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Sammanfattning 

Nyligen publicerades ett skatteupplägg, det så kallade bankupplägget, vilket innebär att 

ägare till kvalificerade aktier i fåmansföretag tar ett omfattande lån av en bank och till-

skjuter motsvarande belopp till sitt företag som ett ovillkorat aktieägartillskott. Det 

ovillkorade aktieägartillskottet ökar omkostnadsbeloppet på de kvalificerade aktierna, 

vilket innebär att även gränsbeloppet höjs. Ett högt gränsbelopp är positivt ur fåmansfö-

retagsägarens synvinkel eftersom utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet be-

skattas i inkomstlaget kapital medens överskjutande del beskattas i inkomstlaget tjänst. 

Kapitalvinstbeskattningen är i regel lindigare vilket innebär att den skattskyldige uppnår 

en skatteförmån genom erhållandet av det högre gränsbeloppet. Efter att ha företagit ut-

delning av allt fritt eget kapital, exklusive aktieägartillskottet likvideras företaget och 

allt insatt kapital utbetalas till ägaren. Därefter återbetalas banklånet.  

SKV har uttalat att bankupplägget skall bedömas som stridande mot skattelagstiftning-

en. Den första anledningen till detta är att de anser att det inte finns någon avsikt att till-

skjuta varaktigt kapital till företaget, utan att kapitaltillskottet endast sker i syfte att möj-

liggöra uttag av upparbetade vinstmedel i företaget till låg beskattning. Dessutom är 

SKV:s ståndpunkt att skatteflyktslagen är tillämplig på bankupplägget. Uppsatsen ana-

lyserar båda dessa aspekter i syfte att komma fram till huruvida SKV:s ståndpunkt skall 

anses riktig.  

Min slutsats är att det i nuläget inte går att ge ett klart svar på dessa frågor. Det är svårt 

att med tillfredställande säkerhet uttala sig om i vilka situationer ett ovillkorat aktieägar-

tillskott skall underkännas eftersom lagreglering på området helt saknas. Däremot är 

min slutsats att man skattemässigt inte bör acceptera transaktioner som sker huvudsakli-



 

 

gen av skattemässiga skäl, vilket framstår vara fallet då bankupplägget genomförs, utan 

att de även kan försvaras ur en företagsekonomisk synvinkel. Svårigheten att ge en klar 

slutsats avseende skatteflyktslagens tillämplighet på bankupplägget grundar sig främst 

på osäkerhet huruvida det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagen skall anses uppfyllt, det 

vill säga om transaktionerna som genomförs i bankupplägget strider mot lagstiftningens 

syfte. Frågan är svårbesvarad eftersom det i SKV:s information om upplägget inte 

framgår av vilka regler kringgående sker. Min åsikt är dock att kringgående sker av 3:12 

reglerna, och att transaktionerna strider mot syftet för dessa regler eftersom transaktio-

nerna i bankupplägget får som effekt just det som 3:12 reglerna avser att förhindra, 

nämligen att inkomster som enligt fåmansbeskattningsreglernas schablonmässiga be-

räkning skall beskattas i inkomstlaget tjänst istället beskattas lindrigare i inkomstlaget 

kapital.    
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Abstract 

At their homepage, the Swedish Tax Agency describes a procedure, called the banking 

arrangement. The procedure can briefly be described as follows. A shareholder takes a 

considerable loan from a bank and contributes the corresponding sum to his company as 

an unconditioned shareholder´s contribution. The contribution increases the expense ra-

tio. The legal consequence of this increase is that the shareholder´s dividends and capi-

tal gains will be taxed less heavily, which means that the person liable for tax (the 

shareholder and only owner of the company) has obtained a tax benefit. After having 

obtained this tax benefit, the company is liquidated since it does not carry on any busi-

ness.  

The Swedish Tax Agency considers this arrangement to be contrary to the Swedish tax 

legislation by two main reasons. Firstly, since they consider that the unconditioned 

shareholder´s contribution is done without intention to permanently strengthen the com-

pany´s capital and that the only reason for the contribution is to be able to remove the 

generated profits to a low tax. Secondly, the Swedish Tax Agency considers that the ar-

rangement is contrary to the Swedish statue against tax evasion. This essay analyzes 

these two statements in order to come to a conclusion whether they should be regarded 

as correct or not.            
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Skatteverket (SKV) publicerar regelbundet på sin hemsida så kallade felaktiga skatte-

upplägg. Detta görs i syfte att uppmärksamma företag och privatpersoner att verket be-

dömer vissa, i och för sig lagtekniskt tillåtna transaktioner, som stridande mot skattelag-

stiftningens syfte.  

Nyligen publicerades ett skatteupplägg, vilket har benämnts ”bankupplägget”.
1
 Uppläg-

get kan enligt SKV ha flera varianter, men ett förenklat förfarande beskrivs på SKV:s 

hemsida. Förfarandet innebär kortfattat att en ägare av kvalificerade aktier i ett fåmans-

företag tar ett omfattande lån av en bank och tillskjuter motsvarande belopp till sitt före-

tag som ett ovillkorat aktieägartillskott. Tillskottet medför att omkostnadsbeloppet för 

aktierna ökar, likaså gränsbeloppet. Att gränsbeloppet höjs innebär att fåmansföretags-

ägaren kan dela ut ett högre belopp utan att behöva inkomstbeskattas i inkomstslaget 

tjänst. Detta medför en förmån för ägaren eftersom beskattning i inkomstslaget tjänst 

innebär en högre skattesats än beskattning i inkomstslaget kapital. Efter att företaget har 

delat ut allt sitt fria egna kapital likvideras bolaget. Eftersom det ovillkorade aktieägar-

tillskottet skattemässigt anses vara en del av omkostnadsbeloppet för aktierna uppkom-

mer ingen kapitalvinst vid likvidationen, och ägaren kan därefter betala tillbaka sitt lån 

till banken.   

SKV anser att detta upplägg, det vill säga den kortsiktiga höjningen av aktiernas om-

kostnadsbelopp i syfte att höja gränsbeloppet, strider mot lagstiftningens syfte då det 

inte finns någon avsikt att varaktigt tillskjuta kapital till företaget. De anser således att 

tillskottet endast sker i syfte att kunna ta ut upparbetade vinstmedel ur bolaget till låg 

beskattning.
2
 Dessutom är SKV:s ståndpunkt att förfarandet strider mot skatteflyktsla-

gen. De avser därför att låta domstolarna pröva dessa frågor. 

Bankupplägget, liksom andra upplägg som genomförs av skattskyldiga för skatteundan-

dragande eller skatteplanering, är intressant ur flera synvinklar. Dels finns ett intresse 

från statens sida att fånga upp transaktioner som strider mot skattelagstiftningen efter-

                                                 
1
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43b

e412206334b89800034174.html (2010-03-18).  
2
 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Skatteverket-angriper-bankupplagg-for-att-oka-

gransbeloppet/, 2009-11-30, (2009-10-30).  
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som fiskala intressen gör sig gällande. Men inte minst är bankupplägget intressant ur 

den skattskyldiges synvinkel eftersom bedömningen av uppläggets tillåtlighet enligt 

svensk skattelagstiftning ger svar på frågan om upplägget skall bedömas som fram-

gångsrik skatteplanering eller om det istället skall omfattas av begreppet skatteflykt. 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka skatteeffekter tillämpning av bankupplägget bör 

medföra. I syfte att besvara frågan analyseras följande: 

 Hur skall begreppet varaktigt kapital definieras och avgränsas? Denna avgräns-

ning är av central betydelse eftersom SKV uttalat att det är just avsaknaden av 

avsikt att tillskjuta kapital varaktigt som medför att upplägget skall bedömas 

som felaktigt.  

 Skall lagen om skatteflykt skall anses tillämplig på bankupplägget eller är förfa-

randet som genomförs i bankupplägget istället att anse som lyckad skatteplane-

ring?   

1.3 Avgränsning 

Jag har avgränsat uppsatsen till att endast behandla bankupplägget vilket innebär att 

inga andra skatteupplägg kommer att behandlas. Avseende bankupplägget har SKV ut-

talat att det finns flera olika varianter på detta upplägg, och att uppläggen ofta görs mer 

komplicerade genom interna aktieöverlåtelser till nybildade företag. Fokus i denna upp-

sats kommer dock vara på bankupplägget såsom det beskrivs i SKV:s rättsinformation, 

och det spekuleras således inte i vilka andra former upplägget kan ta. Anledningen till 

detta är att mycket knapphändig information avseende varianterna på upplägget ges av 

SKV, samt att det inte finns utrymme för en så fullständig utredning i denna uppsats.  

Inte heller kommer jag att diskutera huruvida SKV:s publicering av felaktiga skatteupp-

lägg är riktig ur legalitetssynpunkt, vilken jag anser vara en närbesläktad fråga då man 

talar om skatteupplägg som ännu inte varit föremål för domstolsprövning.
3
 Vidare 

kommer fåmansbeskattningsreglerna behandlas i syfte att besvara frågan huruvida upp-

lägget strider mot skatteflyktslagen. Detta innebär att de inte kommer att beskrivas iso-

                                                 
3
 Jfr t.ex. Påhlsson, R, RVS:s rekommendationer och legalitetsprincipen, SN nr 1-2 1997 s. 40-46. 



  

 
7 

lerat ifrån uppsatsens syfte, bortsett från den förklaring av reglerna som uppsatsen krä-

ver i syfte att en full förståelse för upplägget skall uppnås.   

1.4 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en metod innefattande en genomgång av rättskällorna i dess hie-

rarkiska ordning. En genomgång av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin kommer så-

ledes genomföras i syfte att besvara frågeställningen. Rättskällorna praxis och doktrin 

kommer dock få en mer underordnad roll då dylikt material endast finns att tillgå i be-

gränsad utsträckning. Det saknas i nuläget nämligen både avgöranden från domstolarna 

och doktrin som direkt behandlar bankupplägget.  Detta beror på att publiceringen av 

skatteupplägget är av färskt datum. Material från SKV kommer att tillämpas i relativt 

stor utsträckning eftersom det är denna myndighet vars publikation uppsatsen grundar 

sig på. Utgångspunkten för uppsatsen är genomgående SKV:s rättsinformation
4
 avseen-

de bankupplägget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Denna återfinns endast på SKV:s hemsida, se: 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43

be412206334b89800034174.html. 
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2 Bankupplägget 

2.1 Beskrivning av upplägget 

Inledningsvis i detta kapitel ges en beskrivning av vilka skattskyldiga personer som 

bankupplägget tar sikte på. I syfte att uppnå en pedagogik i framställningen behandlas 

de relevanta fåmansbeskattningsreglerna och begrepp tillhörande detta område då detta 

bedömts som en nödvändighet för att full förståelse skall uppnås. Därefter beskrivs de-

taljerat alla steg i bankupplägget, samt vilka skattekonsekvenser (eller avsaknad av så-

dana) som tillämpning av upplägget medför.  

2.2 Vem tillämpar upplägget? 

För att full förståelse för bankupplägget skall uppnås är det först nödvändigt att förklara 

vilka som tillämpar det. SKV uttalar att upplägget genomförs av ägare till kvalificerade 

aktier i fåmansföretag. Reglerna om beskattning av fåmansföretag benämns ofta ”3:12 

reglerna” efter dess ursprungliga placering i 3 § 12 momentet i lagen om statlig in-

komstskatt.
5
 Nedan ges en kortfattad beskrivning av de mest relevanta definitionerna i 

lagtexten för att tillämpningsområdet för upplägget skall klargöras. Det faller utanför 

syftet för denna uppsats att ge en utförlig beskrivning av fåmansbeskattningsreglerna, 

varför endast huvuddragen och de viktigaste stadgandena återges.
6
  

2.2.1 Fåmansföretag 

Upplägget tillämpas enligt SKV av ägare av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Ett 

fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare 

äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga delar i företaget, 

eller, en näringsverksamhet som är uppdelad på verksamheter som är oberoende av var-

andra och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande 

sätt, har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt 

kan förfoga över dess resultat.
7
 Den sistnämnda definitionen medför att även om ett fö-

retag inte har ett fåtal ägare, men drivs gemensamt av många ägare som är verksamma i 

                                                 
5
 SFS 1947:576. 

6
 Jfr t.ex. Tjernberg M, Beskattning av fåmansföretag, 6 upplagan, Thomsons fakta, 2005 samt SKV 292 

utgåva 18, Skatteregler för delägare i fåmansföretag – med deklarationshänvisningar, Inkomstår 2009- 

taxeringsår 2010 (mars 2010).  
7
 56 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229). 
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företaget, det är att anse som ett fåmansföretag.
8
 När man skall bedöma huruvida ett fö-

retag faller inom definitionen av ett fåmansföretag skall en person och hans närstående
9
 

räknas som en enda delägare.
10

 Även detta kan leda till att även ett företag med en rela-

tivt stor ägarkrets kan anses som ett fåmansföretag, om ägarna är att anse som närståen-

de. 

