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Abstract 

This bachelor thesis deals with the close company rules in chapter 56-57 

within the Swedish income tax law (IL). The purpose of this thesis is to ana-

lyse the outsider rule in 57:5 IL. If a shareholder or a family member works 

or have worked actively within the company within the fiscal year or the last 

five fiscal years then the partner has qualified shares and is to be taxed ac-

cording to the special closed company rules.   

If an outsider, directly or indirectly, is a significant shareholder within the 

company, and directly or indirectly, are entitled to dividends then an active 

partner only has qualified shares if there is special reasons. When making 

the assessment regard must be made to conditions under the fiscal year or 

the last five fiscal years. There is special reason not to apply the rule if there 

are agreements regarding how the profit should be split or cross-ownerships 

between companies.   

If a taxpayer can show that an outsider own 30 percent of the closed compa-

ny and has a right to dividends and there is no special reason to why the rule 

should not be applied then the outsider rule is applicable. If the rule is appli-

cable it means that all the shareholders within the company will be taxed for 

dividends and capital gain with a 25 percent tax rate.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Kapitalinkomster beskattas med en proportionell skattesats på 30 procent.
1
 Inkomstskat-

ten på tjänst beskattas med en proportionell kommunal inkomstskatt på ca 32 procent 

och statlig progressiv skatt på högst 25 procent vilket medför att en arbetsinkomst kan 

som högst träffas av en marginalskatt på ca 57 procent.
2
 I och med att det är skillnad i 

skattesatserna är det nödvändigt att skilja på kapitalinkomster och tjänsteinkomster.
3
  

I ett fåmansföretag kan delägaren välja om han vill ta ut inkomster som lön, utdelning 

eller kapitalvinst. Därför infördes det särskilda regler för att ägare av fåmansföretag inte 

skulle kunna kringgå den högre tjänstebeskattningen genom att ta ut arbetsinkomster i 

form av lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst istället för som lön.
4
 För en delägare 

som är aktiv i fåmansföretaget innebär de reglerna att utdelning och kapitalvinster från 

ett fåmansföretag delvis beskattas i inkomstslaget tjänst.
5
 De särskilda fåmansbeskatt-

ningsreglerna som numera är placerade i 57 kap. IL fanns tidigare i 3 § 12 mom. SIL 

och därför kallas reglerna fortfarande för 3:12-reglerna.
6
   

Finns det en utomstående som direkt eller indirekt äger andelar i betydande omfattning i 

ett fåmansföretag med rätt till utdelning, direkt eller indirekt, ska samtliga delägare en-

dast kapitalbeskattas för utdelning och kapitalvinster, förutsatt att det inte finns särskil-

da skäl som talar mot en sådan beskattning, enligt 57:5 st. 1 IL. Vid bedömningen av 

om utomståenderegeln är tillämplig ska ”förhållandena under beskattningsåret och de 

fem föregående beskattningsåren beaktas”.
7
 Finns det en utomstående i företaget som 

äger andelar i betydande omfattning försvinner incitamentet för den skatteskyldige att 

                                                 
1
 65:7 IL.  

2
 65:3 och 5 IL och Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, del 1, s. 68. Den kommunala skattesatsen på ca 32 procent är endast för att illustre-

ra vad den skattsatsen i genomsnitt ligger på, men den kommunala skattesatsen varierar från kommun 

till kommun.   

3
 Prop. 1990/91:54 s. 218.  

4
 Prop. 1990/91:54 s. 218.   

5
 57:2 och 4 IL.  

6
 Finansdepartementets promemoria Fi2001/438 s. 1.  

7
 57:5  st. 1 IL. 
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omvandla arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster då den utomstående också 

ska ha del av utdelningen eller kapitalvinsten.
8
 Det finns dock oklarhet kring hur orda-

lydelsen i utomståenderegeln ska tolkas. Exempelvis råder det oklarheter i vad som nu-

läget avses med utomstående ägande i betydande omfattning och den femåriga karensti-

dens betydelse.
9
    

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt avseende utomståenderegeln i 57:5 

IL. De huvudsakliga frågeställningarna är: 

- Vad krävs för att utomståenderegeln ska vara tillämplig? 

- Vad avses med särskilda skäl, som innebär att andelarna i ett fåmansföretag kan 

anses vara kvalificerade trots att det finns utomstående som äger andelar i bety-

dande omfattning i företaget?  

1.3 Avgränsning  

I en uppsats av denna storlek är det inte möjligt att utreda och redogöra för all den pro-

blematik som området omfattar och därav är det av vikt att avgränsa sig för att kunna 

genomföra en djupare analys av det valda problemet. Tyngdpunkten ligger på att utreda 

utomståenderegelns tillämplighet och därav beskrivs de övriga fåmansbeskattningsreg-

lerna endast översiktligt i mån av relevans för förståelsen och analysen av utomstående-

regeln. Hur ett gränsbelopp räknas ut vid beskattning av utdelning eller kapitalvinster på 

kvalificerade andelar utreds inte i den här uppsatsen på grund av tidsbrist. Endast be-

skattning av ett fåmansföretag som är ett svenskt aktiebolag tas upp i det här arbetet och 

de övriga bolagsformerna såsom ekonomiska föreningar och fåmanshandelsbolag disku-

teras således inte. Vad som avses med en företagsledare utreds inte heller då det inte är 

relevant för förståelsen av utomståenderegeln.  

Vad gäller bevisbörda utreder uppsatsen endast vem som har bevisbördan för om utom-

ståenderegeln är tillämplig. Uppsatsen avser således inte att analysera varför bevisbör-

dan är placerad där den är och inte heller hur mycket som krävs för att beviskravet ska 

                                                 
8
 Prop. 1989/90:110 s. 468.  

9
 Tjernberg, M, Tilltäppta kryphål i fåmansföretagsregler, SN 2002, s. 14 och Watz, Y, Något om rättsut-

veckling på 3:12-området, SvSkT 2/2008, s. 162.   
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vara uppfyllt, även om det är en intressant fråga utifrån skattebetalarens och Skattever-

kets synvinkel. SRN:s avgöranden i de valda rättsfallen utreds inte heller då det varken 

finns tid eller utrymme att diskutera SRN:s bedömning utan fokus ligger istället på 

RegR:s resonemang kring tillämpningen av utomståenderegeln.  

1.4 Metod och material 

I kapitel 2 tillämpas en deskriptiv metod för att ge en översikt över fåmansbeskattnings-

reglerna. I kapitel 3, 4 och 5 används en deskriptiv samt en problemorienterad metod för 

att redogöra för hur utomståenderegeln i 57:5 IL fungerar samt att identifiera och analy-

sera de problem som regeln medför, bland annat i kapitel 4 analyseras varför olika för-

hållanden utgör särskilda skäl. Lagstiftaren har inte i motiven till utomståenderegeln ut-

talat varför en del utav omständigheterna som är uppräknade som exempel på särskilda 

skäl utgör särskilda skäl och det har inte heller utretts genom praxis eller i doktrin. Det 

är således oklart varför en del av omständigheterna som tagits upp i förarbetena utgör 

särskilda skäl. Det resonemang som förs kring varför de omständigheterna möjligtvis 

kan utgör särskilda skäl i avsnitt 4.2 är därför endast författarens egna resonemang, vil-

ket framgår av texten.      

Det material som används är: lagtext, förarbeten, rättsfall samt doktrin. I de fall lagtex-

ten är otydlig hämtas ledning främst från förarbeten och rättsfall men också från doktrin. 

Doktrinen används också för att förstå uttalanden i förarbeten och för tolkningen av 

RegR avgöranden samt för att belysa problemområden inom ämnet. Den rättspraxis från 

RegR som tas upp i uppsatsen har valts på grund av att rättsfallen har behandlat relevan-

ta frågeställningar som har varit nödvändiga för förståelsen av 3:12-reglerna och speci-

ellt för förståelsen av utomståenderegeln. I en del avgörande från RegR har RegR gjort 

samma bedömning som SRN utan att utveckla sitt resonemang kring avgörandet. I så-

dana fall utreds SRN:s bedömning i målet då RegR har gjort samma bedömning.  

Den ekonomiska doktrin som används i kapitel 4 om särskilda skäl är studentlitteratur 

och endast har använts för att ge en översiktlig beskrivning av de ekonomiska begrepp 

som utreds i kapitlet. De exempel som ges i uppsatsen är författarens egna exempel om 

inget annat framgår av texten.      
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1.5 Disposition  

Kapitel 2 I det här kapitlet ges en kort beskrivning av de särskilda fåmansbeskatt-

ningsreglerna som finns i 56-57 kap. IL för att läsaren ska kunna få en 

förståelse för hur 3:12-reglerna fungerar men också för att läsaren ska 

kunna förstå några av de begrepp som återfinns i utomståenderegeln.     

Kapitel 3 Här utreds vilka som kan vara utomstående och hur stort ägande som 

krävs för att utomståenderegeln ska kunna tillämpas.  

Kapitel 4 I det här kapitlet utreds vilka situationer som kan utgöra särskilda skäl för 

att utomståenderegeln inte ska tillämpas samt varför de här situationerna 

utgör särskilda skäl.  

Kapitel 5 Här utreds vad som menas med att de fem föregående beskattningsåren 

ska beaktas vid en bedömning av om utomståenderegeln är tillämplig 

samt hur RegR har tillämpat det här rekvisitet.     

Kapitel 6 I det sista kapitlet återfinns en analys, där utomståenderegeln analyseras 

utifrån framställningen som givits i kapitel 2-5.  
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2 Fåmansbeskattningsreglerna   

2.1 Fåmansföretag  

Ett aktiebolag är ett fåmansföretag enligt 56:2 p. 1 IL, om företaget består av ”fyra eller 

färre delägare [som tillsammans] äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rös-

terna för samtliga andelar i företaget”.
10

 Tidigare låg gränsen för ägandet vid en eller ett 

fåtal fysiska personer.
11

 Med ett fåtal fysiska personer avsågs då högst 10 personer.
12

 

Lagtexten ändrades till sin nuvarande lydelse på grund av att innebörden av den tidigare 

ordalydelsen var oklar.
13

 En delägare och hans närståendekrets räknas som en delägare 

vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller inte.
14

 

Ett aktiebolag kan också vara ett fåmansföretag även om företaget ägs av många deläga-

re förutsatt att ”näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av 

varandra och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på lik-

nande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självstän-

digt kan förfoga över dess resultat”.
15

 Regeln bör exempelvis vara tillämplig om ett an-

tal läkare sköter sin egen läkarpraktik och har bestämmanderätten över praktiken och 

egen resultatredovisning men som utåt sett är anställda av samma aktiebolag.
16

    

Även om ett företag ägs av många delägare vari fyra delägare inte tillsammans äger mer 

än hälften av andelarna och 56:2 p. 2 IL inte tillämplig, kan ändå 3:12-reglerna bli till-

lämpliga på det företaget. ”Om flera delägare själva eller genom någon närstående är el-

ler under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande 

omfattning i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt 

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, ska de anses som en enda delägare[,]” enligt 

57:3 st. 2 IL.  

 

                                                 
10

 Även ekonomiska föreningar kan vara fåmansföretag, enligt 56:2 IL.  

11
 Prop. 1999/90:15 s. 37. 

12
 RSV S 1999:21 del 1. 

13
 Prop. 1999/90:15 s. 39.  

14
 56:5 IL, vad som avses med närståendekrets beskrivs i avsnitt 2.3.  

15
 56:2 p. 2 IL.   

16
 Prop. 1975/76:79 s. 41.  
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Här följer ett exempel för att illustrera hur regeln fungerar:
17

  

Ett företag ägs av åtta delägare vari ingen är närstående till varandra och delägarna äger 

lika andelar i företaget, det vill säga, 12,5 procent vardera av andelarna (100/8 = 12,5 

%). Om ingen eller endast en av delägarna är verksamma i betydande omfattning i före-

tag blir 3:12-reglerna inte tillämpliga då fyra delägare tillsammans endast äger 50 pro-

cent av andelarna (12,5×4= 50 %). Enligt 56:2 p. 1 IL måste ägandet överstiga 50 pro-

cent, vilket inte ägandet gör i det här fallet. Om istället två av delägarna är verksamma i 

betydande omfattning ska de enligt 57:3 st. 2 IL, räknas som en enda delägare vilket 

medför att fyra delägare tillsammans äger 62,5 procent i företaget (25 (12,5+12,5) + 

3×12,5 = 62,5 %) och 3:12-reglerna blir således tillämpliga då ägande överstiger 50 

procent.
18

    

Alla typer av aktiebolag omfattas inte av 3:12-reglerna. Marknadsnoterade aktiebolag 

på svenska eller utländska marknader och aktiebolag som är ett privatbostadsföretag 

räknas inte som fåmansföretag, enligt 56:3 IL. 3:12-reglerna är inte tillämplig på mark-

nadsnoterade aktiebolag på grund av att verksamheten i sådana aktiebolag i regel kon-

trolleras i större utsträckning av anställda och allmänheten, vilket medför att risken är 

mindre att kringgåendesituationer uppstår till skillnad från i renodlade fåmansföretag.
19

 

Privatbostadsföretag anses inte heller vara ett fåmansföretag av liknande skäl.
20

  

2.2 Delägare 

Som delägare i ett fåmansföretag avses ”en fysisk person som, direkt eller indirekt, äger 

eller på liknande sätt innehar andelar i företaget”.
21

 Det här innebär att juridiska perso-

ners ägande således inte ska beaktas vid fastställandet av om företag är ett fåmansföre-

tag.
22

 Som delägare räknas inte heller ett dödsbo, eftersom vad som sägs om fysiska 

                                                 
17

 Exemplet kommer från Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplane-

ring, uppl. 7, s. 26. 

18
 56:2 p. 1 IL 

19
 Prop. 1975/76:79 s. 41. 1975 års proposition gällde endast för noterade aktiebolag på Stockholms 

fondbörs men motiven bakom 56:3 IL bör dock ändå vara samma idag, se Lodin, S-O, Lindencrona, G, 

Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, uppl. 12, s. 418.  
20

 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-

rätt, del 2, uppl. 12, s. 418. 

