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Sammanfattning 
Ägarskiften av små och medelstora familjeföretag är en ständigt aktuell fråga. När den 
äldre generationen kommer till åren ställs de inför valet att antingen låta den yngre 
generationen övertaga företaget eller att sälja till utomstående. Detta kan medföra 
stora problem för de inblandade parterna. 

Denna framställning beskriver hur ett generationsskifte kan planeras och genomföras. 
Särskild tyngdpunkt läggs på generationsskiftesmetoderna gåva och underprisöverlå-
telse. Vissa andra metoder behandlas kortfattat. 

Efter slopandet av arvsskatten finns det, ur beskattningssynpunkt, ingen anledning att 
planera och genomföra generationsskiftet under den äldre generationens livstid. Har 
inga förberedande åtgärder vidtagits fördelas kvarlåtenskapen i enlighet med den lega-
la arvsordningen. Ett oplanerat generationsskifte kan medföra oönskade effekter, så-
som uppsplittring av ägandet i företaget. 

Att planera generationsskiftet av familjeföretaget kan vara kostsamt och tidskrävande 
men medför gynnsamma effekter. Företagaren har genom rättshandlingar möjlighet 
att bestämma hur familjeföretaget i framtiden skall komma att ägas och styras. Vidare 
medför ett generationsskifte under den äldre generationens livstid att den yngre gene-
rationen kan skolas in i företagets rutiner och positionen som företagsledare samtidigt 
som den äldre generationens arbetsförmåga avtar med åren.  

Ett generationsskifte i form av gåva är ett alternativ om den äldre generationen vid 
tidpunkten för generationsskiftet har sin ekonomiska framtid tryggad. Denna metod 
inte renderar i någon ersättning till överlåtaren. För att en rättshandling skall anses 
vara gåva krävs att tre rekvisit är uppfyllda; förmögenhetsöverföring, frivillighet och 
välvillig avsikt. Används detta generationsskiftesalternativ utfaller ingen beskattning 
då gåvor numera är skattefria  

Gemensamt för samtliga underprisöverlåtelsemetoder är att den yngre generationen 
förvärvar aktierna eller näringstillgångarna i familjeföretaget till ett pris som under-
stiger marknadsvärdet. Underprisöverlåtelse av familjeföretaget är en generationsskif-
tesmetod som kan trygga den äldre generationens ekonomiska framtid och kompen-
sera eventuella bröstarvingar som inte erhåller aktier i familjeföretaget. Ersättningen 



 

 

till den äldre generationen utgörs av enkel- eller dubbelbeskattade medel. Genera-
tionsskifte genom underprisöverlåtelse kan bli kostsamt då förfarandet är relativt 
komplicerat och kapitalvinstbeskattning kan aktualiseras.  

Beskattningen av de olika generationsskiftesmetoderna torde i nuvarande rätts-
läge inte vara förenlig med de grundläggande beskattningsprinciperna neutrali-
tet och skatteförmåga. 

Gåva kommer med stor sannolikhet att bli den vanligaste generationsskiftesme-
toden. Denna metod är enkel att genomföra och inte blir föremål för beskatt-
ning. Vissa generationsskiften som, omedvetet eller medvetet, betecknats gåva 
kommer i egentlig mening vara underprisöverlåtelser. Slopandet av gåvoskatten 
kommer antagligen att locka företagare att dölja avyttringen genom ömsesidiga 
gåvor mellan sig själv och den yngre generationen.    
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Abstract 
All small- and medium-sized family owned enterprises need to sooner or later 
undergo a change of ownership. When the elder generation is approaching their 
retirement they have to make a choice; either hand over the business to the 
younger generation or sell it to an outsider. The succession of the family owned 
business can create a life long dilemma for the entrepreneur. 

From the view of taxation there are, according to current legislation, no reasons 
to plan the succession to the younger generation. If no preparation has been 
done, the optional law system concerning inheritance will divide the property 
left. This can result in undesired effects, such as shattering the ownership. 

To plan the succession of generations can be costly and time consuming but 
contributes to favourable effects. The entrepreneur has the opportunity to de-
cide how the company will be operated in the future with legal transactions. 
The younger generation will have the opportunity to gain knowledge of the 
company routines and be educated in the position as executive director. 

This thesis describes how a succession of generations can be planned and exe-
cuted. We have attached great importance to the methods gift and sale of the 
company shares for a price below market value.  

If the elder generation has attained economic security, a succession of genera-
tions throughout the gift method are a good alternative. This method demands 
that some mandatory requirements are fulfilled. Gift enables for the elder gen-
eration to transfer the family business to the younger generation during their 
lifetime without any taxation.  

A sale of shares to the younger generation for a price below the market value 
gives the older generation a compensation that can be used to enhance their 
standard of living or compensate other offsprings. However, the older genera-
tion will more likely be taxed on a part of the sale. 

We do not consider today’s Swedish tax legislation, concerning succession of 
generations, compatible to fundamental taxation principles.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Generationsskifte av små och medelstora aktiebolag är en stor utmaning för företaga-
re. EU uppskattar att cirka 30.000 företag och 300.000 arbetstillfällen varje år för-
svinner inom unionen på grund av bristande planering i samband med generations-
skiften. Vidare beräknar EU att 6.300.000 arbetstillfällen inom en snar framtid även-
tyras på grund av försumligt hanterade generationsskiften.1 

Det är sannolikt att 60 % av de små och medelstora företagen i Sverige inom 10 år 
genomför ägarskifte. Detta tyder på att en ökning av ägarskiften kommer ske jämfört 
med tidigare år.2 En av anledningarna till detta är att en stor del av företagen är upp-
byggda och drivs av fyrtiotalister. 

Fördelar och nackdelar med att låta den yngre generationen övertaga familjeföretaget 
kan vara svåra att mäta. Exempel är deras lojalitet mot familjen, genetiska arv samt 
omfattningen av deras träning i att förstå och leda företag. Den yngre generationen 
utvecklar ofta stora insikter beträffande driften av familjeföretaget, till exempel nät-
verk av leverantörer och rutiner. Denna kunskap är något många familjeägda fåmans-
företag är beroende av. En utomstående VD, utan andelsinnehav, har inte samma in-
tresse av företagets värdetillväxt och samma lojalitet med dem som byggt upp företa-
get. En familj styrs till stor del av informella regler. Dessa fyller en viktig funktion i 
ett familjeföretag då de håller samman företagarfamiljen och möjliggör att man strä-
var åt samma mål. Vidare har de positivt inflytande på motviljan att lura varandra. 
Ett generationsskifte av familjeföretaget kan även medföra nackdelar. Familjära kon-
flikter kan påverka företaget negativt. Den yngre generationen kan känna ett tvång 
att övertaga familjeföretaget trots önskan om annat karriärsval. Slutligen kan den 
yngre generationen vara olämplig som företagsledare.3 

Den första januari 2005 underlättades det för företagarna att genomföra generations-
skifte ur skattemässigt hänseende. Detta då riksdagen slopande av arvs- och gåvoskat-
ten. Som skäl för slopandet framfördes följande motiv:  

• Svårigheter för efterlevande makar och sambor att betala arvsskatt på grund av 
höjda taxeringsvärden på fastigheter.   

• Olikheter vid värdering av aktier vid arvs- och gåvobeskattning som har med-
fört att bolag av skatteskäl flyttat från börsens A-lista till dess O-lista.  

                                                
1 The European Oberservatory for SMEs Fourth Annual Report 1996 s. 186 i Sund 2001 s. 35.  

2 NUTEK 2004 s. 24. 

3 Sund 2001 s. 46-59. med hänvisningar. 
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• Arvs- och gåvoskatten upplevs inte som rättvis och är relativt kostsam att ad-
ministrera.   

• Genom arvs- och gåvoskattens konstruktion och värderingsreglerna i AGL 
har möjligheterna att på lagligt sätt minska skattebelastningen varit omfattan-
de.4  

Med anledning av tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 beslutade riksdagen att arvs- 
och gåvoskatt inte skall uttagas då ett dödsfall har inträffat eller en gåva givits under 
perioden den 17 december 2004 till den 31 december 2004.5 

Många problem kvarstår dock, exempelvis sak- och obligationsrättliga spörsmål och 
finansieringen vid utlösen av syskon vid generationsskiftet. 

Det är viktigt att den äldre generationen påbörjar generationsskiftet i ett tidigt skede 
då det är en tidskrävande uppgift som kan taga flera år i anspråk.6 Vikten av att plane-
ra generationsskiftet i tid kan även ha avgörande ekonomisk betydelse. Detta för att 
tillgodose att tillräckligt med likvida medel finns tillgängliga. Resurserna har tre syf-
ten att fylla; att täcka eventuella skattebelastningar, tillgodose den äldre generationens 
framtida försörjningsbehov samt eventuellt kompensera de syskon i den yngre gene-
rationen som inte erhåller aktier i familjeföretaget. I många familjeföretag påbörjas 
inte generationsskiftet i tid. Det kan finnas många anledningar till detta, en av de mer 
avgörande är att själva frågeställningen uppfattas som obehaglig. Det gäller att hitta 
lösningar inte för ”om” man dör utan för ”när” man dör.7  

Vid ägarövergång har företagare tre alternativ; generationsskifte inom familjen under 
företagarens livstid, genom arv eller försäljning av företaget till utomstående.  

1.2 Syfte 
Vi avser att utreda rättsläget vid olika metoder för generationsskifte. Särskild vikt 
läggs vid de två alternativ vi tror kommer få störst betydelse i framtiden, gåva och 
underprisöverlåtelse. Utifrån detta visas i vilka situationer de olika metoderna är an-
vändbara. Vår målsättning är att framför allt belysa problemen ur ett ägarperspektiv.  

1.3 Metod 
Vi har i uppsatsen använt en rättsdogmatisk metod, det vill säga att utgångspunkten 
varit lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt doktrin.8 Störst vikt har vi tillägnat lag-
                                                
4 Prop. 2004/05:25. 

5 Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt och prop. 2004/05:97. 

6 Skattehuset i Göteborg AB 1998 s. 36. 

7 Skattehuset i Göteborg AB 1998 s. 1. 

8 Lehrberg 2001 s. 38. 
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textens ordalydelse, där denna varit klar och tydlig. I de fall vi funnit lagtexten oklar 
har vi använt subjektiv tolkningsmetod med ledning från förarbeten och propositio-
ner.   

1.4 Avgränsningar 
Fokus har lagts på små och medelstora familjeägda aktiebolag. Trots stora skillnader 
mellan olika kategorier av företag, såsom tillverkande, kunskaps- eller tjänsteföretag, 
tager vi i denna uppsats inte hänsyn till detta. Vidare har vi bortsett från sociala frå-
gor, såsom den äldre generationens eventuella ovilja att låta den yngre generationen 
övertaga familjeföretaget. 

1.5 Disposition 
Allmänt vill vi fastslå rättsläget genom utredning av lagtext, förarbeten, rättspraxis 
samt doktrin. Som avslutning förs en diskussion beträffande vårt resultat och av nu 
gällande lagstiftning. 

I andra kapitlet behandlar vi kortfattat vanligt förekommande metoder vid genera-
tionsskifte. Här redogör vi för både arvskiften där förebyggande åtgärder är vidtagna 
och situationer som enbart utgår från legala arvsordningen. Nästföljande kapitel ut-
reder vi bland annat de kriterier som måste vara uppfyllda för att gåva skall anses fö-
religga samt de sak- och obligationsrättsliga aspekterna av gåva. I fjärde kapitlet sam-
manställer vi olika alternativ av underprisöverlåtelse. Vidare förs en argumentation 
angående värderingsmetoder och beskattning. Slutligen diskuteras i kapitel fem förde-
lar och nackdelar med några olika generationsskiftesalternativ och de konsekvenser 
detta får för den yngre och äldre generationen. Här diskuteras även om beskattningen 
vid generationsskiften strider mot grundläggande skatteprinciper.  

1.6 Terminologi  
Med små och medelstora aktiebolag åsyftas företag med 1-49 respektive 50-250 an-
ställda. Denna definition överensstämmer med EU: s rekommendation om överfö-
ring av äganderätten till små och medelstora företag (SME).9 Begreppet familjeföretag 
kan definieras av att en eller flera familjemedlemmar äger aktier i företaget. Förutom 
aktieinnehav bör ett visst inflytande över företagets utveckling och succession ingå.10 
Med den juridiska termen fåmansföretag avses ett aktiebolag där maximalt fyra per-
soner äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier.11 

                                                
9 EGT L 107 1996, s. 1. 

10 Sund 2001 s. 26. 

11 56 kap. 2 § IL. 
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2 Allmänt beträffande generationsskifte 

2.1 Inledning 
Det finns tre möjligheter att genomföra ett generationsskifte; genom arv, generations-
skifte under företagarens livstid och försäljning till utomstående. Arv kan endast ske 
då den äldre generationen avlider, medan generationsskifte under livstiden och för-
säljning till utomstående sker medan den äldre generationen är vid liv. 

2.2 Oplanerade generationsskiften 
Ett oplanerat generationsskifte innebär att inga aktiva åtgärder har vidtagits i syfte att 
påverka fördelningen av den äldre generationens tillgångar, under deras livstid såväl 
som efter deras död.  

2.2.1 Arv 
När en person avlider tillfaller tillgångar och skulder dennes dödsbo. Därmed övergår 
tillgångarna och skulderna till dödsbodelägarna, vilka är efterlevande make, arvingar 
samt eventuella testamentstagare.12 Dödsboet är att betrakta som en juridisk person.13 
Syftet med ett dödsbo är att utreda tillgångar och skulder samt avveckla dessa genom 
ett arvskifte. Utredningen resulterar i en bouppteckning.14  

En bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte Skatte-
verket efter ansökan förlänger denna tidsperiod.15 Syftet med en bouppteckning är att 
dokumentera tillgångarna inför bodelning och arvskifte. Innan avskaffandet av 
arvskatten låg bouppteckningen även till grund för tingsrättens beräkning av den-
samma. I de situationer dödsbodelägarna inte vill eller kan utreda boet, eller skiljak-
tigheter föreligger mellan dem, kan de ansöka om att tingsrätten tillsätter en boupp-
redningsman som övertar förvaltningsansvaret.16  Om endast bröstarvingar är döds-
bodelägare och testamente inte har upprättats kan dessa direkt tillträda egendomen 
utan att bouppteckning genomförs. Dock måste skulderna ha betalats eller medel till 
betalning ställts under särskild vård.17 

Vid bodelningen realiseras giftorätten, det vill säga vardera maken tilldelas hälften av 
nettovärdet av den andras giftorättsgods. Genom äktenskapsförord kan en makes 
                                                
12 18 kap. 1 § ÄB. 

13 19 kap. 1 § ÄB. 

14 Sund 2001 s. 176.  

15 20 kap. 1 § ÄktB. 

16 19 kap. 1, 11 och 18 §§ ÄB. se även Sund 2001 s. 177.  

