde.
112

 

I RÅ 2002 ref. 21 ansåg Regeringsrätten att en person inte varit verksam i betydande 

omfattning trots att denne var den enda ägaren i företaget. Personen i fråga hade dock 

endast varit verksam i företaget under en kortare period. Vidare ansågs, i RÅ 2004 not. 

162, företagets två ägare, tillika styrelseledamöter och den ena även verkställande direk-

tör för företaget, inte vara verksamma i betydande omfattning. Regeringsrätten beaktade 

i förekommande fall deras arbetsinsatser i företaget. Detta torde enligt Rydin innebära 

att en delägare som har en företagsledande ställning inte enbart på grund av dennes be-

fattning kan anses vara verksam i betydande omfattning.
113

 57 kap. 4 § IL har inte heller 

ansetts tillämplig då ett företag bedrivit kapitalförvaltning.
 114

 Detta torde dock inte in-

nebära att all förvaltning är undantagen från paragrafens tillämplighet.
115

 

Tjernberg menar att Regeringsrättens avgöranden överensstämmer med lagstiftningens 

syfte och att de även följer uttalandena som gjorts i förarbetena.
116

 Författaren till denna 

uppsats instämmer med Tjernberg. Att i lagtexten precisera under vilka omständigheter 

en skattskyldig ska anses vara verksam i betydande omfattning är en omöjlig uppgift. 

Hänsyn bör tas till omständigheterna i varje enskilt fall och 3:12-reglernas syfte ska 

vara vägledande vid bedömningen.  

                                                 
110

 SOU 2002:52, sid. 277. 

111
 Prop. 1989/90:110, sid. 703. 

112
 Se prop. 1989/90:110, sid. 703 och RÅ 1999 not. 87, RÅ 2000 not. 164 samt 2004 not.162. 

113
 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 82. 

114
 Se RÅ 2004 ref. 61 och även RÅ 2004 not. 125 där förvaltning inte inneburit att 57 kap. 4 § IL blivit 

tillämplig. 

115
 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 83. 

116
 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, 2006, sid. 56. 
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3.4.3 Karensregeln 

57 kap. 4 § IL innehåller en karenstid om fem år då en andel anses fortsatt vara kvalifi-

cerad trots att begreppet verksam i betydande omfattning inte längre är uppfyllt. I förar-

beten har det framförts vikten av att hänsyn även tas till förfluten tid.
117

 Karenstiden var 

från början tio år men sänktes från beskattningsår 1996 då det ansågs att detta inte borde 

innebära någon större möjlighet till skatteplanering.
118

 Någon utförligare motivering 

angavs inte men det hade kanske varit lämpligt med en sådan för att få en förståelse för 

lagändringen. Utan en karenstid skulle det däremot vara möjligt att ta ut sparade för-

värvsinkomster som kapitalinkomst direkt då fåmansföretaget upphör med sin verksam-

het.
119

 Detta torde innebära att om en ägare till ett fåmansföretag kan tänka sig att vänta 

ut karenstiden för att få en lägre beskattning, är denna berättigad till den lägre beskatt-

ningen. 

Karensregeln gör det således möjligt att lägga ett företag i karens under femårsperioden 

och således undvika reglerna om kvalificerade andelar, så kallade karensbolag.
120

 Ande-

len kan därefter avyttras och beskattas då endast i inkomstslaget kapital med en skatte-

sats om 25 procent eftersom andelen är att anse som en onoterad aktie och 57 kap. IL 

inte längre är tillämpligt.
121

 Under karenstiden måste företaget vara vilande för att inte 

reglerna om verksam i betydande omfattning ska bli tillämpliga.
122

 Karensbolag kan fi-

gurera i flertalet situationer och varianter.
123

 Är det tänkt att verksamheten ska upphöra 

kan företaget läggas i karens under karenstiden och på så vis undkomma 3:12-reglerna. 

Detta kan till exempel vara fallet då det är aktuellt med en pensionering.
124

 

I de fall verksamheten i fåmansföretaget inte ska upphöra, utan verksamheten ska avytt-

ras till en extern köpare, kan företaget läggas i karens under karenstiden för att sedan 

avyttras till köparen. 3:12-reglerna blir då inte tillämpliga och vinsten beskattas likt 

ovan beskrivits med 25 procents skatt.
125

  

Köparen vill dock troligen inte alltid invänta säljarens karenstid utan hellre köpa företa-

get direkt. Säljaren kan då först starta ett nytt företag till vilket säljaren sedan säljer sina 

aktier i sitt gamla företag till, en så kallad intern aktieöverlåtelse.
126

 Det nystartade före-

                                                 
117

 Prop. 1989/90:110, sid. 468. 

118
 Prop. 1996/97:45, sid. 50. 

119
 Prop. 1996/97:45, sid. 50. 

120
 Se Sandström och Svensson, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering, 2008, sid. 340–341. 

121
 Se 42 kap. 15 a § IL där det stadgas att en kapitalvinst på en onoterad aktie ska tas upp till fem sjätte-

delar i inkomstslaget kapital. 

122
 Se Sandström och Svensson, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering, 2008, sid. 341. 

123
 Se Sundkvist och Bergman, Se upp med s.k. träda-/karensbolag inom fåmansföretagssektorn, 

   http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Se-upp-med-sk-trada-karensbolag-inom-

famansforetagssektorn/, hämtad 2009-09-14. 

 
124

 Se Sandström och Svensson, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering, 2008, sid. 340–341. 

125
 Se Sandström och Svensson, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering, 2008, sid. 286. 

126
 Tillämpliga regler vid detta tillvägagångssätt kommer att förklaras under avsnitt 3.4.4.  
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taget kommer inte inneha några likvida medel vilket innebär att en revers med ränta får 

ställas ut till säljare.
127

 Om försäljningssumman sätts till aktiernas omkostnadsbelopp 

ökat med eventuellt sparat utdelningsutrymme uppkommer endast en kapitalvinst som 

då motsvarar det sparade utdelningsutrymmet. Kapitalvinsten behöver då endast beskat-

tas till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket ger en skattesats om 20 procent.
128

 

Det nya företaget är numera moderbolag till det gamla företaget. 

Nästa steg är att det nya företaget avyttrar det gamla företaget till den externa köparen. 