Definitionen av fåmansföretag är central eftersom det i 57 kap. IL finns särskilda be-

stämmelser om utdelning och kapitalvinst på andelar i just fåmansföretag. Reglerna har 

tillkommit i syfte att motverka att omotiverade skattefördelar skall uppstå genom styr-

ning av sättet för vinstöverföring från bolaget till aktieägarna eftersom risken för detta 

ansetts större i företag med få ägare.
11

 Eftersom ett reellt tvåpartsförhållande mellan bo-

laget och aktieägarna saknas i företag med få ägare anses dessa ägare ha en större möj-

lighet än i ”vanliga” företag att själva påverka hur vinsten i företaget skall disponeras, 

t.ex. finns en överhängande risk att dessa ägare underlåter att göra löneuttag för att istäl-

let tillgodogöra sig bolagets medel genom stora utdelningar eller genom att sälja aktie-

bolag med stora upparbetade vinstmedel.
12

 Fördelen för ägaren att betinga sig utdelning 

i stället för att göra löneuttag är den lägre skattesatsen på kapitalinkomster jämfört med 

arbetsinkomster.
13

 Risken för omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster är 

det ursprungliga incitamentet från lagstiftarens sida att införa speciella regler avseende 

beskattningen av fåmansföretag.
14

    

2.2.2 Kvalificerad andel 

För att de speciella reglerna avseende utdelning och kapitalvinst i 57 kap. IL skall bli 

tillämpliga krävs, förutom att företaget faller inom definitionen av ett fåmansföretag i 

56 kap. 2 § IL, att ägarens andelar är kvalificerade. En andel är kvalificerad om andels-

ägaren eller någon närstående under beskattningsåret, eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat före-

tag som bedriver samma eller likartad verksamhet
15

.
16

 Detsamma gäller om företaget, 

                                                 
8
 Lodin, S-O, Lidencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Inkomstskatte- en läro- och handbok i skatterätt, del 

2, tolfte upplagan, Studentlitteratur 2008, s. 417.   
9
 Jfr 2 kap. 22 § IL. 

10
 56 kap. 5 § IL. 

11
 Tjernberg, M, s. 50. 

12
 A.a. s. 50. 

13
 Jfr 57 kap. 20, 21 §§, 42 kap. 15a § samt 65 kap. IL.  

14
Tjernberg, M, s. 19.  

15
 Jfr t.ex. mål 1452-09, mål 1454-09, mål 1455-09, mål 1626-09 samt mål 1646-09.  
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direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskatt-

ningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och 

andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem före-

gående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag el-

ler fåmanshandelsbolag.
17

 Angående verksamhetskravet uttalas i förarbetena att en per-

son alltid skall anses som verksam i betydande omfattning om hans arbetsinsatser är av 

stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.
18

 

2.3 Bankupplägget - steg för steg  

2.3.1 Steg 1 

Första steget i bankupplägget innebär att en ägare till kvalificerade andelar i ett fåmans-

företag lånar X miljoner kronor av en bank. Beloppet tillskjuter han till sitt företag som 

ett ovillkorat aktieägartillskott. Ett dylikt tillskott innebär en vederlagsfri förmögenhets-

överföring från ägaren till företaget.
19

 Det ovillkorade aktieägartillskottet ökar omkost-

nadsbeloppet
20

 på aktierna eftersom det är att klassificera som en ren kapitalinsats.
21

 Det 

är viktigt att notera att aktieägartillskottet måste vara just ovillkorat för att få en effekt 

på omkostnadsbeloppet.
22

 Villkorade aktieägartillskott, som innebär att man tillskjuter 

medel med möjlighet till återbetalning av dessa i framtiden, är närmast att jämställa med 

lån, som inte påverkar omkostnadsbeloppet.
23

  

Ökning av aktiernas omkostnadsbelopp medför i sin tur att gränsbeloppet ökar. Gräns-

beloppet utgörs av summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme.
24

 Be-

räkningen av årets gränsbelopp framgår av 57 kap. 11§ IL. Stadgandet erbjuder två al-

ternativa möjligheter för en fåmansföretagsdelägare att beräkna årets gränsbelopp. I fö-

revarande fall, när man talar om bankupplägget, är främst 57 kap. 11 § p. 2 IL av intres-

se. Där stadgas att årets gränsbelopp får beräknas som summan av underlaget för årets 

                                                                                                                                               
16

 57 kap. 4 § p. 1 IL. 
17

 57 kap. 4 § p. 2 IL.  
18

 Prop. 1989/90:110 s. 703.  
19

 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, 2 upplagan, Stockholm 2007, s. 328.  
20

 44 kap. 14 § IL. 
21

 Tjernberg, M, s. 70 samt Algotsson, T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN nr 10 1993, s. 

587-599. 
22

 RSV:s skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar 

m.m., Dnr. 1148-00/110.  
23

 Tjernberg, M, s. 70. Jfr även t.ex. Rodhe, K, Något om aktieägartillskott, Balans nr 2 1981, s. 19.  
24

 57 kap. 10 § IL. 
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gränsbelopp multiplicerad med statslåneräntan ökad med nio procentenheter och löne-

baserat utrymme i vissa fall. Underlaget för årets gränsbelopp definieras i 57 kap. 12 § 

första stycket IL som det omkostnadsbelopp som skulle ha används om andelen hade 

avyttrats vid årets ingång. Eftersom det ovillkorade aktieägartillskottet får inräknas i 

omkostnadsbeloppet enligt 44 kap 14 § IL påverkar detta årets gränsbelopp och således 

även gränsbeloppet enligt 57 kap 10 § IL.  

Effekten av att ägaren till ett fåmansföretag tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott till 

sitt bolag är således att gränsbeloppet ökar med X miljoner kronor. Detta är positivt ur 

fåmansföretagsägarens synvinkel eftersom gränsbeloppet anger hur stor del av utdel-

ning
25

 respektive kapitalvinst
26

 som skall beskattas i inkomstslaget kapital respektive 

tjänst. En ägare till ett fåmansbolag vill ha ett så stort gränsbelopp som möjligt eftersom 

kapitalvinst och utdelning upp till gränsbeloppet skall beskattas i inkomstslaget kapital, 

medens utdelning och kapitalvinst till den del de överstiger gränsbeloppet beskattas i 

inkomstslaget tjänst.
27

 Anledningen till att detta är att anse som en fördel för fåmansfö-

retagsägaren är att kapitalvinstbeskattningen normalt sett är lindrigare (ca 30 procent) 

än beskattningen av tjänsteinkomster, vilken är progressiv
28

.
29

  Första steget i bankupp-

lägget illustreras förenklat i figur 2.1 (se nedan).  

Figur 2.1 Steg 1 i bankupplägget 

 

           

         

                                                 
25

 57 kap. 20 § IL. 
26

 57 kap. 21 § IL.  
27

 57 kap. 2 §, 20 § samt 21 § IL. 
28

 Jfr 65 kap. 4-5 §§ IL.  
29

 Tjernberg, M, s. 50.  

Bank Ägare till 
fåmansföretag

Fåmansför-
etag

LÅN X Mkr Ovillkorat ak-

tieägartillskott  

X Mkr 
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2.3.2 Steg 2 

Året efter att fåmansföretagsägaren tillskjutit det ovillkorade aktieägartillskottet delar 

bolaget ut allt fritt eget kapital, exklusive tillskottet. Utdelningen är skattepliktig.
30

 Ut-

delning upp till gränsbeloppet skall beskattas i inkomstslaget kapital, och överskjutande 

del i inkomstslaget tjänst.
31

 På grund av att ägaren har tillskjutit det ovillkorade aktie-

ägartillskottet ryms hela bolagets utdelning inom gränsbeloppet, och beskattas därför i 

inkomstslaget kapital till 20 % skatt. Utdelning upp till gränsbeloppet skall nämligen 

enligt 57 kap. 20 § IL tas upp till två tredjedelar i inkomstlaget kapital vilket medför en 

beskattning om cirka 20 %.
32

 Om ägaren inte hade tillskjutit det ovillkorade aktieägar-

tillskottet hade gränsbeloppet varit lägre, vilket hade medfört att en del av utdelningen 

hade beskattats till en högre skattesats i inkomstlaget tjänst. Tillskottet medför således 

att fåmansföretagsägaren uppnår en lindrigare beskattning då utdelningen genomförs. 

Andra steget i bankupplägget illustreras förenklat i figur 2.2, se nedan.  

Figur 2.2 Steg 2 i bankupplägget 

   

                                                 
30

 42 kap. 1 § 1 st. IL. 
31

 57 kap. 20 § IL.  
32

 Jfr 65 kap. 7 § IL.  

Ägare till fåmansföretag

Fåmansföretag
Utdelning av allt fritt eget ka-

pital exklusive det ovillkorade 

aktieägartillskottet. Utdel-

ningen uppgår till ett belopp 

motsvarande gränsbeloppet 

och beskattas i sin helhet i in-

komstlaget kapital med 20 % 

skatt.  

 

Utdelning 
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2.3.3 Steg 3 

Efter utdelningen likvideras företaget, som inte bedriver någon verksamhet. Likvidation 

av ett företag är att jämställa med en avyttring av detsamma.
33

 Detta är fallet eftersom 

enligt 41 kap 1 och 2 §§ IL med kapitalvinst avses vinst och förlust vid avyttring av till-

ångar. När ett företag träder i likvidation skall värdepapper, t.ex. aktier, som företaget 

givit ut, anses som avyttrade.
34

  

Likvidationen medför att i företaget insatt kapital, inklusive det ovillkorade aktieägar-

tillskottet, skiftas ut till ägaren. Eftersom, vilket beskrivits ovan, det ovillkorade aktie-

ägartillskottet anses vara en del av omkostnadsbeloppet för aktierna uppkommer ingen 

kapitalvinst vid likvidationen. Kapitalvinsten beräknas nämligen som skillnaden mellan 

ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och 

omkostnadsbeloppet
35

.
36

 Efter utdelningen kan således fåmansföretagsägaren återbetala 

sitt lån om X miljoner kronor till banken. Tredje steget i bankupplägget illustreras för-

enklat i figur 2.3, se nedan. 

Figur 2.3 Steg 3 i bankupplägget 

 

 

                                                 
33

 44 kap. 3, 7 §§ IL samt Sandström, K, Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, 

7 upplagan, Björn Lundén information, 2008, s. 70 f, 79.   
34

 44 kap. 7 § IL.  
35

 44 kap. 14 § IL. 
36

 44 kap. 13 § IL. 

Fåmansföretag

Ägare till 
fåmansföretag

Bank

Företaget likvideras 

Utbetalning av allt insatt 

kapital, inklusive det 

ovillkorade aktieägartill-

skottet. Ingen kapitalvinst 

uppkommer. 

Lånet om X miljoner kronor 

återbetalas till banken. 



  

 
14 

3 Varaktigt kapital  

3.1 Frågeställning och problem 

Som ovan beskrivits anser SKV att bankupplägget, det vill säga den kortsiktiga höj-

ningen av aktiernas omkostnadsbelopp i syfte att höja gränsbeloppet, strider mot lag-

stiftningens syfte då det inte finns någon avsikt att varaktigt tillskjuta kapital till bola-

get. När bankupplägget genomförs sker kapitaltillskottet i form av ett ovillkorat aktie-

ägartillskott. Detta kapitel är därför avsett att ge en beskrivning av aktieägartillskotten, 

såväl de villkorade som ovillkorade.   

3.2 Aktieägartillskott 

Aktieägartillskott är ett vanligt medel för att undgå att ett bolag måste likvideras och in-

nebär en förmögenhetsöverföring från en aktieägare till bolaget.
37

 Tillskott kan även ske 

från icke aktieägare men brukar då benämnas ”kapitaltillskott”.
38

 Syftet med tillskottet 

är att öka tillgångarna i det mottagande bolaget, utan att skulderna ökar. Tillskottet ökar 

bolagets nettobehållning men påverkar inte redovisningen av det bundna egna kapita-

let.
39

 I aktiebolagslagen (ABL) återfinns regler om när ett bolag skall tvångslikvideras, 

nämligen när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet 

och denna kapitalbrist inte läks inom viss tid.
40

 I ett sådant läge kan ett aktieägartill-

skott, förutsatt att det är ovillkorat alternativt villkorat gentemot aktieägarna (inte gent-

emot bolaget), rädda bolaget från likvidationsplikt.
41

 Detta innebär att, för att undgå 

skyldigheten att redovisa aktieägartillskott som skuld i bolagets balansräkning bör vill-

koret utformas så att det inte är bolaget som är bundet av återbetalningen. Villkoret bör i 

stället riktas gentemot aktieägarna.
 42

 I och med den faktiska förmögenhetsöverföringen 

till bolaget ökar således bolagets fria egna kapital i motsvarande mån. Ett aktieägartill-

skott kan rent teoretiskt ske på olika sätt, genom tillskott av rent kapital, eftergivande av 

fordran eller genom tillskjutande av sakegendom till bolaget.
43

 Dessutom finns i doktri-

nen en diskussion om huruvida ett tillskott kan ske genom en betalningsutfästelse av gi-

                                                 
37

 Sandström, T, s. 328.  
38

 Jfr SOU 1941:9 s. 568. 
39

 Rodhe, K, Något om aktieägartillskott, s. 19. 
40

 25 kap. 13 § p. 1 Aktiebolagslagen (2005:551).  
41

 Algotsson, T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587- 599.  
42

 A.a. s. 587- 599.   
43

 A.a. s. 587-599.  