17 21 kap. 1 och 4 §§ ÄB. 
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giftorättsgods omvandlas till enskild egendom och därmed hållas utanför hälftendel-
ningen.18 Efterlämnar den avlidne endast maka och gemensamma barn behöver bo-
delning inte genomföras. I dessa situationer tillfaller hälften av boet den efterlevande 
maken genom arv med fri förfoganderätt, den andra hälften tillfaller denne med full 
äganderätt. Fri förfoganderätt innebär disponeringsrätt över arvet, detta får dock inte 
skötas illojalt, vårdslöst eller testamenteras bort.19  

Har inte något generationsskifte genomförts före den äldre generationens bortgång 
blir de familjerättsliga reglerna i Äktenskapsbalken och de successionsrättsliga regler-
na i Ärvdabalken tillämpliga. Vid ett dödsfall, då testamente inte upprättats, ärvs den 
avlidnes kvarlåtenskap av de anhöriga. De arvsberättigade kategoriseras i klasser. För-
sta arvsklassen inbegriper barn, barnbarn och så vidare, även kallade bröstarvingar till 
den avlidne. I de situationer den avlidne inte efterlämnar några arvingar i nedstigande 
led går arvet till avlidnes föräldrageneration, vilka tillhör arvsklass II. Återfinns ingen 
arvsberättigad i arvsklass II tillfaller arvet den avlidnes far- och morföräldragenera-
tion, som utgör den tredje arvsklassen.20 Efterlämnar den avlidne inte någon arvsbe-
rättigad tillhörande arvsklass I-III tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden.21 
För att skydda den efterlevande makan har lagstiftaren infört regler som skjuter upp 
bröstarvingarnas arvsrätt tills dess den efterlevande makan avlider. Detta motiveras 
med att makarnas gemensamma hem inte skall splittras.22 Vid den efterlevande ma-
kans bortgång tillfaller båda makarnas egendom de gemensamma bröstarvingarna. Ef-
terlevande makas företräde gäller inte gentemot den avlidne makens eventuella 
särkullbarn.23 Ett särkullbarns rätt till arv kan uppskjutas, om det inskränker på den 
efterlevande makans rätt till fri förfoganderätt om fyra basbelopp.24 

2.2.1.1 Förverkande av rätten till arv 
Rätten till arv förverkas då arvinge uppsåtligen dödar arvlåtare eller någon annan 
arvinge för att på så sätt träda i dennes ställe när arvlåtaren avlider. Detsamma 
gäller vid motsvarande brott mot testator. Uppsåtet behöver inte varit att döda, 
det räcker med att arvtagaren orsakar annans död genom uppsåtlig gärning. För-
verkande av rätten till arv inträder även om arvtagaren medverkat till motsva-

                                                
18 Äktenskapsförord behandlas utförligare i kapitel 2.3.1. 

19 3 kap. 2-3 §§ ÄB. 

20 2 kap. 1-3 §§ ÄB. 

21 5 kap. 1 § ÄB. 

22 Agell 2004 s. 201-202. 

23 3 kap. 1 § 1 st. 2 p. ÄB. 

24 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. 
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rande brott.25 Förverkande av arv övergår inte till avkomlingar utan drabbar en-
dast personen som begår handlingen.26 

2.2.1.2 Preskription av rätt till arv 
Huvudregeln säger att arvinge skall göra sin rätt till arv gällande inom 10 år från 
dödsfallet.27 Denna tidsperiod inskränks i följande fall:  

• Om det finns en känd arvinge på okänd ort när bouppteckningen skall göras 
utfärdar Tingsrätten en kungörelse med anmaning till personen i fråga. Denne 
har från kungörelsedatumet fem år på sig att ge sig tillkänna.28  

• I situationer där oklarhet råder om känd arvinge vill åberopa sin arvsrätt kan 
tingsrätten förkorta preskriptionstiden till sex månader.29 

Vid preskriptionstidens utgång skall arvet fördelas som om arvingen dött före 
arvlåtaren.30 

2.2.2 Fördelar med oplanerade generationsskiften 
Det finns för att undvika beskattning numera ingen anledning att, under den äldre 
generationens livstid, planera och genomföra generationsskifte. Detta innebär att tid 
och kraft kan läggas på driften av företaget istället för på generationsskiftesfrågor. Vi-
dare minskar arvodeskostnader till exempelvis jurister och revisorer.31 En ytterligare 
fördel är att den äldre generationen inte behöver klargöra vem eller vilka som han vill 
skall taga över familjeföretaget, något som kan innebära att sociala komplikationer 
undviks inom familjen. 

2.2.3 Nackdelar med oplanerade generationsskiften 
Arvsystematiken kan innebära negativa effekter avseende arvsrätten till familjeföreta-
get. Eftersom generationsskiftet inte sker under den äldre generationens livstid måste 
gemensamma barn vänta med att övertaga familjeföretaget. Lagstiftningen ger den ef-
terlevande maken en stark ställning då all den avlidnes egendom i ett första skede till-
faller denna. I situationer där den efterlevande maken inte varit engagerad och inför-
stådd i driften av företaget är risken överhängande att familjeföretaget inte kan drivas 
vidare under samma effektiva och kvalitativa former. Vid den efterlevande makens 
                                                
25 15 kap. 3 § ÄB. vidare av  Wallin 1986 s. 321-322. 

26 15 kap. 4 § ÄB. 

27 16 kap. 4 § ÄB. 

28 16 kap. 1 § ÄB. 

29 16 kap. 5 § ÄB. 

30 16 kap. 8 § ÄB. 

31 Bjuggren-Sund 2005 s. 18. 
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död kommer aktierna i familjeföretaget att splittras upp mellan de arvsberättigade 
barnen. Med förberedande handlingar kan denna ogynnsamma situation undvikas 
och insatta och engagerade barn erhålla företaget odelat, medan övriga barn kan 
kompenseras ekonomiskt.32 Ytterligare nackdelar är att den yngre generationen kan-
ske inte är beredd att vänta med ett generationsskifte. Detta kan medföra att de, vid 
den äldre generationens bortgång, befinner sig i en karriär de är oförberedda och ovil-
liga att avbryta. Om den yngre generationen inte är engagerad i familjeföretaget kan 
mycket kunskap gå förlorad vid den äldre generationens bortgång.33  Den legala arvs-
ordningen tager inte hänsyn till hur väl de arvsberättigade är lämpade som företagsle-
dare. 

2.3 Planerade generationsskiften 
Inför ett generationsskifte kan ett flertal planerings- och finansieringsåtgärder vidtagas 
i förberedande syfte. Genom testamente kan en företagare påverka hur arvet skall för-
delas vid dennes bortgång. Ett ägarskifte kan även ske genom andra handlingar, till 
exempel underprisöverlåtelse, intern aktieöverlåtelse och gåva. Avtal, såsom äkten-
skapsförord och aktieägaravtal, kan användas för att underlätta generationsskiften. 

Att genomföra ett generationsskifte under den äldre generationens livstid kan medfö-
ra ett bättre nyttjande av den yngre generationens kunskap och arbetskapacitet, efter-
som dessa vid en viss tidpunkt kommer att passera nyttan av den äldre generationens 
avtagande arbetsförmåga.34 

2.3.1 Äktenskapsförord35 
Ett äktenskapsförord medför att giftorättsgods görs till enskild egendom eller vice 
versa. Det kan även upprättas för att bestämma om egendom som i framtiden kom-
mer att tillfalla endera parten skall betraktas som enskild egendom eller giftorätts-
gods. Skulder kan inte fördelas på motsvarande sätt mellan makarna.36 Ett äkten-
skapsförord medför att den enskilda egendomen inte kommer att ingå i bodelningen 
vid ett eventuellt dödsfall. Äktenskapsförord är dock inte den enda rättshandling som 
kan göra viss egendom enskild. Detta kan även ske genom villkor i testamente eller 
vid gåva.37  

                                                
32 Sund 2001 s. 64-65. 

33 Bjuggren-Sund 2005 s. 10. 

34 Sund 2001 s. 67-68. 

35 Exempel på äktenskapsförord återfinns i bilaga 1. 

36 Gullefors 2000 s. 73. 

37 Sund 2001 s. 216.  
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Äktenskapsförord är en skriftlig handling undertecknad av båda parter. Någon be-
vittning som vid testamente erfordras inte. Inte heller krävs att namnunderskrifterna 
tillkommer vid samma tillfälle. Om någon part är minderårig krävs förmyndares 
godkännande. Ett äktenskapsförord mellan makar gäller från och med inlämnandet 
för registrering vid domstol, mellan blivande makar gäller det från äktenskapets ingå-
ende. 38 

I förhållande till makarnas respektive borgenärer har ett äktenskapsförord inget sak-
rättsligt värde. Borgenärsintresset sträcker sig endast till ägarförhållandet vilket inte 
kan regleras genom ett äktenskapsförord. Således kan inte den ene makens borgenärer 
utmäta den andre makens egendom, oavsett om egendomen är giftorättsgods eller en-
skild egendom.39 

Vid generationsskifte kan ett äktenskapsförord endast ha indirekt betydelse då denna 
typ av rättshandling endast rör viss egendoms äktenskapsrättsliga karaktär. Detta är 
ett effektivt medel för att förhindra uppsplittring av ägandet av företagsandelarna i 
familjeföretaget i samband med bodelning. Äktenskapsförord är överlägset lösnings- 
och förköpsklausuler, eftersom inga kostnader för inlösen uppstår när företagsande-
larna är enskild egendom och därmed kan hållas utanför bodelningen. Ur eventuella 
kompanjoners synvinkel innebär ett äktenskapsförord viss osäkerhet då makar ge-
nom nytt äktenskapsförord kan upphäva ett tidigare. Vidare kan ett äktenskapsför-
ord jämkas under vissa förutsättningar.40 Avtalsrättens ogiltighetsregler är visserligen 
analogt tillämpliga på äktenskapsförord, men en regel om jämkning av äktenskaps-
förord har ansetts vara av sådan betydelse att den ändock förts in i Äktenskapsbal-
ken.41    

2.3.2 Testamente42  
Testamente är den enda giltiga dödsrättshandlingen.43 Skulle annat avtal, mellan den 
avlidne och annan person beträffande fördelning av kvarlåtenskapen, existera är detta 
avtal ogiltigt.44 

Var och en har rätt att genom testamente bestämma över sin kvarlåtenskap. Form-
kraven är att testamente skall upprättas skriftligt, testator skall vara myndig och 

                                                
38 7 kap. 3 § ÄktB. se även Tottie 1990 s. 169. 

39 Se dock 4 kap. 19 § UB. vidare av Grauers 1997 s. 29.  

40 10 kap. 4 § och 12 kap 3 § ÄktB. se vidare Sund 2001 s. 217.  

41 Tottie 1990 s. 445. 

42 Exempel på testamente återfinns i bilaga 3. 

43 Agell 2003 s. 11. 

44 17 kap. 3 § ÄB. 
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handlingen skall vara bevittnad av två samtidigt närvarande personer.45 Kraven är 
uppställda i syfte att förebygga tvister och osäkerhet beträffande testatorns yttersta 
vilja. En annan anledning till de strikta formföreskrifterna är att testator inte förhas-
tat skall åsidosätta arvingarnas intressen. Formkraven medför dock även nackdelar, 
eftersom de kan avskräcka personer att upprätta testamente och formella fel och bris-
ter kan medföra att testamenten blir ogiltiga.46 Ett testamente får inte vara osedligt, 
lagstridigt eller fullständigt förnuftslöst. Den efterlevande makans rätt till fyra basbe-
lopp vid små bon, kan hindra ett testamentes verkställighet.47 En annan eventuell be-
gränsning av testamentet, vid små bon, kan vara en bröstarvinges rätt till laglott.48  

Tolkning av testamente skall ske utifrån testators vilja. Arvingars och andra personers 
förväntningar och uppfattningar beträffande hur testamentet skall tolkas är därför 
utan betydelse.49 

Testamenten kan delas upp i universella förordnanden och legat. Universella förord-
nanden avser rätt till viss andel av testators kvarlåtenskap. Legat avser rätt till viss sak 
(saklegat), till exempel aktier i familjeföretag, visst penningbelopp (penninglegat), el-
ler nyttjanderätt till egendom.50 

Arvingar har rätt att väcka klandertalan mot testamentstagare inom sex månader.51 
Grund för klandertalan av testamente kan vara testators behörighet att förordna om 
sin kvarlåtenskap eller att testamentets formkrav inte är uppfyllda.52 I likhet med all-
männa avtalsregler är testamente upprättat under påverkan av psykisk störning inte 
gällande.53 Vidare anses tvång mot testator, missbruk av testators oförstånd, viljesvag-
het eller annan beroendeställning som ogiltighetsgrunder. Testator får inte bli svikli-
gen förledd att upprätta testamente eller sväva i villfarelse som varit bestämmande för 
hans vilja att upprätta testamente.54 Arvinges rätt att väcka klandertalan övergår inte 
till hans borgenärer.55 

                                                
45 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄB. 

46 Agell 2003 s. 36. 

47 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. se även Agell 2003 s. 13. 

48 7 kap. 1 § ÄB. 

49 Agell 2003 s. 12. 

50 11 kap. 10 § ÄB. se även Agell 2003 s. 28. 

51 14 kap. 5 § ÄB. 

52 13 kap. 1 § ÄB. 

53 13 kap. 2 § ÄB. i jämförelse med 3 kap. 31 § AvtL.  

54 13 kap. 3 § ÄB. 

55 14 kap. 6 § ÄB. 
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En fördel med testamente, som ett led i generationsskifte, är att testamenten kan vill-
koras. Det mest förekommande villkoret är att egendomen skall tillfalla testamentsta-
garen som enskild egendom.56  

Förverkande och preskription av rätt enligt testamente lyder under samma lagregler 
som förverkande och preskription av arv.57  

2.3.2.1  Nödtestamente 
Vid upprättande av nödtestamente görs undantag från de strikta formkraven. 
Detta får upprättas på grund av sjukdom eller annan nödsituation då testator är 
förhindrad att förordna om sin kvarlåtenskap.58 Ett nödtestamente kan upprättas 
muntligt eller skriftligt inför två vittnen eller genom egenhändigt skrivet doku-
ment av testator. Nödtestamenten blir emellertid ogiltiga om testator efter nödsi-
tuationen haft tre månader på sig att upprätta ett ordinärt testamente.59  

2.3.3 Gåva 
Gåva behandlas kortfattat i detta avsnitt och återkommer mera ingående i kapitel tre. 
Största fördelen med att utföra generationsskiftet genom gåva är att transaktioner av 
detta slag inte beskattas. Gåvotransaktioner är enkla att genomföra vilket innebär låga 
konsultarvoden. För att en rättshandling skall anses vara en gåva krävs att tre rekvisit 
är uppfyllda. Gåvotransaktion förutsätter att en förmögenhetsöverföring sker, att 
denna är frivillig och att gåvogivaren har en välvillig avsikt.60 En gåva av lös egendom 
anses i de flesta situationer fullbordad då gåvotagaren får den i sin besittning.61 Gåva 
av aktier registerade vid Värdepapperscentralen (VPC) är fullbordad då aktierna har 
registerats i gåvotagarens namn.62 

En gåva kan utgöra förskott på arv vilket beaktas vid fördelningen av kvarlåtenska-
pen efter gåvogivarens död.63   

                                                
56 7 kap. 2 § ÄktB. se även Danielsson-Sund 2003 s. 38. 

57 se avsnitt 2.2.1.1 och 2.2.1.2. 

58 10 kap. 3 § ÄB. 

59 Ibid. 

60 RÅ 2000 ref. 31. se även Danielsson-Sund 2003 s. 40. 

61 2 § GåvoL. 