Den vinst som uppkommer är skattefri då det avser näringsbetingade andelar.
129

 Sälja-

ren kan sedan låta vinstmedlen ligga i karens avyttringsåret och de fem efterföljande för 

att på så vis undvika 3:12-reglerna. Under karenstiden kan lågbeskattade årliga utdel-

ningar tas ut upp till gränsbeloppet enligt förenklingsregeln, det vill säga med dagens 

regler 2,5 inkomstbasbelopp.
130

 Efter karenstiden kan företaget likvideras och vinsten 

kommer således beskattas som en kapitalvinst på onoterade andelar, det vill säga till 25 

procent.
131

 Huruvida detta tillvägagångssätt är möjligt då avyttringen sker till närstående 

behandlas i det fjärde kapitlet. 

3.4.4 Kapitalvinst och utdelning på kvalificerade andelar 

En utdelning på kvalificerade andelar ska enligt 57 kap. 20 § IL, till den del utdelningen 

överstiger ett så kallat gränsbelopp, tas upp i inkomstslaget tjänst.
132

 Det presumeras 

därmed att denna del är upparbetade medel som beror på den skattskyldiges arbetsin-

sats.
133

 Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas i kapital med två tredjedelar, vilket 

innebär en skattesats om 20 procent.
134

 En kapitalvinst
135

 beskattas enligt 57 kap. 21 § 

IL på samma sätt som en utdelning.
136

 Detta dock med undantag för klyvningsregeln, se 

avsnitt 3.4.5. Vidare finns det för kapitalvinster en takregel som reglerar hur stor andel 

av ett belopp, av en kapitalvinst, som ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Regeln inne-

bär att den del av en kapitalvinst som medför att den skattskyldige och närstående under 

                                                 
127

 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 415. 

128
 Se 57 kap. 21 §, 44 kap 13–14 §§ och 65 kap. 7 § IL. 

129
 Se 25 a kap. IL för avyttring av näringsbetingade andelar. 

130
 Se 57 kap. 10–11 §§ och 57 kap. 20 § IL. 

131
 Se 57 kap. 15 a § IL där det stadgas att en kapitalvinst på onoterade andelar ska tas upp till fem sjätte-

delar i inkomstslaget kapital och 65 kap. 7 § IL där det stadgas att skattesatsen i inkomstslaget kapital är 

30 procent. Upplägget som har beskrivits kan bland annat utläsas av Larssons krönika, Kraftig skatte-

skärpning hotar ägare till fåmansföretag. 

   http://www.pwcnews.se/SYSTEM/Nyheter-som-lankas-till-fran-startsidans-hogerkolumn/Manadens-

kronikor---Hans-Peter-Larsson/, hämtad 2009-09-10. 

 
132

 Vidare finns i 57 kap. 20 a §–20 c § bestämmelser vid utdelning efter andelsbyte eller partiell fission. 

133
 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, sid. 420. 

134
 57 kap. 20 § IL och 65 kap. 7 § IL. 

135
 En kapitalvinst uppstår då ersättningen överstiger omkostnadsbeloppet för den avyttrade tillgången. 

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften för tillgången, se 44 kap. 13–14 §§ IL. I 57 kap. 

25–35§§ IL finns särskilda bestämmelser för andelar som förvärvats före år 1992. 

136
 Vidare finns i 57 kap. 24 § bestämmelser vid kapitalvinst efter andelsbyte eller partiell fission. 
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avyttringsåret och de fem föregående åren, från samma företag, tar upp ett belopp som 

motsvarar 100 inkomstbasbelopp
137

 i inkomstslaget tjänst, ska ta upp överskjutande be-

loppet i inkomstslaget kaptal.
138

  

Som ovan konstaterat tas utdelning och kapitalvinster upp till gränsbeloppet på kvalifi-

cerade andelar endast upp med två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Gränsbeloppet är 

summan av årets gränsbelopp och det sparade utdelningsutrymmet vilket uppräknas 

med statslåneräntan
139

 ökad med tre procentenheter.  

Ett sparat utdelningsutrymme uppkommer då en utdelning understiger gränsbeloppet. 

Den del upp till gränsbeloppet som inte delas ut under ett beskattningsår får därmed 

sparas till nästkommande beskattningsår. Genomförs ännu en utdelning under året är det 

sparade utdelningsutrymmet dock att anse som gränsbeloppet.
140

  

Årets gränsbelopp kan i sin tur beräknas på två alternativa sätt.
141

 Antingen kan ett 

schablonbelopp användas vilket för beskattningsåret 2009 innebär att 2,5 inkomstbasbe-

lopp fördelat på andelarna i företaget beskattas i inkomstslaget kapital.
142

 Detta alterna-

tiv går under benämningen förenklingsregeln.
143

 

Det andra alternativet går under benämningen huvudregeln eller normalmetoden.
144

 

Gränsbeloppet består här av två delar. Den första delen är underlaget för årets gränsbe-

lopp som multipliceras med statslåneräntan ökad med nio procentenheter.
145

 Underlaget 

för årets gränsbelopp är omkostnadsbeloppet som skulle ha använts om avyttring hade 

skett då utdelningen äger rum.
146

 Den andra delen består av ett så kallat lönebaserat ut-

rymme.
147

 

Det lönebaserade utrymmet ska fördelas lika på andelarna i företaget och består av två 

delar.
148

 Den första delen är 25 procent av den kontanta ersättningen som arbetstagaren 

ska ta upp i inkomstslaget tjänst och likaledes sådan kontant ersättning som utbetalats 

till arbetstagare i företaget och jämväl i företagets dotterföretag, det så kallade löneun-

                                                 
137

 Enligt 57 kap. 22 § IL avses inkomstbasbeloppet som gällde vid avyttringsåret. 

138
 57 kap. 22 § IL. 

139
 Med statslåneräntan avses i förekommande fall enligt 57 kap. 8 § IL statslåneräntan vid utfången av 

november året innan det aktuella beskattningsåret.  

140
 57 kap. 13 § IL. 

141
 Se 57 kap. 11 § IL. 

142
 57 kap. 11 § 1 p IL.  

143
 Se exempelvis Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2009, sid. 427 och Lun-

din, Aktiebolag, skatt ekonomi och juridik, 2009, sid. 422. 

144
 Lundin, Aktiebolag, skatt ekonomi och juridik, 2009, sid. 424 och Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- 

och handbok i skatterätt, 2009, sid. 427. 

145
 57 kap. 11 § 2 p IL. 

146
 57 kap. 12 § 1 st. IL. 

147
 57 kap. 11 § 2 p IL. 