21
 56:6 st. 1 IL.  

22
 Prop. 1999/00:15 s. 49.  
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personer i kap. 56 IL inte gäller för dödsbon, enligt 56:7 IL. Utländska fysiska personer 

som äger andelar i ett svenskt fåmansföretag anses vara delägare.
23

 En delägare kan 

också på liknande sätt inneha andelar i ett fåmansföretag.
24

 Den som äger aktien behö-

ver inte alltid vara samma person som har rösträtt för aktien.
25

 Till exempel enligt 4:43 

ABL, kan en person genom testamente blivit nyttjanderättshavare till aktien med rätten 

att rösta för aktien eller genom testamente fått avkomsträtt
26

 med rätt att företräda akti-

en. En fysisk person med sådan rätt att företräda aktien kan anses inneha aktien på ett 

liknande sätt.
27

 Definition av delägare är en generell definition och gäller inte bara vid 

bestämmandet av om ett företag är ett fåmansföretag. Med andra ord, definitionen av 

begreppet delägare gäller som definition genom alla 3:12-reglerna.
28

  

2.3 Närstående 

En delägares närståendekrets ska beaktas vid bedömningen av om ett aktiebolag är ett 

fåmansföretag, eftersom en delägare och hans närstående räknas som en delägare, enligt 

56:5 IL. En person kan inte ingå i fler än en närståendekrets enligt 56:5 IL, därför är det 

viktigt att avgöra vilka personer som ingår i vilka närståendekretsar för att kunna avgöra 

om ett aktiebolag är ett fåmansföretag. Bedömningen görs utifrån den äldsta delägaren i 

företaget. Alla personer som är närstående till den äldsta delägaren och äger andelar i 

företaget ingår i hans närståendekrets och räknas då som en delägare. Den näst äldsta 

delägarens närstående utgör ytterligare en närståendekrets förutsatt att han inte ingår i 

den äldsta delägarens närståendekrets, osv.
29

  

Som nämnts ovan i avsnitt 2.1, är ett företag ett fåmansföretag om fyra eller färre del-

ägare tillsammans kontrollerar mer än hälften av rösterna i företaget. Med anledning av 

att det direkt i lagtexten
30

 är utsatt hur många delägare som krävs för att ett företag ska 

                                                 
23

 RÅ 1979 Aa 240 s. 527.  

24
 56:6 st. 1 IL.  

25
 Prop. 1989/90:110 s. 678.  

26
 Med avkomsträtt avses exempelvis rätten till avkastning av en aktie med rätten att rösta för aktien. Den 

här rätten ska stå under särskild förvaltningen för att avkomsträtt ska anses föreligga, se 4:43 ABL och 

prop. 2004/05:85 s. 569.  

27
 Prop. 1989/90:110 s. 678.  

28
 Prop. 1999/00:2 del 2 s. 621.  

29
 Prop. 1999/00:15 s. 150.  

30
 Lagtexten som avses är 56:2 p. 1 IL.  
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anses vara ett fåmansföretag kan ”skatteskyldiga genom mer eller mindre konstruerade 

ägarsammansättningar lägg[a] sig strax utanför det definierade området” och på så sätt 

kringgår en beskattningen enligt 3:12 reglerna.
31

 Närståendebegreppet har således givits 

en bred definition för att kunna förhindra kringgående av det slaget.
32

  

Definitionen av vilka personer som omfattas av närståendebegreppet finns i 2:22 IL och 

omfattar följande personer:
33

  

 

 

 

 

 

 

Som barn avses också styvbarn och fosterbarn.
34

 Som närstående räknas också sambor 

som antingen har varit gifta med varandra eller som har/haft gemensamma barn.
35

 Sam-

bor som varken har barn med varandra eller har varit gifta ingår inte i närståendekretsen 

då det skulle kunna medföra ”kontrollproblem och svåra gränsdragningar vad avser en-

skilda människors integritet” om de skulle ingå i närståendekretsen.
36

 Även dödsbon 

som den skatteskyldige eller någon närstående är delägare i omfattas av närståendebe-

greppet enligt 2:22 IL. Enligt de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst räknas 

också dödsbodelägare som närstående förutsatt att andelarna var kvalificerade hos den 

avlidne delägaren.
37

 Andra juridiska personer räknas inte som närstående.
38

  

                                                 
31

 Prop. 1999/00:15 s. 39-40.  

32
 Prop. 1999/00:15 s. 40 och 48.  

33
 Bilden är hämtad från: Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, 

s. 31.  

34
 Se 2:22 st. 2 IL.  

35
 Se 2:20 IL.  

36
 Prop. 1999/00:15 s. 48-49.  

37
 Se 57:4 st. 3 IL. 

38
 RÅ 1992 ref. 56.  

DELÄGARE SYSKON 

MAKE 

BARN MAKE 

MORMOR MORFAR

R 
FARFAR FARMOR 

FAR MOR 

BARN 

BARN BARN 

MAKE MAKE 
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2.4 Kvalificerade andelar  

2.4.1 Allmänt 

Det är viktigt att avgöra vilka delägare som anses vara aktiva i företaget och de som en-

dast har en passiv roll på grund av att det är skillnad i beskattning på kvalificerade ande-

lar och icke kvalificerade andelar. Om en delägares eller någon närståendes andel är 

kvalificerad innebär det att delägaren beskattas enligt de särskilda fåmansbeskattnings-

reglerna i 57 kap. IL.
39

 Överskottet på andelar som inte är kvalificerade beskattas endast 

i inkomstslaget kapital.
40

   

En andel kan vara kvalificerad hos delägaren i tre olika situationer, enligt 57:4 st. 1 IL. 

En andel är dels kvalificerad om delägaren eller någon närstående är verksam i bety-

dande omfattning direkt i fåmansföretaget. En andel kan också vara kvalificerad om en 

delägare eller någon närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansfö-

retag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet med det 

första företaget.
41

 Det räcker således med att en delägarens eller en närståendes andelar 

är kvalificerade för att övriga närstående i samma närståendekrets ska inneha kvalifice-

rade andelar trots att de övriga i närståendekrets kanske är passiva delägare. Slutligen är 

en andel kvalificerad hos delägaren om företaget, direkt eller indirekt, äger andelar i ett 

annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag vari delägaren eller någon närstående är 

verksam i betydande omfattning.
42

  

 Bedömningen avseende om en andel är kvalificerad ska göras utifrån förhållandena un-

der det aktuella beskattningsåret eller något av de fem senaste beskattningsåren, enligt 

57:4 st. 1 IL. Om ett fåmansföretag upphör att vara ett fåmansföretag är ändå andelarna 

kvalificerade i ytterligare fem år efter det att företaget slutade att vara ett fåmansföretag, 

se 57:6 st. 1 IL.  

                                                 
39

 57:4 st. 1 och 57:2 st. 1 IL.  

40
 42:15 a IL. 

41
 57:4 st. 1 p. 1 IL. 

42
 57:4 st. 1 p. 2 IL. 
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2.4.2 Verksam i betydande omfattning 

Med verksam i betydande omfattning avses en person som är viktig för vinstgeneringen 

i fåmansföretaget.
43

 Enligt SK V A bör storleken på företaget, organisationen, verksam-

hetens art och övriga omständigheter beaktas för att kunna avgöra om arbetsinsatsen har 

varit av ekonomisk betydelse för företaget.
44

 Företagsledare och högre befattningshava-

re, till exempel chefer som står under företagsledaren, tillhör främst den kategorin som 

kan anses vara verksamma i betydande omfattning men även arbetsledare i mindre före-

tag kan omfattas.
45

 Det räcker inte med att en delägare har företagsledande ställning i ett 

fåmansföretag för att andelarna ska anses vara kvalificerade. Enligt avgörandet i RÅ 

2002 ref. 21 krävs det dessutom att företagsledaren ska ”har varit verksam inom företa-

get i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgene-

reringen” för att andelarna ska vara kvalificerade.
46

 En anställd utan ledarbefattning kan 

också vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag om den anställdes ar-

betsinsatser är av stor ekonomisk betydelse för företaget, det bör till exempel gälla i 

kunskaps- och konsultföretag.
47

 

”[A]rbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständighe-

ter” vilket innebär att det inte krävs att en delägare eller någon närstående ska arbeta 

heltid för att andelarna ska anses vara kvalificerade.
48

 En delägare eller närstående kan 

således arbeta mindre än heltid och ändå träffas av de särskilda fåmansbeskattningsreg-

lerna dock medför inte tillfälliga eller enstaka arbetsinsatser i företag att andelar blir 

kvalificerade. En styrelseledamot som enbart utför styrelsearbete och inte regelbundet 

arbete i företaget anses inte vara verksam i betydande omfattning.
49

 Det krävs att an-

delsägare eller någon närstående är verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget 

eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet för att en 

andel ska anses vara kvalificerad.
50

 Regeln innebär således att endast fysiska personer 

                                                 
43

 Prop. 1989/90:110 s. 703.  

44
 SKV A 2006:12.  

45
 Prop. 1989/90:110 s. 703. 

46
 RÅ 2002 ref. 21 s. 112.  

47
 Prop. 1989/90:110 s. 703 och SKV A 2006:12.  

48
 Prop. 1989/90:110 s. 703. 

49
 Prop. 1989/90:110 s. 703 och RÅ 2000 not. 164.  

50
 57:4 st. 1 p. 1 IL.  



 

 
11 

kan inneha kvalificerade andelar i ett fåmansföretag då endast fysiska personer faktiskt 

kan arbeta i ett företag.  

2.4.3 Samma eller likartad verksamhet 

En delägare eller någon närstående behöver inte har varit verksam i betydande omfatt-

ning i det aktuella företaget för att andelarna ska anses vara kvalificerade. Det räcker 

med att han har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det första företa-

get, enligt 57:4 st. 1 p. 1 IL, för att andelarna ska bli kvalificerade.  

I RÅ 1999 ref. 28 ansåg RegR utifrån motiven till regeln att den främst tar sikte på situ-

ationer där verksamheten i ett fåmansföretag helt eller delvis förs över till ett annat få-

mansföretag och ”där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den ti-

digare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bola-

gen”.
51

 Regelns syfte är inte att fånga in alla situationer där den skatteskyldige bedriver 

samma eller likartad verksamhet i ett eller flera fåmansföretag eller fåmanshandelsbo-

lag. Utan endast i situationer där olika företagskonstruktioner skapas för att undgå en 

beskattning enligt 3:12 reglerna ska regeln bli tillämplig.
52

 Andelarna är kvalificerade i 

sådana situationer förutsatt att andelsägaren eller någon närstående är eller har varit 

verksam i betydande omfattning i det företaget under beskattningsåret eller något av de 

senaste fem beskattningsåren.
53

 
 
 

2.5 Hur beskattas en delägare  

I 57:2 IL stadgas huvudregeln för vad som gäller för beskattning av delägare i ett få-

mansföretag. Enligt paragrafen ska för fysiska personer beskattning av utdelning och 

reavinster på kvalificerade andelar i viss mån ske i inkomstslaget tjänst. Syftet med att 

kapitalinkomster delvis beskattas i inkomstslaget tjänst är att delägare till fåmansföretag 

inte ska avstå från att ta ut lön för sina arbetsinsatser och istället ta ut den inkomsten 

som utdelning eller kapitalvinst, vilket medför att inkomsten blir lägre beskattad.
54

 Av 

både rättvise- och likformighetsskäl beskattas därför en ägare delvis i inkomstslaget 

                                                 
51

 RÅ 1999 ref. 28 s. 174.  

52
 Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, uppl. 7, s. 35. 

53
 Se 57:4 st. 1 p. 1 IL.  

54
 Prop. 1990/91:54 s. 218. 
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tjänst för sina kapitalinkomster, för att en ägare inte ska kunna kringgå den progressiva 

tjänstebeskattningen.
55

 Då det inte är möjligt att säkert avgöra vilka inkomster som fak-

tiskt hör till inkomstslaget tjänst och vilka som hör till inkomstslaget kapital för en äga-

re som arbetar i ett fåmansföretag delas beskattningsunderlaget upp på ett schablonmäs-

sigt sätt.
56

  

Utdelning på en andel som är kvalificerad ”ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del 

den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tred-

jedelar i inkomstslaget kapital”.
57

 Kapitalvinster på en andel som är kvalificerad ska tas 

upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital upp till gränsbeloppet. Överstiger kapital-

vinsten gränsbeloppet ska resterande del beskattas i inkomstslaget tjänst.
58

 Om kapital-

vinster har tagits upp i inkomstslaget tjänst med mer än 100 inkomstbasbelopp samman-

lagt för en närståendekrets i samma företag under avyttringsåret och de fem föregående 

beskattningsåren, ska inte en kapitalvinst tas upp i inkomstslaget tjänst utan beskattas i 

inkomstslaget kapital med 30 procent.
59

 Utdelning och kapitalvinster på andelar som 

inte är kvalificerade ska tas upp med fem sjättedelar i inkomstslaget kapital.
60

 Bilden 

nedan visar uppdelningen i de olika inkomstlagen:     

         Kapitalvinster                   Utdelning      

 42:15 a IL   57:21-22 IL     42:15 a IL        57:20 IL 

                                               100-basbeloppsregeln 

                                                          Gränsbeloppet  
                                               Gränsbeloppet 

  

 Ej kvalificerade   Kvalificerade andelar        Ej kvalificerade            Kvalificerade andelar 
 andelar            andelar 

 

                                                 
55

 Se ovan i avsnitt 1.1 och prop. 1990/91:54 s. 218.  

56
 Prop. 1990/91:54 s. 218.  

57
 57:20 IL. Två tredjedelar av 30 procent blir 20 procent (2/3 ×30 % = 20 %). 

58
 57:21 st. 1 IL.  

59
 57:22 st. 1 IL och prop. 2005/06:40 s. 68.  

60
 42:15 a IL.  