62 Bergström m.fl. 2002 s. 62-63. 

63 6 kap. 1 § ÄB. 
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2.3.4 Underprisöverlåtelse 
Underprisöverlåtelse behandlas kortfattat i detta avsnitt och återkommer mera ingå-
ende i kapitel fyra. Ett generationsskifte där den yngre generationen köper aktierna 
eller näringstillgångarna i familjeföretaget till ett pris som understiger marknadsvär-
det är att anse som underprisöverlåtelse. Den yngre generationen kan förvärva famil-
jeföretaget som fysisk eller juridisk person. Generationsskifte genom underprisunder-
låtelse är ett alternativ i situationer där den äldre generationen är i behov av ersätt-
ning för familjeföretaget i syfte att trygga sin framtida levnadsstandard och möjligtvis 
kompensera övriga arvtagare. Underprisöverlåtelse kan i förhållande till gåva vara en 
kostsam och tidskrävande generationsskiftesmetod. 

Underprisöverlåtelse medför att en del av överlåtelsen skall behandlas som gåva och 
en del som köp. Uppdelningen är viktig i ett skattemässigt hänseende.64 Gåvodelen är 
befriad från skatt medan köpdelen beskattas.  

Vid en underprisöverlåtelse måste företagets värde fastställas för beräkning av skatt. 
Aktier som är föremål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar 
värderas till det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. 
Utgångspunkten vid beräkningen är således marknadsvärdet.65 Omsätts inte aktierna 
marknadsmässigt och regelbundet kan substansvärdesmetoden eller avkastningsvärde-
ringsmetoden ge vägledning. 

2.3.5 Andelsbyte 

Andelsbyte innebär att en fysisk eller en juridisk person byter aktier med ett svenskt 
aktiebolag mot marknadsmässigt vederlag i form av aktier i bolaget. Denna rättsliga 
transaktion kan bli föremål för kapitalvinstbeskattning.66 I Inkomstskattelagen åter-
finns bestämmelser som gör att beskattningen av andelsbyten kan skjutas upp till en 
senare tidpunkt. Det nämnda gäller såtillvida de uppställda kriterierna beträffande 
framskjuten beskattning vid andelsbyten är uppfyllda,67 alternativt om transaktionen 
uppfyller de kraven om uppskovsgrundande andelsbyte.68 Uppskovsreglerna är endast 
aktuella för fysiska personers andelsbyten.69 För juridiska personer återfinns motsva-
rande regler i 49 kapitlet Inkomstskattelagen.70 Trots att olika metoder används är 

                                                
64 Skattehuset i Göteborg AB 1998 s. 40. 

65 Sund 2001 s. 119. 

66 avseende skatterättslig avyttring se 44 kap. 3 § IL. 

67 48 a kap. IL. 

68 49 kap. IL. 

69 48 a kap. 1 § IL. 

70 49 kap. 1 § IL. 
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reglerna om framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyte uppbyggda 
på liknande sätt.  

Andelsbyte som metod för generationsskifte har nackdelen att den äldre generationen 
som ersättning för sina aktier erhåller aktier i den yngre generationens övertagande 
bolag. Härmed har inte något reellt generationsskifte genomförts.  

2.3.5.1 Uppskovsgrundande  andelsbyten 

För att uppskov skall vara aktuellt, i enlighet med 49 kapitlet Inkomstskattelagen, 
skall personen som utsetts till att övertaga familjeföretaget ha ett företag eller starta 
exempelvis ett aktiebolag.71 Ytterligare krav är att ersättningen skall vara marknads-
mässig och lämnas i form av andelar i det köpande bolaget.72 Reglerna om uppskov 
skall endast tillämpas om den skattskyldige så begär.73  

Följden av ett uppskovsgrundande andelsbyte blir att den kapitalvinst som uppkom-
mer av transaktionen fördelas på de mottagna andelarna.74 Detta uppskovsbelopp 
skall enligt huvudregeln återföras till beskattning senast det beskattningsår som ägan-
derättsövergången till de mottagna andelarna övergår till någon annan, alternativt när 
andelarna upphör att existera.75 Det nämnda gäller dock med en del undantag, exem-
pelvis vid efterföljande underprisöverlåtelse eller efterföljande uppskovsgrundande 
andelsbyte.76 

2.3.5.2 Framskjuten beskattning vid andelsbyten 

För fysiska personer återfinns motsvarande regler i 48 a kapitlet Inkomstskattelagen. 
Framskjuten beskattning kan bli aktuellt i situationer där säljaren avyttrar en andel i 
ett företag mot en marknadsmässig ersättning i form av andelar i det köpande bolaget. 
En eventuell kontant ersättning får maximalt uppgå till 10 % av de mottagna aktier-
nas nominella värde.77 I situationer där de avyttrade andelarna är kvalificerade och säl-
jaren efter avyttringen ensam eller tillsammans med närstående, direkt eller indirekt, 
äger andelar i det köpande bolaget med minst 25 % av röstetalet ställs fler krav. Före-
tagets näringsverksamhet måste då till huvudsaklig del bestå av rörelse eller direkt el-

                                                
71 49 kap. 1 § IL. 

72 49 kap. 2 § IL. 

73 49 kap. 6 § IL. 

74 49 kap. 14 § 2 st. IL. 

75 49 kap. 19 § IL. 

76 49 kap. 21 och 24 §§ IL. 

77 48 a kap. 2 § IL. 
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ler indirekt innehav av andelar i dotterföretag som till huvudsaklig del bedriver rörel-
se.78   

2.3.6 Intern aktieöverlåtelse 
Intern aktieöverlåtelse som generationsskiftesmetod genomförs på så sätt att den yng-
re generationens företag köper den äldre generationens familjebolag. Syftet med för-
farandet är att undvika dubbelbeskattningens andra led. Det innebär att den yngre 
generationen, såsom fysiska personer, inte behöver betala skatt på utdelning från fö-
retaget, för betalning av amorteringar och ränta på lån i samband med förvärvet. En 
annan fördel med denna metod är att den äldre generationen, för att underlätta finan-
sieringen av förvärvet, kan ligga kvar med en revers i den yngre generationens bolag.79 
I detta fall bildas en äkta koncern, vilket ger möjlighet att finansiera förvärvet med 
koncernbidrag.80  

Intern aktieöverlåtelse är ett lämpligt alternativ om den dominerande familjeförmö-
genheten finns i familjeföretaget och om det finns många syskon.81 Reversen kan då 
användas för att kompensera de barn som väljer att inte övertaga företaget, vilket 
medför att ägarstrukturen i bolaget förblir osplittrad. Samtidigt som rättvisa mellan 
syskonen uppstår, realiseras en eventuell värdestegring i bolaget utan eller med be-
gränsade skatteeffekter.82 Ytterligare en positiv aspekt med att använda intern aktie-
överlåtelse är att den äldre generationen kan behålla sin nuvarande levnadsstandard.  

2.3.7 Vinstbolagstransaktion 
Vinstbolagstransaktion innebär att inkråmet i ett bolag säljs till ett nytt bolag. I det 
överlåtande bolaget finns därefter endast bolagets beskattade och obeskattade vinst-
medel. Som metod vid generationsskifte används vinstbolagstransaktioner främst för 
att sänka substansvärdet i det bolag som skall överlåtas till den yngre generationen.83 
Detta är fördelakigt ur beskattningssynpunkt om den yngre generationen köper akti-
erna i familjeföretaget. Får den yngre generationen aktierna i familjeföretaget som 
gåva utgår ingen skatt och därmed finns inget behov av att sänka substansvärdet. 

När den yngre generationen tagit över rörelsen avvecklades tidigare som regel det ur-
sprungliga vinstbolaget genom försäljning till utomstående eller likvidation. Vinsten 
från försäljningen eller likvidationen användes för att trygga den äldre generationens 

                                                
78 48 a kap. 6 a § IL.  

79 Sund 2001 s. 322-323. 

80 35 kap. IL.  

81 Hydén-Wiberg 2004 s. 19. 

82 Skattehuset i Göteborg AB 1998 s. 109. 

83 Sund 2001 s. 367. 
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fortsatta försörjningsbehov och eventuellt som kompensation till syskon. Denna 
handling medförde viss kostnad och de obeskattade reserverna blev föremål för be-
skattning.84 Den externa köparen av vinstbolaget använde dess vinster för att kvitta 
mot förluster i sitt egna företag.  

Inom inkomstskattelagstiftningen infördes under 2002 en stopplagstiftning avseende 
skalbolagsöverlåtelser. Denna definierar skalbolag som ett företag vars likvida till-
gångar överstiger ett jämförelsebelopp.85 Om alla aktier avyttrats utgör jämförelsebe-
loppet halva ersättningen. I annat fall bestäms jämförelsebeloppet till hälften av det 
sammanlagda värdet av samtliga aktier beräknat med utgångspunkt i ersättningen för 
de avyttrade aktierna.86 Som huvudregel skall kapitalvinst på grund av avyttring av 
aktier i ett skalbolag tagas upp som överskott av passiv näringsverksamhet.87  

Överlåtaren av skalbolaget kan för att undvika att träffas av reglerna i 49 a kapitlet 
Inkomstskattelagen lämna in en skalbolagsdeklaration, ställa säkerhet för skatten och 
begära att reglerna inte skall tillämpas. Deklarationen skall inom 30 dagar efter an-
delsavyttringen vara Skatteverket tillhanda. 88 

Andra undantag från huvudregeln förutsätter att särskilda skäl föreligger. Enligt fö-
rarbetena till lagstiftningen exemplifieras följande som tänkbara skäl: 

• Om det finns affärsmässiga skäl för avvecklingen, till exempel konjunkturned-
gång eller omstrukturering.  

• Vid återköp om villkoren i överlåtelseavtalet inte uppfyllts.  

• Om det finns oreglerade skulder i företaget.  

Uppmärksammas bör att särskilda skäl även, enligt förarbetena, kan föreligga i gene-
rationsskiftessituationer då aktörerna för en sådan överlåtelse skulle angripas omoti-
verat hårt.89  

Vid en försäljning till utomstående är det av stor vikt att företagaren är inför-
stådd med hur köparen kommer att finansiera köpet. Detta då säljaren riskerar 
att bli bristtäckningsansvarig eller återbetalningsskyldig.90 För att minimera ris-
ken måste säljaren förvissa sig om att köparen inte tänker använda vinstbolagets 
egna medel till förvärvet.  

                                                
84 Sund 2001 s. 101-104.  

85 49 a kap. 6 § IL.  

86 49 a kap. 9 § IL. 

87 49 a kap. 11 § IL. 

88 49 a kap. 13 § IL. som hänvisar till 10 kap. 8 a § SBL. 

89 Prop. 2002/2003:96 s. 124.  

90 15 kap. 1-4 §§ ABL. 
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Som generationsskiftesmetod medför en vinstbolagstransaktion den gynnsamma ef-
fekten att den äldre generationen kan upprätthålla sin levnadsstandard. Detta kan ske 
genom försäljning av vinstbolaget till utomstående eller genom att den äldre genera-
tionen behåller bolaget och erhåller utdelningar. Nackdelar med vinstbolagstransak-
tioner är att de medför kostnader och är tidskrävande.  

2.3.8 Fusion 
Äger den yngre generationen ett bolag då generationsskiftet skall genomföras är fu-
sion ett alternativ. Vid fusion övertas ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder 
av ett annat aktiebolag. Ersättning till aktieägarna i det överlåtande aktiebolaget kan 
utgå i form av fusionsvederlag.91 Kräver den äldre generationen ersättning sker detta i 
form av egna aktier motsvarande marknadsvärdet på de förvärvade aktierna i det 
övertagande bolaget. Nackdelen med detta förfarande är att den äldre generationen 
blir aktieägare i den yngre generationens bolag, vilket innebär att generationsskiftet 
inte blir fullbordat.92 

Fusionförfarandet kan utföras på två sätt, absorption eller kombination. Absorption 
innebär att ett bolag övertager ett annat. Vid kombination bildas ett eller flera över-
tagande bolag.93  

En fusionsplan skall granskas av revisor och inom en månad efter upprättandet ges in 
till Patent och Registreringsverket (PRV).94 Därefter skall skriftligen kända borgenä-
rer underrättas samt, tidigast en och senast två månader efter PRV: s kungörelse av 
fusionsplanen, ansökan om att verkställa densamma lämnas in.95   

Vid en fusion kommer kontinuitetsprincipen att aktualiseras vilket innebär att det 
övertagande aktiebolaget erhåller det andra bolagets samtliga tillgångar, skulder och 
förpliktelser.96 

2.3.9 Fission 
Fission innebär att ett bolags tillgångar och skulder delas upp på flera företag. Detta 
kan vara aktuellt vid generationsskifte då två arvingar inte vill driva företaget till-
sammans men likväl vill taga över den äldre generationens verksamhet.  

                                                
91 Sund 2001 s. 86. 

92 Sund 2001 s. 88. 

93 14 kap. 1 § ABL. 

94 14 kap. 23-24 §§ ABL. 

95 14 kap. 13 och 26-27 §§ ABL. 

96 37 kap. 3 § 1 p. IL. 
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Fission kan utföras på två sätt, ”delning genom förvärv” eller ”delning genom bildan-
de av nya bolag”. Delning genom förvärv innebär att det bolag som skall delas överlå-
ter alla tillgångar och skulder till två eller flera existerande bolag. Ägarna av det dela-
de bolaget får betalning i form av aktier i det mottagande bolaget eller kontant betal-
ning till ett värde motsvarande 10 % av aktiernas nominella värde. Delning genom 
bildande av nya bolag innebär att det delade bolagets tillgångar övertas av två eller fle-
ra nybildade bolag. I vissa fall kan fission ske under tillsyn av domstol. I samtliga fall 
likvideras det ursprungliga bolaget när fissionen är genomförd.97   

I dagsläget finns inga civilrättsliga regler som behandlar fission. Förslaget till ny Ak-
tiebolagslag innefattar dock regleringar beträffande fission för att företagare skall 
kunna genomföra detta slags omstruktureringar på ett smidigt och flexibelt sätt.98  

2.3.10 Aktieägaravtal99  
Aktieägarna i ett företag kan genom att upprätta ett aktieägaravtal skapa egna regler. 
Ett aktieägaravtal kan gälla mellan vissa delägare eller beröra samtliga ägare. Det finns 
inget regelverk för vad ett aktieägaravtal skall eller bör innehålla. Bolagsordningen 
och tvingande lagstiftning får dock inte överträdas av bestämmelser i avtalet.100 Ett 
aktieägaravtal har ingen bolagsrättslig verkan utan är endast bindande aktieägarna 
emellan. Vid generationsskiften måste hänsyn tagas till lösningsklausuler intagna i bo-
lagsordningen då de kan styra rätten till förvärv av aktier vid såväl singular- som uni-
versalfång.101 Aktieägaravtal kan innehålla en förköpsklausul/lösningsklausul vilken 
ger särskilda personer förköpsrätt att förvärva aktier som är till försäljning.102 

Lösningsklausuler kan inte skydda ägandet av aktierna mot godtrosförvärv. Tilläggas 
bör att godtrosförvärv är näst intill obefintliga, då lösningsförbehållet skall återfinnas 
på aktiebreven, i bolagsordningen och registreras hos PRV. Ur generationsskiftessyn-
punkt bör påpekas att oklarhet råder om en övergång av äganderätten har skett i de 
fall ett dödsbo inträder i en avliden aktieägares ställe. Antagligen kan en lösningsklau-
sul i detta fall inte tvinga ett dödsbo till inlösen av aktier.103 Ett aktieägaravtal med 
alltför långtgående samtyckes- eller förbudsklausuler kan jämkas på oskälighets-
grund.104 

                                                
97 Sund 2001 s. 89. 

98 Prop. 2004/05:85 s. 483. 

99 Exempel återfinns i bilaga 4. 

100 Molin 2004 s. 60 ff. 

101 Sund 2001 s. 114. 

102 Molin 2004 s. 66. 

103 Sund 2001 s. 112-115. 

104 36 § AvtL. 
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3 Gåva 

3.1 Inledning 
Då en person blir ägare till en sak benämns på juridiskt språk som ett fång. Det finns 
olika typer av fång beroende på vilket tillvägagångssätt som används för att tillgodo-
göra sig saken. När en person köper eller byter till sig egendom benämns det oneröst 
fång och när han erhåller egendom i form av gåva, benefikt fång.  