  

 
15 

varen. I det så kallade Snabbhaksfallet
44

 uttalade Högsta domstolen (HD) att detta är be-

roende av en solvensbedömning av givaren. En utfästelse att genomföra ett tillskott 

skall enligt domstolen accepteras som kapitaltillskott förutsatt att givaren är solvent vid 

tiden för utfästelsen samt att löftet är oåterkalleligt.
45

   

Det finns andra sätt att tillföra ett bolag kapital för att kunna rädda det från tvångslikvi-

dation enligt ABL:s regler därom. Det är bland annat möjligt att tillföra bolaget kapital 

genom nyemission till överkurs.
46

 Dessutom kan man företa en nedsättning av aktieka-

pitalet
47

 för att kvarvarande aktiekapital bättre skall överensstämma med det registrera-

de aktiekapitalet.
48

 Dessa möjligheter för ett bolag är noggrant reglerade i ABL. Avse-

ende aktieägartillskott och dess rättsliga status, å andra sidan, återfinns överhuvudtaget 

varken någon skatterättslig eller civilrättslig reglering.
49

 Detta kan anses anmärknings-

värt då aktieägartillskott har använts under lång tid som medel för att tillskjuta kapital 

till bolag som är i behov av ytterligare kapital för sin överlevnad.
50

 Riktlinjer för be-

handlingen av dylika tillskott har istället framkommit genom praxis från domstolarna, 

bland annat vilka konsekvenser ett aktieägartillskott har och hur redovisningen av dessa 

skall ske. I detta avseende finns anledning att beskriva skillnaden mellan villkorade och 

ovillkorade aktieägartillskott eftersom det är nödvändigt att tillskottet, för att få avsedd 

effekt vid tillämpning av bankupplägget, är att klassificera som ovillkorat.
51

 

3.2.1 Ovillkorat eller villkorat aktieägartillskott  

Ett aktieägartillskott kan antingen göras villkorat eller ovillkorat. Ett villkorat aktieägar-

tillskott är närmast att jämställa med ett lån, och är således förenat med villkor om åter-

betalning till givaren någon gång i framtiden, t.ex. vid viss tidpunkt.
52

 Om ett tillskott är 

att klassificera som villkorat skall motsvarande belopp redovisas som en skuld i bola-

gets balansräkning.
53

 För att ett villkorat aktieägartillskott i detta fall skall kunna medfö-

ra att ett bolag som hotas av tvångslikvidation enligt ABL:s regler härom inte måste 

                                                 
44

 NJA 1988 s. 620. 
45

 Jfr Sandström, T, s. 328 f.  
46

 Se 13 kap. ABL. 
47

 Se 20 kap. 1 § p. 1 ABL.  
48

 Algotsson T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587-599.    
49

Posselius, E, Grosskopf, G, Gometz, U och Huldén, L, Skyddet för aktiebolagets egna kapital, 4 uppla-

gan, Stockholm 2000 s. 42. 
50

 Sandström, T, s. 328.  
51

 RSV:s skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar 

m.m., Dnr. 1148-00/110. 
52

 Tjernberg, M, s. 70.  
53

 Rodhe, K, Något om aktieägartillskott, s. 19.  
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tvångslikvideras krävs att aktieägartillskottet inte skall redovisas som en skuld i bola-

gets balansräkning.
54

 Detta kan ske genom att villkoret om återbetalning av tillskottet i 

framtiden inte ställs gentemot bolaget, utan gentemot aktieägarna.
55

 En eventuell återbe-

talning i framtiden kommer då ske efter beslut av bolagsstämman, och återbetalningen 

är då att betrakta som utdelning ur bolagets synvinkel.
56

 Följaktligen blir ABL:s regler 

om vinstutdelning tillämpliga på återbetalningen. Huruvida ett villkorat aktieägartill-

skott civilrättsligt skall klassificeras som ett lån blir således beroende av hur villkoren 

utformats och till vem de riktar sig (bolaget eller dess aktieägare).
57

 I detta avseende kan 

påpekas att bevisning erfordras för att tillskottet inte skall behandlas som försträckning 

som skall redovisas som en skuld i bolagets balansräkning.
58

 

Till skillnad från villkorade aktieägartillskott räknas ovillkorade aktieägartillskott till 

anskaffningskostnaderna för aktierna.
59

 Tillskottet görs utan förbehåll om framtida åter-

betalning till givaren och skall således inte bokföras som en skuld i det mottagande bo-

lagets balansräkning. I stället ökar tillskottet bolagets nettobehållning utan att påverka 

skulderna, det vill säga tillskottet ökar det fria egna kapitalet i den mån det inte genast 

måste avräknas mot en förlust.
60

 En fråga som gör sig gällande i detta avseende är hur 

man skall hantera fordringar eller villkorade aktieägartillskott som omvandlas till ovill-

korade aktieägartillskott. Speciellt blir denna fråga av betydelse om omvandlingen sker i 

anslutning till att ett bolag försätts i konkurs. SKV:s bedömning i frågan är att om en 

sådan omvandling sker, och bolaget inom en förhållandevis snar framtid försätts i kon-

kurs, är det mycket som talar för att tillskottet saknade värde redan vid tidpunkten för 

omvandlingen av fordran. Detsamma anser de vara fallet då ett villkorat aktieägartill-

skott omvandlas till ett ovillkorat tillskott vid en tidpunkt då det är uteslutet att till-

skottsgivaren skulle kunna förväntas få tillbaka sitt tillskott.
61

 SKV anser att, för att av-

drag för realisationsförlust skall få ske i sistnämnda fall, omvandlingen av det villkorade 

                                                 
54

 Algotsson T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587-599.  
55

 A.a. s. 587- 599.  
56

 Se 18 kap. ABL. 
57

 Algotsson T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587-599.  
58

 Jfr NJA 1988 s. 620. 
59

 RSV: skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar mm. 

Dnr 1148-00/110.  
60

 Rodhe, K, Grosskopf, G, Ytterligare något om aktieägartillskott, Balans nr 10 1986, s. 6-9.  
61

 RSV: skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar mm. 

Dnr 1148-00/110.  
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aktieägartillskottet skett vid en tidpunkt då bolaget kunde förväntas betala tillbaka hela, 

eller åtminstone delar av beloppet ifråga.
62

   

3.2.2 Avsaknad av lagreglering på området för aktieägartillskott 

Som nämnts ovan är aktieägartillskotten, såväl de villkorade som ovillkorade, helt ore-

glerade i såväl civilrättslig som skatterättslig lagstiftning.
63

 Andra sätt för ett bolag att 

anskaffa kapital är däremot noggrant reglerade i ABL, t.ex. regler om nyemission och 

nedsättning av aktiekapitalet.
64

 Att aktieägartillskott är ett godtaget förfarande för till-

skjutande av kapital till ett bolag kan man dock utläsa ur praxis och doktrin. I förarbete-

na återfinns mycket få och kortfattade uttalanden som behandlar aktieägartillskott. Om-

nämnande av aktieägartillskott skedde bland annat tidigt i SOU 1941:9 där följande ut-

talades:  

”Vad täckning av bristen angår kan den naturligtvis ej ske genom ökning av aktiekapi-

talet utan allenast genom tillskott från aktieägare eller annan, vilket ej grundar vare sig 

aktierätt eller sådant fordringsanspråk som i bolagets likvidtionsbalansräkning skall 

upptagas såsom skuld, sålunda först och främst genom tillskott, som frivilligt göras utan 

någon som helst ersättning för de tillskjutande. Dylikt tillskott kommer av naturliga skäl 

praktiskt taget ifråga endast i bolag med ett begränsat antal delägare, vilka enas om att 

göra proportionella tillskott. Men tillskott kan vidare tänkas ske med villkor om rätt till 

ersättning allenast ur uppkommande vinst för bolaget. Har tillskott med dylikt villkor 

ägt rum, torde det, då vinst ej finnes, icke åligga bolaget att i den årliga balansräkning-

en utföra ersättningsanspråk bland bolagets skulder.”
65

    

Vad beror det då på att aktieägartillskotten, trots att de använts under lång tid för att till-

skjuta kapital till bolag, fortfarande kvarstår som oreglerade i svensk rätt? En möjlig an-

ledning skulle kunna vara att det inte ansetts finnas något starkt framträdande skyddsin-

tresse som skulle motivera en sådan reglering.
66

 Civilrättsliga regler kan antingen moti-

veras genom behovet av skydd för minoritetsaktieägare eller borgenärsskyddet.
67

 Aktie-

                                                 
62

 RSV: skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av vissa slag av fordringar mm. 

Dnr 1148-00/110. 
63

 Algotsson, T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587- 599. 
64

 Jfr 13 kap. och 20 kap. ABL. 
65

 SOU 1941:9 s. 568.  
66

Frick, A, Aktieägartillskott - en aktiebolagsrättslig och skatterättslig analys, Juridiska fakulteten vid 

Lunds universitet 2003, s. 9 f.  
67

 Sandström, T, s. 17.  
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ägartillskott sker, såsom uttalades i citatet ovan, oftast i bolag med få ägare. Detta fak-

tum skulle kunna leda till att, eftersom ägarantalet i bolaget är litet, ett minoritetsskydd 

skulle kunna anses som obehövligt, eller åtminstone mindre behövligt. Däremot anser 

jag att borgenärsskydddet fortfarande bör kunna göras gällande i detta avseende. Borge-

närsskyddsreglernas syfte är främst att värna om bolagets bundna kapital och säkra ford-

ringsägarnas ställning i bolagets förmögenhet.
68

 Detta skyddsintresse gör sig enligt min 

mening gällande när man talar om aktieägartillskott eftersom dessa tillskott har just som 

huvudsyfte att tillsäkra att bolagets kapital uppgår till en minsta gräns, och att undvika 

att ett bolag tvingas gå i likvidation.
69

 Eftersom tillkott av denna typ i de flesta fall 

genomförs för att undgå likvidation anser jag att tillskottet i allra högsta grad bör kunna 

ses som en ett förfarande som sker i borgenärsintresse. Likvidation av bolaget skulle ju 

kunna medföra att en borgenär inte får betalt för sina fordringar på bolaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Sandström, T, s. 312 f.  
69

 Algotsson, T, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587.  
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4 Skatteflyktslagen  

4.1 Skatteflyktslagen och bankupplägget 

Det är SKV:s ståndpunkt att skatteflyktslagen kan bli tillämplig på bankupplägget. Det-

ta står klart efter publiceringen av bankupplägget på SKV:s hemsida för ”felaktiga” 

skatteupplägg. Motivet till publiceringen av dylika upplägg är att varna företag och pri-

vatpersoner att transaktionerna som beskrivs i uppläggen inte kommer att godkännas av 

SKV. Syftet med publiceringen är således att avskräcka den skattskyldige från att företa 

transaktionen eller transaktionerna ifråga. SKV anser att fiskala, såväl som processeko-

nomiska fördelar inträder då uppläggen undviks.
70

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en bakgrund till skatteflyktslagen i syfte att illu-

strera vilka situationer den avser att ta sikte på. I anslutning till bakgrundsbeskrivningen 

beskrivs viktiga begrepp och definitioner i sammanhanget, såsom skatteflykt och skat-

teplanering. Beskrivningen görs i syfte att ge läsaren en förståelse av innebörden och 

skillnaden mellan begreppen. Därefter diskuteras de fyra kumulativa rekvisit som skall 

vara uppfyllda för att skatteflyktslagen skall bli tillämplig.  

4.2 Bakgrund till skatteflyktslagen 

Problemet med kringgående av skattelag genom skatteflykt uppmärksammades redan 

1928.
71

 Den första skatteflyktslagen antogs dock inte förens långt senare, och kom att 

tillämpas på rättshandlingar som företogs efter den 1 januari 1981.
72

 Införandet av lagen 

ledde till mycket diskussioner om dess vara eller icke vara, då många ansåg att lagen 

inte var effektiv och dess tillämpning oförutsägbar.
73

 Kritiken grundade sig således 

främst på rättssäkerhetssynpunkt. Debatten ledde till att lagen upphävdes 1992, men 

återinfördes med några mindre förändringar redan 1995.
74

 

Snart efter lagens återinförande blev den återigen föremål för diskussion och föränd-

ringar. Lagen i dess förändrade form utgör den nuvarande lagen mot skatteflykt.
75

 Gene-

ralklausulen fick en något ny utformning och rekvisiten för dess tillämpning utformades 

                                                 
70

Se:http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/07/2007riks/20070109felaktigaskatteupplaggp

ubliceraspawebbplatsen.5.3dfca4f410f4fc63c86800011010.html., 2007-01-09, (2010-04-15). 
71

 Jfr SOU 1931:40 s. 61. 
72

 Lag (1980:865) mot skatteflykt.  
73

 Rosander, Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt, JIBS Dissertation Series no 040 s. 93.  
74

 Se prop. 1994/95:209.  
75

 Lag (1995:575) mot skatteflykt.   
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så att de skärptes i ett par avseenden, men lindrades på en punkt.
76

 I propositionen till 

den nuvarande lagen diskuteras i stor utsträckning de överväganden som ledde fram till 

återinförandet av en generalklausul mot skatteflykt i svensk rätt. Man påpekade bland 

annat att man tidigare försökt motverka skatteflykt genom materiella skatteregler, så 

kallad stopplagstiftning. Tillämpning av stopplagstiftning ansågs dock leda till en 

mycket invecklad och komplicerad skattelagstiftning, och hade dessutom kommit att 

omfatta förfaranden och upplägg som inte utgjort skatteflykt.
77

 Det framhölls att tanken 

att motverka skatteflykt enbart med materiella regler är ”illusorisk”.
78

 Däremot påpeka-

des även de betydande svårigheterna med att utforma en generalklausul mot skatteflykt 

som var tillräckligt starkt avgränsad för att uppfylla den skattskyldiges krav på förut-

sägbarhet, samtidigt som den skulle vara effektiv och fånga upp förfaranden innefattan-

de skatteflykt. Trots att flera remissinstanser ställde sig avvisande till införandet av ge-

neralklausulen, eller i vart fall till dess föreslagna utformning, antogs lagen. General-

klausulens tillämpningsförutsättningar diskuteras relativt ingående i lagens proposition. 