     
    25 % 

   Kapital- 

beskattning 

 

57 % tjänste- 

    beskattning 

 
 

   20 % kapital- 

  beskattning 

     

     25 %  

   Kapital- 

  beskattning 

30 % kapital- 

beskattning            

 

57 % tjänste- 

beskattning 

     
20 % kapital- 

beskattning     
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Endast delägare och närstående som innehar kvalificerade andelar ska beskattas enligt 

3:12-reglerna för utdelning och kapitalvinster på grund av att reglerna är avsedda att en-

dast träffa inkomster som utgör avkastning av arbetsinsatser.
 61

 En passiv delägare ska 

således inte beskattas enligt de särskilda fåmansbeskattningsreglerna utan han beskattas 

i inkomstslaget kapital för utdelning och kapitalvinster.
62

 Om det finns en utomstående i 

fåmansföretag som uppfyller kriterierna i 57:5 IL är inga andelar i fåmansföretaget kva-

lificerade och alla delägare beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning och kapital-

vinster.
63

 I nästa kapitel utreds rekvisiten som ska vara uppfyllda för att utomståendere-

geln ska vara tillämplig.   

                                                 
61

 Prop. 1989/90:110 s. 469.  

62
 42:15 a IL.  

63
 Se nedan i avsnitt 3.1. 
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3 Utomståenderegeln i 57:5 IL 

3.1 Allmänt  

Utomståenderegeln finns i 57:5 IL och 1 st. stadgar att: ”[o]m utomstående, direkt eller 

indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till 

utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedöm-

ningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattnings-

åren beaktas”. Med begreppet företag avses i det här sammanhanget ”det företag i vilket 

delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den tid 

som anges i första stycket”, enligt 57:5 st. 2 IL. Den här regeln är ett undantag från 57 

kap. IL avseende de särskilda beskattningsreglerna för delägare till ett fåmansföretag. 

Utomståenderegeln gäller endast för delägare i fåmansföretag, det vill säga, aktiebolag 

eller ekonomiska föreningar.
64

 Regeln är således inte tillämplig för delägare i ett få-

manshandelsbolag.    

 

Tidigare fanns det s.k. lättnadsregler som innebar att inkomster i form av utdelning och 

kapitalvinster på onoterade andelar till viss del var skattefria för mottagaren.
65

 Lättnads-

reglerna slopades 2006 och nya regler infördes.
66

 De nya reglerna innebär att onoterade 

andelar som inte är kvalificerade beskattas med 25 procent för utdelning och kapital-

vinster. Skattesatsen blir 25 procent eftersom inkomster i form av utdelning eller kapi-

talvinster ska tas upp till fem sjättedelar och beskattas i inkomstslaget kapital, vilket 

medför att skattesatsen blir 25 procent (5/6×30 %).
67

 Om rekvisiten i utomståenderegeln 

är uppfyllda innebär det att samtliga delägare i ett fåmansföretag beskattas endast i in-

komstslaget kapital för både utdelning och realisationsvinst med en skattesats om 25 

procent, eftersom andelar i fåmansföretaget inte är kvalificerade om utomståenderegeln 

är tillämplig.
68

  

                                                 
64

 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-

rätt, del 2, uppl. 12, s. 425.  

65
 Lättnadsreglerna fanns ursprungligen i 3 § 1 a-g mom. SIL. Se även prop. 1996/97:45 s. 77.  

66
 Prop. 2005/06:40 s. 65 och 42:15 a lag (SFS 2005:1136) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

67
 42:15 a IL, 65:7 IL och prop. 2005/06:40 s. 66.  

68
 42:15 a IL, 65:7 IL och 57:5 IL.  
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3.2 Definition av utomstående 

3.2.1 Direkt ägande  

Om en utomstående direkt äger andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag in-

nebär det att inga andelar i fåmansföretag är kvalificerade, vilket medför att samtliga 

delägare beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning och kapitalvinster.
69

  

En fysisk person är en utomstående enligt 57:5 st. 3 p. 1 IL, om hans innehav inte utgör 

kvalificerade andelar i ett fåmansföretag. Den utomstående får således inte vara verk-

sam i betydande omfattning i fåmansföretaget, se 57:4 st. 1 p. 1 IL. Den utomstående 

ska därmed ha intagit en mer passiv roll i företaget för att utomståenderegeln ska vara 

tillämplig. Den utomstående får inte heller vara närstående till någon som innehar kvali-

ficerade andelar i fåmansföretaget eftersom utomståenderegeln inte tillämplig i sådana 

fall på grund av att en person och hans närstående räknas som en delägare, se 56:5 IL 

och 57:4 st. 1 p. 1 IL. De personer som inte ingår i någon närståendekrets och som inte 

är verksamma i betydande omfattning kan således räknas som utomstående. Det innebär 

att till exempel sambor som inte har varit gifta med varandra eller har/haft gemensamma 

barn kan anses som utomstående om de äger andelar i ett fåmansföretag.
70

  

Fysiska personer kan, som nämnts ovan, vara utomstående i ett fåmansföretag. Vad som 

sägs om fysiska personer gäller även dödsbon, om inget särskilt stadgas för dödsbon, 

enligt 4:2 IL. Frågan är då om dödsbon kan anses vara utomstående? Enligt 57:5 st. 3 IL 

ska ett ”företag [...] anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska perso-

ner [egen kursivering] som” exempelvis innehar kvalificerade andelar i fåmansföreta-

get. Om begreppet delägare hade kopplats till tredje stycket 57:5 IL i stället för begrep-

pet fysiska personer skulle inte dödsbon kunna anses vara utomstående då dödsbon inte 

räknas som delägare, enligt 56:7 IL.
71

 Enligt nuvarande ordalydelse i 57:5 st. 3 IL kan 

således även dödsbon räknas som utomstående. Exempelvis kan ett dödsbo vara en ut-

omstående om andelarna inte var kvalificerade hos den avlidne.
72

  

                                                 
69

 57:5 st. 1 IL.  

70
 Jfr 2:20 IL. 

71
 Prop. 2001/02:46 s. 49. 

72
 Se ovan i avsnitt 2.3.  
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Enligt motiven till utomståenderegeln är det även möjligt för exempelvis stiftelser, 

kommuner, statliga företag och andra rättssubjekt som inte ägs av fysiska personer att 

vara utomstående i ett fåmansföretag.
73

 En stiftelse kan inte ägas av fysiska personer ef-

tersom en stiftelse är en självständig förmögenhetsmassa som bildas genom att egendom 

avskiljs från stiftaren, vilket innebär att stiftaren inte längre är ägare till egendom och 

därigenom inte heller äger stiftelsen.
74

 En stiftelse kan vara en utomstående eftersom en 

stiftelse inte kan äga kvalificerade andelar i ett fåmansföretag då endast fysiska personer 

kan ha kvalificerade andelar.
75

 En fysisk person kan inte indirekt äga ett fåmansföretag 

via en stiftelse då en stiftelse inte har någon ägare utan endast är en förmögenhetsmassa. 

En stiftelse kan således räknas som en utomstående i ett fåmansföretag och samma gäll-

er för andra rättsubjekt som inte ägs av fysiska personer.
76

  

3.2.2 Indirekt ägande  

Enligt 57:5 st. 1 IL kan utomståenderegeln vara tillämplig också när en utomstående in-

direkt äger andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag. Det här innebär att alla 

som direkt räknas som utomstående kan också indirekt anses vara utomstående i ett få-

mansföretag.
77

  

57:5 st. 1 IL ändrades till sin nuvarande lydelse på grund av ett avgörande från RegR.
78

 

I RÅ 1999 ref. 62 uppkom frågan om utomståenderegeln var tillämplig vid indirekt 

ägande. Omständigheterna i målet var följande. X AB var ett fåmansföretag som ägdes 

till 50 procent av A. A var verksam i betydande omfattning i företag och därmed ansågs 

andelarna var kvalificerade. De övriga andelarna ägdes av de passiva delägarna Y Ltd 

(35 procent) och andra fysiska personer (15 procent). Y Ltd var ett helägt bolag till den 

fysiska personen B. A ansökte om förhandsbesked från SRN och frågade om B var att 

anses som utomstående enligt 3:12-reglerna.
79

 RegR prövade innebörden av 3 § 12 e 

mom. SIL (nuvarande 57:5 IL). RegR konstaterade att den som har rätt till utdelning är 

                                                 
73

 Prop. 2001/02:46 s. 49.  

74
 1:2 st. 1 stiftelselag (SFS 1994:1220).  

75
 Jfr 57:5 st. 3 IL.  

76
 Prop. 2001/02:46 s. 49.  

77
 57:5 st. 1 IL. För vilka personer som räknas som utomstående se ovan i avsnitt 3.2.1.    

78
 Prop. 2001/02:46 s. 47-50.  

79
 RÅ 1999 ref. 62 s. 353.  
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de personer som direkt äger andelar i ett fåmansföretag. Det medför att regelns första 

stycke första mening enbart tar sikte på den egentliga ägarkretsen. Andra stycket i 3 § 

12 e mom. SIL medför att ”begreppet utomstående inte [kan] ges annan innebörd än att 

till utomstående skall räknas alla andra aktieägare i det aktuella företaget än vissa fysis-

ka personer.”
80

 RegR kom således fram att ”samtliga aktier som ägs av andra juridiska 

personer än dödsbon är att anse som ägda av utomstående.”
81

  

RegR:s avgörande i RÅ 1999 ref. 62 öppnade upp vägar till att kringgå fåmansbeskatt-

ningsreglerna. Regeln kunde t.ex. kringgås genom att en delägare med kvalificerade an-

delar förvärvade aktier i betydande omfattning i sitt fåmansföretag indirekt via ett annat 

företag och därigenom blev utomstående i sitt eget fåmansföretag och på det sättet und-

gick beskattning enligt 3:12-reglerna på grund av att utomståenderegeln blev tillämp-

lig.
82

 Med anledning av RegR:s avgörande i RÅ 1999 ref. 62 och i mål nr 7235-1998
83

 

gjordes det således en ändring av 57:5 IL.
84

 57:5 1 st. IL ändrades till att också gälla vid 

utomståendes indirekta ägande i ett fåmansföretag och därmed ska den utomstående in-

direkt också ha rätt till utdelning.
85

 

Även 57:5 st. 3 IL ändrades.
86

 Ändringen som finns i 57:5 st. 3 p. 2 IL, innebär att om 

en fysisk persons andelar hade varit kvalificerade om andelarna hade ägts direkt, ska 

andelarna inte anses vara ägda av utomstående om istället den fysiska personens andelar 

ägs indirekt. Bedömningen av huruvida ett fåmansföretag är ägt av utomstående vid in-

direkt ägande ska inte göras utifrån ägarföretaget utan utifrån den ägarkrets som innehar 

andelar i ägarföretaget. Ett fåmansföretag är således ägt av utomstående om ingen av 

ägarna till ägarföretaget indirekt kan anses ha kvalificerade andelar i det aktuella få-

mansföretaget.
87

  

                                                 
80

 RÅ 1999 ref. 62 s. 356.   

81
 RÅ 1999 ref. 62 s. 356. 

82
 Prop. 2001/02:46 s. 48.  

83
 Mål nr 7235-1998 avgjordes av RegR med samma utgång som i RÅ 1999 ref. 62, se prop. 2001/02:46 

s. 47.  

84
 Prop. 2001/02:46 s. 22 och 57:5 lag (SFS 2001:1176) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 

85
 Prop. 2001/02:46 s. 50 och 57:5 1 st. lag (SFS 2001:1176) om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1129).  

86
 Prop. 2001/02:46 s. 22 och 57:5 3 st. lag (SFS 2001:1176) om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1129). 

87
 Prop. 2001/02:46 s. 48.  
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3.2.3 Äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag 

En andelsägare är inte en utomstående om han samtidigt äger kvalificerade andelar i ett 

annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag enligt 57:5 st. 3 p. 3 IL. För bedömning-

en om en fysisk person innehar kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag gäller definitionen av kvalificerade andelar som finns i 57:4 IL.
88

 En 

viktig fråga i sammanhanget är hur den här regeln ska tolkas, krävs det att det är kvalifi-

cerade andelar i vilket fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helst eller gäller 

kravet på att fåmansföretaget eller fåmanshandelsbolaget ska bedriva samma eller likar-

tad verksamhet med det första företaget?
89

 

I RÅ 1999 ref. 28 ägdes två fåmansföretag av samma ägarkrets varom en ägare var 

verksam i betydande omfattning i båda bolagen och de övriga ägarna var endast verk-

sam i betydande omfattning i ett utav av företagen. Företagen ägdes i betydande omfatt-

ning av passiva delägare.
90

 En av frågorna i målet var om de båda företagen bedrev 

samma eller likartad verksamhet, skulle frågan besvaras nekande var utomståenderegeln 

eventuellt tillämplig.
91

 Ett utav företagen bedrev finansiell rådgivning medan det andra 

företaget var ett värdepappersbolag som ägnade sig åt förvaltning av en nationell fond.
92

  

Syftet med 3:12-reglerna är att en aktieägares arbetsinsatser i ett fåmansföretag ska om 

hans andelar är kvalificerade, beskattas likvärdigt oberoende av om inkomsten tas ut 

som lön, utdelning eller kapitalvinster. Endast om andelarna är kvalificerade ska be-

skattning enligt de särskilda fåmansbeskattningsreglerna ske.
93

 Beskattning enligt 3:12-

reglerna gäller även om en aktieägare eller någon närstående är verksam i betydande 

omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. 

RegR ansåg att med bakgrund till motiven att det tyder på att den här regeln främst tar 

sikte på situationer där verksamheten i ett fåmansföretag helt eller delvis flyttas över till 

                                                 
88

 Se 57:5 st. 3 p. 3 IL.  

89
 Se 57:4 st. 1 IL och Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, 

uppl. 7, s. 354-355. 