För rättsvetenskapen har det till synes framstått som en viktig uppgift att göra en 
gränsdragning mellan benefika fång och onerösa avtal. Detta markeras av de åtskilliga 
lagregler som behandlar gåva.105 Det föreligger svårigheter att fastställa det civilrättsli-
ga gåvobegreppets gränser då definitioner i rättsregler saknas. Det försvåras vidare av 
att olika definitioner av gåva tycks råda för olika civilrättsliga förhållanden.106  

3.1.1 Fördelar med gåva 
Generationsskifte genom gåva är ett bra alternativ om den äldre generationen redan 
har sin ekonomiska framtid tryggad. Största fördelen med ett generationsskifte i form 
av gåva är att överlåtelsen inte kommer att beskattas. Transaktioner av detta slag är 
enkla att genomföra vilket medför låga konsultarvoden. Då gåvan sker under den äld-
re generationens livstid ges tid och möjlighet för den yngre generationen att sätta sig 
in i familjeföretaget. Vidare kan den äldre generationen bestämma vem som skall 
övertaga ägandet av familjeföretaget. 

3.1.2 Nackdelar med gåva 
Då gåva, enligt grundläggande kriterier, skall vara vederlagsfri krävs att den äldre ge-
nerationen redan har sin ekonomiska framtid tryggad. Sociala komplikationer kan 
uppstå inom familjen då övriga barn kan se mottagaren av gåvan som favoriserad. En 
gåva kan under vissa premisser ses som förskott på arv. 

3.2 Gåvolöften 
Ett gåvolöfte om att i framtiden ge bort lös egendom är inte bindande.107 Detta för att 
förhindra förhastade gåvor. I två undantagsfall är dock gåvolöften bindande. Om löf-
tet tillkännagjorts offentligt, till exempel under en 50-årsmiddag eller sammanträde 
med kommunfullmäktige är givaren bunden av sitt löfte. Den andra situationen är då 
en underskriven gåvohandling har överlåtits till gåvomottagaren. I dessa fall kan gå-

                                                
105 SvJT 1962 Bengtsson s. 689.  

106 Sund 2001 s. 262. 

107 1 § 1 st. GåvoL. 
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votagaren kräva att gåvan fullbordas.108 Ovanstående gäller även då gåvolöfte avgetts 
som ett led i ett generationsskifte. 

Skriftlig utfästelse om gåvan är, som tidigare nämnts, alltid bindande i förhållande till 
gåvotagaren men aldrig mot givarens fordringsägare. Först när gåvan har fullbordats 
blir den bindande mot gåvogivarens fordringsägare.109 

Ett gåvolöfte kan återkallas eller jämkas. Ett gåvolöfte kan återkallas om givarens 
förmögenhetsvillkor försämrats i otillbörligt hög grad.110 Jämkning kan aktualiseras i 
situationer där gåvolöftet inkränktar på bröstarvinges rätt till laglott.111  

3.3 Gåvobrev112  
Beträffande gåva av lös egendom ställer lagstiftningen inga krav på att gåvobrev skall 
upprättas. Det finns dock fördelar med att upprätta gåvobrev, då detta kan klargöra 
omständigheterna vid gåva. Vidare har den ett värde ur bevishänseende. Frågor som 
kan uppstå är huruvida gåvan skall vara enskild egendom och om den skall utgöra 
förskott på arv. En skriftlig gåvoutfästelse har rättslig verkan då givaren därmed på 
rättslig väg kan förpliktigas att fullgöra gåvan.113  

Vid gåva av fast egendom krävs att en skriftlig gåvohandling skall upprättas.114 

3.4 Förutsättningar  
Trots att det inte finns något enhetligt gåvobegrepp torde alla gåvor kännetecknas av 
att tre rekvisit samtidigt är uppfyllda; förmögenhetsöverföring, frivillighet och välvil-
lig avsikt.115 För att avgöra huruvida dessa rekvisit är uppfyllda sker en objektiv tolk-
ning av omständigheterna.116 

                                                
108 1 § 2 st. GåvoL. vidare av Grauers 1997 s. 307-308.  

109 1 § 2 st. GåvoL. 

110 5 § 1 st. GåvoL.  se även NJA 1977 s. 717. 

111 7 kap. 1 och 3-4 §§ ÄB. 

112 Exempel återfinns i bilaga 2. 

113 1 § GåvoL. 

114 4 kap. 1 och 29 §§ JB. 

115 RÅ 2000 ref. 31. 

116 Englund-Silfverberg 1997 s. 111. 
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3.4.1 Förmögenhetsöverföring 
Förmögenhetsöverföring innebär att gåvotagarens förmögenhet ökar och givarens 
minskar till följd av en transaktion. I rättspraxis kan oklarheter skönjas då Högsta 
domstolen och Regeringsrätten uttryckt olika uppfattningar i frågan om huruvida 
förmögenhetsökningen måste förutsätta en samtidig förmögenhetsminskning för att 
rekvisitet förmögenhetsöverföring skall anses vara uppfyllt. Högsta domstolen har i 
praxis visat att rekvisitet förmögenhetsöverföring inte fordrar att förmögenhetsök-
ningen hos mottagaren behöver ske samtidigt med förmögenhetsminskningen hos gi-
varen.117 Regeringsrätten delar däremot upp förmögenhetsöverföringsrekvisitet i två 
villkor. För det första skall mottagaren berikas och för det andra skall givarens för-
mögenhet minska. Detta skall enligt Regeringsrätten ske samtidigt för att en förmö-
genhetsöverföring skall ligga för handen.118  

Regeringsrättens praxis utgör den klassiska uppfattningen beträffande rekvisitet för-
mögenhetsöverföring. Under senare tid har ett mer modernt synsätt vuxit fram där 
även en framtida förmögenhetsminskning hos givaren kan räknas in i rekvisitet.119 
Med detta synsätt kan även ett avstående från framtida avkastning anses som en för-
mögenhetsminskning.120  

3.4.2 Frivillighet 
Med frivillighet avses att givarens prestation inte får grundas på något rättsligt tvång, 
såsom skadestånd eller underhållsbidrag. En förpliktelse som saknar rättslig betydelse 
men är av en mer moralisk art kan anses vara gåva. Exempel på detta är betalningar 
för vänskaps skull eller underhåll när underhållsskyldighet inte föreligger.  

Förpliktelser som man på rättslig väg inte kan kräva fullgörelse på men som inte kan 
återkrävas om betalning erlagts kallas naturlig fordran. Exempel är olagliga spelskul-
der och de skall under inga omständigheter betraktas som gåvor.121   

3.4.3 Välvillig avsikt 
Det subjektiva momentet, välvillig avsikt, har blivit det mest omdiskuterade rekvisi-
tet i doktrinen. Det finns två teorier hur gåvoavsikt skall definieras. Enligt den klas-
siska läran skall givarens motiv vara att berika gåvotagaren. Denna lära har kritiserats 
flitigt då det är så gott som omöjligt att avgöra vilken avsikt gåvogivaren har med gå-
van. En mer modern lära anför att det skall anses föreligga gåvoavsikt om givaren fö-

                                                
117 NJA 1980 s. 642 I och II. 

118 RÅ 1993 ref. 43. se även SN 1993 s. 693, Silfverberg s. 694-697. 

119 Silfverberg 1992 s. 16-18. 

120 SN 1993 s. 693, Silfverberg s. 697. 

121 Silfverberg 1992 s. 19-20. 
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retagit en handling som enligt den allmänna uppfattningen betraktas som givmild-
het.122  

Enligt praxis anses en gåva föreligga även om denna upprättats för skens skull av gå-
vogivaren så länge gåvotagaren inte haft anledning att misstänka detta.123  

3.5 Fullbordande av gåva 
Gåva av lös egendom fullbordas som huvudregel genom att givaren överlämnar egen-
domen till gåvotagaren så denne får gåvan i sin besittning, så kallad tradition.124 Ett 
benefikt fång bestående av aktier registrerade vid VPC anses fullbordad när aktierna 
har registrerats i gåvotagarens namn.125  

Gåva av fast egendom kräver, som tidigare nämnts, en skriftlig handling för att vara 
giltig. Då gåvan gäller fastighet och tomträtt fullbordas handlingen genom att gåvo-
brevet undertecknas av både gåvogivare och gåvotagare. Bostadsrätter som ges i gåva 
övergår till gåvotagaren genom att föreningen underrättas om gåvan.126 

3.6 Villkorade gåvor 
En fördel med att genomföra generationsskifte genom gåva är att den äldre generatio-
nen kan förena gåvan med villkor. Därmed har den äldre generationen en möjlighet 
att bestämma hur företaget skall drivas vidare eller att ägandet av aktierna stannar 
inom familjen. Nedan följer några vanligt förekommande villkor som givaren kan 
skriva in i gåvobrevet: 

• Gåvotagaren får inte överlåta eller pantsätta gåvan utan givarens samtycke, 
vilket medför att gåvotagaren inte kan förfoga över gåvan utan givarens sam-
tycke och att den inte kan utmätas för gåvotagarens skuld. 

• Gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket leder till att gåvan 
inte ingår i bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. 

• Gåvan skall inte utgöra förskott på arv. Om gåva ges utan detta villkor blir 
dess värde avräknat vid det framtida arvet.127 

                                                
122 Silfverberg 1992 s. 21-23. 

123 NJA 1954 s. 568. 

124 2 § GåvoL. se även Rodhe 1985 s. 219. 

125 3 § 2 st. GåvoL. 

126 Bergström m.fl. 2002 s. 62-63. 

127 Bergström m.fl. 2002 s. 66-67. 
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Gåva ses som ett realavtal, villkoren i gåvan utgör således avtalsförpliktelser. Uppfyl-
ler inte gåvomottagaren villkoren blir avtalsrättsliga regler tillämpliga.  

3.7 Gåva som förskott på arv 
Civilrättsligt vållar gränsdragningen mellan arv och gåva sällan problem. Gåva mot-
tages under arvlåtarens livstid medan arv erhålls vid arvlåtarens död. I de situationer 
arvlåtaren ger förskott på arv är gränsen inte lika tydlig. En handling avseende för-
skott på arv medför konsekvenser under arvlåtarens livstid såväl som vid hans frånfäl-
le. Detta skall beaktas vid fördelningen av kvarlåtenskapen efter hans död då tanken 
är att jämbördiga arvingar skall behandlas lika oavsett om de erhåller sin arvsandel 
vid arvlåtarens död eller i förskott genom gåva.128  

Ett medvetet arvsförskott kan vara en möjlighet för arvlåtaren att genomföra genera-
tionsskifte under sin livstid samtidigt som likafördelningen mellan arvingarna bibe-
hålls. Detta då arvsförskottet räknas som arv till gåvotagaren och övriga arvingar blir 
kompenserade för detta förskott vid arvlåtarens död. En gåva skall endast betraktas 
som arvsförskott om gåvomottagaren är omedelbar arvinge.129 I de situationer en gå-
vogivare inte vill att en gåva till en av arvtagarna skall räknas som förskott på arv 
måste detta klargöras vid gåvotillfället. Detta kan ske genom ett gåvobrev där givaren 
redogör för sin inställning.130 Om samtliga bröstarvingar erhållit liknande gåvor un-
der arvlåtarens livstid behöver gåvorna inte beaktas vid arvskiftet.131 

Den ekonomiska gemenskapen mellan makar gör att även gåvor lämnade av en make 
i vissa fall beaktas vid arv efter den sist avlidne maken. Gåva som maka lämnat till 
gemensam bröstarvinge av sitt giftorättsgods skall räknas av på arvet efter den först 
avlidne.132 I de fall arvslotten efter den först avlidne inte täcker avräkningen skall res-
terande belopp räknas av mot den arvslott arvingen har rätt till från den efterlevande 
makan.133  

3.7.1 Värdering av förskott på arv 
Värdet av ett förskott skall enligt huvudregeln bestämmas med hänsyn till värdet vid 
gåvotillfället.134 Vissa omständigheter kan i undantagsfall resultera i en annan värde-

                                                
128 6 kap. 1 § ÄB. se även Silfverberg 1992 s. 155. 

129 Sund 2001 s. 197-198. 

130 Gullefors 2000 s. 295. 

131 Grauers 1997 s. 173. 

132 6 kap 1 § 1 st. ÄB. 

133 6 kap 1 § 2 st. ÄB. 

134 6 kap. 3 § ÄB. 
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ring. Huvudregeln innebär att förskottstagaren står för risken att värdet minskar men 
tillgodoräknas även en eventuell värdeökning. Ytterligare en fördel för arvsförskotts-
tagaren är att värdet inte skall räknas upp i hänsyn till inflationen.135 

3.8 Gåva mellan makar 
Ur generationsskiftessynpunkt har gåva mellan makar endast indirekt betydelse då 
generationsskiftet inte fullbordas genom denna transaktion. I vissa situationer kan det 
dock utgöra ett led i generationsskifte till den yngre generationen. Tror sig inte före-
tagaren ha lång tid kvar i livet och hans bröstarvingar för unga att övertaga företaget 
kan gåva till make vara att föredra. Ger företagaren familjeföretaget som gåva till 
omyndig kan det innebära en oönskad insyn i företaget.136 Vidare kan det i detta ske-
de föreligga svårigheter att avgöra vem ur den yngre generationen som är mest läm-
pad att övertaga familjeföretaget.  

Gåvor mellan makar skall i princip behandlas som gåvor i allmänhet och även i dessa 
fall anses gåvan fullbordad då den överlämnats och kommit i mottagarens besittning. 
Komplikationer uppstår när makarna har gemensam bostad. Detta då egendom i bo-
staden anses vara i båda makarnas besittning vilket omöjliggör ett överlämnande. För 
att makar skall vara säkra på att gåvan skall anses giltig skall denna registreras hos 
tingsrätten. En utfästelse beträffande gåva mellan makar är aldrig bindande.137  

För att en gåva av fast egendom skall bli giltig mellan makar räcker det med en under-
tecknad gåvohandling men för att gåvotagaren skall erhålla lagfart på fastigheten mås-
te gåvan registreras hos tingsrätten.138 

Vid gåva mellan makar får gåvogivaren, liksom vid vanlig gåva, inte vara insolvent 
vid gåvotillfället. För makar gäller registrering som gåvotillfälle. Specifikt med gåva 
mellan makar är att gåvomottagaren blir direkt ansvarig för givarens skulder intill 
värdet av gåvan. Noteras bör att gåvan vid gåvogivarens insolvens inte blir ogiltig 
utan endast att gäldansvaret överflyttas till gåvomottagaren. Detta medför att borge-
närerna kan kräva den mottagande maken direkt utan att sätta gåvogivaren i kon-
kurs.139  

                                                
135 Grauers 1997 s. 174. 

136 se vidare 3.9. 