148
 Se 57 kap. 16 § IL. 
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derlaget.
149

 Om ett dotterföretag finns ska beräkningen endast beakta så stor del som 

fåmansföretaget äger i dotterföretaget.
150

 Vidare ska inte ersättning för lönekostnader 

som statliga bidrag nyttjas till medräknas.
151

 

Den andra delen innebär att i de fall löneunderlaget uppgår till ett belopp som är större 

än motsvarande 60 inkomstbasbelopp
152

 får dessutom 25 procent av den överstigande 

delen tillföras till det lönebaserade utrymmet.
153

 Observeras ska att det lönebaserade ut-

rymmet endast får användas för beräkning av årets gränsbelopp om andelsägaren eller 

närstående gjort tillräckligt stort löneuttag från fåmansföretaget i fråga enligt 57 kap. 19 

§ IL. Löneuttaget måste antingen uppgå till minst sex inkomstbasbelopp ökat med fem 

procent av löneunderlaget eller annars tio inkomstbasbelopp enligt samma paragraf. 

3.4.5 Klyvningsregeln 

Under beskattningsåren 2008 och 2009 tillämpas den så kallade klyvningsregeln. Re-

geln innebär att kapitalvinster på kvalificerade andelar, utöver gränsbeloppet, ska tas 

upp till beskattning med hälften i inkomstslaget tjänst och hälften i inkomstslaget kapi-

tal.
154

 Klyvningsregeln gäller även under år 2007 om det begärs av den skattskyldige.
155

  

Klyvningsregeln gäller dock inte under alla omständigheter.
156

 Regeln tillämpas exem-

pelvis inte då avyttringen skett till någon närstående,
157

 eller ett fåmansföretag som an-

tingen säljaren eller närstående direkt eller indirekt äger andelar i eller inom en treårspe-

riod, efter avyttringen, förvärvar andelar i.
158

 Vidare gäller inte hälftendelningen då av-

yttringen sker till någon annan juridisk person som säljare eller närstående har eller 

inom en treårsperiod får väsentligt inflytande i. Det väsentliga inflytandet kan antingen 

vara direkt eller indirekt.
159

  

Klyvningsregeln är dock tillämplig vid generationsskiften, om den skattskyldige begär 

det. Det vill säga om avyttring av hela fåmansföretaget görs till en eller flera avkom-

lingar, avkomlings make eller deras företag.
160

 Avyttringen kan även ske till annan än 
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 57 kap. 16 och 17 § IL. 
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de tidigare uppräknade men förvärvaren måste då bedriva verksamheten vidare minst tre 

år efter avyttringen utan avbrott.
161

  

3.4.6 Utomståenderegeln, 57 kap. 5 § IL 

I 57 kap. 5 § IL återfinns den så kallade utomståenderegeln. Regeln innebär att: 

”Om en utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget 

och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses som kvalificerad 

bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskatt-

ningsåret och de fem förgående beaktas”. 

I paragrafens andra stycke anges vad som avses med företag. Det är det företag där del-

ägaren eller dennes närstående under beskattningsåret eller de fem föregående åren, va-

rit verksamma i betydande omfattning. I paragrafens tredje stycke anges vissa särskilda 

situationer då utomståenderegeln inte kan komma att bli tillämplig. 

Utomståenderegeln infördes för att det fick anses vara en mindre risk att förvärvsin-

komst omvandlades då en utomstående äger minst 30 procent i företag. Anledningen till 

detta är att den utomstående även kommer i åtnjutande av utdelning och reavinster. Det-

ta innebär enligt förarbetena att nettobehållningen av en utdelning och reavinst blir 

mindre vid jämförelse med ett uttag av lön.
162

  

Av förarbetena framgår således att den utomstående ska äga minst 30 procent av ande-

larna i företaget för att regeln ska bli tillämplig. I 3:12-utredningen uppmärksammades 

denna enligt utredningen kallade kritiska gränsen. Det påpekades att sedan yttrandet 

gjorts i förarbetena har omständigheterna förändrats. Skattesatserna har höjts, allmän 

pensionsavgift införts och arbetsgivaravgifterna sänkts. Dessa förändringar kan därmed 

ha justerat den kritiska gränsen.
163

 Vidare framförs i doktrinen att så möjligtvis skulle 

vara fallet.
164

 Även författaren till denna framställning är av denna åsikt. Detta med be-

aktande av regelns syfte att omvandling av förvärvsinkomst inte ska löna sig. 

Den utomstående torde vidare inte behövt äga andelarna under hela femårsperioden utan 

hänsyn ska tas till hela denna period.
165

 I de flesta fallet torde det utomstående ägandet 

dock behöva ha innevarit hela femårsperioden.
166

  

I 57 kap. 5 § 1 st. IL anges att i de fall det finns särskilda skäl kan utomståenderegeln 

ändock inte bli tillämplig. I förarbetena anges ”[…] avtal som reglerar den faktiska för-
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 Övergångsbestämmelse 2007:1251 9 p. 1 st. b mom. IL. Om det under treårsperioden visar sig eller 

framgår av omständigheterna att verksamheten inte kommer bedrivas vidare enligt bestämmelsen ska 7 

p. tillämpas. 
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 Prop. 1989/90:110, sid. 468 och 704. 
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 SOU 2002:52, sid. 339. 
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 Se exempelvis Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 2006, sid. 59 och Sandström och 

Svensson, Fåmansföretag, skatteregler och skatteplanering, 2008, sid. 352. 

165
 Se RÅ 2001 ref. 37 I och II. I RÅ 2008 ref. 58 ansågs inte omständigheterna vara sådana att utomstå-

enderegeln kunde tillämpas då ägandet inte bestått under hela den tid som företaget varit verksamt. 

166
 Se RÅ 2001 ref. 37 I och II och RÅ 2007 not. 2. 
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delningen av resultatet, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv”
 167

 som ex-

empel på särskilda skäl.  
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4 Samma eller likartad verksamhet 

4.1 Inledning 

Det fjärde kapitlet utreder och analyserar tolkningen avseende begreppet samma eller 

likartad verksamhet som återfinns i 57 kap 4 § 1 st. 1 p. IL. Detta för att kunna besvara 

framställningens syfte hur begreppet ska tolkas. Tolkningen sker i förhållande till 3:12-

reglerna syfte, vilket presenterades i föregående kapitel.  