90
 RÅ 1999 ref. 28 s. 171.  

91
 RÅ 1999 ref. 28 s. 173.  

92
 RÅ 1999 ref. 28 s. 170-171.   

93
 RÅ 1999 ref. 28 s. 173-174.  
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ett annat fåmansföretag och ”där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen 

för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mel-

lan bolagen.”
94

 RegR kom fram till att företagen inte bedrev likartad verksamhet och att 

företagen därmed var ägt av utomstående.
95

  

Även om avgörandet i RegR baserades på de gamla 3:12-reglerna är det här avgörandet 

av betydelse då den gamla utomståenderegeln i 3:12 e mom. 2 st. SIL inte heller gällde 

då en fysisk person ägde kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag. Att bedöm-

ningen ska göras utifrån huruvida fåmansföretagen bedriver samma eller likartad verk-

samhet stöds också av motiven till utomståenderegeln som säger att ”den som äger kva-

lificerade andelar i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartade verk-

samhet [inte] kan anses som utomstående.”
96

  

Att en fysisk person diskvalificeras som utomstående i ett fåmansföretag även om han 

äger kvalificerade andelar i ett fåmanshandelsbolag, föranleddes av en ändring av utom-

ståenderegeln som trädde i kraft år 2002.
97

 Enligt förarbetet till den här lagändringen är 

en delägare inte en utomstående i ett fåmansföretag om han äger kvalificerade andelar i 

ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.
98

  

Bedömningen huruvida en andelsägare innehar kvalificerade andelar i ett annat fåmans-

företag eller fåmanshandelsbolag ska således göras utifrån huruvida företagen bedriver 

samma eller likartad verksamhet. Skulle bedömningen göras enbart utifrån ägande av 

kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag eller handelsbolag utan krav på samma 

eller likartad verksamhet, skulle det innebära att utomståenderegeln skulle få ett för 

snävt tillämpningsområde.
99

     

                                                 
94

 RÅ 1999 ref. 28 s. 174.  

95
 RÅ 1999 ref. 28 s. 174.  

96
 Prop. 2001/02:46 s. 48.   

97
 SFS 2001:1176 lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

98
 Prop. 2001/02:46 s. 49.  

99
 Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, uppl. 7, s. 355. 



 

 
20 

3.3 Ägande i betydande omfattning  

3.3.1 Motiven bakom  

Enligt 57:5 st. 1 IL krävs det att den utomstående, direkt eller indirekt, äger andelar i 

fåmansföretaget i betydande omfattning. Vad som krävs för att en utomstående ska an-

ses äga andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag är inte angivet i lagtexten 

utan ledning får hämtas från motiven till utomståenderegeln. Med ägande i betydande 

omfattning avses enligt förarbetena ett ägande om minst 30 procent av andelarna i ett 

fåmansföretag.
100

 Syftet bakom den här regeln när den infördes, var följande: om utom-

stående i äger minst 30 procent av andelar i ett fåmansföretag ”blir risken för omvand-

ling av arbetsinkomster [till kapitalinkomster] mindre eftersom utdelning och reavinst 

tillfaller också dessa ägare.”
101

 Vad som menas med förarbetsuttalandet är att det med-

för ingen ekonomisk fördel för de aktiva delägarna att ta ut exempelvis utdelning i få-

mansföretag i stället för att göra löneuttag när det finns utomstående i fåmansföretag 

som äger minst 30 procent av andelarna.
102

 Om en utomstående äger 30 procent av an-

delarna ska den utomstående ha 30 procent av eventuell utdelning från fåmansföretaget. 

Det innebär att nettobehållning inte blir större för de aktiva delägarna vid utdelning jäm-

fört med ett löneuttag eftersom de aktiva delägarna måste avstå från 30 procent av ut-

delningen.     

Det är den skatteskyldige som har att visa att rekvisiten i utomståenderegeln är uppfyll-

da.
103

 Tidigare framgick det direkt i lagtexten att bevisbördan låg på den skatteskyldi-

ge.
104

 Regeln har sedan dess ändrats bland annat genom IL, utan att någon egentlig för-

ändring har varit avsedd från lagstiftarens sida.
105

 Det ligger således på den skatteskyl-

dige att visa att det finns en utomstående i fåmansföretaget som äger minst 30 procent 

                                                 
100

 Prop. 1989/90:110 s. 704.  

101
 Prop. 1989/90:110 s. 468. 

102
 Prop. 1989/90:110 s. 704.  

103
 Prop. 1989/90:110 s. 704.  

104
 Se 3 § 12 e mom. SIL.  

105
 Fi2001/438 s. 9.  
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av andelarna i företaget samt att visa att den utomstående fått utdelning som lämnats av 

företaget motsvarande andelsinnehavet.
106

  

3.3.2 Bör gränsen för ägande i betydande omfattning ändras? 

Enligt förarbetena måste en utomstående äga minst 30 procent för att han ska anses äga 

andelar i betydande omfattning.
107

 Vid ett utomstående ägande om minst 30 procent blir 

enligt motiven, vanligtvis nettobehållningen hos de aktiva delägarna mindre vid ett ut-

tag i form av utdelning eller kapitalvinst jämfört med ett löneuttag eftersom utomståen-

de ska ha sin del av utdelningen eller kapitalvinsten.
108

 Det här förarbetsuttalandet bör 

dock enligt Tjernberg ses ”mot bakgrund av de skatte- och avgiftsbelastningar som 

gällde” då uttalandet gjordes.
109

 Sedan 1990 års skattereform då det här förarbetsutta-

landet gjordes har skattereglerna ändrats. Till exempel beskattas inte längre utdelning 

och kapitalvinster på onoterade andelar med 30 procent, utan idag ligger skattesatsen på 

25 procent.
110

  

Frågan är hur begreppet ”i betydande omfattning” ska tolkas idag, ska den tolkas i sin 

nuvarande betydelse eller ska begreppet tolkas efter sin ursprungliga innebörd?
111

 Om 

en statisk tolkningsmetod tillämpas, det vill säga, en tolkning efter den ursprungliga in-

nebörden, innebär det att gränsen på 30 procent skulle kvarstå trots att den kanske inte 

längre är tillräcklig för att utomståenderegeln ska vara tillämplig.”
112

 Om begreppet ”i 

betydande omfattning” tolkas med en ambulatorisk tolkningsmetod, det vill säga, efter 

sin nuvarande betydelse bör inte gränsen för ett utomstående ägande ”i betydande om-

fattning” ligga på minst 30 procent. Ägandet bör i stället ligga strax över 40 procent för 

att nettobehållningen inte ska bli större vid uttag i form av utdelning jämfört med ett lö-

                                                 
106

 RSV 2002:29.  

107
 Se ovan i avsnitt 3.3.1.  

108
 Prop. 1989/90:110 s. 468.  

109
 Tjernberg, M, Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 74.  

110
 Prop. 2005/06:40 s. 67 och 42:15 a IL.  

111
 Tjernberg, M, Fåmansaktiebolag – en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän re-

glering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 273-274 

112
 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten – med särskild inriktning på förhållandet mel-

lan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet, s. 25 och Tjernberg, M, Utom-

ståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 75.  
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neuttag, förutsatt att lönen beskattas med full marginalskatt.
113

 Exemplet nedan visar 

skillnaden i nettobehållningen vid ett utomstående ägande på 30 procent.  

Exempel inkomståret 2010:
114

 

                   Lön  Utdelning 

Löneutrymme              100 000 Vinst i AB      100 000  

Soc. avg.
115

    - 23 908 Skatt i AB
116

      - 26 300   

Lön                              76 092      Utdelning       73 700 

      Till utomst.          - 22 110 (30 % av 73 700) 

      Kvarstår       51 590 

Skatt 57 %             - 43 372  Skatt 25 %
117

     - 12 898 

Netto                           32 720 Netto                     38 692  

 

Om en utomstående äger 30 procent av andelarna i ett fåmansföretag ges en nettobe-

hållning för aktiva delägare på 38 692 kr om 100 000 kr tas ut som utdelning medan 

nettobehållning av inkomst av tjänst endast ligger på 32 720 kr om 100 000 kr i stället 

tas ut som lön. I ett sådant fall är det mer fördelaktigt att ta utdelning i stället för lön om 

lönen beskattas med full marginalskatt.
118

 Om lönen inte beskattas med full marginal-

skatt utan endast med en kommunal skattesats på 32 procent är det förmånligare att ta ut 

lön eftersom nettobehållning för löneuttag blir då 51 743 kr.
119

  

 

Av förutsägbarhetsskäl bör den skatteskyldige kunna ”förlita sig på en angiven uttryck-

lig gräns, i detta fall 30 procent”, även om gränsen endast finns angiven i förarbetena till 

                                                 
113

 Se exemplet nedan, om det utomstående ägandet byts ut till 40 procent av de totala andelarna i företa-

get då kommer nettobehållningen att ligga på 33 165 kr vilket fortfarande är mer än om den aktiva del-

ägaren hade tagit ut lön istället. Se också Tjernberg, M, Utomståenderegeln – hur betydande är ”bety-

dande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 74.    

114
 Exemplet är baserat på Mats Tjernbergs exempel från artikeln: Utomståenderegeln – hur betydande är 

”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 75, dock med gällande skattesatser och sociala avgifter.     

115
 För inkomståret 2010 ligger skattesatsen för sociala avgifter på 31,42 procent, se tabeller i Rabe, G, 

Skattelagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2010, 10:1, s. 988.    

116
 Den statliga inkomstskatten är 26,3 procent på den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer, 

se 65:14 1st. IL.  

117
 Se avsnitt 3.1.  

118
 Tjernberg, M, Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 74.  

119
 76 092 – (79 092 × 32 %) ≈ 51 743 kr  
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utomståenderegeln.
120

 Enligt Tjernberg är utomståenderegeln i 57:5 IL gjord som en 

bevisregel. För att avgöra om utomståenderegeln är tillämplig bör således bedömningen 

göras från fall till fall. Utomståenderegeln bör vara tillämplig vid ett utomstående ägan-

de på 30 procent om den skatteskyldige kan visa att han inte fått en skattefördel av att 

göra uttag i form av utdelning eller kapitalvinster i stället för löneuttag. Om Skattever-

ket inte längre skulle acceptera gränsen på 30 procent, är en lösning enligt Tjernberg, att 

lagstifta om en exakt procentgräns för när utomståenderegeln är tillämplig. Alternativt 

att Skatteverket ger ut ett ställningstagande i frågan.
121

 Regeln bör dock inte frångås om 

det innebär en nackdel för den skatteskyldige.
122

      

3.4 Rätt till utdelning 

Utomståenderegeln är tillämplig enligt 57:5 st. 1 IL, om utomstående, direkt eller indi-

rekt, äger andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag och, direkt eller indirekt 

har rätt till utdelning i fåmansföretaget. Ett av rekvisiten för att utomståenderegeln ska 

vara tillämplig är således att den utomstående ska ha rätt till utdelning. Om den skatte-

skyldige kan visa att utomstående har ägt minst 30 procent av aktierna i fåmansföretaget 

under hela verksamhetstiden och att aktierna i företaget ger samma rätt till utdelning är 

utomståenderegeln tillämplig.
123

 Om aktierna i fåmansföretaget inte ger samma rätt till 

utdelning kan det vara svårare att avgöra om utomståenderegeln ska vara tillämplig. En 

sådan situation kan innebära att det föreligger särskilda skäl för att beskatta utdelning 

och kapitalvinster enligt 3:12-reglerna trots att utomstående äger andelar i betydande 

omfattning i fåmansföretaget.
124

 Även avtal som reglerar resultatfördelningen kan utgö-

ra särskilda skäl.
125

 I kapitel 4 utreds närmare varför de här förhållandena kan anses ut-

göra särskilda skäl.    

                                                 
120

 Tjernberg, M, Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 75. 

121
 Tjernberg, M, Utomståenderegeln – hur betydande är ”betydande”?, SN 2006 årg. 56:1-2, s. 75. 

122
 Tjernberg, M, Fåmansaktiebolag – en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän re-

glering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 274.  

123
 Prop. 1989/90:110 s. 704.  

124
 Prop. 1989/90:110 s. 468.  

125
 Prop. 1989/90:110 s. 704.  
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3.5 Sammanfattning 

Utomståenderegeln i 57:5 IL är tillämplig om en utomstående, direkt eller indirekt, äger 

andelar i betydande omfattning i fåmansföretaget och, direkt eller indirekt, har rätt till 

utdelning. En utomstående är någon som inte innehar kvalificerade andelar direkt eller 

indirekt eller genom någon närstående. En utomstående kan bland annat vara en fysisk 

person, stiftelse eller ett dödsbo. Om ett fåmansföretag ägs av en juridisk person ska be-

dömningen av fåmansföretaget göras utifrån den slutliga ägarkretsen till den juridiska 

personen.  

Med utomstående ägande i betydande omfattning avses ett ägande om minst 30 procent 

av andelar i fåmansföretaget. Om en utomstående äger minst 30 procent minskar inci-

tamentet för att ta ut lön i form av utdelning eller kapitalvinst är mindre om det finns en 

utomstående som äger andelar i betydande omfattningen på grund av att utomstående 

också ska ha sin del av utdelningen eller kapitalvinsten. Tjernberg har dock ifrågasatt 

om utomståenderegeln idag uppfyller sitt syfte eller om kravet på vad som avses utom-

stående ägande i betydande omfattning ska höjas.  

Är rekvisiten uppfyllda i utomståenderegeln innebär det att alla delägare i fåmansföre-

tag endast kapitalbeskattas på utdelning och kapitalvinster med en skattesats på 25 pro-

cent, förutsatt att det inte finns särskilda skäl som talar för en beskattning enligt 3:12-

reglerna. I nästa kapitel utreds vad som avses med särskilda skäl och syftet bakom sär-

skilda skäl.   
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4 Särskilda skäl 

4.1 Allmänt  

Utomståenderegeln är inte tillämplig om det finns särskilda skäl som talar mot att regeln 

ska tillämpas även om det utomstående ägandet är över 30 procent i ett fåmansföretag. 