137 8 kap. 2 § ÄktB. 

138 jämför med 20 kap. 1 § JB. 

139 8 kap. 3 § ÄktB. se även Tottie 1990 s. 226. 
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3.9 Gåva till omyndig 
Ett generationsskifte genom gåva kan ske till omyndiga. En person under 18 år får i 
princip inte råda över sina tillgångar och skulder.140 Huvudregeln kräver att förmyn-
daren lämnar sitt samtycke till den omyndiges avtal eller att förmyndaren ingår avta-
let för den omyndiges räkning för att detta skall anses gällande.141 För barn i äkten-
skap är båda föräldrarna förmyndare. Om makarna inte kommer överens rörande en 
fråga måste tvisten lösas genom överförmyndaren, som då avgör vilken av förmyn-
darnas mening som skall gälla. Vägrar ena föräldern att deltaga i utövningen av för-
myndarskapet anses han ha en från den andra förälderns uppfattning avvikande me-
ning. Överförmyndaren måste härmed avgöra frågan.142 Då endast en förälder innehar 
vårdnaden för ett barn sammanfaller förmyndarskapet med vårdnaden.143  

Förmyndarskapets rättigheter och skyldigheter att företräda den omyndige motiveras 
med att den omyndige behöver skydd för att dennes avtalsmotpart inte skall kunna 
dra nytta av dennes oerfarenhet. Ett avtal slutet utan förmyndares samtycke kan åter-
gå utan att den omyndige blir bunden. Likaså blir motparten inte bunden förrän 
förmyndaren godkänt avtalet eller avtalet blir behörligen fullgjort.144 

Vid avtal där en omyndig och förmyndare är avtalsparter, som är fallet vid genera-
tionsskiften, skall tingsrätten förordna en god man att företräda den omyndige.145 Är 
gåvan från förmyndaren enbart till den omyndiges fördel och denne förstår gåvans 
innebörd anses han inte behöva biträdas av en god man.146 Den omyndiges insikt om 
gåvans innebörd bestäms av den förståndsmognad som barn i allmänhet har vid en 
viss ålder. Vilken ålder, och därmed förståndsmognad, som fordras torde främst bero 
på gåvans värde och karaktär.147  

I gåvosituationer som innefattar överlåtelse av fastighet anses det krävas mer för att 
skydda den omyndige. Vid sådan överlåtelse förutsätts, förutom god man, samtycke 
av överförmyndare. Samtycke skall ges om förvärvet inte kan anses olämpligt med 
hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra 
omständigheter.148  

                                                
140 9 kap. 1 § FB. 

141 9 kap. 1 och 6 §§ FB. 

142 Wallin 1996 s. 334. 

143 10 kap. 2 § FB. 

144 9 kap. 1 och 6 §§ FB. 

145 11 kap. 2 § 2 st. och 12 kap. 8 § FB. 

146 Carlsson m.fl. 1999 s. 25. 

147 Carlsson m.fl. 1999 s. 26. 

148 13 kap. 10 § FB. 
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För att en omyndig skall kunna tillgodogöra sig en gåva av företagsandelar krävs som 
huvudregel att en god man tar emot gåvan samt att den omyndige förstår gåvans in-
nebörd.149 När förmyndare som gåva ger den omyndige aktier i familjebolaget anses 
detta som konkludent handlande och därmed är kravet på förmyndarens tillstånd 
uppfyllt. Är avsikten att den omyndige skall driva verksamheten vidare krävs både 
överförmyndarens och förmyndarens samtycke. Kravet gäller även vid övertagande 
av aktier förenade med skuldåtagande.150  

En nackdel med gåva av familjeföretaget till en omyndig är att den kan medföra en 
oönskad insyn i familjeföretaget och familjeekonomin. Anledningen är redovisnings-
skyldigheten inför överförmyndaren. Det kan härmed vara mer lämpligt att vänta 
med gåvan tills den omyndige fyllt 18 år eller att bestämma att egendomen skall stå 
under särskild förvaltning.151 

3.10 Obligationsrättsligt skydd vid gåva 
Obligationsrätten behandlar förpliktelsers innehåll samt deras förändring och upphö-
rande. Den fastställer vad och när en part skall prestera, vad han är förpliktad att göra 
och så vidare. Obligationsrätten fastställer vidare vilka påföljder som kan inträffa när 
en förpliktelse eller ansvar inte har fullgjorts. Dessutom behandlas förändringar av 
förpliktelser eller dess upphörande genom exempelvis uppsägning, passivitet eller pre-
skription. Sammanfattningsvis kan sägas att obligationsrätten behandlar de olika si-
dorna av förhållandet mellan parterna i ett rättsförhållande.152 

Så länge företagets bolagsordning inte innehåller någon lösningsklausul eller annan 
begränsning är aktier fritt överlåtbara.153 Aktiebolagslagen medför ingen ytterligare 
begränsning vid generationsskifte genom gåva. I enlighet med traditionsprincipen 
kräver huvudregeln att en gåva skall ha övergått i gåvotagarens besittning för att ett 
obligationsrättsligt skydd skall uppstå.154 Till traditionsprincipen finns även två ytter-
ligare möjligheter att få skydd. Det första undantaget är om löftet gjorts offentligt och 
det andra är de fall en underskriven gåvohandling har överlåtits till gåvotagaren.155 

                                                
149 11 kap. 2 § 2 st. och 12 kap. 8 § FB. se vidare Sund 2001 s. 265-266. 

150 Sund 2001 s. 265-266. 

151 13 kap. 1 § FB. se vidare Sund 2001 s. 266. 

152 Rodhe 1986 s. 19.  

153 3 kap. 2 § ABL. 

154 1 § GåvoL. 

155 1 § GåvoL. se även Grauers 1997 s. 307-308. 
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3.11 Sakrättsligt skydd vid gåva 
Att en gåva är skyddad sakrättsligt innebär att förvärvaren vunnit skydd mot överlå-
tarens borgenärer. Vidare är han skyddad mot att någon annan gör ett extinktivt för-
värv på grund av att överlåtaren senare förfogar över samma objekt. Slutligen skyddas 
han emot en eventuell brist i överlåtarens äganderätt.156  

Vid gåva erhåller mottagaren enligt huvudregeln sakrättsligt skydd då gåvan fullbor-
dads.157 Detta innebär att sakrättsligt skydd i de flesta situationer inträder då gåvan 
traderas. Som ovan sagt finns dock undantag då gåvan utgörs av aktier eller fastighe-
ter. Är gåvoutfästelsen bindande erhålls sakrätt vid samma tidpunkt som gåvoutfästel-
sen utfärdades. 

Borgenärer har vid givarens konkurs rätt att återvinna egendom till konkursboet om 
den inte täcks av gåvotagarens sakrättsliga skydd. Beträffande gåva har även special-
regler införts om återvinning. Detta innebär att en gåva som fullbordats inom sex 
månader före konkurs skall återgå. Vidare skall en gåva som någon närstående erhållit 
inom tre år före konkurs gå åter om givaren inte haft egendom motsvarande dennas 
skulder.158 Återvinningsförfarandet inträder endast i situationer där gåvotagaren haft 
vetskap eller borde haft vetskap om givarens prekära ekonomiska situation.159 Åter-
vinningsreglerna för gåva har införts för att skydda borgenärsintresset och förhindra 
att konkursfärdiga bon plundras. 

Vid gåva mellan makar krävs registrering vid domstol för att gåvan sakrättsligt skall 
vara skyddad från gåvogivarens borgenärer.160 För att gåvan skall kunna registreras 
krävs att gåvohandlingen är skriftlig eller att makarna lämnar uppgifter om gåvan 
skriftligt. Denna handling skall även undertecknas av båda makarna.161 Genom detta 
förfarande får givarens borgenärer möjlighet att få vetskap om gåvotransaktionen, ef-
tersom uppgift om gåvan skall föras in i ett offentligt register och dessutom publiceras 
i Post och Inrikes Tidningar och i ortstidning.162  

                                                
156 Rodhe 1985 s. 174. 

157 Rodhe 1985 s. 218. se vidare 3.5. 

158 4 kap. 6 § KL. 

159 Ibid. 

160 8 kap. 1 § 2 st. ÄktB. se även Tottie 1990 s. 214. 

161 16 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 

162 16 kap. 3 § 2 st. ÄktB. 
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4 Underprisöverlåtelse 

4.1 Inledning 
Ett generationsskifte där den yngre generationen köper aktierna i familjeföretaget till 
ett pris som understiger marknadsvärdet, och detta inte är affärsmässigt motiverat, är 
att anse som underprisöverlåtelse.163 Uppfyller försäljningen förutsättningarna för 
gåva,164 vilket vi fortsättningsvis presumerar, vid underprisöverlåtelse mellan närstå-
ende föreligger delvis köp och delvis gåva, ett så kallat blandat fång. Enligt Inkomst-
skattelagen skall ytterligare villkor vara uppfyllda för att underprisöverlåtelse skall 
föreligga: 

• Överlåtaren och förvärvaren skall vara fysisk person, företag eller svenskt 
handelsbolag.165  

• Förvärvaren skall omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av 
en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår.166  

• Överlåtarens hela verksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av 
verksamheten måste överlåtas i de fall rätten till koncernbidrag saknas. Med 
ideell andel avses en rörelsegren eller fastighet som från förvärvaren sett skall 
kunna anses ligga till grund för att driva en näringsverksamhet. 167 

• Om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag skall samtli-
ga andelar i företaget vara kvalificerade. Detta för att reglerna om kvalificerade 
andelar i 57 kapitlet Inkomstskattelagen inte skall kunna kringgås.168 

• Om förvärvaren är en fysisk person får det under det beskattningsår överlåtel-
sen sker inte ha uppkommit underskott i den näringsverksamhet hos honom 
som förvärvet avser, såvida denne inte avstår från att utnyttja underskottet. 
Denna lagregel motverkar att förvärvaren skall kunna kvitta bort den vinst 
som han eventuellt gör genom underprisöverlåtelsen mot sitt befintliga under-
skott.169   

                                                
163 23 kap. 3 § IL. 

164 se vidare avsnitt 3.4. 

165 23 kap. 4-5 och 14 §§ IL. 

166 23 kap. 16 § IL. 

167 23 kap. 17 § IL. se även Andersson 2005 s. 679. 

168 23 kap. 18 § IL. se även Andersson 2005 s. 680-681. 

169 23 kap. 24 och 29 §§ IL. se även Andersson 2005 s. 685-686. 
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Att en övergång av ägandet sker till ett pris under marknadsvärdet innebär inte alltid 
att det föreligger en gåvosituation. Diskrepansen kan bero på andra omständigheter 
såsom att säljaren är i likviditetskris och att han är angelägen om att få en snabb affär 
till stånd.170 För att fastställa marknadsvärdet kan olika metoder tillämpas. Vidare är 
det av vikt att särskilja underprisöverlåtelse av aktier till fysisk person och juridisk 
person. I detta verk behandlas tre typer av underprisöverlåtelser.  

Figur 1 - Metoder för underprisöverlåtelse 

 

 

 

Underprisöverlåtelse av aktierna i familjeföretaget lämpar sig som generationsskif-
tesmetod om den äldre generationen behöver ersättning för att trygga sin ekonomiska 
framtid.  

Det har lämnats lagförslag som innebär att vissa omstruktureringar inom företagssek-
torn, exempelvis vid generationsskiften, skall förenklas. Förslaget innebär i huvudsak 
att om näringsbetingade andelar överlåts av ett företag till underpris i en situation där 
en kapitalvinst är skattefri så skall överlåtelsen inte medföra att en delägare i det över-
låtande företaget skall taga upp skillnaden mellan marknadsvärdet på andelen och er-
sättningen som utdelning om vissa villkor är uppfyllda.171 

4.1.1 Fördelar med underprisöverlåtelse 
Den äldre generationen kan genom underprisöverlåtelse trygga sin framtid utan att 
påföra den yngre generationen alltför stora kostnader. Vederlaget i underprisöverlå-
telsen kan även användas för att kompensera övriga avkomlingar till den äldre gene-
rationen.  

                                                
170 Silfverberg 1992 s. 317.  

171 Prop. 2004/05:91. 
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4.1.2 Nackdelar med underprisöverlåtelse 
En underprisöverlåtelse är relativ komplicerad att genomföra, vilket kan medföra 
höga konsultarvoden till jurister och revisorer. I vissa situationer av underprisöverlå-
telse krävs att mottagaren är juridisk person. Detta kan medföra uppstartningskost-
nader för nya företag.  

4.2 Beskattningsprinciper 
En underprisöverlåtelse innefattar både en köp- och en gåvodel. För blandade fång 
finns två metoder för att bestämma hur överlåtelsen skall behandlas ur en skattemäs-
sig synpunkt, huvudsaklighetsprincipen och delningsprincipen.  

4.2.1 Huvudsaklighetsprincipen 
Vid underprisunderlåtelse avseende fast egendom används huvudsaklighetsprincipen 
för att avgöra skattebelastningen.172 Enligt denna princip behandlas en överlåtelse i sin 
helhet som gåva om vederlaget understiger beskattningårets taxeringsvärde. Taxe-
ringsvärdet bestäms regelbundet och skall motsvara 75 % av marknadsvärdet.173 Klas-
sificeras förvärvet som gåva bortses vederlaget och mottagaren övertager anskaff-
ningsvärdet för egendomen, detta enligt kontinuitetsprincipen.174 Vid denna bedöm-
ning blir överlåtelsen skattebefriad, bortsett från eventuell stämpelskatt för lagfart.175 
Då vederlaget är lika stort eller större än taxeringsvärdet skall överlåtelsen i sin helhet 
behandlas som ett köp och kapitalvinstbeskattas. Huvudsaklighetsprincipens scha-
blonmässiga metodik medför att den enkel att tillämpa och ger möjlighet till skatte-
planering.176  

4.2.1.1 Stämpelskatt 
Vid förärv av fast egendom genom köp eller byte uttages stämpelskatt.177 Ren 
gåva av fastighet är dock fri från stämpelskatt.178 En gränsdragning mellan köp 
och gåva måste dock göras. Övertar förvärvaren, i samband med gåvan, ansvaret 
för en skuld är förvärvet skattepliktigt om skulden uppgår till minst 85 % av fas-
tighetens taxeringsvärdevärde.179 Som vederlag räknas enbart övertagande av 

                                                
172 LLMS 2005 s. 166. 

173 5 kap. 2 § FTL. 

174 Sund 2001 s. 75. 

175 Se vidare 4.2.1.1. 

176 Carlsson 1999 s. 26.  

177 4 § StämpL. 