Innan skatteflyktslagens rekvisit presenteras finns dock anledning att kommentera be-

greppen skatteflykt och skatteplanering eftersom båda begreppen är centrala i samman-

hanget.  

4.2.1 Skatteflykt  

Skatteflykt har i förarbeten och i doktrin beskrivits på många olika sätt, vilket gör det 

svårt att finna en entydig definition av begreppet. Bland annat har skatteflykt beskrivits 

som att den skattskyldige ”… genomför avtal eller andra rättshandlingar med det hu-

vudsakliga syftet att uppnå skattelättnader i strid med skattelagstiftningens anda och 

mening. Vidtagna rättshandlingar är - var för sig - oftast civilrättsligt oantastliga men 

ger tillsammans skatteförmåner som framstår som klart oberättigade.”
79

  En gemensam 

nämnare synes vara att den skattskyldige väljer ett annat förfarande än det som står 

närmast till hands för att uppnå en skattefördel och komma förbi en skatteregel som 

skulle ha tillämpats om det enklaste och mest naturliga förfarandet hade valts. Kon-

struktionerna som omfattas av skatteflyktsbegreppet är således oftast relativt invecklade 
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och framstår som onaturliga.
80

 Rosander påvisar i sin avhandling om skatteflykt ett antal 

faktorer som hon anser att en skatteflyktstransaktion utmärks av. Enligt Rosanders tolk-

ning tycks en skatteflyktstransaktion allmänt kunna beskrivas som en civilrättsligt fullt 

giltig transaktion vilken ger upphov till en av lagstiftaren ej förutsedd och ej heller av-

sedd skatteförmån som strider mot lagstiftningens anda och mening. Transaktionen in-

nebär dessutom ett utnyttjade av en ojämnhet eller ofullständighet i lagstiftningen. Vi-

dare skall inte transaktionen klassificeras som en skenrättshandling, en transaktion med 

oriktig benämning, eller utgöra skattebrott.
81

  

4.2.2 Skatteplanering 

Ett närliggande begrepp, som inte alltför sällan sammanblandas med skatteflykt, är skat-

teplanering. Skatteplanering i sig är inte olagligt, även om begreppet av vissa anses ha 

en negativ klang. Från SKV:s synvinkel betraktas ibland skatteplanering som något ne-

gativt, medens skatteplanering från den skatteskyldiges sida ofta utgör en naturlig del av 

affärsverksamheten eftersom en lyckad skatteplanering leder till minskad skattebörda.
82

 

Skatteplanering innebär kortfattat att man planerar sin skatt för att erhålla minsta möjli-

ga skattebörda.  Detta kan ske t.ex. genom att senarelägga inkomstskatt eller sociala av-

gifter, så kallad marginalskatteplanering.
83

 En typ av skatteplanering, som är relevant 

när det gäller reglerna om fåmansbeskattning, är att omvandla arbetsinkomster till kapi-

talinkomster i den mån det är möjligt.
84

  

Gränsen mellan skatteflykt och skatteplanering är sällan klar. Skatteupplägg som publi-

ceras av SKV, såsom t.ex. bankupplägget, är ett exempel på gråzoner i sammanhanget. 

Det är först efter ingripande av lagstiftaren mot ett dylikt upplägg, eller efter domstols-

prövning, som det klart går att besvara frågan till vilken kategori transaktionen eller 

transaktionerna i fråga skall hänföras. Distinktionen är central eftersom skatteplanering 

är ett lagligt sätt för företagaren att försöka uppnå en lindrigare beskattning medens 
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skatteflykt kan angripas genom tillämpning av skatteflyktslagen och medföra att taxe-

ringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte har företagits.
85

   

4.3 Rekvisit för lagens tillämpning  

Den svenska generalklausulen mot skatteflykt är uppbyggd kring fyra kumulativa rekvi-

sit. Lagtexten lyder enligt följande:  

”Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 

förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,  

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rätts-

handlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det över-

vägande skälet för förfarandet, och 

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte 

som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de be-

stämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet”.
86

  

 

Rättsföljden av att ett förfarande faller inom generalklausulens tillämpningsområde, och 

således är att definiera som skatteflykt är att ett taxeringsbeslut skall fattas som om 

rättshandlingen inte hade företagits.
87

 Dessutom stadgas att om förfarandet, med hänsyn 

till det ekonomiska resultatet, bortsett från skatteförmånen, framstår som en omväg i 

förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslut istället 

fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet, och i andra fall skall en skä-

lighetsbedömning göras.
88

 

4.3.1 Väsentlig skatteförmån 

Den nuvarande lagtextens ordalydelse anger att förfarandet skall medföra en väsentlig 

skatteförmån för den skattskyldige.
89

 Innan den senaste lagändringen angavs att den 

skatteskyldige skulle uppnå en icke oväsentlig förmån vilket innebär att rekvisitet såle-
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des har skärpts i detta avseende.
90

 Anledningen till att tillämpningsförutsättningarna 

skärptes var att skatteflyktskommittén hade uppmärksammat att skattemyndigheterna i 

många fall hade framställt yrkanden om skatteflyktslagens tillämplighet trots att skatte-

förmånen hade uppgått till obetydliga belopp.
91

 Det påpekas i propositionen att i ett par 

avgöranden hade ett belopp om cirka 5 000 kr ansetts som en inte oväsentlig förmån.
92

 

Av förarbetena framgår dock inte konkret en beloppssumma som skall anses utgöra en 

väsentlig skatteförmån, men enligt regeringen bör det krävas att förfarandet ger upphov 

till en betydligt större skatteförmån än ett par tusental kronor för att klausulen skall 

kunna tillämpas.
93

 Preciseringen av beloppsgränsen överläts dock till domstolarna, sam-

tidigt som det påpekades att man skall beakta förfaranden som medfört skatteförmåner 

vid flera olika taxeringar, det vill säga under flera år. Avseende tidpunkten när den vä-

sentliga skatteförmånen skall uppkomma framgår av propositionen att förmånen inte 

behöver uppkomma samma år som rättshandlingen företogs. Det måste dock redan vid 

prövningstillfället om en väsentlig skatteförmån föreligger framgå att skatteförmånen 

kan realiseras.
94

  Innebörden av detta uttalande anser jag vara oklar eftersom detta skulle 

innebära att man anser att rekvisitet är uppfyllt baserat på en möjlighet att den skatt-

skyldige kan komma att erhålla en skatteförmån i framtiden. Att en skatteförmån "kan 

realiseras" är ju inte samma sak som att den alltid kommer att realiseras, vilket medför 

att det skulle kunna uppkomma fall där en skattskyldig döms för skatteflykt utan att 

verkligen ha erhållit någon skatteförmån.  Rosander kritiserar denna otydlighet i sin av-

handling, och uttalar att det genom formuleringen ”kan realiseras” kan uppfattas som att 

det är en möjlig, men ännu inte realiserad skatteförmån som åsyftas.
95

 Det har dessutom 

förts en diskussion kring om skatteförmåner som tillkommer närstående fysiska och ju-

ridiska personer skall omfattas av rekvisitets tillämpningsområde.
96

 Detta blev fallet, 

men inte genom tillämpning av detta rekvisit, utan istället genom att det endast krävs 

indirekt medverkan i medverkanderekvisitet. Normalt kan man nämligen säga att när-

stående uppfyller rekvisitet om indirekt medverkan.
97
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4.3.2 Direkt eller indirekt medverkan 

Det andra rekvisitet för skatteflyktslagens tillämplighet är att den skattskyldige direkt 

eller indirekt skall ha medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna.
98

 Tidigare 

uppställdes krav på att den skattskyldige skulle ha företagit den rättshandling som bort-

sågs ifrån.
99

 Förslaget att indirekt medverkan skulle räcka för att skatteflyktslagen skul-

le kunna tillämpas antogs eftersom skatteflyktskommittén påpekade att det i ett flertal 

underrättsavgöranden hade tolkats som att indirekt medverkan inte omfattades av be-

stämmelsen, samt att man kunnat kringgå bestämmelsen genom att hävda att en annan 

person, för huvudmannens räkning men utan hans godkännande företagit en transak-

tion.
100

 Det hade inte varit avsikten att medverkanderekvisitet skulle kunna kringgås på 

ett sådant sätt, varför en ändring ansågs behövlig. I förarbetena uttalas att med indirekt 

medverkan avses t.ex. att den skattskyldige erhållit en skatteförmån genom medverkan 

av en ställföreträdare samtidigt som den skattskyldige haft en möjlighet till påtagligt in-

flytande på ställföreträdaren.
101

 Handlande via familjemedlemmar, handelsbolag eller 

liknande subjekt samt aktiebolag omfattas således av indirekt medverkan.
102

 Det är 

nödvändigt att den som genom indirekt medverkan ger upphov till en väsentlig skatte-

förmån själv är skattskyldig för förmånen ifråga för att kunna angripas av skatte-

flyktslagen. Således kan lagen endast tillämpas på den skattskyldige som erhåller skatte-

förmånen ifråga, och vid denna bedömning får undersökas om andra personer indirekt 

medverkat till uppkomsten av förmånen.
103

  

4.3.3 Den skattskyldiges avsikt 

För att skatteflyktslagen skall bli tillämplig skall skatteförmånen, med hänsyn till om-

ständigheterna, antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet.
104

 Innan skatte-

reformen gällde att skatteförmånen skulle ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfa-

randet.
105

 I propositionen konstateras att den stränga tolkningen av avsiktsrekvisitet 

hade medfört att många förfaranden med starka inslag av skatteflykt inte hade ansetts 

omfattas av skatteflyktslagen eftersom de inte kunde anses helt meningslösa om man 
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bortsåg från den uppkomna skatteförmånen.
106

 En anledning till att rekvisitet utvidgades 

var att man konstaterade att skatteflyktsförfaranden sällan kan antas vara meningslösa 

om man bortser från skatteförmånen som uppkommer eftersom den skattskyldige ofta 

också har andra motiv än att minska sin skatt, även om skatteförmånen fortfarande anses 

vara det huvudsakliga skälet. I diskussionen avseende denna aspekt i förarbetena skiljer 

man i detta avseende ”normala” skatteflyktsförfaranden från så kallade skatteupplägg, 

som tillhandahålls mot betalning.
107

 Innan man bestämde sig för att det övervägande 

skälet skulle vara det relevanta rekvisitet vid bedömningen av den skattskyldiges avsikt 

diskuterades andra rekvisit, såsom ”ett väsentligt skäl”, ”det avgörande skälet” samt 

”skatteförmånen framstår som det enda väsentliga skälet”. Man beslutade sig dock för 

att det övervägande skälet bättre svarade mot syftet med skatteflyktslagen och att ut-

formningen innebar en väl avvägd balans mellan kraven på rättssäkerhet och effektivi-

tet.
108

 Avseende rekvisitets innebörd uttalas vidare att ”… För att skatteflyktsklausulen 

skall kunna tillämpas bör således krävas att skatteförmånen vid en objektiv betraktelse 

väger tyngre än samtliga övriga skäl tillsammans som den skattskyldige har för sitt 

handlande. Har den skattskyldige således affärsmässiga, organisatoriska eller andra 

skäl för sitt handlande som var för sig eller tillsammans väger tyngre än syftet att erhål-

la skatteförmånen ifråga avses generalklausulen inte vara tillämplig. Som hittills blir 

vad som vid en objektiv bedömning av samtliga omständigheter framkommer i ärendet 

avgörande för tolkningen av den skattskyldiges avsikt med förfarandet.”
109

    

4.3.4 Lagstiftningens syfte  

Det sista rekvisitet som skall vara uppfyllt för att skatteflyktslagen skall bli tillämplig är 

att en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det 

framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är di-

rekt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.
110

 Tidigare uttrycktes rekvisitet 

som att förfarandet skulle ”strida mot lagstiftningens grunder”.
111

 Ett av huvudskälen 

till att utformningen av rekvisitet ändrades var att man genom en analys av RegR:s 

praxis hade konstaterat att det var just detta rekvisit som orsakat att skatteflyktslagen 
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inte hade tillämpats på förfaranden med betydande skatteflyktskaraktär, samt att rekvisi-

tet hade uppfattats som svårtillämpat av såväl domstolar som skattemyndigheter.
112