Först kommer Regeringsrättens avgöranden avseende tolkningen av begreppet att åter-

ges. Därefter kommer den tolkningsproblematik som uppstått då bestämmelsens i för-

hållande till begreppet ändrades att behandlas. Slutligen kommer de förhandsbesked 

som Skatterättsnämnden avgjorde i början på året avseende begreppets tolkning att ut-

redas. Dessa kommer till stora delar ligga till grund för diskussionen avseende begrep-

pets tolkning då begreppets tillämplighet ställts på sin spets i dessa förhandsbesked.  

4.2 Regeringsrättens avgöranden 

Vad som avses med begreppet samma eller likartad verksamhet i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. 

IL är inte möjligt att ange då formuleringen är allmänt hållen. Att mer precist beskriva 

de situationer då regeln blir tillämplig har ansetts vara orealistiskt och inte heller me-

ningsfullt. Att regeln genom precisering skulle bli enklare, mer rättssäker och mer förut-

sebar har avfärdats.
168

 Vidare anses det att en tillräcklig precisering har gjorts i rätts-

praxis.
169

  

Regeringsrätten har i några fall tolkat begreppet verksam i betydande omfattning. I RÅ 

1997 ref. 48 I och II, som gällde huruvida undantag från uttagsbeskattning förelåg, an-

såg Regeringsrätten att begreppet samma eller likartad verksamhet var uppfyllt. I det 

första fallet, som avsåg en överlåtelse av en betydande aktiepost, anförde Regeringsrät-

ten att då det nya företagets innehav av aktieposten varit betingad av det överlåtande fö-

retagets verksamhet är begreppet uppfyllt. Vidare ansåg Regeringsrätten att den fortsätta 

anknytningen mellan aktieinnehavet och det överlåtande företaget var av vikt. Omstän-

digheterna i det andra fallet, där begreppet också ansågs uppfyllt, var liknande men fal-

let avsåg överlåtelse av en rörelsefastighet.  

I RÅ 1999 ref. 28 bedrev två företag i huvudsak finansiell rådgivning. Företagen ansågs 

dock inte bedriva samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. Re-

geringsrätten framhöll vad som sades i förarbetena vid 1995 års lagändring. Av rättsfal-

let framgår med andra ord att bestämmelsen avser de situationer då antingen en hel 

verksamhet eller del av denna övergår till att bedrivas i ett annat företag. Det viktiga 

torde vara att ett verksamhetssamband föreligger, däremot är inte ägaridentitet alltid av-

görande.
170

 Av fallet framkommer vidare enligt Silfverberg att den anknytning till det 

överlåtande företagets verksamhet som betonades i RÅ 1997 ref. 48 inte borde vara av-

görande efter de generella uttalanden som gjordes i detta fall.
171

 Rydin i sin tur anför att 
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 SOU 2002:52, sid. 315. 
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 SOU 2002:52, sid. 313. 
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 SOU 2002:52, sid. 314. 
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”[d]etta talar för att parallellt bedriven likartad verksamhet av två bolag med samma 

ägarkonstellation inte omfattas av lagregleringen om inte något skatteundandragande 

syfte kan spåras”.
172

 I RÅ 2007 not. 66 ansågs vidare inte företag verksamma inom 

samma bransch bedriva samma eller likartad verksamhet. 

Av det ovan anförda kan följaktligen slutsatsen dras att företag som enligt ordalydelsen 

bedriver samma eller likartad verksamhet inte omfattas av bestämmelsen. Valet av ut-

formningen av lagtexten kan då tyckas egendomlig i förekommande fall. Den senaste 

3:12-utredningen menar på att denna situation borde omfattas och att ordet likartad bor-

de bytas ut mot liknande för att komma ifrån oklarheter.
173

 Silfverberg anför att denna 

situation borde ligga utanför 3:12-reglernas syfte samtidigt som är det svårt att utreda 

huruvida dessa företag faktiskt använder sig av varandras kontakter, kunskaper och lik-

nande och av den anledningen ändå borde omfattas.
174

 

Ytterligare en situation som torde falla in under 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL tillämpnings-

område med beaktning av lagstiftningens ordalydelse är den som uppmärksammades i 

SOU 2002:52.  

”En person, A, är anställd i ett fåmansföretag. Han är inte delägare i detta företag. A 

slutar sin anställning och blir delägare i ett nytt fåmansföretag som bedriver samma el-

ler likartad verksamhet som det första företaget. Han är dock inte verksam i betydande 

omfattning i det nya företaget. A:s andelar i det nya fåmansföretaget blir enligt be-

stämmelsens ordalydelse kvalificerade trots att han är passiv delägare.”
175

 

Utredningen anser dock att denna situation inte borde omfattas eftersom det i förekom-

mande fall inte är något försök till att undkomma 3:12-reglerna genom olika bolagskon-

struktioner.
176

 Att denna situation inte ska omfattas av 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL borde en-

ligt Silfverberg klargöras. Han menar att domstolarna på senare tid varit mer bundna till 

lagtexten och att en ändring därför skulle vara lämplig.
177

  

I RÅ 2005 ref. 3 bedömde Regeringsrätten också frågan kring tolkningen av begreppet 

samma och likartad verksamhet. Regeringsrätten gjorde i fallet samma bedömning som 

Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden ansåg att då ett företag bedriver verksamhet 

som är likartad den verksamhet som bedrivs i ett dotterbolag har aktierna i moderbola-

get inte ansetts vara kvalificerade. Anledningen var avsaknaden av en motsvarande re-

gel som finns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, avseende företag som bedriver samma eller lik-

artad verksamhet, i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p som reglerar ett företags direkta eller indirekta 

ägande. 
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vention, legitimitet, sid. 76. 

174
 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, SN 2009, sid. 437–451. 

175
 SOU 2002:52, sid. 315. 

176
 SOU 2002:52, sid. 315. 

177
 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, SN 2009, sid. 437–451. 



 Samma eller likartad verksamhet 

 
25 

4.3 Flytt av verksamhet mellan företag 

Ett förfarande där kringgående av 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL uppmärksammats är då verk-

samheten flyttas mellan olika företag. Förfarandet går till på så sätt att den aktive del-

ägaren bedriver sin verksamhet i ett fåmansföretag. Men för att undkomma 3:12-

reglerna så upphör denne med sin verksamhet i företaget för att i stället bedriva den vi-

dare i ett annat. Det första företaget läggs då i karens och efter karenstiden är aktierna 

inte lägre att anse som kvalificerade.
178

 Huruvida 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL är tillämplig-

het i denna situation är osäkert. Tolkningsproblematik råder kring huruvida en jämförel-

se kan utgå både från det överlåtande som det förvärvande företaget eller endast från det 

överlåtande företaget vid bedömningen av begreppet samma eller likartad verksamhet.  