178 Carlsson 1999 s. 52. 

179 5 § StämpL. 
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skuld för vilken borgenär har säkerhet i form av pantbrev eller om förvärvet 
sker mot ersättning. En gåva där vederlaget utgörs i form av till exempel nytt-
janderätt beaktas inte ur stämpelskattsynpunkt. Syftet med denna gränsdragning 
är att förhindra att stämpelskatt undandras genom att ett fång, som har karaktä-
ren av köp, betecknas som gåva.180 

4.2.2 Delningsprincipen 
Vid underprisöverlåtelse av aktier avgörs beskattningen enligt rättspraxis av delnings-
principen.181 Detta innebär att en transaktion av denna art delas upp i en köpdel, som 
kapitalvinstbeskattas, och i en gåvodel som numera är skattefri. Delningsprincipen 
förutsätter att gåvorekvisiten är uppfyllda samt att ett vederlag av traditionellt slag är 
erlagt.182 Delningsprincipen är tekniskt relativ besvärlig att tillämpa.183 Marknadsvär-
det beräknas för den överlåtna egendomen då detta utgör utgångspunkt för uppdel-
ningen. Detta vållar särskilt problem för aktier som inte är föremål för löpande no-
teringar, vilket är vanligt förekommande i familjeägda fåmansaktiebolag.  

Till skillnad från fast egendom finns för lös egendom ingen hållpunkt i ett taxerings-
värde. För aktier används ibland ett schablonmässigt beräknat substansvärde. Detta 
värde skall spegla ett marknadsvärde men fastställs inte officiellt i regelbundet i åter-
kommande värderingar. Då immateriella tillgångar inte räknas med i substansvärde-
ringen blir detta resultat oftast lågt i förhållande till marknadsvärdet.184  

4.3 Värdering av företag 
I bolag där marknadsvärdet bestäms regelbundet i officiella och återkommande värde-
ringar vållar fastställandet av detsamma inga problem. För onoterade små och medel-
stora familjeägda aktiebolag är aktierna mestadels inte föremål för löpande noteringar 
vilket medför att marknadsvärdet måste fastställas på annat sätt. För att bestämma ett 
schabloniserat marknadsvärde i dessa situationer kan olika värderingsmetoder använ-
das.185  

I skatteverkets rekommendationer om värdering för onoterade aktier föreskrivs att 
vid värdering får annan metod än substansvärdesmetoden endast tillämpas i undan-

                                                
180 Prop. 1983/84:194 s. 31. 

181 RÅ 1943 ref. 9. och RÅ 1983 Ba 14. 

182 Sund 2001 s. 304. 

183 Silfverberg 1992 s. 325. 

184 Sund 2001 s. 304-305. 

185 se bland annat KR i Göteborg Mål nr 6248-2001. 
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tagsfall.186 Trots att denna rekomendation är upphävd värderas onoterade aktier fort-
farande i enlighet med denna. 187  

4.3.1 Substansvärdesmetoden 
En substansvärdering syftar till att beräkna värdet av det kapital som finns placerat i 
företaget. Förenklat kan sägas att substansvärdet utgör bolagets tillgångar minskade 
med skulder. Värden inhämtas från företagets balansräkning. En värdering utifrån 
denna metod förutsätter fortsatt drift av företaget, ”going concern”. Uträkningen kan 
till synes framstå enkel men förknippas ofta med problem.188 

Vid beräkningen av tillgångar utgår man endast från materiella tillgångar. Hänsyn ta-
ges därmed inte till immateriella värden såsom ”know-how”. Detta resulterar i ett lågt 
marknadsvärde för företag med låg substans, till exempel konsult- och tjänsteföretag. 
Ett företags balansräkning bygger på en försiktig värdering enligt bokföringslagens 
bestämmelser. Av detta skäl skall värderingen utgå från en justerad balansräkning där 
tillgångar och skulder är mer marknadsmässigt anpassade. Värdejusteringen läggs upp 
under en särskild rubrik, till exempel justeringsposter och placeras under posten obe-
skattat kapital.189    

4.3.1.1 Tillgångar 

Ett företags tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten klassificeras 
som anläggningstillgångar och övriga som omsättningstillgångar.190 Anläggningstill-
gångar skall som regel tagas upp till högst anskaffningsvärdet för att sedan under årlig 
avskrivning minska i värde. Avskrivningens storlek bestäms av tillgångens beräknade 
livslängd.191 Fastigheter och mark är undantag. Fastighet får högst tagas upp till taxe-
ringsvärdet. Mark anses inte vara föremål för värdeminskning och får därmed inte 
räknas av. Vad gäller värderingen av maskiner och inventarier råder delade meningar. 
Lars-Göran Sund och Magnus Hult förespråkar att återanskaffningsvärdet skall ligga 
till grund för beräkningen,192 medan andra praktiskt verksamma personer inom om-
rådet anser att det är försäljningsvärdet.193 Under vissa förutsättningar utgör värde-

                                                
186 RSV Dt 1991:31 s. 15. 

187  RSV S 1999:10 s. 1. och RÅ 2004 not. 176. 

188 Sund 2001 s. 120-121. 

189 Hult 1998 s. 107-108. 

190 4 kap. 1 § ÅRL. 

191 4 kap. 4-5 §§ ÅRL. 

192 Sund 2001 s. 120 och Hult 1998 s. 102. 

193 Sund 2001 s. 120. 
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papper anläggningstillgångar, exempelvis aktier i dotterbolag. Värderingen av onote-
rade värdepapper sker utifrån återanskaffningskostnaden, denna kan beräknas utifrån 
ett uppskattat saluvärde plus omkostnader.194  

Omsättningstillgångar skall som regel tagas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet, det vill säga lägsta värdets princip.195 Innehav av värdepapper 
som faller under omsättningtillgångar utgörs ofta av börsnoterade aktier och obliga-
tioner, vilka skall tagas upp till anskaffningsvärdet. Eventuell värdestegring intäktförs 
inte då den är orealiserad. Anskaffningsvärdet av onoterade värdepapper beräknas på 
samma sätt som om de var en anläggningstillgång. Substansvärdering av kundford-
ringar skall ske utifrån gängse vinst- och förlusträkningar. Hänsyn bör tagas till kre-
ditrisken.196  

4.3.1.2 Skulder och obeskattade reserver 

Skulder skall tagas upp till marknadsvärdet. Uppskattningen av skatteskulder i obe-
skattade reserver, exempelvis periodiseringsfond, skall ske konsekvent med samma 
tidsperspektiv som ligger till grund för den totala värderingen.197  

4.3.2 Avkastningsvärdemetoden 
Avkastningsvärdet skall motsvara nuvärdet av företagets all framtida avkastning in-
klusive nuvärdet av dess likvidation. En sådan beräkning har två problem, för det för-
sta förutsätter den en kännedom om framtiden som är omöjlig att besitta. Detta pro-
blem brukar i praktiken lösas genom en uppskattning av den normalavkastning som 
företaget förväntas uppnå. Som grund för denna beräkning görs ofta en analys med 
utgångspunkt av de senast fem gångna åren. Därmed kommer perioden förhopp-
ningsvis att omfatta en hel konjunkturcykel.198 Det andra problemet är att avkast-
ningar utfallande vid olika tidpunkter skall hänföras till samma tidpunkt för att kun-
na läggas samman. De avkastningar som ligger närmast nutid får omotiverat stor be-
tydelse. Detta då misstag i fråga om avkastningar som förväntas utfalla om lång tid 
endast spelar en liten betydelse för nuvärdets betydelse.199 

Till skillnad från substansvärdesmetoden tar avkastningsvärderingen hänsyn till im-
materiella värden såsom ”know-how”. Det kan för tillverkande företag med hög sub-
stans leda till ett för högt marknadsvärde. Då avkastningsmetoden har likheter med 

                                                
194 Sund 2001 s. 120-123. 

195 4 kap. 9 § ÅRL. 

196 Sund 2001 s. 122-123. 

197 Flodhammar 1980 s. 116. 

198 Flodhammar 1980 s. 98-99. 

199 Flodhammar 1980 s. 98-101. 



 Generationsskifte – Särskilt om gåva och blandade fång 

Börjesson & Gustafsson 

 32

substansvärdesmetoden kan en jämförelse av metodernas resultat fungera som en slags 
kontrollräkning.200  

4.3.3 Likvidationsvärdesmetoden 
Likvidationsvärdet utgör en viktig del i teorin om bolagets värde. Företagets nuvärde 
kan anses utgöras av det belopp, likvidationsvärdet, som företagaren erhåller när han 
likviderar företaget. Detta värde är av stor vikt vid beräkning av företagets avkast-
ningsvärde. Likvidationsvärdet kan ses som ett minimivärde på företaget, om avkast-
ningen är låg eller obefintlig.201  

Det finns två sätt att fastställa likvidationsvärdet, en baseras på dagens situation i före-
taget medan den andra baseras på en framtida situation. Att värdet kan räknas på 
framtida situationer beror på att företaget i nuläget kan gå dålig och ge förlust men 
kan likväl ha ett visst värde. Det andra alternativet är att basera likvidationsvärdet på 
en långsam avveckling där företagets tillgångar säljs och dess skulder betalas. Den 
sistnämnda metoden att bestämma likvidationsvärdet resulterar i ett ”slaktvärde”.202 

Vid beräkningen av likvidationsvärdet bör hänsyn tagas till vissa speciella avveck-
lingsproblem. Till specialritade fastigheter och maskiner kan det under kort tid vara 
svårt att hitta köpare. Om företaget har långsiktiga avtal uppkommer ofta kostnader i 
samband med uppsägning. Vidare uppkommer personalkostnader inklusive avgångs-
vederlag i samband med avvecklingen. Vad gäller personal kan sägas att de mest kom-
petenta oftast försvinner snabbt från företaget till andra arbetsplatser vilket försvårar 
upprätthållandet av driften under avvecklingsperioden.203 

4.4 Underprisöverlåtelse till fysisk person 
När ett generationsskifte sker genom underprisöverlåtelse av aktier från den äldre till 
den yngre generationen finns det skäl att skilja på försäljning till fysisk person och 
försäljning till juridisk person i form av aktiebolag. 

 

 

 

 

                                                
200 Sund 2001 s. 121-125. 

201 Hult 1998 s. 108-109. 

202 Hult 1998 s. 109. 

203 Flodhammar 1980 s. 118-119. 
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Figur 2 - Underprisöverlåtelse av aktier till fysisk person 

 

Vid blandade fång av lös egendom bestäms beskattningen, som ovan nämnts, av del-
ningsprincipen. När någon i den yngre generationen som led i ett generationsskifte 
mottager aktierna i familjebolaget som fysisk person genom underprisöverlåtelse 
kommer den ursprunglige ägaren att kapitalvinstbeskattas.  

4.4.1 Kapitalvinstbeskattning 
Gränsdragningen mellan köp och gåva sker genom att den onerösa delen sorteras ut, 
köpeskillingen sätts i proportion till marknadsvärdet. Utgör vederlaget exempelvis 40 
% av marknadsvärdet anses motsvarande del av underprisöverlåtelsen utgöra köp. Av 
överlåtarens omkostnadsbelopp kommer därför 40 % att dras ifrån för att få fram ett 
kapitalvinstskattepliktigt belopp. Detta enligt den ovan nämnda delningsprincipen. 
Nedan visas ett konkret exempel: 

Antag att Gustaf äger alla aktier (1000 st.) i det onoterade familjebolaget Bilhand-
laren AB. Han förvärvade aktierna till pris av 100 kr/st., total anskaffningskost-
nad uppgår således till 100.000 kr. Vid en tidpunkt då aktierna har ett marknads-
värde på 200 kr/st. säljer han samtliga aktier till sonen Börje för 60 kr/st. Av det 
totala marknadsvärdet om 200.000 kr har Börje betalat 60.000 kr, dvs. 30 %. 
Därmed anses 30 % av aktierna förvärvade genom köp med en kapitalvinst, som 
beskattas i inkomstslagen tjänst och kapital. För Gustaf på 60.000 – 30.000 (dvs. 
30 % av anskaffningsvärdet 100.000) = 30.000 kr.204  

Detta innebär att Gustaf inte får göra avdrag för hela sitt omkostnadsbelopp. Därmed 
kommer han att beskattas som om han gjort en vinst, när han i verkligheten gjort en 
förlust. Enda situationen då en kapitalförlust uppstår är då marknadsvärdet understi-
ger omkostnadsbeloppet. Gustaf blir sålunda beskattad för en kapitalvinst trots att 
transaktionen inte ger honom någon vinst.205 Ovanstående förutsätter dock att Gus-
tafs andelar inte anses som kvalificerade, då en särskild beräkning måste ske. 

                                                
204 Exemplet bygger på Sund 2001 s. 78-79. 

205 Sund 2001 s. 78-79. 
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4.4.1.1 Kapitalvinstregler för fysiska personer med kvalificerade andelar 

En andel i ett fåmansföretag anses kvalificerad om andelsägaren eller någon närståen-
de till honom varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattnings-
året eller något av de fem föregående åren. En person kan även anses ha kvalificerade 
andelar om denne är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller lik-
artad verksamhet. Om fåmansföretaget äger andel i annat fåmansföretag i vilket an-
delsdelägaren eller närstående till denne varit aktiv under ovan nämnda tid anses även 
här andelen kvalificerad.206 

Verksam i betydande omfattning innebär att andelsinnehavarens arbetsinsatser har, 
eller har haft, stor betydelse för företagets vinstgenerering. Det räcker således inte 
med att delägaren haft en företagsledande ställning eller förvaltat aktier för att hans 
andel skall anses kvalificerad. Anställda utan arbetsledande befattning kan anses ha 
kvalificerad andel om deras arbetsinsatser har stor betydelse för vinsterna i företag, 
till exempel inom konsult och kunskapsföretag.207  

Delägare i dödsbo likställs med närstående vilket medför att dödsboet anses innehava 
kvalificerade andelar i de fall den avlidne ansågs ha det.208 

För fåmansbolag finns i Inkomstskattelagen specialregler som berör kvalificerade an-
delar. Dessa regler träder endast i kraft om delägaren eller någon närstående till ho-
nom innehar kvalificerade andelar.209 Avsikten med reglerna är att utröna vad av en 
utdelning kan anses utgöra avkastning respektive aktieägarens arbetsinsats. Dessa sär-
regler motiveras av att fåmansföretagare genom utdelning och kapitalvinst istället för 
löneuttag inte skall kunna sänka sin skattebelastning. I de fall utdelning på en kvalifi-
cerad andel överskrider ett visst gränsbelopp skall den beskattas såsom inkomst av 
tjänst.210  

Kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av kvalificerad andel skall till viss del 
beskattas i inkomstslaget tjänst. Hälften av den kapitalvinst som överstiger beräknat 
sparat utdelningsutrymme skall tagas upp i inkomstslaget tjänst.211  

För att undvika en oskäligt hög skattebelastning finns ett beloppstak. Under avytt-
ringsåret och de fem föregående beskattningsåren får andelsägaren och närstående till 

                                                
206 57 kap. 4 § IL. 

207 Andersson 2005 s 1438. 

208 57 kap. 4 § IL. 

209 57 kap. 3-4 §§ IL. 

210 57 kap. IL 

211 57 kap. 12 § IL. 
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honom maximalt beskattas med 100 prisbasbelopp av kapitalvinsten i inkomstslaget 
tjänst.212 

I vårt exempel med företagaren Gustaf skulle detta innebära att aktierna, förvär-
vade genom köp, med en kapitalvinst på 30.000 kr, till hälften skall beskattas i 
inkomstslaget tjänst. Resterande del, skall vidare beskattas i inkomstslaget kapi-
tal. Detta exempel utgår från att Gustaf inte har något sparat udelningsutrymme.     