 Vid 

diskussionen om hur den nya utformningen av rekvisitet skulle se ut påpekades att det 

skulle behålla sin objektiva karaktär. Ett subjektivt element skulle nämligen minska för-

utsägbarheten, och därmed öka rättsosäkerheten, vilket naturligtvis inte ansågs önsk-

värt.
113

 Det påpekades även att rekvisitet borde anges mera detaljerat i lagtexten efter-

som förvaltningsdomstolarna har en tendens, vilken ursprungligen härstammar från eu-

roparätten, att sträva efter en tolkning som direkt anknyter till lagtexten.
114

 På grund av 

detta kom rekvisitet att hänvisa till ”de rättsgrundsatser som kommer till uttryck direkt i 

lagbestämmelserna och lagstiftningens allmänna uppbyggnad”. Vid tillämpning av rek-

visitet gäller det således att konstatera att en taxering på grundval av förfarandet skulle 

strida mot lagstiftningens syfte. Nästa fråga som då oundvikligt uppkommer är hur man 

avgör vad som är lagstiftningens syfte? I förarbetena uttalas att, när det gäller att be-

stämma innebörden av lagstiftningens syfte, detta skall ske med utgångspunkt i be-

stämmelsernas allmänna utformning och i de bestämmelser som är direkt tillämpliga el-

ler har kringgåtts genom förfarandet. Det påpekas vidare att det i första hand är lagtex-

ten som är avgörande i detta avseende, inte lagmotiven.
115

 Lagmotiven får dock även 

fortsättningsvis användas vid oklarhet angående syftet med en viss bestämmelse.
116

  Be-

stämmelsernas allmänna utformning utgörs av de grundläggande principer som hela 

skattelagstiftningen bygger på, vilket innebär att det inte bara är de speciella reglernas 

isolerade syfte som måste beaktas vid denna bedömning, utan även de allmänna skatte-

rättsliga principerna.
117

 Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att det inlednings-

vis är syftet som det framgår av ordalydelsen i lagen som skall beaktas, varefter, om inte 

klarhet uppnås vid en sådan tolkning, ledning kan hämtas från lagens förarbeten. Avse-

ende generalklausulens tillämpningsområde uttalar vidare Rosander att, de transaktioner 

varpå lagen skall tillämpas, skall ge upphov till situationer där lagstiftningen utnyttjas 

på ett sätt som inte var avsett, och ej heller förutsett, av lagstiftaren.
118
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4.3.4.1 Praxis  

Det finns ett antal domstolsavgöranden där ledning avseende tillämpningen av skatte-

flyktslagen kan finnas. Förevarande avsnitt avser att behandla ett avgörande som gällde 

skatteflyktslagens tillämplighet på ett förfarande med interna aktieöverlåtelser i syfte att 

illustrera hur domstolen resonerat kring det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagen.   

I RÅ 2009 ref. 31 förklarade RegR lagen om skatteflykt tillämplig på ett förfarande med 

upprepade interna överlåtelser av aktier. Fallet är ett så kallat pilotmål som fördes till 

domstolsprövning av SKV för att få utrett om förfarandet omfattas av skatteflyktslagen. 

Omständigheterna i fallet var kortfattat att en fysisk person hade genomfört aktieöverlå-

telser mellan bolag i den egna företagsgruppen i syfte att åstadkomma att han skulle 

kunna sälja de direktägda aktierna till marknadsvärdet utan att beskattning enligt regler-

na i 57 kap. IL skulle aktualiseras. Man ville helt enkelt, genom interna aktieöverlåtel-

ser, uppnå att beskattning inte skulle ske enligt de speciella reglerna om fåmansbeskatt-

ning. Skatterättsnämnden (SRN) konstaterade att rekvisit ett, två och tre i skatteflyktsla-

gens 2 § var uppfyllda och gick sedan in på prövningen om detsamma skulle gälla rek-

visit fyra, lagstiftningens syfte. SRN uttalade inledningsvis att det av reglerna i 57 kap. 

IL om utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag gick att utläsa dess syfte, vil-

ket är att den del av inkomsten som kan anses hänförlig till fåmansföretagarens arbets-

insatser i företaget eller ett annat till fåmansföretaget anknutet företag inte skall beskat-

tas i inkomstlaget kapital utan i inkomstlaget tjänst.
119

 Därefter konstaterade SRN att de 

i målet aktuella skattskyldiga genom interna aktieöverlåtelser har åstadkommit att in-

komster i dess bolag skulle beskattas som kapitalvinst enligt 48 kap. IL istället för enligt 

reglerna i 57 kap. IL, och att kringgåendesituationen inte var något som lagstiftaren 

hade anledning att gå in på vid lagstiftningens tillkomst. Slutligen konstateras att en be-

skattning enligt reglerna i 48 kap. IL skulle strida mot lagstiftningens syfte och att även 

det fjärde rekvisitet således skulle bedömas som uppfyllt. RegR fastställde senare i sitt 

avgörande att skatteflyktslagen skulle tillämpas på förfarandet i fråga.   

En diskussion har förts om huruvida ett förfarande innefattande inslag av skatteflykt 

inte skall omfattas av skatteflyktslagen eftersom det har funnits anledning att anta att 

lagstiftaren har varit medveten om att förfarandet existerar utan att ingripa lagstiftnings-

vägen. Rosander konstaterar i sin avhandling att frågan om vad som kan anses vara av-
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sett och förutsett av lagstiftaren haft en central roll i bedömningen av vad som skall an-

ses vara stridande mot lagstiftningens syfte.
120

 Ett resonemang som återkommit i praxis 

är att, om det aktuella lagstiftningsområdet nyligen reformerats utan att ett förfarande 

som omfattas av de reformerade reglernas lagstiftningsområde överhuvudtaget kom-

menterats, detta är något som tyder på att transaktionen ifråga inte skall anses strida mot 

lagstiftningens syfte.
121

 Resonemanget bygger således på idén att, om området nyligen 

genomgått förändring utan att lagstiftaren ingripit mot förfarandet, genom t.ex. uttalan-

den i förarbetena, så kan inte transaktionen ifråga anses vara oförutsedd eller oavsedd, 

oavsett om den inte korresponderar med reglernas allmänna syfte.
122

 I ett fall har utta-

landen som tydligt stödjer ovanstående resonemang gjorts, nämligen att ”frågan borde 

rimligen ha övervägts”.
123

 I samtliga dessa fall har rättsföljden blivit att skatteflyktsla-

gen inte har tillämpats, då man ansett att faktumet att ett rättsområde omarbetats borde 

ha medfört att skatteflyktstransaktioner som omfattas av området och som lagstiftaren 

vill förhindra uppmärksammats. Av detta drar Rosander bland annat slutsatsen att om 

omfattande utredningar har skett inom ett visst rättsområde så blir det senare svårt att 

tillämpa skatteflyktslagen på ett förfarande som omfattas av området ifråga eftersom 

lagstiftaren anses bort ha insett vilka problem som skulle kunna uppkomma.
124

 I RÅ 

2009 ref. 31 uttalade dock SRN att ”… den anpassning av förfarandet som gjorts för att 

undgå den åsyftade beskattningen är något som lagstiftaren inte hade anledning att gå 

in på vid lagstiftningens tillkomst.”
125

 Eftersom lagstiftaren inte ansågs haft anledning 

att gå in på förfarandet bifölls det allmänna ombudets yrkande om att skatteflyktslagen 

skulle tillämpas på förfarandet. Detta var fallet trots att motparten påpekade att transak-

tionerna ifråga hade uppmärksammats sedan ett antal år tillbaka, att förslag
126

 hade lagts 

fram till Finansdepartementet om ändring av de aktuella reglerna, samt att saken inte 

hade tagit upp i något lagstiftningsärende trots att flera andra ändringar hade genomförts 

i 57 kap. IL. Påpekandet bemöttes av SRN endast genom uttalandet att den omständig-

heten att vissa ändringar som gjorts under senaste tid i 57 kap. IL grundats på över-

väganden om möjligheter att utnyttja interna aktieöverlåtelser för att undvika de avsed-

                                                 
120

 Rosander, U, s. 110.  
121

 A.a. s. 110.  
122

 Jfr t.ex. RÅ 2001 ref. 66 samt RÅ 2001 ref. 188. Se även Rosander, U, s. 110.  
123

 RÅ 2001 ref. 12.   
124

 Rosander, U, s. 111.  
125

 RÅ 2009 ref. 31. 
126

 Se Riksskatteverkets hemställan till Finansdepartementet den 3 april 2000, dnr 3908-00/100 och SOU 

2002:52 del 1 s. 440 f. 
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da skatteeffekterna inte skulle föranleda någon annan bedömning, och skatteflyktslagen 

skulle således tillämpas trots att det fanns anledning att anta att lagstiftaren var medve-

ten om det potentiellt möjliga skatteflyktsförfarandet. I RegR:s dom utvecklas tyvärr 

inte denna aspekt, utan det uttalas endast att RegR gör samma bedömning som SRN 

ifråga om skatteflyktslagens tillämpning på det beskrivna förfarandet.  
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5 Analys 

5.1 Innebörden av begreppet varaktigt kapital 

Som beskrivit ovan anser SKV att bankupplägget, det vill säga den kortsiktiga höjning-

en av aktiernas omkostnadsbelopp i syfte att höja gränsbeloppet, strider mot lagstift-

ningens syfte då det inte finns någon avsikt att varaktigt tillskjuta kapital till bolaget. De 

anser således att tillskottet inte har något företagsekonomiskt värde. Detta uttalande le-

der ofrånkomligt till frågan vad som skall anses utgöra varaktigt kapital. Förevarande 

kapitel avser att analysera denna fråga, det vill säga hur skall denna avgränsning göras? 

När finns det, enligt SKV, en avsikt att tillskjuta varaktigt kapital till ett företag och när 

skall man anse att en sådan avsikt saknas från aktieägarens sida? Vilka faktorer spelar in 

i bedömningen? 

5.1.1 Den tidsmässiga aspekten av varaktighetsbedömningen 

SKV beskriver i sin rättsinformation avseende bankupplägget ett förfarande med ett 

banklån, ett ovillkorat aktieägartillskott, en utdelning och likvidation som genomförs 

under en kort tidsperiod. Utdelningen sker året efter tillskottet, och likvidation av bola-

get sker direkt efter utdelningen. Det nyss sagda medför att likvidation av fåmansföreta-

get sker mycket snart efter att det ovillkorade aktieägartillskottet tillskjutits företaget.  

I SKV:s rättsinformation beskrivs detta förfarande mycket förenklat. En fråga som upp-

kommer är om det skall anses finnas ett krav på att de olika stegen i upplägget skall ha 

genomförts inom en viss begränsad tid för att anses som lagstridigt. Om det finns en dy-

lik tidsgräns, hur skall den bestämmas? Det finns i nuläget inga avgöranden på området 

som kan ge ledning i frågan. Inte heller har SKV gått ut med någon information om hur 

dess rättsinformation skall tolkas, varför man endast kan spekulera i ämnet. Enligt min 

uppfattning ger den beskrivning av bankupplägget som SKV tillhandahållit dock uttryck 

för att upplägget skall ske inom en relativt kort tid. Min bedömning är att tidsaspekten, 

även om den inte vid en prövning av domstol skulle anses vara avgörande för bedöm-

ningen av bankuppläggets tillåtlighet enligt skattelagstiftningen, bör kunna ges viss pre-

sumtionsverkan. Det borde, logiskt sett, finnas större anledning att anta att det inte fun-

nits någon avsikt att tillskjuta varaktigt kapital till företaget om tillskott och likvidation 

sker i nära tidsmässigt samband med varandra. Ett krav på varaktighet bör ju rimligtvis, 
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utifrån en rent språklig tolkning, medföra krav på att det ovillkorade aktieägartillskottet 

på något sätt skall anses bestående ur företagets synvinkel. 

5.1.2 Avsiktens betydelse för varaktighetsbedömningen  

Bankupplägget skall enligt SKV underkännas eftersom det inte finns någon avsikt att 

tillskjuta varaktigt kapital till företaget. Även här, liksom avseende den tidsmässiga 

aspekten, uppkommer ett definitionsproblem. Hur bedömer man om en sådan avsikt 

saknas, eller omvänt, när finns en avsikt att tillskjuta varaktigt kapital till ett företag?  

Jag anser att det i detta sammanhang finns anledning att återkomma till det egentliga 

huvudsyftet med ovillkorade aktieägartillskott. De genomförs, som beskrivits ovan
127

, i 

syfte att undvika att ett företag tvingas likvideras på grund av kapitalbrist.
128

 Detta in-

nebär att dylika tillskott normalt sett sker då ett bolag har underskott av kapital. Vid ge-

nomförandet av bankupplägget sker däremot ovillkorade aktieägartillskott, enligt SKV, 

i syfte att kunna ta ut upparbetade vinstmedel ur företag till låg beskattning. SKV:s utta-

landen tyder enligt min mening på att ägaren redan då denne tillför sitt företag ett till-

skott, inte har någon avsikt att driva bolaget vidare. Att ett sådant förfarande inte får an-

ses korrespondera med syftet för ett ovillkorat aktieägartillskott anser jag stå klart. Där-

emot finns en stor oklarhet avseende behandlingen av ovillkorade aktieägartillskott och 

dess rättsliga status i svensk rätt på grund av att området är helt oreglerat vilket rimligt-

vis bör tas hänsyn till när man bedömer förfaranden varigenom tillskotten används. En 

sak som emellertid står klart vad gäller behandlingen av ovillkorade aktieägartillskott är 

att de skall tas med i omkostnadsbeloppet vid beräkningen av kapitalvinst.
129

 En fråga 

som uppkommer i anledning av SKV:s publicering av bankupplägget är om detta be-

gränsats till att vara fallet då tillskottet sker i syfte att stärka bolagets egna kapital och 

undgå likvidation. Då såväl lagstiftning som praxis på området saknas går frågan inte att 

besvara med säkerhet utan rättsosäkerhet på området råder för närvarande. En intressant 

fråga som jag anser relevant när det gäller bedömningen av avsikten med tillskottet är 

hur fallet skulle bedömas om ägarantalet i företaget överstiger ett och avsikten företags-

ägarna emellan skiljer sig åt. 