Finns det särskilda skäl innebär det att andelar är kvalificerade hos de delägare som 

hade haft kvalificerade andelar enligt 57:4 IL om inte fåmansföretaget delvis hade ägts i 

betydande omfattning av utomstående.
126

 Delägarna som då innehar kvalificerade ande-

lar beskattas enligt de särskilda fåmansbeskattningsreglerna medan de utomstående i 

fåmansföretaget beskattas i inkomstslaget kapital för utdelning och kapitalvinst.
127

  

Syftet med utomståenderegeln är att om en utomstående äger mer än 30 procent av an-

delarna i ett fåmansföretag är risken mindre att en aktiv delägare avstår från att ta ut ar-

betsinkomster i form av lön och i stället tar ut den inkomsten som utdelning eller kapi-

talvinst. Det beror på att den utomstående också ska få sin del av utdelningen eller kapi-

talvinsten.
128

 Om andelsägare ingår avtal med varandra eller ordnar olika slags bolags-

konstruktioner eller på annat sätt försöker kringgå syftet med utomståenderegeln finns 

det särskilda skäl för att tillämpa de särskilda fåmansbeskattningsreglerna trots att det 

utomstående ägandet överstiger 30 procent i fåmansföretaget.
129

   

Det ligger på den skatteskyldige att visa att en tillämpning av utomståenderegeln inte 

medför att han får en större nettobehållning av att göra uttag i form av utdelning eller 

kapitalvinst jämfört med att ta ut lön. Den skatteskyldige måste således redogöra för 

”omständigheter som på något sätt skulle kunna leda till obehöriga skatteförmåner trots 

att ägarförhållandena talar mot att sådana förmåner skulle uppkomma”.
130

 

                                                 
126

 Se 57:5 st. 1 IL.  

127
 Se ovan i avsnitt 2.5.  

128
 Se ovan i avsnitt 3.3.1.  

129
 Sandström, K & Svensson U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, s. 355.  

130
 Prop. 1989/90:110 s. 468.  
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4.2 Särskilda skäl enligt förarbetena   

4.2.1 Inledning 

Finns det särskilda skäl ska inget undantag göras från beskattning enligt de särskilda 

fåmansbeskattningsreglerna i 57 kapitlet IL. I motiven till utomståenderegeln finns föl-

jande exempel på särskilda skäl: avtal om framtida förvärv, avtal som reglerar fördel-

ning av resultatet eller korsvisa äganden.
131

 Även successiva utförsäljningar som leder 

till oavsedda skatteförmåner, förekomsten av vinstandelsbevis, termins- och optionsav-

tal, konvertibla skuldebrev och aktier som ger olika rätt till utdelning kan också utgöra 

särskilda skäl.
132

 I propositionen ges ingen uttömmande lista utan de särskilda skäl som 

listas är endast exempel på vad som kan utgöra särskilda skäl.
133

 I det här avsnittet ut-

reds varför de olika situationerna som är uppställda i motiven utgör särskilda skäl. 

4.2.2 Avtal om framtida förvärv 

I förarbetena är det inte angivet på vilket sätt avtal om framtida förvärv kan utgöra sär-

skilda skäl.
134

 Det har inte heller tagits upp i rättspraxis eller i doktrinen. Om en aktiv 

delägaren i ett fåmansföretag ingår ett avtal med en utomstående som äger minst 30 

procent av andelarna i fåmansföretag, som innebär att den aktiva delägaren har rätt att 

förvärva en del eller hela den utomståendes aktieinnehav vid en viss tidpunkt i framti-

den, bör det vara ett avtal om framtida förvärv.  

Ett avtal om framtida förvärv skulle kunna vara ett terminsavtal eftersom ett sådant av-

tal kan vara exempelvis ett avtal som innebär framtida förvärv av aktier till ett bestämt 

pris.
135

 Ett terminsavtal binder båda parterna. Dock ska terminsavtal enligt det skatte-

rättsliga begreppet vara lämpat för allmän omsättning,
136

 vilket innebär att terminsavtal i 

praktiken främst omfattar handel som bedrivs på en börs.
137

 Ett fåmansföretag kan inte 

                                                 
131

 Prop. 1989/90:110 s. 704.  

132
 Prop. 1989/90:110 s. 468 och 704.  

133
 Prop. 1989/90:110 s. 704. 

134
 Prop. 1989/90:110 s.  

135
 44:11 IL.  

136
 44:11 IL.  

137
 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-

rätt, del 1, uppl. 12, s. 204.   
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vara noterat, enligt 56:3 IL, vilket medför att det inte går i ett fåmansföretag att bedriva 

handel med terminsavtal som avser aktieförvärv. Det är således svårt att avgöra på vil-

ket sett terminsavtal skulle kunna utgöra särskilda skäl, i varje fall efter den skatterätts-

liga definitionen av en termin.
138

 Men andra avtal om framtida förvärv kan utgöra sär-

skilda skäl att inte tillämpa utomståenderegeln.    

Vid en ansökan om förhandsbesked hos SRN bör ett sådant avtal om framtida förvärv 

av aktier utgöra särskilda skäl för att inte tillämpa utomståenderegeln. Om ett sådant av-

tal inte skulle utgöra särskilda skäl skulle den skatteskyldige kunna ansöka om för-

handsbesked hos SRN och fråga om utomståenderegeln var tillämplig. Skulle alla övri-

ga rekvisit i utomståenderegeln vara uppfyllda skulle den skatteskyldige kunna få ett 

bindande förhandsbesked
139

 som innebar att utomståenderegeln var tillämplig under 

hela förhandsbeskedets giltighetstid. Den skatteskyldige skulle sen kunna utnyttja sitt 

avtal med den utomstående och förvärva hela eller delar av den utomståendes aktieinne-

hav i fåmansföretaget. Därigenom skulle den utomståendes innehav inte hindra den 

skatteskyldige från att avstå från löneuttag och i stället ta ut utdelning eller kapitalvins-

ter eftersom uttag i form av utdelning eller kapitalvinster skulle beskattas lägre än löne-

uttaget. Nu hindras sådana här kringgåendeupplägg eftersom avtal om framtida förvärv 

utgör särskilda skäl.
140

        

4.2.3 Avtal om resultatfördelning 

I förarbetena har det inte heller närmare preciserats på vilket sätt avtal om resultatför-

delning skulle kunna utgöra särskilda skäl.
141

 Frågan har inte heller utretts genom praxis 

eller diskuterats i doktrin. Det bör förmodligen röra sig om ett aktieägaravtal som in-

ternt fördelar resultatet mellan delägarna, sådana avtal är inte offentliga handlingar.
142

 

Ett sådant avtal mellan delägarna kan till exempel innebära att endast de aktiva delägar-

na får utdelning eller att vissa delägare får en mindre del av utdelningen eller kapital-

vinsten från fåmansföretaget. Om ett avtal som reglerar resultatfördelningen innebär att 

                                                 
138
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 Ett förhandsbesked blir bindande när beskedet har vunnit laga kraft, se 16 § lag (1998:189) om för-

handsbesked i skattefrågor.  
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 Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, uppl. 2, s. 80. 
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utomstående får mindre utdelning eller kapitalvinst i relation till det utomstående ägan-

det i fåmansföretaget eller ingen utdelning alls borde det avtalet utgöra särskilda skäl för 

att utomståenderegeln inte ska tillämpas. Ett sådant avtal bör strida mot syftet med ut-

omståenderegeln eftersom det betydande utomstående ägandet i fåmansföretaget inte 

hindrar aktiva delägare från att avstå från löneuttag för att i stället ta ut inkomsten som 

utdelning eller kapitalvinst.
143

  

Om ett avtal om resultatfördelning innebär att delägarna har kommit överens om att ut-

omstående i fåmansföretag inte får någon del av varken utdelning eller kapitalvinster 

från fåmansföretaget kan det innebär att den utomstående är en bulvan. En bulvan är till 

exempel en person som utåt sett äger aktier som i realiteten tillhör en huvudman.
144

 Ex-

empelvis om en utomstående endast agerar som bulvan och aktierna egentligen ägs av 

de aktiva delägarna i ett fåmansföretag innebär det att den del av utdelningen på minst 

30 procent som skulle ha gått till den utomstående ägaren i själva verket tillfaller de ak-

tiva delägarna i fåmansföretaget. Det innebär att de aktiva delägarna får utdelningen och 

utdelningen kapitalbeskattas när den egentligen till viss del ska beskattas i inkomstsla-

get tjänst.  

I sådana situationer bör det föreligga särskilda skäl för att inte tillämpa utomståendere-

geln eftersom att i verkligheten ägs inte fåmansföretaget i betydande omfattning av ut-

omstående. Ett bulvanförhållande har i sådana fall skapats i syfte att de aktiva delägar-

nas andelar inte ska anses vara kvalificerade genom att utomståenderegeln i 57:5 IL blir 

tillämplig. Om ett bulvanförhållande har skapats ska aktierna anses ägda av huvudman-

nen.
145

 Det medför att företaget inte anses ägt av utomstående utan ägs i helhet av de ak-

tiva delägarna, vilket innebär att utdelning och kapitalvinster ska beskattas enligt de sär-

skilda fåmansbeskattningsreglerna i 57 kapitlet IL.
146

     

4.2.4 Korsvist ägande 

Enligt motiven utgör korsvist ägande särskilda skäl för att inte göra undantag från 3:12-

reglerna.
147

 Ett exempel på korsvist ägande är om två personer, som har varsitt helägt 
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 Prop. 1989/90:110 s. 468.  
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 Tiberg, H & Dotevall, R, Mellanmansrätt, uppl. 9, s. 107.   
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 Se ovan i avsnitt 4.2.1.  



 

 
29 

             Korsvist ägande 

 

 
   

 70% (A)    (P) 30%       (P) 30%  (A) 70%   

 
 

(A) = aktiv (P) = passiv    

(P) = passiv  

 

Delägare A Delägare B 

  X AB   Y AB 

fåmansföretag och båda innehar kvalificerade andelar i sina egna bolag väljer att byta 

minst 30 procent av andelarna med varandra. De båda delägarna har en passiv roll i det 

andra bolaget. Bilden visar hur ägarförhållandet i de båda bolagen ser ut: 

 

 

 

 

 

De båda delägarna A och B blir då utomstående i varandras bolag men det innebär 

egentligen bara att källan till utdelningen skiftas. De båda delägarna kommer vara 

tvungna att avstå från 30 procent av utdelningen till utomstående men för det kommer 

delägarna att erhålla 30 procent av utdelningen i det andra bolaget. I sådana här situa-

tioner innebär det att särskilda skäl finns för att inte tillämpa utomståenderegeln då de 

båda delägarna egentligen inte avstår från utdelningen.
148

 Om sådana här situationer inte 

skulle utgöra särskilda skäl skulle syftet med utomståenderegeln kunna kringgås och de 

skatteskyldige skulle få en skattefördel.   

4.2.5 Successiva utförsäljningar 

Även successiva utförsäljningar av andelar när de ger upphov till oavsedda skatteför-

måner för den skatteskyldige kan utgöra särskilda skäl för att andelarna ska anses kvali-

ficerade trots att det finns utomstående i företaget som äger mer än 30 procent av ande-

larna.
149

 Ett exempel på när successiva utförsäljningar av aktier annars skulle kunna an-

vändas till att kringgå 3:12-reglerna är om den skatteskyldige som innehar kvalificerade 

andelar säljer 30 procent av aktierna i ett helägt företag till utomstående år 1 och sedan 

år 2 säljer resterande 70 procent.
150

 Den skatteskyldige skulle således enbart behöva be-

skatta en mindre del av reavinsten enligt de särskilda fåmansbeskattningsreglerna då 
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 Watz, Y, Något om rättsutvecklingen på 3:12-området, SvSkT 2/2008, s. 158.  
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endast den första försäljningen på 30 procent skulle omfattas av 3:12-reglerna.
151

 Suc-

cessiv utförsäljning av aktier är också en anledning till att de fem föregående beskatt-

ningsåren ska beaktas vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig.
152

  

4.2.6 Övriga särskilda skäl 

4.2.6.1 Inledning 

Förekomsten av konvertibla skuldebrev, aktier som ger olika rätt till utdelning, vinstan-

delsbevis och optionsavtal kan också utgöra särskilda skäl för att inte tillämpa utomstå-

enderegeln.
153

 Lagstiftaren har inte utvecklat på vilket sätt de skulle kunna utgöra sär-

skilda skäl och det saknas även rättspraxis på området och det har inte heller diskuterats 

i doktrinen. Det medför att rättsläget är något oklart kring varför exempelvis konvertibla 

skuldebrev kan utgöra särskilda skäl.       

4.2.6.2 Konvertibla skuldebrev 

Ett konvertibelt skuldebrev ges ut av aktiebolag som behöver tillförskaffa sig mer kapi-

tal till bolaget.
154

 Ett konvertibelt skuldebrev ger innehavaren rätt men inte skyldigheten 

att byta ut sina konvertibla skuldebrev mot aktier vid en viss utsatt tidpunkt till en i för-

väg bestämd kurs. Om innehavaren av ett konvertibelt skuldebrev väljer att byta ut 

skuldebrevet mot aktier kan det antingen ske genom en fondemission eller en nyemis-

sion.
155

 En fondemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att fritt eget kapital över-

förs till bundet kapital, enligt 12:1 ABL. ”En fondemission kan ske med eller utan utgi-

vande av nya aktier.”
156

 En nyemission innebär att nya aktier ges mot nytt aktiekapi-

tal.
157

         

Om det finns konvertibla skuldebrev i ett fåmansföretag som ger innehavaren rätt att 

byta ut skuldebrevet mot aktier i företaget kan den utomståendes andelar i fåmansföre-

taget minska, vilket kan leda till att det utomstående ägandet inte längre överstiger grän-

sen på 30 procent. Exempelvis, ett fåmansföretag ägs av fyra delägare varav en delägare 
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är utomstående och äger 30 procent av andelarna i företaget. Fåmansföretaget lånar kon-

tanta medel av en av de aktiva delägarna och utfärdar ett konvertibelt skuldebrev till den 

här delägaren. Delägaren väljer att teckna in skuldebrevet mot aktier i fåmansföretaget 

och det sker genom en nyemission. Innan nyemission fanns det 100 000 aktier i fåmans-

företaget, vid nyemissionen emitteras 10 000 aktier till den aktiva delägaren som inne-

hade det konvertibla skuldebrevet. Det innebär att det nu finns 110 000 aktier i fåmans-

företag. Innan nyemission ägde den utomstående ägaren 30 procent av det totala antalet 

aktier, vilket var 30 000 aktier (100 000 × 30 %). Efter nyemissionen äger den utomstå-

ende 27 procent av aktierna (30 000/110 000). Det innebär att det utomstående ägandet i 

fåmansföretaget inte uppgår till 30 procent längre, vilket medför att utomståenderegeln 

inte längre är tillämplig.
158

 Förekomsten av konvertibla skuldebrev kan således innebära 

att särskilda skäl finns för att inte tillämpa utomståenderegeln.  