Före år 1995 innehöll bestämmelsen även följande: 

”Bestämmelserna gäller dock även om den skattskyldige eller den honom närstående 

under någon del av den senaste tioårsperioden varit verksam i ett annat fåmansföretag, 

som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att denna verksam-

het inte påbörjades senare än tio år efter det att verksamheten i det första avsedda före-

taget upphörde”
179

 

Anledningen till denna utformning var enligt förarbetena att det annars skulle vara möj-

ligt att flytta verksamheten mellan olika företag och på så vis kunna låta förvärvsin-

komst ligga vilande i ett företag och sedermera i framtiden endast ta upp värdestegring-

en till beskattning i inkomstslaget kapital.
180

  

Bestämmelsen kom dock att få en ny lydelse vilken innebar att en aktie ansågs vara kva-

lificerad då aktieägaren eller någon närstående under karenstiden varit verksamma i be-

tydande omfattning i ett annat fåmansföretag vilket bedriver liknande eller samma verk-

samhet.
181

 Av förarbetena framhölls att bestämmelsen var av vikt för att röja undan 

tveksamheter då en verksamhet inleds i ett nytt företag.
182

 Enligt SOU 2002:52 är det 

därmed sedan den nya lydelsen av karensregeln genomfördes år 1995 numera möjligt att 

upphöra med verksamheten i ett fåmansföretag för att därefter fortsätta bedriva verk-

samheten i ett annat fåmansföretag och på så vis undkomma 3:12-reglera. Det vill säga 

3:12-reglerna är inte tillämpliga på det första bolaget efter karenstiden.
183

 Förfarandet 

uppmärksammades även i rapporten reformerad ägarbeskattning – effektivitet, preven-

tion, legitimitet. I rapporten framfördes, vilket det även gjordes i 3:12 utredningen, att 

det är av vikt att 57 kap. 4 § IL preciseras till att gälla även i dessa situationer. Huruvida 
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den tolkning som anförts i 3:12 utredningen stämmer togs det i rapporten inte ställning 

till.
184

 

4.4 Skatterättsnämndens förhandsbesked 

I början på år 2009 lämnade Skatterättsnämnden även ett flertal förhandsbesked
185

 avse-

ende tolkningen av begreppet samma eller likartad verksamhet. Förhandsbeskeden är 

överklagade till Regeringsrätten och till dess att Regeringsrätten avgjort frågan får för-

handsbeskedet agera utgångspunkt för diskussionen kring tolkningen av 57 kap. 4 § 1 st. 

1 p. IL avseende begreppet samma eller likartad verksamhet. 

I förhandsbeskedet dnr. 57-08/D ansågs aktier i företaget X AB vara kvalificerade efter-

som företaget bedrev samma eller likartad verksamhet som företaget Z AB där personen 

i fråga var verksam i betydande omfattning. Verksamheten bedrevs till en början i X AB 

men delades upp på två företag, det vill säga X AB och Z AB. X AB:s verksamhet be-

stod i att hyra ut den fastigheten där Z AB bedrev sin verksamhet. Att verksamheten de-

lades upp redan år 1986 inverkade inte på Skatterättsnämndens bedömning. 

I förhandsbeskedet påpekades att det genom praxis, RÅ 1999 ref. 28, framkommit att 

avsikten med bestämmelsen är att då verksamheten flyttas till ett nytt företag, ska akti-

erna i det nya anses vara kvalificerade till följd av att verksamheten ligger inom ramen 

för den verksamhet som tidigare bedrivits i det ursprungliga företaget. Men sedan påpe-

kade Skatterättsnämnden att med hänsyn till lagtexten kan en jämförelse även ske ut-

ifrån det förvärvande företaget. Vidare angavs att detta torde överensstämma med lag-

stiftningens syfte. Det vill säga att det inte ska vara möjligt att undkomma 3:12-reglerna 

genom att den skattskyldige eller närstående fortsätter bedriva verksamheten i ett nytt 

företag.  

I förhandsbeskedet dnr. 69-08/D hade A tidigare bedrivit konsultverksamhet i företaget 

X AB. A är ensam ägare till företaget och numera består verksamheten i X AB av att 

förvalta det kapital som finns i X AB. A avslutade sin konsultverksamhet i X AB år 

2005 men under år 2007 började A åter igen bedriva i huvudsak samma konsultverk-

samhet som tidigare bedrivits i X AB. Verksamheten bedrivs i företagsformen enskild 

firma. A ställer sig frågande till huruvida aktierna i X AB blir kvalificerade om A över-

för sin konsultverksamhet, dock inga tillgångar, från den enskilda firman till ett av den-

ne ägt aktiebolag. 

Skatterättsnämnden påpekade som i förhandsbeskedet ovan att en jämförelse kan ske 

både från det överlåtande och förvärvande företaget i enlighet med 3:12-reglernas syfte. 

Vidare ansåg Skatterättsnämnden att verksamheten överförts med beaktning till att A:s 

kunskaper och affärskontakter kommer vara av vikt även i det nya företaget, vilket de 

även var i X AB. I förhandsbeskedet fanns skiljaktig som menade att aktierna i företaget 

X AB inte är kvalificerade om A bedriver konsultverksamheten i ett nytt aktiebolag. 

Som motivering anfördes att lagtexten numera inte omfattar denna situation sedan lag-

ändringen som skedde år 1995. Enligt de skiljaktiga kan 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL endast 

tillämpas på företag dit verksamheten överlåtits. 
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Dessa två förhandsbesked innebär enligt Skatterättsnämnden bedömning att verksamhet 

som tidigare bedrivits i ett företag och som flyttas till ett nytt företag omfattas av 3:12-

reglerna avseende båda företagen. I dnr 57-08/D bedrevs verksamheten till en början i X 

AB för att sedan bedrivas både i X AB och Y AB. I X AB återfinns kapital som verk-

samheten har upparbetat. Att detta kapital inte ska beskattas enligt 3:12-reglerna då 

verksamheten faktiskt fortgår innebär att 3:12-reglernas syfte annars skulle frångås. I 

dnr 69-08/D blir följden den samma. Om en ägare till ett företag kan avsluta sin verk-

samhet i ett företag för att sedan återuppta i huvudsak samma verksamhet i ett annat och 

på så sätt undgå 3:12-reglerna innehåller lagtexten en stor lucka. 