                                                 
127

 Se ovan 3.2. 
128

 Jfr SOU 1941:9 s. 568. 
129

 44 kap. 13-14 §§ IL samt RSV: skrivelser 000210, Några frågor rörande skattemässig behandling av 

vissa slag av fordringar mm. Dnr 1148-00/110. 
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Antag att ett aktiebolag har två ägare, fysiska personer, som äger 51 % (ägare A) och 49 

% (ägare B). Företaget är således att anse som ett fåmansföretag.
130

 Bägge ägarna är 

verksamma i betydande omfattning i företaget eftersom de båda bedöms vara av stor be-

tydelse för företagets vinstgenerering.
131

 Deras andelar i företaget är med hänsyn till 

detta att anse som kvalificerade.
132

 Det nyss sagda medför att de omfattas av bankupp-

läggets tillämpningsområde.
133

 Ponera att delägarna gemensamt bestämmer sig för att 

tillskjuta 500 000 kr vardera år 1 som ett ovillkorat aktieägartillskott till sitt företag. 

Kapitalet har de erhållit genom banklån. Året efter tillskottet röstar ägare A för att dela 

ut allt fritt eget kapital. Detta sker, trots att ägare B motsätter sig detta, eftersom beslut 

om utdelning sker av bolagsstämman
134

 varvid majoritetens mening avgör.
135

 A innehar 

ju 51 % av rösterna och således även majoritetsposten i företaget. Det finns ingen avsikt 

hos A att driva bolaget vidare, och detta gick att fastställa redan då han och ägare B till-

sköt företaget det ovillkorade aktieägartillskottet år 1. Ägare B:s avsikt har dock hela ti-

den varit att företaget skall drivas vidare och han är ovetande om A:s avsikt. Finns det i 

ett dylikt fall avsikt att tillskjuta kapital varaktigt till företaget? Vems avsikt är avgöran-

de om resultatet blir att företaget likvideras och beskattningen blir lindrigare på grund 

av det förhöjda gränsbeloppet i företaget? 

5.1.3 Verksamhetskrav? 

SKV beskriver steg tre i bankupplägget enligt följande: ”Företaget, som inte bedriver 

någon verksamhet, likvideras och insatt kapital inklusive det ovillkorade aktieägartill-

skottet utbetalas till ägaren. Därefter återbetalas lånet”.
136

 Skall man anse att SKV:s 

uttryck tyder på att endast företag som inte bedriver någon verksamhet alls omfattas av 

bankupplägget? Ordalydelsen tyder onekligen på att SKV anser att företag som inte be-

driver någon verksamhet omfattas, men skall det leda till att företag som genomför de 

olika stegen i upplägget, men som dessutom bedriver verksamhet inte omfattas? Enligt 

min mening skulle en sådan tolkning leda till en oönskad avgränsning eftersom man kan 

anta att även ett företag som bedrivit verksamhet under lång tid skulle, genom ett ovill-

                                                 
130

 56 kap. 2 § p. 1 IL. 
131

 Jfr prop. 1989/90:110 s. 703. 
132

 57 kap. 4 § p. 1 IL. 
133

 Se ovan 2.2. 
134

 18 kap. 1§ ABL.  
135

 7 kap. 40 § ABL.  
136

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/bankupplaggforattokagransbeloppet.4.76a43

be412206334b89800034174.html (2010-03-18). 



  

 
33 

korat aktieägartillskott, avsiktligt kunna höja sitt omkostnadsbelopp, och därigenom 

även sitt gränsbelopp i syfte att uppnå en lindrigare beskattning vid en eventuell utdel-

ning och likvidation. Jag kan endast konstatera att det även i aspekten vilka företag som 

omfattas råder oklarhet. I nuläget är min bedömning att det inte är möjligt att besvara 

frågan om det endast är företag som inte bedriver någon verksamhet efter att ha företagit 

utdelningen som omfattas av bankupplägget enligt SKV.   

5.2 Skatteflyktslagens tillämplighet på bankupplägget 

I de flesta företag genomförs idag skatteplanering som en del av företagets verksamhet 

eftersom en välgenomförd och noggrann skatteplanering i många fall kan medföra att 

företagets skattebörda minskar i inte obetydlig mån. I vissa fall uppkommer dock gräns-

dragningsproblem mellan skatteplanering och skatteflykt, vilket kan få som konsekvens 

att en mindre väl genomtänkt skatteplaneringstransaktion fångas upp av skatteflyktsla-

gens generalklausul. Bankupplägget är ett exempel på en dylik gråzon, som det i skri-

vande stund är svårt, om inte omöjligt att hänföra till endera kategorin skatteplanering 

eller skatteflykt. SKV har dock explicit uttalat att de bedömer bankupplägget som stri-

dande mot skatteflyktslagen, och att de kommer inleda domstolsprocess för att få detta 

fastslaget.  

Förevarande avsnitt avser att analysera rekvisiten i skatteflyktslagen i syfte att kunna 

besvara frågan om lagen skall anses tillämplig på bankupplägget. Det skall dock inled-

ningsvis påpekas att det i skrivande stund inte finns något avgörande från varken SRN 

eller förvaltningsdomstol som besvarar frågan om skatteflyktslagens tillämpbarhet på 

bankupplägget. Följande resonemang bygger därför i sin helhet på en genomgång av fö-

rarbeten, tidigare praxis från fall där skatteflyktslagen tillämpats, och på material från 

SKV. 

5.2.1 Väsentlig skatteförmån 

I förhållande till bankupplägget utgörs den väsentliga skatteförmånen av att utdelning 

och kapitalvinst på de kvalificerade aktierna i fåmansföretaget, på grund av det höjda 

gränsbeloppet som är ett resultat av det ovillkorade aktieägartillskottet, beskattas i in-

komstlaget kapital i stället för inkomstlaget tjänst. Enligt min uppfattning utgörs således 

skatteförmånen i förevarande fall av den del av kapitalvinsten och utdelningen som be-

skattas i inkomstlaget kapital, men som skulle ha beskattas i inkomstlaget tjänst om ing-
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et ovillkorat aktieägartillskott hade tillskjutits företaget. Att detta är att bedöma som en 

skatteförmån anser jag stå klart. I förarbetena definieras en skatteförmån som ”… und-

vikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om skatteflyktsförfarandet inte 

hade kommit till stånd.”
137

 Om fåmansföretagsägaren inte hade genomfört tillskottet till 

sitt bolag hade ett större belopp beskattats i inkomstlaget tjänst, vilket hade medfört en 

strängare beskattning eftersom beskattningen av förvärvsinkomster är progressiv.
138

 

Skatteförmånen bör således anses vara den skatt som undviks genom förförandet var-

igenom det ovillkorade aktieägartillskottet tillskjuts bolaget, och en taxering på grund-

val av skatteflyktslagen skall således ske som om något tillskott aldrig gjorts, förutsatt 

givetvis att samtliga rekvisit i generalklausulen anses uppfyllda.
139

 

Att en skatteförmån uppkommer vid bankupplägget är nog i de flesta fall relativt enkelt 

att konstatera. Skatteförmånen måste dock vara att anse som väsentlig för att omfattas 

av lagen. Då bankupplägget genomförs sker tillskott av betydande belopp, i SKV:s in-

formation avseende bankupplägget anges att det rör sig om ”ett antal miljoner kronor”. 

Ett ovillkorat aktieägartillskott om flera miljoner kronor får förmodligen i de flesta fall 

en väsentlig påverkan vid taxeringen, eftersom förfarandet otvivelaktigt ger upphov till 

en betydligt större skatteförmån än ett par tusental koronor.
140

 Enligt min mening bör 

väsentlighetskravet därför normalt sett bedömas som uppfyllt då bankupplägget genom-

förs.   

5.2.2 Direkt eller indirekt medverkan 

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldig-

heter.
141

 Normalt sett föreligger ett tvåpartförhållande mellan ett aktiebolag och dess 

ägare, men i fåmansföretag där en eller ett fåtal personer har den reella beslutanderätten 

saknas detta tvåpartsförhållande.
142

 Ägarna till aktierna i fåmansföretaget och företaget 

ses därför ofta som en ekonomisk enhet eftersom de förfogar över företaget på ett betyd-

ligt mer självständigt sätt än normalt.
143

 Eftersom bankupplägget genomförs av ägaren 

till kvalificerade aktier i ett fåmansföretag, och ett reellt tvåpartsförhållande anses sak-

                                                 
137

 Prop. 1996/97:170 s. 45.  
138

 Jfr Tjernberg, M, s. 14. 
139

 3 § skatteflyktslagen.  
140

 Jfr prop. 1996/97:170 s. 45.  
141

 Jfr Sandström, T, s. 15. 
142

 Tjernberg, M, s. 50.  
143

 A.a., s. 15 f. 
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nas i företag med få ägare, bör man enligt min mening och på grund av vad som ovan 

uttalats, anse att medverkanderekvisitet är uppfyllt. Vad gäller fåmansaktiebolag och 

fåmanshandelsbolag omfattas de ju, som ovan
144

 nämnt, explicit av indirekt medverkan 

enligt förarbetena.
145

 

En fråga man emellertid kan ställa sig är vilket subjekt som skall anses som medver-

kande vid fråga om bankupplägget. Det är fåmansföretaget som erhåller en skatteförmån 

när utdelning företas och kapitalvinsten beräknas vid likvidationen. Det är emellertid 

ägaren till fåmansföretaget som tillskjuter det ovillkorade aktieägartillskottet. Ägaren 

och bolaget är juridiskt sett två skilda subjekt. Skall man då tolka förfarandet som att 

det är ägaren till fåmansföretaget som, genom indirekt medverkan genomför ett förfa-

rande som innebär en väsentlig skatteförmån för företaget? Den faktiska handlingen 

som ger upphov till skatteförmånen är de facto tillskjutandet av det ovillkorade aktie-

ägartillskottet. Just eftersom bankupplägget endast, enligt SKV, tillämpas av ägare till 

kvalificerade aktier i fåmansföretag är denna definitionsfråga inte av större betydelse, 

just på grund av att upplägget tillämpas i bolag med en ägare. Att bankupplägget 

genomförs i fåmansföretag med endast en ägare anser jag framgå av informationen som 

SKV tillhandahållit eftersom ”ägare” på samtliga ställen anges i singular. Man kan sä-

kerligen tänka sig situationer där fåmansföretag med flertal ägare genomför upplägget, 

men för enkelhets skull och av utrymmesskäl utvecklas inte denna aspekt vidare.  Äga-

ren och fåmansföretaget får i realiteten ses som en ekonomisk enhet.
146

 Detta resulterar i 

att medverkanderekvisitet enligt min bedömning bör anses som uppfyllt.     

5.2.3 Den skattskyldiges avsikt 

För att kunna uttala sig om huruvida avsiktsrekvisitet är uppfyllt i förhållande till 

bankupplägget är det nödvändigt att ställa sig frågan om det finns andra skäl än den 

skatteförmån som erhålls, för genomförandet av upplägget. Jag har svårt att se att så 

skulle vara fallet. I förarbetena görs, som ovan framgått, bland annat åtskillnad mellan 

vanliga förfaranden varigenom en skatteförmån uppnås, och skatteupplägg som tillhan-

dahålls mot betalning. Organisatoriska eller affärsmässiga skäl anges som andra skäl 

som skall vägas emot skatteförmånen ifråga. Att genomföra ett ovillkorat aktieägartill-

skott, och kort därefter dela ut allt fritt eget kapital och likvidera sitt företag kan enligt 
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 Se ovan 4.3.2. 
145

 Prop. 1996/97:170 s. 41.  
146

 Tjernberg, M, s. 16.  
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min bedömning knappast ses som ett organisatoriskt skäl. Det organisatoriska ligger ju i 

så fall i att inte driva företaget vidare.  

Nästa fråga blir således huruvida det kan anses ligga affärsmässiga skäl bakom 

bankupplägget, bortsett från skatteförmånen som uppkommer vid dess genomförande? 