4.2.6.3 Optionsavtal 

Med ett optionsavtal avses ett avtal mellan en utfärdare och en innehavare som bland 

annat kan ge innehavaren av optionen rätt att förvärva eller avyttra aktier till ett redan 

bestämt pris.
159

 För utfärdaren innebär ett optionsavtal en förpliktelse.
160

 Om det är ett 

fåmansföretag som har utfärdat optioner till de aktiva delägarna innebär det att de kan 

förvärva nya aktier i fåmansföretaget, vilket kan innebära att det utomstående ägandet 

kan minska i relation till det totala antalet aktier. Det kan medföra att det utomstående 

ägandet kan komma under gränsen på 30 procents ägande, vilket precis som med kon-

vertibla skuldebrev innebär att utomståenderegeln inte längre är tillämplig. Finns det 

optionsavtal i ett fåmansföretag kan det således finnas särskilda skäl för att inte tillämpa 

utomståenderegeln.
161

  

4.2.6.4 Vinstandelsbevis 

Ett vinstandelsbevis även kallad vinstandelslån, är en obligation eller ett annat skulde-

brev som är utfärdat av ett aktiebolag som ger innehavaren rätt till ränta. Räntans storlek 

är helt eller delvis knuten till utdelningen till aktieägarna, vinsten i bolaget, bolagets fi-
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nansiella ställning eller aktierna i bolagets kursutveckling.
162

 Om de aktiva delägarna i 

ett fåmansföretag innehar vinstandelsbevis som ger dem rätt till en ränta som är knuten 

till utdelningen från företaget, kan det innebära att särskilda skäl föreligger för att inte 

tillämpa utomståenderegeln. Är räntans storlek knuten till utdelningen kan det medföra 

att aktiva delägare väljer att avstå från löneuttag och i stället tar ut utdelning eftersom 

utdelningen i sådana fall kommer att bli större om de aktiva delägarna avstår från löne-

uttaget, vilket innebär att de aktiva delägarna får större ränta när räntan är knuten till ut-

delningen. I ett sådant fall kan det medföra att ett betydande utomstående ägande fak-

tiskt inte utgör ett hinder för de aktiva delägarna att avstå från att ta ut lön för sina ar-

betsinsatser och för att i stället sparar arbetsinkomsten och tar ut den som utdelning.
163

     

4.2.6.5 Aktier som ger olika rätt till utdelning 

Ett innehav av aktier i ett aktiebolag medför att andelsägaren har rätt till utdelning och 

kapitalvinster samt rätt att medverka vid förvaltningen av aktiebolaget.
164

 Det är dock 

möjligt att utge aktier med olika rätt i bolaget.
165

 Preferensaktier kallas aktier som ex-

empelvis kan ge innehavaren företrädesrätt till bolagets vinst eller tillgångar, övriga ak-

tier kallas för stamaktier.
166

 Det kan även finnas aktieslag som inte ger någon rätt till ut-

delning alls i bolaget.
167

  

Om det exempelvis i ett fåmansföretag finns stamaktier och preferensaktier bland del-

ägarna och det är de aktiva delägarna som innehar preferensaktier som ger företräde till 

utdelning i fåmansföretaget och utomstående äger stamaktier kan det innebära att de ut-

omstående inte får någon utdelning ett visst år. En sådan situation bör kunna innebära 

att det finns skäl att inte tillämpa utomståenderegeln. Särskilda skäl bör i synnerhet fö-

religga om det i ett fåmansföretag finns aktieslag som inte har någon utdelningsrätt och 

om utomstående äger sådana aktier, eftersom utomståenderegeln syfte delvis bygger på 

att utomstående ska ha rätt till utdelning. Har utomstående ingen rätt till utdelning inne-

bär det att det utomstående ägandet inte utgör något hinder för att omvandla arbetsin-
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komster till lägre beskattade kapitalinkomster i form av utdelning med anledningen av 

att de aktiva delägarna faktiskt inte behöver avstå från någon del av utdelningen.
168

   

4.3 Rättspraxis från Regeringsrätten 

4.3.1 RÅ 1999 ref. 28 

I RÅ 1999 ref. 28 planerade ägarna till X AB och Y AB att ta utdelning och önskade via 

ett förhandsavgörande från SRN ta reda på om utdelningen skulle tjänstebeskattas enligt 

3:12 reglerna. X AB bedrev verksamhet inom Corporate Finance-området. X AB erbjöd 

bland annat finansiell rådgivning vid kapitalanskaffning och företagsöverlåtelser till fö-

retag. Y AB var ett värdepappersbolag och verksamheten bestod i att förvalta en natio-

nell fond.
169

 Ägarförhållandet i X AB och Y AB såg ut på följande sätt:
170

  

 

 

 

 

 

 

Som framgår av bilden ovan var endast en av delägarna verksam i betydande omfattning 

i båda bolagen medan de övriga delägarna var aktiva i endast i ett utav bolagen. A AB 

ägdes till 47,4 procent av utomstående medan Y AB ägdes till 31,6 procent av utomstå-

ende. Frågan i målet var om utomståenderegeln var tillämplig på den planerade utdel-

ningen från X AB och YAB.
171

   

Skälen för RegR:s avgörande: om en andelsägare eller någon närstående under det aktu-

ella beskattningsåret eller något av de fem senaste beskattningsåren har varit verksam i 

betydande omfattning direkt i fåmansföretaget eller i ett annat fåmansföretag som be-
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driver samma eller likartad verksamhet är en andel kvalificerad hos den andelsägaren. 

En utdelning som då överstiger gränsbeloppet ska då beskattas i inkomstslaget tjänst om 

andelen är kvalificerad hos aktieägaren. Kan en aktieägare visa att det finns en utomstå-

ende som äger andelar i betydande omfattning i fåmansföretag och har rätt till utdelning, 

ska andelarna inte anses vara kvalificerade om det inte finns särskilda skäl. Om en ut-

omstående äger mer än 30 procent av andelarna i ett fåmansföretag anses den utomstå-

ende äga andelar i betydande omfattning enligt motiven till utomståenderegeln förutsatt 

att andelarna i fåmansföretag ger lika rätt till exempelvis utdelning.
172

  

 Om de båda företagen bedrev samma eller likartad verksamhet var andelarna kvalifice-

rade hos aktieägarna. Om inte företagen bedriver samma eller likartad verksamhet kun-

de utomståenderegeln vara tillämplig om det inte förelåg särskilda skäl. Det utomståen-

de ägandet i X AB uppgick till 47,4 procent och 31,6 procent i Y AB. X AB bedrev 

verksamhet i form av finansiell rådgivning till företag men inte placeringsrådgivning. Y 

AB verksamhet bestod i att förvalta en nationell fond. RegR kom fram till att X AB och 

Y AB inte bedrev samma eller likartad verksamhet.
173

  

Utomståenderegeln skulle således tillämpas om det inte fanns särskilda skäl eftersom 

det utomstående ägandet i både X AB och Y AB översteg gränsen med avses med 

ägande i betydande omfattning. Motiven bakom till att göra ett undantag från beskatt-

ning enligt 3:12-reglerna är att om en utomstående äger andelar i betydande omfattning 

finns det inte längre någon fördel för aktiva delägare att omvandla arbetsinkomster till 

kapitalinkomster då den utomstående ska ha en stor del av avkastningen.
174

 I det här fal-

let ansåg inte RegR att ägarförhållandet i X AB och Y AB hindrade delägarna från att 

göra uttag i form av utdelning istället för löneuttag och särskilda skäl förelåg således för 

att de aktiva delägarna skulle beskattas enligt 3:12 reglerna.
175

  

Omständigheterna i målet är ett sådant exempel på vad som i förarbetena menas med 

korsvisa äganden.
176

 Hade inte RegR ansett att bolagskonstruktioner i företaget utgjorde 

särskilda skäl skulle utomståenderegeln vara tillämplig. Då hade det varit möjligt för de 
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aktiva delägarna att välja att ta ut arbetsinkomster som utdelning eller reavinster i stället 

för som lön då sådana uttag inte hade hindrats av det utomstående ägandet och delägar-

na hade på sätt vunnit skattefördelar. RegR bedömning i målet är således helt i linje 

med vad lagstiftaren avsåg med särskilda skäl eftersom ägarförhållandet i X AB och Y 

AB medförde att det var möjligt att kringgå 3:12-reglerna.  

4.3.2 RÅ 2008 not. 148 

RÅ 2008 not. 148 gällde en ansökan om förhandsbesked angående beskattning enligt 

3:12-reglerna. Omständigheterna i målet var följande: X AB var ett fåmansföretag som 

bedrev verksamhet i form av fondförvaltning genom dotter- och intressebolag. X AB 

ägdes indirekt genom egna förvaltningsbolag, av A och sex andra fysiska person. Samt-

liga delägare var verksamma i betydande omfattning i olika bolag inom koncernen. X 

AB hade ett helägt dotterbolag Y AB. Bolagets aktiva delägare, däribland A, tänkte för-

värva aktier i Y AB vilket skulle medföra att X AB:s aktieinnehav i Y AB skulle mins-

ka till lägst 51 procent av de totala andelarna.
177

 Frågan i målet gällde bland annat om 

utomståenderegeln var tillämplig på utdelning från A:s planerade aktieförvärv i Y 

AB.
178

  

Skälen för RegR:s avgörande: utomståenderegeln är tillämplig om utomstående, direkt 

eller indirekt, äger andelar i ett fåmansföretag i betydande omfattning, och, direkt eller 

indirekt, har rätt till utdelning. Endast om det finns särskilda skäl ska en andel anses 

vara kvalificerad. Ett fåmansföretag är ägt av utomstående utom till den del företaget 

bland annat, indirekt är ägt av fysiska personer som andelarna hade varit kvalificerade 

hos om de fysiska personerna hade ägt andelarna direkt.
179

 Finns det en utomstående i 

ett fåmansföretag som äger andelar i betydande omfattning är det inte längre lönsamt att 

avstå från löneuttag och i stället ta ut inkomsten som utdelning eller kapitalvinst, efter-

som de utomstående ska få sin del av utdelningen eller kapitalvinsten. Det ligger på den 

skatteskyldige att visa att han inte får en större nettobehållning genom ta ut utdelning el-

ler kapitalvinster i stället för att ta ut lön för sina arbetsinsatser in företaget. Den skatte-

skyldige ska vidare redogöra för sådana ”omständigheter som på något sätt skulle kunna 
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leda till obehöriga skatteförmåner”.
180

 I en del fall kan omständigheterna vara sådana att 

ägarförhållandet i ett fåmansföretag inte hindrar de aktiva delägarna från att ta utdelning 

eller kapitalvinster i stället för att göra löneuttag. I sådana fall föreligger det särskilda 

skäl för att inte tillämpa utomståenderegeln.
181

 

A har i sin ansökan om förhandsavgörande uppgett att det inte finns några sådana sär-

skilda skäl och det finns inget korsvist ägande i bolaget. För att kunna avgöra om det fö-

religger särskilda skäl behövs det ”kunskap om sådana omständigheter som, utöver de 

formella ägarförhållandena, kan påverka beslut om utdelningar, löneutbetalningar etc. i 

ett fåmansföretag.”
182

 I det här fallet hade inte mycket information lämnats till underlag 

för att kunna avgöra om utomståenderegeln var tillämplig. Det saknades bland annat 

uppgifter huruvida det fanns avtal mellan delägarna och bolagen eller avtal sinsemellan 

delägarna samt innehållet i sådana eventuella avtal. De uppgifter som lämnats ansågs 

inte vara tillräckliga för att RegR skulle kunna göra en tillförlitlig bedömning av om ut-

omståenderegeln var tillämplig i det här fallet. RegR ansåg därför att något förhandsbe-

sked inte kunde ges i den här frågan.
183

   

Målet visar hur viktigt det är för den skatteskyldige att fullgöra sin bevisbörda. I det här 

fallet medförde brist på information från den skatteskyldiges sida att RegR inte kunde ta 

ställning till om det fanns särskilda skäl för att inte tillämpa utomståenderegeln. Den 

skatteskyldige måste således inte endast uppge sådan information som visar att den 

finns en utomstående i företag som äger andelar i betydande omfattning och som har rätt 

till utdelning. Den skatteskyldige måste även redovisa sådan information som visar att 

han inte får en skattemässig fördel genom att ta ut lön som utdelning eller kapitalvinster 

i stället för att ta ut inkomsten som lön, med andra ord sådan information som visar att 

särskilda skäl inte föreligger.     

4.3.3 RÅ 2009 ref. 53 

I RÅ 2009 ref. 53 ägdes E AB av tre delägare och alla delägarna var verksamma i bety-

dande omfattning i företaget. En utav delägarnas (C) aktier utgjorde lagertillgångar och 

hans innehav uppgick till 33,4  procent. Övriga delägares aktier var inte lagertillgångar. 
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 RÅ 2008 not. 148 s. 774 och prop. 1989/90:110 s. 468.  
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Frågan i målet var om C:s aktieinnehav medförde att de övriga delägarnas andelar inte 

ansågs vara kvalificerade.  