I förhandsbeskedet dnr. 117-07/D var omständigheterna att ett moderbolag, X AB för-

valtning, ägdes av A och B. Företaget hade ett dotterbolag, X AB, vilket bedrev handel. 

Som ett led i ett generationsskifte bildades Y AB och Z AB till vilka verksamheten i 

dotterbolaget överläts. Därefter fusionerades dotterbolaget med moderbolaget och dess 

namn ändrades till X AB. Företagen Y AB och Z AB överläts sedan till A och B:s barn. 

X AB:s verksamhet består av att hyra ut den fastigheten där Y AB och Z AB bedriver 

sin verksamhet och upplåta rätten till varukännetecknet mot ersättning. 

Skatterättsnämnden konstaterade som i de tidigare förhandsbeskeden att en jämförelse 

kan ske åt båda hållen i enlighet med 3:12-reglernas syfte. Vidare anfördes att den verk-

samhet som tidigare bedrivits i X AB numera har delats upp på tre företag. I Y AB och 

Z AB bedrivs försäljning medan det i X AB bedrivs den verksamhet som beskrivits 

ovan. Detta innebar enligt Skatterättsnämnden att aktierna i X AB är kvalificerade då X 

AB får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB och Z AB. Föredra-

ganden i förhandsbeskedet var dock av avvikande mening och anförde likt ovan att 57 

kap. 4 § 1 st. 1 p. IL endast kan tillämpas på företag dit verksamheten har överförts. Det 

fanns även en alternativ frågeställning i förhandsbeskedet rörande huruvida aktierna i ett 

nystartat företag skulle anses kvalificerade om aktierna i X AB överläts dit. Detta bort-

sett från att aktierna under fem års tid skulle vara kvalificerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 

p. IL. Skatterättsnämnden ansåg att så inte var fallet med motiveringen som Regerings-

rätten anförde i RÅ 2005 ref. 3.
186

 Silfverberg menar att detta innebär att 3:12-reglerna 

kan undvikas genom att efter en verksamhetsflytt genomföra en intern aktieöverlåtelse 

av det ”gamla” företaget till ett nystartat företag. Aktierna i det nystartade företaget 

kommer inte vara kvalificerade då detta inte bedriver samma eller likartad verksamhet 

som det företaget dit verksamheten har flyttats.
187

  

I förhandsbeskeden dnr. 112-08/D och 77-08/D var omständigheterna något olika men 

Skatterättsnämnden ansåg att verksamheterna även i dessa fall delats upp på fler företag. 

Likaledes som i de andra förhandsbeskeden konstaterade Skatterättsnämnden att en jäm-

förelse enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL kan ske såväl från det överlåtande som från det 

förvärvande företaget. Verksamheten skulle i de båda förhandsbeskeden fortsätta att be-

drivas men på alternativa sätt skulle ett annat företag få ta del av kapital från verksam-

heten. Aktierna i de företag som fick del av kapitalet från verksamheten skulle dock an-

ses vara kvalificerade eftersom de bedrev samma eller likartad verksamhet som det före-

taget där den ursprungliga verksamheten bedrevs.  
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I förhandsbeskeden fanns skiljaktiga som anförde samma motivering i de båda fallen. 

De skiljaktiga ansåg att det i de båda förhandsbeskeden inte var frågan om någon flytt 

av verksamhet. Företagen dit kapital överlåtits kommer endast att bedriva kapitalför-

valtning vilket inte i något av förhandsbeskeden innebär att samma eller likartad verk-

samhet bedrivs mellan de aktuella företagen. I dnr 77-08/D skulle utlåning av kapital 

ske till verksamheten men detta påverkade inte bedömningen. De skiljaktiga ansåg där-

med att aktierna i de båda fallen inte skulle anses vara kvalificerade.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Skatterättsnämnden anser att 57 kap. 4 § 1 st. 1 

p. IL, avseende begreppet samma eller likartad verksamhet, omfattar de fall där verk-

samheten flyttas från ett bolag till ett annat för att fortsatt bedrivas i det senare. En jäm-

förelse kan ske både från det överlåtande företaget som det förvärvande. Det finns i för-

handsbeskedet dock skiljaktiga som menar att en jämförelse inte kan ske utifrån det för-

värvande företaget. Detta i enlighet med den lagändring som gjordes år 1995. Situatio-

nen då ett företags verksamhet delas upp på flera företag torde också omfattas av be-

greppet. Men frågan är om företagen måste bedriva ”någon” av den verksamhet som 

bedrivits tidigare eller om även all kapitalförvaltning av kapital som på något sätt härrör 

från verksamheten ska omfattas av paragrafen.   

Vidare kan i anknytning till förhandsbeskeden frågan ställas huruvida reglerna faktiskt 

ska vara tillämpliga efter det att fem år passerat och ett nytt företag startas. Detta gör 

Silfverberg och menar att det är märkligt om ett företag efter fem år kan ta ut utdelning 

utan att 3:12-reglerna blir tillämpliga men om den skattskyldige startar ett nytt företag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet som det tidigare så blir reglerna återigen 

tillämpliga på det tidigare företaget.
188

  

Förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden är överklagade och förhoppningsvis ger 

Regeringsrätten vid avgörandet av dessa fall besked om hur begreppet samma och likar-

tad verksamhet ska tolkas. Förhoppningsvis ger Regeringsrätten bedömning även väg-

ledning för de situationer som inte behandlas i förhandsbeskeden.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet analyserar de så kallade 3:12-

reglerna i allmänhet. I det andra avsnittet analyseras tolkningen av begreppet samma el-

ler likartad verksamhet. Kapitlet avslutas med en slutsats som besvarar framställningens 

uppställda syfte. 