Det saknas i skatterätten, mig veterligen, en enhetlig definition av vad som skall anses 

utgöra affärsmässiga skäl. I ett ställningstagande av SKV i anledning av 24 kap. 10 d § 

första stycket 2 IL uttalas att innebörden av affärsmässigt motiverat är att det skall ligga 

sunda företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden, utöver eventuella skatteef-

fekter, bakom transaktionerna som skall bedömas.
147

 Jag har även här svårt att se något 

affärsmässigt skäl som skulle kunna motivera att avsikten med bankupplägget skulle 

kunna anses vara något annat än att minska företagets skattebörda. Detta är fallet efter-

som det utifrån en affärsmässig synvinkel är svårt att se något sunt i att företag upphör 

med sin verksamhet i annat fall än vid konkurs
148

 eller likvidation på grund av kapital-

brist
149

. Enligt min mening står det klart att ett ovillkorat aktieägartillskott skall anses 

som affärsmässigt motiverat i vanliga fall, då det genomförs i syfte att rädda ett likvida-

tionshotat företag. Om ett tillskott sker i ett dylikt fall medför ju detta att företaget kan 

fortsätta att driva sin verksamhet, vilket får anses medföra att tillskottet ifråga hade ett 

klart företagsekonomiskt värde eftersom företaget kan fortsätta att generera vinst. Vad 

gäller bankupplägget, å andra sidan, föreligger ingen kapitalbrist från början varför det 

överhuvudtaget är svårt att finna någon annan anledning till varför tillskottet genomförs 

än för att höja aktiernas omkostnadsbelopp. Detta faktum stöds av att likvidation av fö-

retaget sker snart efter att tillskottet tillförts företaget och utdelning skett. Från ett före-

tagsekonomiskt perspektiv bör det vara svårt, om inte omöjligt, att försvara ett kapi-

taltillskott som genomförs kort innan likvidation sker av företaget samtidigt som det 

överhuvudtaget inte, vid tiden för tillskottet, förelåg något egentligt behov av ytterligare 

kapital i företaget.  

5.2.4 Lagstiftningens syfte  

Nästa relevanta fråga för att kunna bedöma skatteflyktslagens tillämplighet på bankupp-

lägget blir om man skall man anse att ett förfarande varigenom en ägare till kvalificera-

                                                 
147

 Skatteverkets ställningstagande, Tillämpning av undantagsregeln vid huvudsakligt affärsmässigt moti-

verade förhållanden, den så kallade ventilen, i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vis-

sa skulder, 2009-01-29, Dnr/målnr/löpnr: 131 157328-09/111.  
148

 Jfr konkurslagen (1987:672)  
149

 Jfr 25 kap. ABL. 
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de aktier i fåmansföretag genomför en kortsiktig höjning av aktiernas omkostnadsbe-

lopp i syfte att höja sitt gränsbelopp och kunna ta ut medel ur företaget till en lägre be-

skattning strider mot lagstiftningens syfte? Som ovan konstaterats skall bedömningen 

primärt ske genom tolkning av lagtextens ordalydelse. I förevarande fall är det således 

främst stadgandena i 56 och 57 kap. IL som blir föremål för tolkning. I fråga om 

bankupplägget är min uppfattning att kringgående primärt sker av 57 kap. 2 § IL efter-

som det är denna lagparagraf som stadgar att utdelning och kapitalvinst till viss del skall 

beskattas i inkomstlaget tjänst.
150

 57 kap 2§ IL stadgar att utdelning och kapitalvinst på 

kvalificerade andelar hos fysiska personer skall tas upp i inkomstlaget tjänst istället för 

inkomstlaget kapital i den omfattning som anges i 57 kap. 20- 22 §§ IL. Rent tekniskt 

sker beskattningen i enlighet med ordalydelsen i 57 kap 2 § IL, men genom att beräk-

ningen av årets gränsbelopp, som är en del av gränsbeloppet, tillåter att omkostnadsbe-

loppet beaktas vid denna bedömning möjliggörs en kringgåendesituation. Årets gräns-

belopp får beräknas som, vilket ovan beskrivits
151

, summan av underlaget för årets 

gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter och i vissa 

fall lönebaserat utrymme.
152

 Eftersom underlaget för årets gränsbelopp utgörs av det 

omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång får 

det ovillkorade aktieägartillskottet en påverkan på årets gränsbelopp, och således även 

gränsbeloppet.
153

   

Det är SKV:s ståndpunkt att bankupplägget strider mot lagstiftningens syfte. Frågan om 

förfarandet strider mot lagstiftningens syfte skall bedömas med utgångspunkt i bestäm-

melsernas allmänna utformning och i de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller 

har kringgåtts genom förfarandet.
154

 När det gäller att bestämma innebörden av be-

stämmelsernas allmänna utformning är det enligt förarbetena till skatteflyktslagen syftet 

med bestämmelsen eller bestämmelserna som skall vara avgörande för bedömningen 

huruvida de utnyttjas eller kringgås på ett av lagstiftaren inte avsett sätt.
155

 Särbehand-

lingen av fåmansföretag bygger ursprungligen på att det funnits en oro från lagstiftarens 

sida att skillnaden mellan beskattningen av arbetsinkomster och kapitalinkomster skulle 

kunna leda till att fåmansföretagsägare tillskanskar sig otillbörliga förmåner genom att 
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omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster.
156

 Särregleringen för just fåmansföretag 

ansågs behövlig eftersom det i fåmansföretag ansågs vara större risk för en sådan om-

vandling eftersom ett reellt tvåpartsförhållande mellan bolaget och dess ägare saknas.
157

 

Det nyss sagda har medfört regler som innefattar en schablonmässig beräkning för att 

fördela inkomster i fåmansföretag mellan inkomstlagen tjänst och kapital.
158

 I RÅ 2009 

ref. 31 uttalade även SRN att det av reglerna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst 

på aktier i fåmansföretag gick att utläsa dess syfte, vilket är att den del av inkomsten 

som kan anses hänförlig till fåmansföretagarens arbetsinsatser i företaget eller ett annat 

till fåmansföretaget anknutet företag inte skall beskattas i inkomstlaget kapital utan i in-

komstlaget tjänst. Detta leder till frågan om, i bankupplägget, man skall anse att de upp-

arbetade vinstmedlen i företaget härstammar från fåmansföretagsägarens arbetsinkoms-

ter, och av denna anledning beskattas i inkomstlaget tjänst.  

Det finns i nuläget ingen doktrin eller artiklar där bankupplägget diskuteras i förhållan-

de till skatteflyktslagen. Jag har under arbetets gång endast stött på ett ställe där ett lik-

nande förfarande som genomförs i bankupplägget omnämns. Tjernberg skriver att ett 

ovillkorat aktieägartillskott rent teoretiskt skulle kunna användas för att höja anskaff-

ningskostnaden för aktierna, och därmed också utrymmet för kapitalbeskattad utdel-

ning/ kapitalvinst. Han uttalar vidare att aktieägartillskott normalt lämnas i obeståndssi-

tuationer och att det därför bör anses som osäkert vad som gäller skatterättsligt i de fall 

ett aktieägartillskott lämnas i syfte att höja anskaffningskostnaden utan att detta är civil-

rättsligt motiverat.
159

 Jag delar författarens åsikt att en stor osäkerhet råder på området. 

5.2.4.1 Oförutsett eller oavsett av lagstiftaren?  

Om man skall sammanknyta diskussionen huruvida ett förfarande innefattande inslag av 

skatteflykt inte skall omfattas av skatteflyktslagen eftersom det har funnits anledning att 

anta att lagstiftaren har varit medveten om att förfarandet existerar utan att ingripa lag-

stiftningsvägen finns det anledning att påpeka att reglerna om beskattning av kvalifice-

rade andelar i fåmansföretag har varit föremål för översyn flertalet gånger under senare 

tid.
160

 Det finns i förarbetena, mig veterligen, inga uttalanden om förfaranden liknande 
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det som genomförs i bankupplägget. Det går av det nyss sagda dock, enligt min mening, 

ej att konstatera att lagstiftaren på detta sätt varit medveten om förfarandet och att denne 

implicit skulle ha godkänt förfarandet genom att inte ingripa. Enligt min åsikt går det, 

med hänsyn till skattelagstiftningens komplexitet och dess ständiga förändring, inte att 

förutsätta att lagstiftaren varit medveten om samtliga de upplägg som skulle kunna 

genomföras för att uppnå skattefördelar, och att denne på förhand därför skulle kunna 

uttala sig om vilka av dessa transaktioner som skall bli föremål för prövning enligt skat-

teflyktslagen. Jag anser att detta resonemang stöds av det faktum att skatteflyktslagens 

generalklausul anses som en nödvändig del i svensk skatterätt just på grund av att det 

inte enbart genom materiella stoppregler går att motverka alla sorters skatteflykt.
161

     

5.3 Sammanfattande kommentar 

Förevarande avsnitt syftar till att ge en sammanfattande kommentar till de grunder som 

SKV ansett att bankupplägget bör underkännas med stöd av. Avsnittet inleds därför med 

en kommentar till begreppet varaktigt kapital där det framhålls vilka svårigheter som 

finns vad gäller definitionen och avgränsningen av detta begrepp. Därefter ges även en 

sammanfattande kommentar avseende skatteflyktslagens potentiella tillämplighet på 

bankupplägget. 

5.3.1 Varaktigt kapital 

Det står klart att SKV anser att bankupplägget, ett förfarande som innebär en kortsiktig 

höjning av aktieägarens samlade omkostnadsbelopp för aktierna, skall underkännas. 

Som stöd för att inte godta förfarandet har SKV angivit att det inte föreligger någon av-

sikt att skjuta till varaktigt kapital till företaget. Ovan har diskuterats tre aspekter vilka, 

enligt min tolkning av ordalydelsen i SKV:s information av upplägget, bör vara av be-

tydelse vid en diskussion av bankuppläggets tillåtlighet enligt SKV.  

För det första kan ifrågasättas om det finns något krav på att samtliga steg i bankupp-

lägget genomförs inom viss begräsad tid för att det skall underkännas. Anledningen till 

att jag ansett att denna aspekt bör anses vara relevant är att det på flertalet ställen i in-

formationen som SKV tillhandahållit om upplägget uttrycks att det görs ”kortsiktiga” 

höjningar av omkostnadsbeloppet, samt att begreppet ”varaktigt kapital” är det som an-

vänds när man talar om det ovillkorade aktieägartillskottet. Dessutom anser jag att fak-
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tumet att bankupplägget, i SKV:s information, beskrivs som om det genomförs under en 

mycket kort tidsperiod stödjer resonemanget att tidsaspekten bör beaktas.   

För det andra har det ifrågasatts hur bedömningen av tillskottsgivarens, det vill säga få-

mansföretagsägarens, avsikt skall bedömas. En central fråga i detta avseende är hur man 

bevisar att det inte funnits någon avsikt att tillskjuta varaktigt kapital till bolaget. Ett dy-

likt påstående kommer ju alltid att medföra krav på en subjektiv bedömning ur fåmans-

företagsägarens synvinkel. Skall bevisbördan åläggas SKV eller den skattskyldige? Fak-

tumet att likvidation sker snart efter att det ovillkorade aktieägartillskottet tillskjutits fö-

retaget bör enligt min mening åtnjuta presumtionsverkan vid bedömningen av den skatt-

skyldiges avsikt. En ytterligare fråga, som påpekats ovan
162

, är hur bedömningen skall 

göras om ägarantalet i företaget överstiger ett. Vems bedömning är avgörande då man 

har skäl att anta att fåmansföretagsägarnas åsikter går isär? Skall då majoritetsägarens 

avsikt bestämma? 

Den tredje, och sista, aspekten som omnämnts ovan är verksamhetsaspekten. Ordalydel-

sen i SKV:s information om bankupplägget ger vid handen att företaget som mottager 

det ovillkorade aktieägartillskottet inte bedriver någon verksamhet. Detta uttalande kan 

enligt min uppfattning tolkas på flertalet sätt. Är det fråga om ett företag som tidigare 

bedrivit verksamhet, men som upphört med denna? Avses företag som aldrig bedrivit 

någon verksamhet? Personligen är jag av uppfattningen att det vore ändamålsstridande 

att göra en alltför snäv avgränsning i detta avseende eftersom det måste antas finnas risk 

för att ett bankupplägg kan genomföras såväl i vilande som i aktiva företag. Jag har 

svårt att se varför inte även en fåmansföretagsägare skulle kunna genomföra upplägget i 

ett aktivt vinstgenererande företag om denna av en eller annan anledning vill upphöra 

med sin verksamhet i företaget, i syfte att kunna ta ut de vinstmedel som upparbetats i 

företaget till lägre beskattning.  

Avslutningsvis, i en diskussion om vad som enligt SKV avses med varaktigt till-

skott/kapital, anser jag att följande bör påpekas. Det finns i skrivande stund ingen möj-

lighet att ge ett klart svar på när det brister i det varaktighetskrav, som uppenbarligen 

uppställs av SKV vid tillskjutande av ovillkorliga aktieägartillskott. Domstolsprövning 

måste inväntas för att kunna besvara frågan om ett sådant krav överhuvudtaget existerar 
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enligt svensk skatterätt. Det skall endast påpekas här att det, som jag uppfattar frågan, 

finns flera svårigheter med att i nuläget uppställa ett dylikt krav. För det första anser jag 

detta påstående stöds av faktumet att ovillkorade aktieägartillskott är oreglerade i såväl 

svensk civil som skatterätt. Detta faktum tillsammans med klara uttalanden
163

 med in-

nebörd att ovillkorade aktieägartillskott får inräknas i omkostnadsbeloppet
164

 för aktier-

na bör, enligt kravet på förutsägbarhet för den skattskyldige, medföra att om ett krav 

uppställs med innebörd att tillskott endast skall accepteras då det finns en avsikt att till-

skjuta varaktigt kapital, det ändock bör tillämpas restriktivt. Ett annat skäl som jag anser 

medföra en tveksamhet om bankupplägget kan underkännas på denna punkt är att det i 

svensk rätt finns en skatteflyktslag som avser att ta sikte på situationer som innebär 

skatteundandragande men som inte varit föremål för materiella lagstiftningsåtgärder. 