Skälen för RegR:s avgörande: bestämmelserna i 57 kap. IL är inte tillämpliga på aktier 

som utgör lagertillgångar. C:s andelar i fåmansföretaget E AB var således inte kvalifice-

rade enligt 57:4 IL. En person är till exempel utomstående om han inte innehar kvalifi-

cerade andelar i fåmansföretaget. På grund av att C:s andelar inte var kvalificerade trots 

att han var verksam i betydande omfattning i E AB medför det att han ansågs vara ut-

omstående. Utomståenderegeln är tillämplig om utomstående äger andelar i betydande 

omfattning i företaget och har rätt till utdelning. Enligt motiven till utomståenderegeln 

anses ett ägande i betydande omfattning vara ett ägande om mer än 30 procent av ande-

lar.
184

 Risken är mindre att aktiva delägare försöker kringgå en beskattning enligt 3:12-

reglerna genom att ta ut lön i form av utdelning eller kapitalvinst om det utomstående 

ägandet ligger på den här nivån eftersom den utomstående också ska sin del av utdel-

ningen eller kapitalvinsten. I det aktuella fallet överskred C:s ägande i E AB den angiv-

na gränsen för utomstående ägande i betydande omfattning.
185

  

Utomståenderegeln är inte tillämplig om det finns särskilda skäl. Finns det särskilda 

skäl innebär det att andelarna är kvalificerade hos de aktiva delägarna. Vad gäller sär-

skilda skäl är det upp till den skattskyldige att visa att det inte föreligger omständigheter 

som skulle kunna leda till obehöriga skatteförmåner. Omständigheter som skulle kunna 

utgöra särskilda skäl är till exempel korsvisa äganden, avtal som reglerar fördelningen 

av resultatet och avtal om framtida förvärv. I målet konstaterade RegR ”att lagstiftaren 

vid utformningen av bestämmelserna om vilka delägare som är utomstående har valt att 

grunda bedömningen på om delägarens andelar är kvalificerade [57:5 st. 3 IL] och inte 

på om verksamhetskravet är uppfyllt [57:4 IL]”.
186

 RegR ansåg därför att det saknades 

skäl att utöka listan på omständigheter som utgör särskilda skäl utöver vad som följer av 

förarbetena.
187
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 Skälen för RegR:s avgörande i RÅ 2009 ref. 53.  
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4.4 Sammanfattning 

Om det finns särskilda skäl innebär det att utomståenderegeln inte är tillämplig och an-

delarna är därmed kvalificerade hos de delägare som enligt 57:4 IL hade innehaft kvali-

ficerade andelar. Enligt motiven till utomståenderegeln föreligger det särskilda skäl att 

tillämpa 3:12-reglerna om det exempelvis i fåmansföretaget förekommer avtal som re-

glerar resultatfördelningen, korsvisa äganden, successiva utförsäljningar av aktier eller 

aktier som ger olika rätt till utdelning. Även förekomsten av terminsavtal, optionsavtal, 

konvertibla skuldebrev, avtal om framtida förvärv och vinstandelsbevis, det är dock 

oklart på vilket sätt de kan utgöra särskilda skäl. RegR har i några mål prövat om sär-

skilda skäl har förelegat. RegR har framhållit att det är viktigt att vid en ansökan om 

förhandsbesked att lämna in uppgifter om exempelvis förekomsten av eventuella avtal 

mellan aktieägarna och eventuellt innehåll i sådana avtal. Korsvisa äganden har enligt 

RegR ansetts utgöra särskilda skäl medan en delägare som innehaft andelar i form av 

lagertillgångar har ansetts vara en utomstående trots att delägaren var verksam i bety-

dande omfattning i fåmansföretaget och i det fallet har inte ansetts utgöra särskilda skäl.  

Vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig ska hänsyn tas till förhållan-

den under beskattningsåret och de senaste fem beskattningsåren, enligt 57:5 1 st. IL. I 

nästa kapitel utreds hur den här regeln ska tolkas.   



 

 
39 

5 Den femåriga karenstiden  

5.1 Motiven bakom 

Förhållandena vid beskattningsåret och de fem senaste beskattningsåren ska beaktas för 

att avgöra om utomståenderegeln är tillämplig, se 57:5 st. 1 IL. Enligt motiven till ut-

omståenderegeln måste tidigare års förhållanden beaktas för att förhindra att 3:12-

reglerna kringgås och leder till oavsedda skatteförmåner genom att en ägare successivt 

säljer ut andelar i ett fåmansföretag till utomstående i syfte att ta ut upparbetade vinst-

medel i form av utdelning eller reavinster efter en försäljning av en minoritetspost av 

aktier.
 188

   

Om en utomstående har ägt andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag under 

hela verksamhetstiden och aktierna har medfört lika rätt till utdelning bör utomstående-

regeln vara tillämplig.
189

 Dock bör inte utomståenderegeln vara tillämplig om det ex-

empelvis rör sig om korsvist ägande i två fåmansföretag även om det utomstående 

ägandet på mer än 30 procent har bestått under hela verksamhetstiden i båda fåmansfö-

retagen. Undantag från 3:12-reglerna ska inte göras om det finns särskilda skäl och ett 

korsvist ägande utgör ett sådant särskilt skäl enligt förarbetena.
190

  

5.2 Rättspraxis från Regeringsrätten 

5.2.1 Inledning 

Som nämnts ovan i 5.1, ska de fem föregående beskattningsåren beaktas vid bedöm-

ningen av om utomståenderegeln är tillämplig. RegR har i olika mål bedömt hur den här 

regeln ska tolkas. I den följande framställningen redogörs för RegR:s tolkning.  

5.2.2 RÅ 2001 ref. 37 I  

RÅ 2001 ref. 37 I handlar om successiva utförsäljningar av aktier till utomstående. Om-

ständigheterna i målet var följande: X AB bildades 1997 och ägdes av A, B, C, D och E. 

År 1998 genomförde bolaget en nyemission och efter nyemission ägde utomstående 50 

procent av aktierna i X AB. 1999 ökades utomståendes innehav till 77,9 procent av ak-

tierna. Utomstående har således sedan 1998 ägt andelar i betydande omfattning i X AB 

                                                 
188

 Prop. 1989/90:110 s. 704.  
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sedan 1998. A planerade att avyttra hela eller delar av sitt innehav i X AB och ansökte 

därför år 2000 om ett förhandsbesked och frågade om utomståenderegeln var tillämplig 

på A:s planerade försäljning av aktierna i X AB.
191

  

RegR gjorde följande bedömning: motiven till att beakta de fem föregående beskatt-

ningsåren är att förhindra att successiva utförsäljningar medför oavsedda skatteförmåner 

för den skatteskyldige. RegR konstaterade att det ”med hänsyn till utomståenderegelns 

syfte, [står] klart att vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger hänsyn måste tas 

till bl.a. om det betydande utomstående ägandet har bestått under den föregående fem-

årsperioden eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt.”
192

 Av utomstå-

enderegelns lydelse går det inte att utläsa att det skulle finns något absolut krav på att 

det utomstående ägandet i betydande omfattning ska ha bestått under hela femårsperio-

den. Utomståenderegeln kan därmed i undantagsfall om omständigheter i det enskilda 

fallet talar för det, bli tillämplig även om det betydande utomstående ägandet inte har 

varat under hela den angivna tiden. I det aktuella fallet hade det inte visats att det fanns 

sådana omständigheter för att göra ett sådant undantag. RegR fann således att särskilda 

skäl förelåg för att den planerade försäljningen av A:s aktier i X AB skulle beskattas en-

ligt de särskilda fåmansbeskattningsreglerna trots att utomstående ägde andelar i bety-

dande omfattning i fåmansföretaget.
193

  

5.2.3 RÅ 2007 not. 2 

RÅ 2007 not. 2 gäller ett överklagande av ett förhandsbesked. Omständigheterna i målet 

var följande: X AB (bolaget) ägdes till 60 procent av fysiska delägare som alla var verk-

samma i betydande omfattning i bolaget. Bolaget bildades 1999 och var ett värdepap-

persbolag som bland annat förvaltade en hedgefond. De resterande andelarna på 40 pro-

cent förvärvades 2002 av Z AB som var ett helägt dotterbolag till Z.X AB, som i sin tur 

ägdes indirekt av ett fåtal fysiska delägare. Delägarna till Z.X AB var inte aktiva i bola-

get utan ansågs vara utomstående ägare i bolaget. Bolaget hade såldes varit ägt av utom-

stående i betydande omfattning sedan 2002. Z AB bedrev också verksamhet i form av 

fondförvaltning men verksamheten i bolaget startades innan Z AB blev ägare till bola-

get. Sedan bolaget bildades och ända framtill 2002 hade bolaget gått med förlust. Det 
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 RÅ 2001 ref. 37 I s. 230.  
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193
 RÅ 2001 ref. 37 I s. 232. 



 

 
41 

var inte förrän 2003 som bolaget började gå med vinst.
194

 De aktiva delägarna i bolaget 

har alla tagit ut marknadsmässiga löner.
195

 Frågan i målet var om de särskilda fåmans-

beskattningsreglerna skulle tillämpas på utdelningen från bolaget.
196

   

SRN gjorde följande bedömning: på kvalificerade andelar ska utdelning och kapital-

vinster, enligt 57:2 IL, delvis beskattas i inkomstslaget tjänst. Om utomstående direkt 

eller indirekt i betydande omfattning äger andelar i företaget och direkt eller indirekt har 

rätt till utdelning, är utomståenderegeln tillämplig, vilket medför att inga andelar i få-

mansföretaget är kvalificerade om inte särskilda skäl föreligger.
197

    

SRN kom fram till att bolaget var ägt av utomstående i betydande omfattning på grund 

av att delägarna som indirekt ägde Z AB inte var verksamma i betydande omfattning i 

bolaget samt att Z AB och bolaget inte bedrev samma eller likartad verksamhet. Det här 

innebar att de indirekta delägarna till Z AB inte hade kvalificerade andelar i bolaget. 

Utomståenderegeln var således tillämplig om det inte fanns särskilda skäl som talade för 

att 3:12-reglerna skulle tillämpas på utdelningen. De fem föregående beskattningsåren 

ska beaktas för att avgöra om det föreligger särskilda skäl. Av RegR bedömning i RÅ 

2001 ref. 37 I står det klart att med hänsyn till syftet med 57:5 IL, att för att kunna avgö-

ra om det finns särskilda skäl måste hänsyn bland annat tas till om utomstående har ägt 

andelar i betydande omfattning under hela den föregående femårsperioden eller om få-

mansföretaget inte har funnits i fem år, under den tid som företaget har varit verksamt. 

RegR kom även fram till i RÅ 2001 ref. 37 I att det inte går att utläsa av lagtexten i 57:5 

IL att det finns något absolut krav på att det betydande utomstående ägandet ska ha be-

stått under hela den förgående femårsperioden. Även om det betydande utomstående 

ägandet inte har varat under hela den angivna tiden kan omständigheterna i det enskilda 

fallet undantagsvis således tala för att utomståenderegeln ska vara tillämplig.
198

  

Sökanden i mål 2007 not. 2 ansåg att utomståenderegeln var tillämplig trots att det be-

tydande ägandet inte hade bestått under hela den föregående femårsperioden med an-

ledning av att vinsten i bolaget hade uppkommit först efter det att Z AB blivit delägare i 
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 RÅ 2007 not. 2 s. 528. 
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 RÅ 2007 not. 2 s. 529.  
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bolaget och att den lön som de aktiva delägarna tagit ut var marknadsmässig. SRN an-

såg att omständigheterna i det aktuella målet var liknande de omständigheter som fanns 

i RÅ 2001 ref. 37 I. Med anledning därtill och de omständigheter som sökanden påvisat 

ansåg SRN att det inte förelåg skäl att göra ett undantag och tillämpa utomståendere-

geln.
199

 RegR gjorde samma bedömning som SRN och fastställde SRN:s förhandsbe-

sked.
200

          

5.2.4 RÅ 2010 ref. 4 

RÅ 2010 ref. 4 gällde ett överklagande av ett förhandsbesked. Omständigheterna i målet 

var följande: X AB (bolaget) vara ett fåmansföretag som bildades 2004. Bolaget bilda-

des som ett lagerbolag
201

 och köptes samma år av de fysiska personerna A, B, C och D. 

Bolaget utvecklade och tillverkade solceller. Både de ursprungliga delägarnas och övri-

ga delägares aktieinnehav har varierat under bolagets verksamhetstid. Även graden av 

hur aktiva de ursprungliga delägarna har varit i bolaget har varierat från det att bolaget 

bildades tills A ansökte om förhandsbesked hos SRN november 2009. Sedan januari 

2006 har förutom de ursprungliga delägarna även övriga personer ägt andelar i bolaget. 

I juli 2008 översteg de övriga delägares aktieinnehav i bolaget 30 procent av de totala 

andelarna. A har varit verksam i betydande omfattning i bolaget sedan oktober 2005, B 

sedan maj 2007 och C sedan januari 2009 och D kommer möjligtvis att någon gång un-

der 2009 att bli verksam i betydande omfattning i bolaget. Bolaget planerade att genom-

föra en nyemission och frågan var då om A:s aktieinnehav i bolaget inte ansågs vara 

kvalificerade på grund av att utomståenderegeln var tillämplig (fråga 1). A frågade även 

om det skulle bli någon skillnad om D blev aktiv i bolaget senare under 2009 (fråga 

2).
202

  

SRN gjorde följande bedömning: utomståenderegeln är tillämplig om en utomstående 

äger andelar i betydande omfattning ett fåmansföretag och har rätt utdelning. Endast om 

det finns särskilda skäl ska andelarna anses vara kvalificerade.
203

 Vid bedömningen ska 

hänsyn tas till förhållanden under beskattningsåret och de fem senaste beskattningsåren. 
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 RÅ 2007 not. 2 s. 530.  
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 RÅ 2007 not. 2 s. 531.  
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 Med lagerbolag avses ett aktiebolag som redan är registrerat och som aldrig har bedrivit verksamhet 

och sådana bolag kan köpas färdigbildat, se Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, uppl. 2, s. 72. 
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Legaldefinitionen av vilka person som anses vara utomstående finns i 57:5 st. 3 IL. Av 

tredje stycket framgår bland annat ”att ett företag anses ägt av utomstående utom till den 

del det ägs av fysiska personer som äger kvalificerade andelar i företaget.”
204

 När de 

särskilda fåmansbeskattningsreglerna infördes hade utomståenderegeln följande inle-

dande ordalydelse: ”Om den skatteskyldige visar att utomstående i betydande omfatt-

ning äger del i företaget och har rätt till utdelning, etc.”.
205

 Av den gamla ordalydelsen 

kan det utläsas att den utomstående ska vara någon annan än den skatteskyldige. Regeln 

har sedan dess ändrats, men någon egentlig ändring av utomståenderegeln i det hänse-

endet har inte varit avsedd av lagstiftaren.
206

  

Legaldefinitionen i 57:5 st. 3 IL är skriven i presens, vilket motsatsvis innebär att en 

person som äger kvalificerade andelar vid tidpunkten för tillämpningen av utomstående-

regeln generellt inte anses ha varit utomstående tidigare år. Det här betyder att en del-

ägare som är verksam i betydande omfattning i bolaget under det beskattningsår då be-

dömningen görs, inte kan ”anses som utomstående för beskattningsår som föregått det 

beskattningsår under vilket han blev verksam i bolaget i betydande omfattning”.
207

 Om 

en utomstående äger mer än 30 procent av andelarna i ett fåmansföretag föreligger det 

ett ägande i betydande omfattning enligt motiven till utomståenderegeln och enligt prax-

is.
208

 I det aktuella målet överstiger det utomstående ägandet gränsen på mer än 30 pro-

cent först i januari 2006 (fråga 1) eller alternativt i juli 2008 (fråga 2). SRN kom fram 

till att utomståenderegeln i 57:5 IL inte var tillämplig i det här fallet med anledning av 

det nyss anförda och på grund av att omständigheterna i målet inte var av sådant slag att 

utomståenderegeln skulle kunna vara tillämplig även om det betydande utomstående 

ägandet inte har varat under hela den föregående femårsperioden (jfr RÅ 2001 ref. 37 I). 