5.2 3:12-reglerna i allmänhet 

3:12-reglerna är under ständig diskussion och kommer troligen så alltid att vara. Reg-

lerna som infördes för att skapa neutralitet och likformighet vid beskattningen har även 

en annan sida att ta hänsyn till. Reglerna ska nämligen beakta det faktum att Sverige be-

höver små och medelstora företag ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare finns 

det idag mer konkurrens än tidigare från internationellt håll och reglerna i Sverige på-

verkar svenska företags förutsättningar i förhållande till internationella företag på inter-

nationell mark. Att reglerna ska ta hänsyn till denna del är något som troligen har gjort 

att reglerna ändrats och omdiskuterats ända sedan dess tillkomst. Reglernas syfte, att 

förhindra att förvärvsinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst, är utgångs-

punkten som måste finnas med i all diskussion. Reglerna ska vara neutrala och likfor-

miga. Det vill säga reglerna ska inte ha någon inverkan på valet av företagsform tillika 

ska vid olika jämförelsesituationer utslaget vara det samma. Men det svåra har varit att 

välja jämförelsesituation för 3:12-reglerna.  

Under de åren som 3:12-reglerna har haft en plats i det svenska inkomstskattesystemet 

har reglerna förändrats ett flertal gånger. Då reglerna ändrades markant under år 2006 

infördes flera lättnader i regelverket. Huruvida reglerna numera är mer neutrala och lik-

formiga är något som nästintill är omöjligt att svara på då jämförelsesituationen som ti-

digare påpekats får en avgörande betydelse. Vidare är det svårt att avgöra om inkomst-

omvandlingen fortfarande upprätthålls med de nya lättnadsreglerna. Detta eftersom sy-

stemet bygger på en schablonmässig bestämd kapitalinkomst. Då reglerna ska tillämpas 

på många företag och förhållandet i ett inte är desamma som i något annat kommer reg-

lerna aldrig få samma effekt. Någon annan metod eller grundstomme för systemet torde 

dock inte vara bättre. Vidare bör det poängteras att reglerna är ett måste i det svenska 

inkomstskattesystemet för att förhindra inkomstomvandling. Men vart gränsdragningen 

ska gå vad gäller reglernas tillämplighet och hur mycket som faktiskt ska kapitalbeskat-

tas är en fråga som ständigt kommer att diskuteras.  

Att klyvningsregeln togs bort får, i förhållande till övriga förändringar som gjordes un-

der år 2006, anses vara ett korrekt beslut. Att utdelning beskattas annorlunda i jämförel-

se med kapitalvinst på avyttringar är som regeringen anfört inte i enlighet med likfor-

mighetsprincipen. Men valet att återinföra klyvningsregeln, om så endast för en över-

gångsperiod, ställer sig författaren frågande till. Införandet gjordes i avvaktan på en ny 

3:12-utredning. Klyvningsregelns utformning vid återinförandet kan dock orsaka till-

lämpningsproblem och att återinföra regeln skapar en förhoppning och oro. En förhopp-

ning om att regeln även efter årsskiftet kommer finnas kvar men även en oro att den inte 

kommer finnas kvar. I ett regelverk som så många gånger ändrats och inte varit förutse-

bart kanske det inte är det mest lämpade att återinföra klyvningsregeln som en över-

gångsregel, då den kan få en stor betydelse skattemässigt vid en avyttring. Det är svårt 

att säga om regeln påverkar företagare att avyttra sina företag innan årsskiftet då regeln 
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som det ser ut i dagsläget inte kommer finnas kvar. Regeln bör dock inte finnas kvar ef-

ter årsskiftet utan en ny 3:12-utredning bör inväntas. Att regeln återinförts för en över-

gångsperiod efter det att lättnaderna genomförts är i sig olyckligt. Det hade istället varit 

bättre att avvakta lättnadernas effekter och låtit reglerna få vara oförändrade för åtmin-

stone ett litet tag.  

5.3 Samma eller likartad verksamhet 

57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL innehåller begreppen verksam i betydande omfattning och 

samma eller likartad verksamhet. Tolkningen av dessa begrepp har mer eller mindre 

överlåtits till praxis. Vad gäller begreppet verksam i betydande omfattning har förarbe-

tena dock haft större betydelse och visat vägen i rätt rikting. Vidare har den praxis som 

finns på området följt samma riktning som förarbetena. Detta har inneburit att många av 

de frågetecken som funnits angående begreppet har klarlagts. Detta innebär dock inte att 

tillämpningsproblematiken avseende begreppet är över i alla vidkommande fall. Varje 

situation är unik och det kommer troligen även i framtiden finnas omständigheter som 

gör det svårbedömt huruvida begreppet ska anses vara uppfyllt. Men denna tillämp-

ningsfråga bör även i fortsättningen överlämnas till domstolarna.  

Vad gäller begreppet samma eller likartad verksamhet får dess tolkning anses vara något 

otydligare. Den första frågan som bör ställas avseende dess tolkning är huruvida 1995 

års ändring ändrade dess tillämplighet. Tidigare preciserade lagtexten klart och tydligt 

att paragrafen skulle tillämpas på det ursprungliga företaget vid en verksamhetsflytt. 

Denna del togs dock bort och det påpekades endast att paragrafen skulle tillämpas på det 

nya företaget vid inledningsskedet då ett nytt företag startades. Huruvida den tidigare 

uttalade situationen även fortsättningsvis skulle falla in under den nya lydelsen angavs 

inte. Av uttalandena i RÅ 1997 ref. 48 I och II och RÅ 1999 ref. 28 kan eventuellt slut-

satsen dras att en jämförelse endast kan utgå från det överlåtande företaget. Det vill säga 

det företag som ursprungligen bedrev verksamheten inte kan bli smittat vid en verksam-

hetsflytt. Även i de två stora utredningarna som gjorts avseende 3:12-reglerna har denna 

tillämpningsproblematik uppmärksammats. Utredningarna har därför föreslagit att en 

lagändring borde vara för handen. Att lagstiftaren ändå valt att inte ändra utformningen 

av lagtexten kan innebära två saker. Antingen att lagstiftaren anser att denna situation 

omfattas eller att den helt enkelt inte bör omfattas. I enlighet med 3:12-reglernas syfte 

borde denna situation dock omfattas. Det skulle annars vara möjligt att flytta verksam-

heten till ett nytt företag och sedan lägga det tidigare i karens för att undkomma 3:12-

reglerna. Detta innebär att förvärvsinkomst omvandlas till kapitalinkomst för den skatt-

skyldige vilket är emot reglernas syfte.  