Skatteflyktslagen som referens till att underkänna bankupplägget behandlas dock i näst-

kommande avsnitt. Däremot är min åsikt att, i vart fall de lege ferdena, ovillkorade ak-

tieägartillskott rent skattemässigt inte bör godtas i de fall då de inte har något företags-

ekonomiskt värde. Jag har svårt att finna företagsekonomiska skäl som skulle kunna 

motivera ett kapitaltillskott till ett företag som skall likvideras. Detta tyder på att 

bankupplägget genomförs endast av skattemässiga skäl vilket inte får anses önskvärt. 

Då ett klart svar på frågan om hur ovillkorade aktieägartillskott skall behandlas då de 

genomförs i situationer som bankupplägget i nuläget inte går att finna får avslutningsvis 

endast påpekas att oklarhet råder. Framtida domstolsprövning kommer förhoppningsvis 

att klargöra hur den skattemässiga behandlingen av ovillkorade aktieägartillskott skall 

ske i dylika fall.  

5.3.2 Skatteflyktslagen 

Det är, som påpekats tidigare, omöjligt att innan domstolsprövning skett ge ett klart svar 

på om bankupplägget kan angripas med stöd av skatteflyktslagen. Baserat på den 

genomgång av skatteflyktslagens rekvisit som skett ovan
165

 anser jag dock att följande 

bör påpekas.  

De tre första rekvisiten i skatteflyktslagen anser jag vara uppfyllda i förhållande till det 

förfarande som genomförs i bankupplägget. Det står klart att ett dylikt förfarande med-
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för en skatteförmån för den skattskyldige eftersom denne uppnår en lindrigare beskatt-

ning genom att all utdelning och kapitalvinst beskattas i inkomstlaget kapital. Om förfa-

randet inte hade genomförts hade beskattning till viss del skett i inkomstlaget tjänst vil-

ket hade ökat den totala skattebördan. Det är vidare ostridigt att den skattskyldige, det 

vill säga ägaren till de kvalificerade aktierna i fåmansföretaget, har medverkat i rätts-

handlingen. Medverkanderekvisitet är uppfyllt eftersom det är denne, genom tillskju-

tandet av det ovillkorade aktieägartillskottet, som uppnått skatteförmånen ifråga. Det är 

vidare, enligt min åsikt, svårt att se att den skattskyldige skulle ha andra tyngre vägande 

skäl för sitt handlande än att uppnå skatteförmånen. Anledningen till detta är att det är 

svårt att peka på såväl organisatoriska som affärsmässiga skäl för att motivera ett bety-

dande kapitaltillskott till ett företag som man inte avser att driva vidare. För det första 

eftersom det inte föreligger någon kapitalbrist i företaget som mottager kapitaltillskottet, 

men framförallt eftersom företaget likvideras och således inte får ”nytta” av det för-

stärkta egna aktiekapitalet.    

Vad gäller det fjärde rekvisitet, lagstiftningens syfte, råder däremot enligt min mening 

en större oklarhet. Enligt min åsikt är det möjligt att bankupplägget anses stridande mot 

lagstiftningens syfte om man anser att kringgående sker av reglerna i 57 kap. IL som 

behandlar fåmansföretagsbeskattning. Jag anser att denna ståndpunkt stöds av uttalan-

dena i RÅ 2009 ref. 31 där en relativt utförlig diskussion förs kring syftet med dessa 

regler, nämligen att motverka att arbetsinkomster beskattas som kapitalinkomster hos 

den skattskyldige.   

Jag anser att osäkerheten på om man ska anse att förfarandet i bankupplägget strider 

mot lagstiftningens syfte främst grundar sig på att det rör sig om ett förfarande som tar 

sin grund i ett ovillkorat aktieägartillskott. Ovan uttalade jag att, vad gäller bankuppläg-

get, ett kringgående sker av 57 kap. 2 § IL. Anledningen till denna ståndpunkt är att 

gränsbeloppet, som avser att schablonmässigt fördela inkomster mellan inkomstlagen 

tjänst och kapital, påverkas genom det ovillkorade aktieägartillskottet. Men eftersom 

skatteförmånen erhålls allena genom tillskjutandet av det ovillkorade aktieägartillskot-

tet, skulle man inte likväl kunna anse att missbruk sker av 44 kap. 14 § IL som stadgar 

att omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgifter ökat med förbättringsutgifter? 

Detta synsätt utgår ifrån att genom en feltillämpning av 44 kap. 14 § IL möjliggörs ett 

kringgående av fåmansbeskattningsreglerna i 57 kap. IL. Om man antar denna synvin-



  

 
43 

kel skulle man kunna argumentera att, eftersom det ovillkorade aktieägartillskottet inte 

förbättrar företagets likviditet (företaget har ju inte likviditetsproblem och skall dessut-

om likvideras), skall det inte inräknas i omkostnadsbeloppet och således ej heller ingå i 

beräkningen av kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL. Det ovillkorade aktieägartillskottet 

är ju ingen utgift för förbättring i förevarande fall. Man måste anta att anledningen till 

att förbättringsutgifter får medräknas i omkostnadsbeloppet är att man ska få ersättning 

för de utgifter som man använt för att förbättra tillgången som skall avyttras. Ett motar-

gument till en dylik argumentation skulle däremot kunna vara att förutsägbarheten för 

den skattskyldige kraftigt minskar, och därmed även rättssäkerheten. Aktieägartillskott 

är ju, som ovan påpekats, helt oreglerade i svensk civil- och skatterätt.
166

 Detta ska stäl-

las emot klar information från SKV med innebörd att ovillkorade aktieägartillskott får 

inräknas i aktiernas omkostnadsbelopp.
167

 Eftersom lagreglering saknas om dylika till-

skott skulle det bli svårt, om inte omöjligt, att applicera skatteflyktslagens fjärde rekvisit 

då det inte finns någon lagtext att överhuvudtaget kringgå. Aktieägartillskott diskuteras 

heller inte i någon större omfattning i förarbetena varför det även är svårt att utläsa syf-

tet med dem i dessa rättskällor. Dessutom är en tolkning av syftet enligt förarbetena se-

kundär.
168

 Det skulle därför enligt min mening, på denna grund, vara stridande mot rätt-

säkerheten att underkänna bankupplägget, endast med referens till att det inte skall an-

ses utgöra en utgift för förbättring enligt 44 kap. 13 § IL.  

Sammanfattningsvis får även avseende skatteflyktslagens tillämplighet på bankuppläg-

get konstateras att osäkerhet råder. Osäkerheten grundar sig enligt min bedömning 

främst på oklarheten avseende vilka regler som kringgås, vilket gör det svårt att ge ett 

klart svar på frågan om det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagen, lagstiftningens syfte, 

skall anses som uppfyllt.  
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6 Slutsats  

Bankupplägget innebär att ägare till kvalificerade aktier i fåmansföretag, genom att ta 

ett banklån och tillskjuta motsvarande belopp till sitt företag som ett ovillkorat aktie-

ägartillskott, höjer omkostnadsbeloppet på de kvalificerade aktierna i företaget. Höj-

ningen av omkostnadsbeloppet medför i sin tur att det beräknade gränsbeloppet kommer 

bli högre varför en högre utdelning kan tas på aktierna med beskattning i inkomstlaget 

kapital till 20 %. Skatteeffekten av att bankupplägget genomförs blir således att beskatt-

ning i inkomstlaget tjänst undviks genom det ovillkorade aktieägartillskottets påverkan 

på omkostnadsbeloppet, och således även gränsbeloppet. Efter att utdelning skett likvi-

deras företaget och insatt kapital inklusive det ovillkorade aktieägartillskottet utbetalas 

till ägaren, varefter även lånet till banken återbetalas. Enligt SKV skall upplägget be-

dömas som felaktigt av två anledningar, dels med stöd av att någon avsikt att skjuta till 

varaktigt kapital inte förelegat, dels med stöd av lagen mot skatteflykt. 

Det är i skrivande stund inte möjligt att ge ett klart svar på frågan hur begreppet varak-

tigt kapital skall definieras och avgränsas. Anledningen till detta är att knapphändig, el-

ler i stort sett ingen, information utgetts av SKV som kan ge ledning i frågan hur be-

greppet skall tolkas. Dessutom saknas lagreglering för såväl villkorade som ovillkorade 

aktieägartillskott i svensk rätt vilket bidrar till osäkerheten på området. Luckan i lag-

stiftningen medför att det i nuläget inte går att besvara frågan om ovillkorade aktieägar-

tillskott skall underkännas i de fall som det går att konstatera att de genomförts, inte i 

syfte att förbättra det mottagande företagets soliditet, utan i syfte att kunna ta ut lågbe-

skattade medel ur företaget. Min åsikt är dock att man skatterättsligt bör underkänna 

ovillkorade aktieägartillskott som genomförs, inte i syfte att förbättra ett likvidationsho-

tat företags soliditet, utan i syfte att erhålla ett högre gränsbelopp i företaget och därmed 

undvika beskattning i inkomstlaget tjänst. Anledningen till min ståndpunkt är att det inte 

finns någon företagsekonomisk motivering till att företaget tillförs ytterligare kapital i 

dessa fall eftersom man inte avser att driva det vidare. Det är istället mycket som tyder 

på att bankupplägget genomförs endast av skattemässiga skäl. De främsta faktorerna 

som stödjer detta ställningstagande är att upplägget genomförs under en mycket kort 

tidperiod samt att företaget likvideras snart efter att tillskottet skett vilket tyder på att 

det inte förelegat en avsikt att tillskjuta varaktigt kapital till företaget.   
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Vid bedömningen av om bankupplägget skall underkännas med stöd av generalklausu-

len i skatteflyktslagen anser jag följande bör påpekas. Min bedömning är att det förmod-

ligen, relativt enkelt, gå att konstatera att rekvisit ett, två och tre i skatteflyktslagen är 

uppfyllda. En skatteförmån uppkommer genom att det ovillkorade aktieägartillskottets 

påverkan på omkostnadsbeloppet medför att beskattning undviks i inkomstlaget tjänst. 

Den bör bedömas som väsentlig eftersom bankupplägget inbegriper transaktioner med 

miljonbelopp. Den skattskyldige har vidare medverkat i rättshandlingen eftersom både 

direkt och indirekt medverkan numera omfattas av generalklausulen. Det är vidare en-

ligt min mening svårt att finna andra anledningar till att fåmansföretagsägaren skulle ha 

genomfört förfarandet med det ovillkorade aktieägartillskottet. Organisatoriska och af-

färsmässiga skäl kan knappast anses överväga syftet att uppnå en skatteförmån eftersom 

bolaget likvideras snart efter tillskottet. Rekvisit fyra, lagstiftningen syfte, är förmodli-

gen dock mer svårbedömt i förhållande till bankupplägget. Jag anser att man kan inta 

två synvinklar vid bedömningen av mot vilken/ vilka regler syftet skall bedömas emot. 

Dels bör man kunna se det som att upplägget innebär ett kringgående av 3:12 reglerna 

vilket skulle innebära att transaktionen får bedömas med bakgrund i syftet för dessa reg-

ler, nämligen att undvika att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalin-

komster. Men en fråga som uppkommit under arbetets gång är om bankupplägget också, 

eller alternativt, skulle kunna ses som ett kringgående av 44 kap. 14 § IL. Omkostnads-

beloppet skall enligt ordalydelsen beräknas som summan av anskaffningsutgifter och 

förbättringsutgifter. En central fråga blir således om det är rimligt att anse att ett ovill-

korat aktieägartillskott, vilket inte förbättrar det mottagande företagets soliditet på lång 

sikt, skall anses som en förbättringsutgift? Resonemanget stöds av faktumet att företaget 

likvideras snart efter tillskottet. Även här uppkommer frågetecken som jag inte har an-

sett det vara möjligt att finna ett klart svar på. Enligt min mening talar dock övervägan-

de skäl för att kringgående sker av 3:12 reglerna eftersom det är tillämpning av dessa 

regler som undviks då bankupplägget genomförs. Jag anser således att även det fjärde 

rekvisitet i skatteflyktslagen bör anses uppfyllt eftersom transaktionerna i bankuppläg-

get medför just det som 3:12 reglerna försöker förhindra, nämligen att inkomster som 

enligt den schablonmässiga beräkningen enligt fåmansbeskattningsreglerna skall beskat-

tas i inkomstlaget tjänst omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. 

Slutligen skall påpekas att det i skrivande stund endast är möjligt att spekulera om vil-

ken ståndpunkt domstolarna kommer inta. Förhoppningsvis kommer ett klargörande 



  

 
46 

uppnås inom kort eftersom det är av vikt för den skattskyldige att kunna förutse hur be-

skattningen av dennes transaktioner kommer att ske, och eftersom alla företagare i mer 

eller mindre utsträckning har ett intresse av att kunna skatteplanera för att uppnå minsta 

möjliga skattebörda.    
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