4.4.1.1.1 Gränsbelopp213 
Gränsbeloppet är summan av sparat utdelningutrymme och underlaget för gränsbe-
loppet multiplicerad med statslåneräntan plus sju procent.214  Viss del av utdelningen i 
ett onoterat bolag är skattefri. Denna del benämns lättnadsbelopp och beräknas på 
liknande sätt som gränsbeloppet med skillnaden att underlaget multipliceras med 70 
% av statslåneräntan.215  

4.4.1.1.2 Underlag för gränsbelopp 
Underlaget för gränsbeloppet består av det omkostnadsbelopp som skulle vara till-
lämpligt om andelen sålts vid utdelningstillfället, sparat utdelningsutrymme och lö-
neunderlag.216 Sparat utdelningsutrymme utgörs av det belopp som tidigare år hade 
kunnat utdelas som kapitalinkomst, men som kvarhållits i bolaget.217 Löneunderlaget 
beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Detta innebär i princip att den ar-
betsersättning som ligger till grund för sociala avgifter skall utgöra löneunderlaget.218  

Lagstiftningen utesluter därmed att löner utbetalda till anställda i utländska dot-
terbolag skall räknas med. Praxis har dock visat att detta strider mot etablerings-
friheten inom den Europeiska Gemenskapen.219 Skatterättsnämnden (SRN) har i 
förhandsbesked gett uttryck för att även löner i länder utanför EU bör kunna 
ingå om det finns ett dubbelbeskattningsavtal med informationsklausul mellan 
Sverige och landet i fråga.220  

                                                
212 57 kap. 12 § IL. 

213 Schematisk redogörelse återfinns i bilaga 5. 

214 57 kap. 7 § IL. 

215 43 kap. 3-7 §§ IL. 

216 57 kap. 8 § IL. 

217 57 kap. 10 § IL. 

218 43 kap. 12-16 §§ IL. 

219 RÅ 2000 ref 47. och Baars mål C251/98. 

220 SRN förhandsbesked 2003-02-07. se vidare LLMS 2005 s. 372-373. 
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I löneunderlaget skall inte ersättning till arbetstagare med kvalificerade andelar i före-
taget eller ersättning som täcks av statligt lönebidrag räknas med. För att en fåmans-
företagare skall få öka utdelningsutrymmet med löneunderlaget krävs dessutom att 
denne fått arbetsersättning från företaget motsvarande det lägsta av:  

• 120 % av arbetsersättningen till den högst betalda arbetstagaren i företaget, el-
ler  

• 10 prisbasbelopp för året före beskattning. Löneunderlaget får inte överstiga 
ett belopp som motsvarar 50 gånger den ersättning som andelsägaren erhållit 
från företaget eller dess dotterbolag.221 

4.5 Underprisöverlåtelse till juridisk person 
Ett generationsskifte kan även ske genom en underprisöverlåtelse av aktierna i famil-
jeföretaget till ett bolag ägt av den yngre generationen. 

Figur 3 - Underprisöverlåtelse av aktier till juridisk person 

 

Om en person överlåter aktier i ett bolag till ett annat bolag där han eller närstående 
till honom, direkt eller indirekt innehar aktier, utan ersättning eller mot ersättning 
som understiger omkostnadsbeloppet och marknadsvärdet, skall överlåtelsen behand-
las som om aktierna avyttrats mot en ersättning motsvarande omkostnadsbeloppet.222 
Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningskostnaden för aktierna och eventuella 
ovillkorliga aktieägartillskott. Ovillkorliga aktieägartillskott är medel som tillförs bo-
laget, i form av exempelvis sakegendom, pengar eller efterskänkande av fordran, utan 
krav på återbetalning.223 Med närstående avses i detta sammanhang inte syskon, sys-
kons avkomma och syskons make.224 Denna närståendekrets är således inte densamma 
som i 2 kapitlet 22 § Inkomstskattelagen. Understiger marknadsvärdet omkostnads-
beloppet skall aktierna anses ha avyttrats mot ersättning motsvarande marknadsvär-
det. I denna situation kan avdragsgill kapitalförlust uppstå, dock förutsätts dessutom 
                                                
221 43 kap. 14-16 §§ IL. 

222 53 kap. 2-3 §§ IL. 

223 44 kap. 14 § IL.  

224 53 kap. 9 § IL. 

AB Y AB X 

A B A  Den äldre generationen 

B  Den yngre generationen 

AB X  Familjeföretaget 

AB Y  Den yngre generationens företag 



 Generationsskifte – Särskilt om gåva och blandade fång 

Börjesson & Gustafsson 

 37

att överlåtaren saknat avsikt att öka förvärvarens förmögenhet. Detta kan vara svårt 
att visa vid överlåtelser inom en familj såtillvida vederlaget för aktierna inte uppgår 
till marknadsvärdet.225 Vidare skall hänsyn, vid bedömningen om en kapitalförlust 
uppkommit, tagas till om överlåtaren eller någon närstående till honom direkt eller 
indirekt via en juridisk person fått någon förmån eller rättighet som saknar formellt 
marknadsvärde men likväl har ett ekonomiskt värde för honom. Exempel är att sälja-
ren av en bostadsrätt eller fastighet övertagit en hyresrätt.226 Det kan vara mer eko-
nomiskt fördelaktigt än underprisöverlåtelse till fysisk person då företaget i detta fall 
blir beskattningsobjekt. Ersättning för aktierna kan då erläggas med enkelbeskattade 
medel. 

4.5.1 Kapitalvinstbeskattning 
Kapitalvinstbeskattning utfaller endast i vissa situationer vid underprisöverlåtelse till 
juridisk person, vilket vi utvecklar i det följande. 

4.5.1.1 Ersättning understigande omkostnadsbeloppet 

Understiger ersättningen för aktierna dess omkostnadsbelopp skall de anses vara av-
yttrade till omkostnadsbeloppet eller marknadsvärdet om detta är lägre.227 Undantag 
görs härmed från delningsprincipen. Detta innebär att det antagligen inte sker någon 
kapitalvinstbeskattning, trots att överlåtelsen utgör ett blandat fång om marknads-
värdet är högre.228 Lagstiftningen är dock omstridd. Silfverberg anser att en annan 
tolkning kan göras. Istället för se bestämmelserna i 53 kapitlet Inkomstskattelagen 
som tillämpliga på både den onerösa och benefika delen av en aktieöverlåtelse till un-
derpris, kan det ses som att bestämmelserna endast omfattar den benefika delen av ak-
tieöverlåtelsen. Endast den benefika delen anses då avyttrad till omkostnadsbeloppet 
medan den onerösa delen anses avyttrad till marknadsvärdet.229 Denna tolkning skulle 
innebära att den onerösa delen av underprisöverlåtelsen skall kapitalvinstbeskattas.  

Vilken av de två synsätten som är mest förenlig med lagtexten har inte ställts på sin 
spets i Regeringsrätten.  

4.5.1.2 Ersättning överstigande omkostnadsbeloppet 

Sker underprisöverlåtelsen till ett pris överstigande omkostnadsbeloppet men under-
stigande marknadsvärdet skall huvudregeln om blandade fång tillämpas, och en del av 
förvärvet anses som köp och kapitalvinstbeskattas. När vederlaget överstiger om-

                                                
225 44 kap. 24 § IL. se vidare Sund 2001 s. 309. 

226 44 kap. 25 § IL. se vidare Andersson 2005 s. 1224.  

227 53 kap. 3 § IL. 

228 Sund 2001 s. 308-309. 

229 SN 2005 s. 13, Silfverberg s. 24-25 
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kostnadsbeloppet och marknadsvärdet skall kapitalvinstbeskattningen ske på hela er-
sättningen och inte endast på den som överstiger omkostnadsbeloppet.230  

4.5.2 Underprisöverlåtelse av näringstillgångar 
Detta kapitel behandlar tillgångar som tages ut från en förvärvskälla inom inkomst-
slaget näringsverksamhet mot en ersättning under marknadsvärdet utan att det är af-
färsmässigt motiverat. En fördel med att överlåta näringstillgångar till underpris är att 
uttagsbeskattningen skjuts upp till den dag den yngre generationen avyttrar tillgång-
arna.231 Generationsskiftet blir dock inte fullbordat då endast näringstillgångarna och 
inte aktierna överlåts till den yngre generationen. Vederlaget för näringstillgångarna 
ligger kvar i familjeföretaget, vars aktier fortfarande ägs av den äldre generationen.  

Figur 4 - Underprisöverlåtelse av näringstillgångar 

 

 

Enligt huvudregeln skall underprisöverlåtelse av näringstillgångar uttagsbeskattas som 
om de avyttrats till marknadsvärdet. Dessa regler gäller både transaktioner mellan fö-
retag och privata uttag. Utifrån denna huvudregel kan undantag göras.232 

Neutralitetsprincipen innebär att likartade förfaranden skall beskattas likvärdigt. För 
näringstillgångar ges avdrag för anskaffningskostnaden antingen genom direktavdrag 
eller avskrivningar. Tillgångar som förs ut ur företaget utan marknadsmässig ersätt-
ning och utan att underpriset är affärsmässigt motiverat uttagsbeskattas för att efter-
sträva samma ekonomiska effekt, neutralitetsprincipen.233 Med tillgångar som förs ut 
avses varor och produkter som tillverkas och omsätts i företaget men även inventari-
er, lagertillgångar och kapitaltillgångar.234  

                                                
230 Sund 2001 s. 309. 

231 23 kap. 9 § IL. 

232 22 kap. 2, 3 och 7 §§ och 23 kap. 3 och 14-29 §§ IL. 

233 22 kap. IL. se vidare LLMS 2005 s. 98-99. 

234 Andersson 2005 s. 649. 
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Underprisöverlåtelsen träffas av uttagsbeskattning om tillgångarna lämnar näringssek-
torn. Detta innebär att nästa generation måste fortsätta driva näringsverksamheten 
för att uttagsbeskattning skall undvikas. Enstaka näringstillgångar kan överlåtas till 
underpris utan att träffas av uttagsbeskattning mellan företag i en äkta koncern. I de 
fall uttagsbeskattningen inte sker inträder uppskjuten beskattning i form av att den 
nya ägaren beskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och skattemässigt värde 
när denne i sin tur överlåter egendomen.235 

4.6 Underprisöverlåtelse till utländsk juridisk person 
Den äldre generationen kan genom underprisöverlåtelse överlåta aktierna i familjefö-
retaget till den yngre generationens utländska bolag. Överlåts aktierna till ett under-
pris skall tillgången anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar dess mark-
nadsvärde.236 Regleringen skiljer sig således från motsvarande regler för underpris-
överlåtelser till svenska bolag. Detta då det inte är marknadsvärdet som underpriset 
justeras till utan omkostnadsbeloppet. Utländska företag belägna inom EES-området 
faller inte in under denna reglering. 237 

4.7 Finansiering av underprisöverlåtelse 
Vederlaget till den äldre generationens kan finansieras på olika sätt beroende på om 
det är en underprisöverlåtelse till fysisk person eller juridisk person. Viktigt att note-
ra beträffande finansiering av ersättning till den äldre generationen är att aktiebolag 
inte får lämna lån eller ställa säkerhet till den som är styrelseledamot, verkställande 
direktör, aktieägare eller närstående till ovanstående. Låneförbudet gäller även juri-
disk person som äger aktier eller innehar inflytande i bolaget. Detta innebär att den 
yngre generationen inte kan mottaga penninglån från familjeföretaget för att köpa ak-
tierna av den äldre generationen. 238  

4.7.1 Fysisk person 
Tar den yngre generationen upp lån i syfte att till underpris förvärva aktier i familje-
bolaget sker en dubbelbeskattning om amorteringar och ränta betalas med uttag från 
bolaget. Bolagets vinst beskattas först med 28 %, därpå beskattas utdelningen delvis 
som inkomst av tjänst och delvis som kapitalinkomst.239 Utdelningen är inte avdrags-
gill för bolaget. Begreppet uttag är att likställa med utdelning från företaget då i prin-
cip samtliga vederlagsfria utbetalningar från ett aktiebolag till aktieägarna är att be-
                                                
235 23 kap. 9-13 och 17 §§ och 38 kap. 2 § IL. se även Sund 2001 s. 96-97. 

236 53 kap. 6-7 §§ IL. 

237 LLMS 2005 s. 546-547. 

238 12 kap. 7 § ABL. 

239 57 kap. och 65 kap. 14 § IL.  
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trakta som utdelning.240 Detta innebär att den yngre generationen inte kan taga ut 
mer utdelning från företaget än vad som ryms inom det utdelningsbara kapitalet i bo-
laget. Vidare får utdelningen inte stå i strid med god affärssed samt att hänsyn måste 
tagas till bolagets konsolideringsbehov. 241 

Den äldre generationen kan även ersättas genom löneuttag, vilka är avdragsgilla för 
bolaget. Även detta blir kostsamt då marginalskatten över övre skiktgränsen är cirka 
57 % och sociala avgifter tillkommer.242 

4.7.2 Juridisk person 
Om ett bolag ägt av den yngre generationen förvärvar aktierna i familjeföretaget upp-
står en äkta koncern vilket möjliggör koncernbidrag. För att koncernbidrag skall 
kunna ges krävs att dotterbolaget har varit helägt (över 90 % av aktierna) under hela 
beskattningsåret eller sedan dotterbolaget började driva näringsverksamhet. Redovis-
ning av givare och mottagare skall ske öppet i självdeklarationerna vid samma års 
taxering.243 Ränteutgiften på en för ägarskiftet upptagen vederlagsrevers är lämplig att 
betala med koncernbidrag. Då ränteutgiften kan kvittas mot koncernbidragsintäkten 
undgås beskattning. Kvittningen kan ske då både ränteutgifter och koncernbidragsin-
täkter hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet.244 Denna möjlighet ges för att en 
koncern skall anes som en enhet och för att neutralitetsprincipen skall råda. 

Om aktieinnehavet är näringsbetingat är inte moderbolaget skattskyldigt för utdel-
ning från dotterbolaget. Utdelning kan i detta fall fördelaktigt användas för att betala 
det övertagande bolagets amorteringar på lån som upptagits i syfte att bekosta förvär-
vet.245 

4.8 Förmögenhetsskatt 
Tillgångar som en företagare använder i företagets verksamhet förmögenhetsbeskattas 
inte.246 Om den äldre generationen erhåller ersättning vid underprisöverlåtelse kan 
detta dock medföra att förmögenhetsbeskattning aktualiseras. Detta är framtida kost-
nader som eventuellt måste beaktas vid ett generationsskifte. 

                                                
240 Pelin 1993 s. 123. 

241 12 kap. 2 § ABL. 

242 2 kap. 1 § Socialavgiftslagen. och 65 kap. 5 § IL. se vidare SN 2003 s. 527, Bjuggren-Sund 2003 s. 535. 

243 35 kap. 3 § IL. 

244 16 kap. 1 § och 35 kap. 1 § IL. 

245 24 kap. 13-22 §§ IL. 

246 3 § SFL. 
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Förmögenhetsskatt utgår med 1,5 % på den del av privatpersoners skattepliktiga för-
mögenhet som överstiger ett fribelopp. Fribeloppet är 1.500.000 kr för ensamstående 
och 2.000.000 kr för gifta/sambeskattade.247 Skulle den äldre generationen som en-
samtående exempelvis erhålla 3.000.000 kr för aktierna i familjeföretaget sker en för-
mögenhetsbeskattning per år med 45.000 kr vilket kan bli en avsevärd belastning. Ut-
räkningen förutsätter fribeloppet vid tidpunkten för generationsskiftet är uppnått. 