Skatterättsnämnden har i de förhandsbesked som avgjordes i början på året ansett att det 

inte är möjligt att flytta verksamhet mellan företag för att undkomma 3:12-reglerna. I 

förhandsbeskeden konstaterades att 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL är tillämplig då verksamhet 

flyttas mellan företag. Skatterättsnämnden ansåg att en jämförelse enligt paragrafen av-

seende begreppet samma eller likartad verksamhet kan utgå från båda företagen vid en 

verksamhetsflytt. Det fanns dock skiljaktiga som anförde att en jämförelse efter 1995 

års lagändring endast kan utgå från det överlåtande företaget. Lagändringen har skapat 

en viss förvirring och förarbetena uppmärksammar endast att det förvärvande företaget 

kan bli smittat. Anledningen till detta torde vara att lagstiftaren ville förtydliga denna 

punkt. Dessvärre angavs inte någon motivering till ändringen. Troligtvis ansågs den 

borttagna delen falla in under den nuvarande lydelsen annars kan ändringen tyckas 
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märklig då en dörr annars öppnades för att frångå 3:12-reglernas syfte. Med detta sagt 

har Skatterättsnämnden tagit ett steg i rätt riktning. 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL avseende 

begreppet samma eller likartad verksamhet bör vara tillämplig på alla olika situationer 

då det är frågan om flytt av verksamhet i enlighet med 3:12-reglernas syfte.  

En annan fråga som bör ställas är i vilka situationer det får anses vara i överensstäm-

melse med reglernas syfte att använda sig av karensbolag som 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL 

ger möjlighet till. Författaren skulle gärna ha sett en utförligare förklaring till den sänk-

ning av karenstiden som gjordes år 1995. I vart fall kan det tyckas, att det i enlighet med 

3:12-reglerna är acceptabelt att vänta fem år på en lägre beskattning. Detta är då möjligt 

när den skattskyldige tänkt avsluta sin verksamhet eller sälja den externt via en intern 

aktieöverlåtelse. Tanken med karensregeln torde dock snarare vara att den skattskyldige 

ska kunna bli av med ”3:12-smittan” om denna faktiskt inte längre är verksam i bety-

dande omfattning i fåmansföretaget. Författaren kan dock tycka att då verksamheten på 

något sätt fortsätter bedrivas av den skattskyldige eller närstående så ska 3:12-reglerna 

under alla omständigheter bli tillämpliga. I förhandsbeskeden dnr. 112-08/D och dnr. 

77-08/D ansåg Skatterättsnämnden att 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL ska vara tillämplig då ett 

företags verksamhet delas upp även om något av företagen endast förvaltar kapital som 

kommer från den bedrivna verksamheten. Detta torde innebära att även det fall då en in-

tern aktieöverlåtelse genomförs och verksamheten därefter avyttras men fortsätter att 

bedrivas av den skattskyldige eller närstående anses fall under 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL:s 

tillämpningsområde. I detta fall härrör kapitalet från ersättningen vid avyttringen men 

syftet är att dela upp verksamheten likt ovan för att undkomma 3:12-reglerna. Därför 

bör 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL tillämpas på alla former av uppdelning av företag inom när-

ståendekretsen. Risken är annars stor att olika upplägg används för att omvandla för-

värvsinkomst till kapitalbeskattad inkomst, vilket skulle strida emot 3:12-reglernas syf-

te. 

Slutligen bör även frågan ställas huruvida begreppet samma eller likartad verksamhet 

faktiskt ska omfatta de situationer som enligt ordalydelsen torde omfattas av begreppet. 

Om dessa situationer inte ska omfattas borde lagtexten ändras. Författaren till denna 

framställning anser dock att den situation då samma verksamhet bedrivs likt den i RÅ 

1999 ref. 28 borde omfattas av 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. Silfverberg anför i sin artikel 

om samma eller likartad verksamhet i Skattenytt nr. 7-8 2009 en stark motivering för att 

denna situation ska omfattas. Silfverberg anför att det är svårt att i en sådan situation 

faktiskt avgöra om det föreligger något ”samarbete” mellan företagen. Det är svårt, om 

inte helt omöjligt för domstolen att avgöra om företag i en sådan situation faktiskt an-

vänder sig av varandra, det vill säga utnyttjar varandras kunskaper och dylikt. Av denna 

anledning får det vara i enlighet med 3:12-reglernas syfte att denna situation omfattas. 

Däremot torde den situation som uppmärksammats i rapporten reformerad ägarbeskatt-

ning – effektivitet, prevention, legitimitet angående den situation då en passiv delägare 

som tidigare varit verksam i betydande omfattning genom en extern anställning i ett fö-

retag som bedriver samma eller likartad verksamhet inte omfattas. Detta trots att situa-

tionen enligt lagtextens ordalydelse borde falla in under paragrafens tillämplighet. Den-

na situation syftar inte till, som rapporten påpekar, att frångå 3:12-reglernas syfte. Nå-

gon lagändring på grund av detta torde inte vara aktuellt. Sammanfattningsvis borde fö-

retag som rent faktiskt bedriver samma eller likartad verksamhet omfattas av 57 kap. 1 § 

1 st. 1 p. IL tillämplighet. Detta torde framgå av paragrafens ordalydelse. Regeringsrät-

tens tidigare avgörande går dock inte i denna linje. Av den anledningen är kanske en 

lagändring på plats. Den senaste 3:12-utredningen föreslog att ordet likartad borde bytas 
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ut mot liknande. Detta är ett alternativ som bör övervägas. Vad gäller situationen vid en 

extern anställning är det svårt att ändra lagtexten så att denna situation inte omfattas. 

Det är snarare ett fall som får avgöras av domstolarna om frågan skulle uppkomma.   

5.4 Slutsats 

3:12-reglerna är ett måste i det svenska inkomstskattesystemet för att förhindra att för-

värvsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Den senaste ändringen inom regelverket, 

att återinföra klyvningsregeln, får anses vara ett felaktigt beslut och regeln bör efter års-

skiftet inte vara en del av 3:12-reglerna då den strider mot likformighetsprincipen. Lag-

stiftaren borde istället avvaktat en ny utredning med hänsyn till de lättnader som inför-

des under år 2006.  

Begreppet samma eller likartad verksamhet, som återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL, bör 

omfatta den situation som enligt ordlydelsen torde omfattas. Detta med avvikelse från 

den situationen då en skattskyldig genom en extern anställning varit verksam i betydan-

de omfattning följt av ett passivt delägarskap. Vidare bör i enlighet med 3:12-reglernas 

syfte begreppet samma eller likartad verksamhet vara tillämpligt på både flytt av verk-

samhet och andra företagsuppdelningar av det ursprungliga företag, då företagen ägs av 

den skattskyldige eller närstående.   
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