A:s andelar i bolaget var således kvalificerade under hela förhandsbeskedets giltighets-
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 RÅ 2010 ref. 4, se SRN:s bedömning. 

205
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tid som skulle vara mellan 2009 till 2012 års taxering.
209

 RegR fastställde SRN:s för-

handsbesked.
210

  

5.3 Karenstid bara vid avyttring? 

Vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig ska hänsyn tas till förhållan-

dena under det aktuella beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren, enligt 

57:5 st. 1 IL. Utifrån lydelsen av 57:5 IL går det inte avgöra om karenstiden bara ska 

gälla vid avyttring eller både vid avyttring och utdelning. RegR har i RÅ 2001 ref. 37 I 

uttalat att det betydande utomstående ägande i fåmansföretaget inte behöver ha bestått 

under hela femårsperioden utan att i undantagsfall kan utomståenderegeln bli tillämplig 

ändå, om omständigheterna i det enskilda fallet talar för det.
211

 Enligt motiven till utom-

ståenderegeln måste förhållandena under tidigare beskattningsår beaktas för att en del-

ägare inte successivt ska kunna avyttra sina aktier i ett fåmansföretag och på det sättet 

komma undan en beskattning enligt 3:12-reglerna för hela avyttringen.
212

  

När det gäller utdelningsfallet bör undantag från den femåriga karenstiden kunna göras 

eftersom när väl en utomstående ägare har trätt in ett fåmansföretag och äger andelar i 

betydande omfattning är det inte längre lönsamt för aktiva delägare att ta ut utdelning i 

stället för lön.
213

 Det beror på som nämnts ovan i avsnitt 3.3.1, att den utomstående ock-

så ska ha rätt till utdelning i förhållande till sitt aktieinnehav. Det är således, enligt 

Magnusson endast i avyttringsfallen som oavsedda skatteförmåner kan uppstå och där-

för bör endast i avyttringsfallen en bedömning av om det finns särskilda skäl göras.
214

  I 

två mål från KR, har KR kommit fram till utomståenderegeln var tillämplig på utdel-

ning från ett fåmansföretag trots att det betydande utomstående ägandet inte bestått un-

der hela femårsperioden.   
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I ett mål
215

 från KR i Stockholm var frågan om utomståenderegeln var tillämplig på ut-

delning från fåmansföretaget D AB (bolaget) under åren 2000 och 2001, trots att det ut-

omstående ägandet i betydande omfattning inte hade varat i fem år. KR:s domskäl: syf-

tet med 3:12-reglerna är att förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade 

kapitalvinster vid avyttring av aktier eller utdelning. De särskilda fåmansbeskattning-

reglerna bör inte tillämpas när utdelning eller kapitalvinster faktiskt inte utgör sparade 

arbetsinkomster. Beskattning enligt 3:12-reglerna gäller endast för delägare som innehar 

kvalificerade andelar. Under 1998 avyttrade delägare P tillsammans med de övriga del-

ägarna i bolaget 70 procent av sina aktier i bolaget till en utomstående ägare I AB. Efter 

avyttringen ägde P endast cirka 5 procent av andelarna i bolaget.  

KR i Stockholm konstaterade att försäljningen av aktierna till den utomstående ägaren 

hade skett på marknadsmässiga villkor och att omständigheterna kring avyttringen inte 

hade gett upphov till någon otillbörlig skatteförmån. P hade uppburit marknadsmässig 

lön från ett dotterbolag till bolaget. Genom en samlad bedömning kom KR i Stockholm 

fram till att utomståenderegeln var tillämplig på utdelningen från bolaget trots att det 

betydande utomstående ägandet inte hade bestått under hela femårsperioden. Utdelning-

en skulle således beskattas i inkomstslaget kapital.
216

 Även i mål nr 2277-03 kom KR i 

Göteborg fram till att utomståenderegeln var tillämplig på utdelning trots att det utom-

stående ägandet inte hade varat hela femårsperioden. 

5.4 Sammanfattning 

Enligt 57:5 st. 1 IL ska vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig ”för-

hållanden under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas”. 

RegR har konstaterat att det inte finns något krav på att utomstående ska ha ägt andelar i 

betydande omfattning i ett fåmansföretag under hela femårsperioden för att utomståen-

deregeln ska kunna bli tillämplig. Det ska således i undantagsfall kunna gå att tillämpa 

utomståenderegeln trots att det utomstående ägandet inte har bestått under hela den an-

givna tidsperioden. RegR har dock inte hittills uttalat sig om vad som krävs för att ett 

sådant undantag ska föreligga. RegR har också kommit fram till att legaldefinitionen av 

utomståendebegreppet i 57:5 st. 3 IL är formulerad i presens vilket innebär att en del-
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ägare som äger kvalificerade andelar vid tidpunkten för tillämpningen av utomstående-

regeln inte kan anses ha varit utomstående tidigare år. I doktrinen har det gjorts uttalan-

de om att det borde vara skillnad i bedömningen av karenstiden vid avyttring och utdel-

ning eftersom utdelningen i ett fåmansföretag påverkas direkt när en utomstående 

kommer in i företaget.      
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6 Analys  

6.1 Ägande i betydande omfattning 

 Om det är förmånligare att ta ut utdelning i stället för lön i ett fåmansföretag där den 

utomstående äger 30 procent av andelarna, innebär det att regeln inte längre uppfyller 

sitt syfte. I dagsläget bör en utomstående äga runt 40 procent för att nettobehållningen 

inte ska bli större vid utdelning och kapitalvinster jämfört med löneuttag. Den skatte-

skyldige måste visa att han inte har fått en större nettobehållning av att ta ut utdelning 

jämfört med att ta ut lön. Ett förtydligande i lagtexten med en fast procentsats bör infö-

ras för att utomståenderegeln ska bli lättare att tillämpa. Utan en sådan fastslagen pro-

centsats blir det en bedömningsfråga från fall till fall om det utomstående ägandet över-

stiger gränsen och det blir en hög bevisbörda för den skatteskyldige.    

6.2 Särskilda skäl 

Enligt motiven till utomståenderegeln kan korsvist ägande utgöra särskilda skäl för att 

inte tillämpa utomståenderegeln trots att det utomstående ägandet överstiger 30 procent. 

Det har också bekräftats genom RegR:s avgörande i RÅ 1999 ref. 28, där RegR ansåg 

att ägarförhållandet i fåmansföretaget inte hindrade delägarna från att avstå från att göra 

löneuttag och i stället ta ut inkomsten som utdelning. Skatteverket har i ett ställningsta-

gande kommit fram till att även indirekt korsvist ägande kan utgöra särskilda skäl för att 

tillämpa 3:12-reglerna.
217

 RegR har inte prövat än om indirekt korsvist ägande kan utgö-

ra särskilda skäl. Direkta korsvisa äganden utgör särskilda skäl på grund av att de aktiva 

delägarna faktiskt inte avstår från utdelning, utan kompenseras för den utdelning som 

tillfaller den utomstående ägaren i företaget genom att den aktiva delägaren själv är ut-

omstående i det andra företaget och får utdelning därifrån. Samma kringgåendesituatio-

ner skulle uppstå även vid indirekt ägande eftersom att ett betydande utomstående ägan-

de inte skulle hindra de aktiva delägarna från att välja utdelning i stället för löneuttag. 

RegR tycks inte ha valt att utveckla listan över omständigheter som kan utgöra särskilda 

skäl bortsett från att om det betydande utomstående ägandet inte har bestått under de se-

naste fem beskattningsåren verkar utgöra särskilda skäl för att inte tillämpa utomståen-

deregeln. Om ett utomstående ägande inte har bestått under hela den angivna tid vid av-

yttring av aktier är det förståeligt att det i sådana fall kan finnas särskilda skäl med an-
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ledning av motiven till regeln eftersom det kan finnas sparade vinstmedel som fanns i 

företaget innan utomstående förvärvade andelar i betydande omfattning i fåmansföreta-

get. Vid utdelning påverkas de aktiva delägarna på en gång vilket borde medföra att ett 

betydande utomstående ägande inte behöver ha varat under hela femårsperioden för att 

utomståenderegeln ska bli tillämplig. Endast sådana kringgåendeupplägg bör träffas av 

de särskilda fåmansbeskattningsreglerna, det faktum att det utomstående ägandet inte 

har bestått under en femårsperiod bör i sig inte utgöra skäl för att inte tillämpa utomstå-

enderegeln.   

Magnusson anser att särskilda skäl endast bör föreligga vid avyttringsfallen. Författaren 

håller inte med om det eftersom det skulle innebära att det skulle vara fritt fram att ingå 

avtal som reglerar resultatfördelningen eller dela upp aktierna i olika aktieslag där en 

del aktier inte har rätt till utdelning. Om utomstående innehar ett sådant aktieslag inne-

bär det att den utomstående inte skulle ha rätt till utdelning vilket utgör en del av utom-

ståenderegelns syfte. Särskilda skäl bör inte endast föreligga vid avyttringsfallen då det 

även vid utdelningsfallen kan finnas möjligheter att kringgå reglerna.         

6.3 Karenstid 

I 57:5 st. 1 men. 2 IL står det att ”[v]id bedömningen ska förhållandena under beskatt-

ningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas”. Från lagtexten går det inte 

att avgöra om karenstiden syftar på hela utomståenderegeln eller endast på om det finns 

särskilda skäl. Med hänsyn till motiven till utomståenderegeln och RegR avgörande i 

RÅ 2001 ref. 37 I, framstår det som att förhållandena under beskattningsåret och de fem 

föregående beskattningsåren ska beaktas endast vid bedömningen av om det finns sär-

skilda skäl. Enligt motiven till utomståenderegeln beaktas tidigare beskattningsår för att 

förhindra att aktiva delägare successivt säljer ut aktier i syfte att ta ut lägre beskattade 

sparade vinstmedel. Motiven nämner inte att tidigare års förhållande ska beaktas vid be-

dömningen av om en andelsägare är en utomstående eller inte. Även i andra mål från 

RegR börjar RegR med att undersöka om det finns en utomstående i fåmansföretaget 

som äger andelar i betydande omfattning. Efter att det är fastslaget att det finns en ut-

omstående som äger mer än 30 procent av andelarna och som har rätt till utdelning tittar 

RegR på om det finns särskilda skäl och där kommer beaktningen av tidigare års förhål-

landen in. Vad som avses med ”vid bedömning” är således vid bedömningen av särskil-



 

 
49 

da skäl ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattnings-

åren beaktas.  

I RÅ 2001 ref. 37 I konstaterade RegR att förhållanden under beskattningsåret och de 

fem föregående beskattningsåren ska beaktas men att det inte fanns något absolut krav 

på att det betydande utomstående ägandet skulle bestått hela den angivna perioden. Vi-

dare ansåg RegR att undantagsvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, 

gick det att tillämpa utomståenderegeln även om utomstående inte hade ägt andelar i be-

tydande omfattning under hela femårsperioden. Även om RegR säger att regeln inte ut-

gör ett krav på att det betydande utomstående ägandet ska ha bestått under hela femårs-

perioden tycks ändå RegR behandla regeln som ett absolut krav som endast i undantags 

fall kan frångås. RegR:s bedömning är inte i linje med ordalydelsen i 57:5 st. 1 IL som 

faktiskt säger att tidigare års förhållanden ska beaktas inte att det måste ha passerat fem 

år för att utomståenderegeln ska vara tillämplig.  

I RÅ 2007 not. 2 bör en sådan undantagssituation som avsågs i RÅ 2001 ref. 37 I, ha fö-

relegat eftersom att bolaget hade börjat gå med vinst först efter att den utomstående för-

värvade andelar i företaget. De aktiva delägarna tog ut marknadsmässiga löner vilket 

indikerar att de inte valde att avstå från löneuttag för att senare ta ut utdelning. Målet 

rörde dessutom ett förhandsbesked om en planerad aktieutdelning. Det belopp som skul-

le utdelas var den vinst som uppkommit i bolaget först efter den utomstående blev äga-

re, eftersom att åren innan förvärvet hade bolaget inte gått med vinst. Det förelåg inte 

heller några sådana omständigheter som enligt förarbetena utgör särskilda skäl. Om-

ständigheterna i målet var sådan att en undantagssituation borde ha förelaget. Trots det 

ansåg RegR att det inte förelåg någon undantagssituation och utomståenderegel blev 

inte tillämplig. RegR avgörande i RÅ 2001 ref. 37 I och RÅ 2007 not. 2 medför att det 

är råder osäkert i vilka situationer som ett undantag kan vara möjligt.   
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