                                                
247 19-20 §§ SFL. 
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5 Slutsatser 
För flertalet små och medelstora familjeägda aktiebolag är ett generationsskifte förr 
eller senare oundvikligt. Vill den äldre företagaren och hans familj att ägandet skall 
kvarstanna inom familjen finns möjlighet att redan på ett tidigt stadium planera gene-
rationsskiftet. Efter slopandet av arvs- och gåvoskatten medför ett planerat genera-
tionsskifte inte samma skattemässiga fördelar. Att i tid planera ägarskiftet medför 
dock andra fördelar som inte skall underskattas. Företagaren kan genom enkla legala 
dispositioner säkerställa att ägandet av företaget i framtiden inte kommer att splittras. 
Vidare kan han se till att den bäst lämpade personen övertager familjeföretaget medan 
andra kan kompenseras ekonomiskt. Att planera ett framtida generationsskifte med-
för också att den yngre generationen kan skolas in i företaget. Med ovanstående i be-
aktande, trots den tid och de kostnader som erfordras för att planera ett generations-
skifte, anser vi att detta i de flesta situationer är att föredra. Har en ensamstående fö-
retagsledare endast en bröstarvinge, vilken han anser lämplig att övertaga företaget, 
fyller dock generationsskiftesplanering endast ringa funktion.  

Vilka rättshandlingar en företagare bör vidtaga i syfte att genomföra generationsskif-
tet avgörs i mångt och mycket av hans sociala situation och privata ekonomi. Av 
denna anledning är det svårt att förespråka ett generationsskiftesalternativ framför ett 
annat.  

Testamente är den enda giltiga dödsrättshandlingen. Avlider företagaren oförutsett är 
testamente det enda, förutom den legala arvsordningen, som kan fördela hans kvarlå-
tenskap. Vi ser ett upprättande av testamente som en bra försäkring tills dess genera-
tionsskiftet har fullbordats. Detta då företagarens plötsliga död i annat fall kan om-
kullkasta familjens generationsskiftesplaner. Vi skulle inte råda någon företagare att 
enbart förlita sig på testamente som generationsskiftesmetod då detta i vissa situatio-
ner kan jämnkas, och likväl splittra ägandet av familjeföretaget på ett oönskat sätt. 

Äktenskapsförord har endast indirekt betydelse vid generationsskifte men kan liksom 
testamente ses som en försäkring, som bör vidtagas, i syfte att förhindra uppsplittring 
av ägandet i samband med bodelning.  

Genom att använda gåva som generationsskiftesmetod kan företagaren, utan beskatt-
ningskonsekvenser, överföra hela familjeföretaget till yngre generationen. Villkor i 
samband med gåva möjliggör att företagaren kan överlåta företaget till den han anser 
mest lämpad utan att detta betraktas som förskott på arv. Detta medför, om företaga-
ren så vill, att övriga arvsberättigade inte behöver kompenseras ekonomiskt. För att 
gåva skall vara aktuellt som generationsskiftesmetod förutsätts den äldre generatio-
nens ekonomiska framtid tryggad, då denne under inga omständigheter kan erhålla 
kompensation för aktierna i familjeföretaget. Skulle så ske, uppfylls inte kriterierna 
för gåva och transaktionen kommer att anses som köp eller underprisöverlåtelse och 
beskattas. Att företagaren i ett tidigt skede genom gåva bestämmer hur företaget i 
framtiden skall drivas vidare minskar friktionsriskerna vid ägarskiftet, då den yngre 
generationen kan skolas in i sin framtida position som företagsledare och lära sig före-
tagets rutiner. Detta är av stor vikt ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  
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Underprisöverlåtelse är lämplig som generationsskiftesmetod i situationer där den 
äldre generationen genom kompensation behöver trygga sin ekonomiska framtid. 
Vederlaget kan även användas för att kompensera övriga arvtagare som inte övertager 
företaget. I de flesta fall krävs hjälp av expertis för att kunna genomföra de förbere-
dande åtgärder som krävs, vilken medför dyra konsultarvoden. Den äldre generatio-
nens ersättning för aktierna i familjeföretaget kommer under vissa premisser erläggas 
med dubbelbeskattade medel. Då kapitalvinstbeskattning sker i vissa situationer och 
osäkerhet råder i andra, anser vi att företagare måste taga med denna kostnad i beräk-
ningen. Sammantaget kan generationsskifte genom underprisöverlåtelse bli kostsamt. 
Med väl genomtänkta åtgärder kan dock skattekostnaden hållas nere och under vissa 
omständigheter kanske undvikas helt.    

Övriga, i uppsatsen behandlade, generationsskiftesmetoder kommer endast undan-
tagsvis att nyttjas i framtiden. De skattemässiga fördelar dessa metoder tidigare med-
förde har i och med slopandet av AGL försvunnit.  

Med skattemässig neutralitet avser lagstiftaren att likartade förfaranden skall beskattas 
på liknande sätt och att det sammantagna skatteutfallet bör bli lika högt. Vid genera-
tionsskiften skall således val av metod inte ske på grund av beskattningskonsekvenser. 
Valet av metod avgörs idag i stor utsträckning av att vissa generationsskiftesmetoder 
är skattefria. Vi anser därför att lagstiftaren ur generationsskiftessynpunkt inte har 
lyckat särskilt väl med att uppnå skattemässig neutralitet mellan gåva och underpris-
överlåtelse. 

Enligt skatteförmågeprincipen skall skatt utgå efter de skattskyldigas förmåga att be-
tala skatten. Detta är en grundläggade princip inom skatterätten. Det kan diskuteras 
huruvida denna princip i nuvarande lagstiftning efterlevs. Som sagts ovan, lämpar sig 
gåva som metod till generationsskifte då den äldre generationen inte är i behov av er-
sättning för aktierna. Gåvor beskattas inte. Underprisöverlåtelse är ett alternativ till 
generationsskifte då den äldre generationen är i behov av ersättning för sin framtida 
försörjning. Överlåtelsen kommer sannolikt att kapitalvinstbeskattas. Härmed efter-
levs inte skatteförmågeprincipen, den som behöver ersättning för sina aktier i familje-
företaget beskattas, medan den som redan tryggat sin ekonomiska framtid inte kom-
mer att beskattas. Detta är en olycklig utveckling, om vi ser det hela ur skatteförmå-
geprincipens synvinkel.    

Huruvida kapitalvinstbeskattning utfaller vid underprisöverlåtelse då ersättningen 
understiger omkostnadsbeloppet är som sagts oklart. Vi anser att Regeringsrätten i 
denna fråga, den dagen det kommer till avgörande, möjligtvis hämtar ledning från 
neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen. Skulle lagtexten tolkas utifrån des-
sa principer skulle det antagligen innebära att kapitalvinstskatt inte uttagas. Ett gene-
rationsskifte genom underprisöverlåtelse skulle vid ett sådant utfall kunna genomfö-
ras helt utan beskattning.  

Gåva kommer med stor sannolikhet att i framtiden bli den vanligaste generationsskif-
tesmetoden. Detta generationsskiftesalternativ beskattas inte och medför inga höga 
konsultkostnader, då den är relativt enkel att genomföra. Vi tror att underprisöverlå-
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telse endast kommer att användas i ringa omfattning som generationsskiftesmetod. 
Vissa generationsskiften som, omedvetet eller medvetet, betecknats gåva kommer i 
egentlig mening vara underprisöverlåtelser. Slopandet av gåvoskatten kommer antag-
ligen att locka företagare att dölja avyttringen genom ömsesidiga gåvor mellan sig 
själv och den yngre generationen. Detta bryter mot gåvorekvisitet välvillig avsikt, 
vilket medför att transaktionen skall betraktas som köp eller underprisöverlåtelse. Vi 
tror att Skatteverket endast har begränsade möjligheter att uppdaga situationer av det-
ta slag, en risk vissa företagare antagligen är villiga att taga.  
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Bilaga 1 – Förslag på äktenskapförord248 
 

Äktenskapsförord 

Vi avtalar genom detta äktenskapsförord, att all egendom som var och en av oss med-
fört i boet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar, liksom all avkast-
ning av sådan egendom, skall vara den makens enskilda, vari andra maken således ej 
har giftorätt.  

 

Jönköping den 15 april 2005 

Gustaf Eriksson  Emma Davidsson 

                                                
248 baserad på Grauers 1997 s. 46-47. 
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Bilaga 2 – Förslag på gåvobrev249  
 

Gåvobrev 

Härmed överlåter jag, Börje Davidsson, mina aktier i Bilhandlaren AB, som gåva till 
Emelie Svensson, 800810-2022, Jönköping. 

Aktierna skall vara Emelie Svenssons enskilda egendom även eventuell avkastning 
skall vara enskild egendom.  

Om Emelie så vill får hon genom äktenskapsförord avtala att aktierna skall vara hen-
nes giftorättsgods, dock först sedan hon varit gift i fem år. 

Gåvan skall inte räknas som förskott på arv. 

 

Jönköping den 15 april 2005. 

 

Börje Davidsson   Emelie Svensson 

 

Börje Davidssons egenhändiga namnteckning bevittnas: 

Johan Ölvander   Anna Lönn 

                                                
249 baserad på Grauers 1997 s. 310-311. 
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Bilaga 3 – Förslag på testamente250 
 

Testamente 

Jag, Per Göransson, gör härmed följande förordnande om min kvarlåtenskap.  

Min son Örjan, som efter min makes död förestått mitt hushåll och ägnat mig den 
bästa omvårdnad, skall som ringa erkänsla härför ha mina aktier i Bilhandlaren AB. 
Återstoden av kvarlåtenskapen skall fördelas mellan samtliga bröstarvingar enligt lag. 

 

Jönköping den 9 maj 2003 

 

Per Göransson 

Jönköping 

 

Vi intygar härmed att Per Göransson, vilken, efter att vederbörligen ha styrkt sin 
identitet denna dag på vårt kontor, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förkla-
rat ovanstående förordnande innefatta hans yttersta vilja och testamente samt det-
samma egenhändigt underskrivit, intyga undertecknade särskilt anmodade och på en 
gång närvarande vittnen. 

 

Jönköping som ovan 

 

Karl Johansson    Sven Karlsson 

Begravningsentreprenör   Jurist 

Jönköping     Jönköping 

 

                                                
250 baserad på Grauers 1997 s. 201. 
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Bilaga 4 – Förslag på konsortialavtal251 

 

Konsortialavtal avseende Bilhandlaren AB 

Mellan undertecknade aktieägare i Bilhandlaren AB, nedan kallat bolaget, har slutits 
följande avtal.   

Syfte Delägarna bildar tillsammans ett konsortium, vilket är 
baserat på deras önskan och avsikt att genom långsiktigt enga-
gemang och under fullt samarbete gemensamt driva bolaget vi-
dare, varvid detta avtal särskilt syftar till 

Att säkerställa och främja lönsamhet i bolaget, 

Att främja den inbördes sammanhållningen mellan delägarna, 
samt 

Att åstadkomma en fast och kompetent ledning av bolaget.  

Hembud Delägare förpliktar sig att inte låta en övergång ske av 
sina aktier och inte heller pantsätta dem utan att den andre del-
ägarens godkännande. Delägare som önskar avyttra sina aktier 
är skyldig att hembjuda aktierna åt den andre delägaren. Sådant 
hembud skall ske genom rekommenderat brev. 

Delägare som vill begagna sin rätt till inlösen skall lämna svar i 
rekommenderat brev inom en månad från det hembudet mot-
togs.  

Avslås erbjudandet har den hembjudande delägaren rätt att 
överlåta eller pantsätta aktierna till utomstående.   

Överlåtelse Försäljning eller överlåtelse på annat sätt till 
make/maka eller bröstarvinge får av konsortiemedlem göras 
utan hinder av hembudsreglerna i detta avtal, under förutsätt-
ning att samtliga konsortiemedlemmar är överens därom samt 
att det ej kan anses strida mot detta avtals syften. 

Vid överlåtelse skall förvärvaren på uppmaning av konsortie-
medlem inträda som part i detta avtal.  

Dödsfall Om delägare skulle avlida under avtalstiden skall den 
andre delägaren ha rätt och skyldighet att från den avlidnes 

                                                
251 baserad på Hydén-Wiberg 2004 s. 147-149. 
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dödsbo eller andra rättsinnehavare lösa den avlidnes aktieinne-
hav i bolaget.  

Framställan om inlösen skall ske genom rekommenderat brev 
till dödsboet eller rättsinnehavaren inom tre månader från 
dödsfallet.   

Aktievärdering Aktiernas värdering vid inlösen skall årligen 
fastställas på bolagsstämma där bolagets årsredovisning fram-
läggs. Beslut härom skall biträdas av samtliga delägare. Till led-
ning för beslutet skall bolagets revisor framlägga förslag om ak-
tiernas värde under beaktande av bolagets substans. Kan inte 
aktieägarna enas, fastställs aktiernas värde av bolagets revisor.  

Avtalsbrott Om någon av delägarna bryter mot bestämmelse i 
detta avtal och avtalsbrottet inte är av ringa beskaffenhet, skall 
denne till den andre delägaren utge vite, dock minst 75 000 kr. 
Denna bestämmelse är även tillämplig på dödsbo eller annan 
rätts innehavare efter avliden part.   

Tvist Tvist angående tolkning av detta avtal skall avgöras ge-
nom skiljedom. Skiljemännens beslut får inte överklagas av par-
terna.  

Avtalstid Detta avtal träder i kraft när delägarna undertecknat 
det. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte uppsägning 
sker minst tre månader före löpande avtalsperiods utgång.   

Jönköping 2005-04-15  
 

Börje Davidsson  Gustaf Eriksson  

Börje Davidsson  Gustaf Eriksson 
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Bilaga 5 – Beräkning av gränsbelopp252 
 

 

 
 

                                                
252 RSV S 1999:21 s. 48. 

  Underlaget för beräkning      Räntan     
  av gränsbelopp           
             
  Aktier och andelar           
             
  Anskaffningskostnad för ak-           
  tierna, för aktier som förvär-           
  vats före 1990 uppräknad            
  med index.           
  +           
  Ovillkorliga kapitaltillskott,            
  för tillskott som gjorts före           
  år 1990 med indexuppräkning           
             
  Eller           
             
  Som alternativ får anskaff-     Statslåne-  Kvarstående  Gränsbelopp 
  ningskostnad för aktier och     räntan   sparad = (utdelning 
  andelar i svenska företag   x ökad med + utdelning  som är hän- 
  som anskaffats före år 1992.     sju pro-    förlig till  
  bestämmas utifrån aktiernas      centenhe-    inkomst av 
  kapitalunderlag     ter    kapital) 
             
  +         - Lättnads- 
            belopp (ut- 
  Löneunderlaget          delning som 
            är skattefri. 
  +           
           = Utdelning  
  Kvarstående sparad utdel-          som beskattas 
  ning          som inkomst 
            av kapital 
  Andra finansiella instrument           
             
  Anskaffningskostnad     Statslåne-     
       räntan   Kvarstående  Gränsbelopp 
  +   x ökad med + sparad av- = (avkastning  
       sju pro-  kastning  som beskattas 
  Kvarstående sparad avkast-     centenhe-    som inkomst 
  ning     ter    av kapital) 
              
 


