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Sammanfattning 

Ett fåmansföretags delägare beskattas i enlighet med speciella skatteregler vid utdelning och 

försäljning i 56 och 57 kap. Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Detta beror på att lagstift-

ningen vill hindra att inkomster som egentligen är tjänsteinkomster beskattas i inkomstsla-

get kapital, vilket kan hänföras den nära anknytning som delägarna anses ha med företaget. 

Dessa regler har kompletterats med stopplagsbestämmelser, vilka har som syfte att hindra 

att fåmansföretagsreglerna på olika sätt kringgås. Ett exempel på en stopplagsbestämmelse 

är den karensregel vilken återfinns i både 57 kap. 4 § IL och i 57 kap. 6 § IL. Karensregeln 

stadgar att om ett bolag har upphört att vara ett fåmansföretag eller då dess verksamhet har 

flyttats och bedrivs i ett annat fåmansföretag, skall bolagen omfattas av en karenstid om 

fem beskattningsår då fåmansföretagsreglerna fortsatt skall gälla. Angående 57 kap. 4 § IL 

har ett i år utkommet rättsfall, RÅ 2010 ref. 11, tolkat bestämmelsen.   

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida 57 kap. 4 och 6 §§ IL uppfyller de ändamål 

som bestämmelserna har getts.  

Slutsatsen om 57 kap. 4 § IL är att bestämmelsen har ansetts uppfylla de ändamål vilka be-

stämmelsen getts. Det föreligger dock osäkerheter kring tolkningen av 57 kap. 4 § IL, vilket 

kan härledas dess otydliga utformning. Emellertid har Regeringsrätten i RÅ 2010 ref. 11 

tolkat bestämmelsen på så sätt att det får anses att bestämmelsen numera uppfylla sitt syfte.  

Slutsatsen om 57 kap. 6 § IL är att bestämmelsen inte längre uppfyller det syfte som den 

hade vid införandet. Detta på grund att den träffar företag som på grund av företagseko-

nomiska grunder inte längre anses som ett fåmansföretag. I dessa fall finns det inget kring-

gående syfte bakom dessa förfaranden, vilket bestämmelsen är tänkt att stoppa upp. 
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Abstract 

A closely held company is taxed in accordance with special provisions regarding dividend 

and disposal, which can be found in chapter 56 and 57 Income Tax Act (1999:1229) (ITA). 

These special taxation provisions are suppose to hinder income that derives from service to 

be taxed as a capital income, which can be attributed to the close connection that the 

shareholders have with the company. The rules are supplemented with provisions that are 

supposed to prevent circumvention of the rules. 57 chap. 4 and 6 §§ ITA are examples of 

these provisions. The provisions stipulate that if a company is no longer considered as a 

company, the companies should still remain subject to the rules for the next five fiscal 

years. 

The purpose of this thesis has been to examine whether 57 chap. 4 and 6 §§ fulfils the pur-

pose, which they were given.  

Regarding 57 chap. 4 § ITA it fulfils the purpose it was given, although there are uncertain-

ties regarding the interpretation of the provision. The uncertainties can be deduced the 

ambiguous wording of the provision. Nevertheless, since the Supreme Administrative 

Court has interpreted 57 chap. 4 § ITA in a recent case, it has to be considered that the 

provision fulfils its purpose.  

Regarding 57 chap. 6 § ITA, it no longer fulfils it purpose. This is because the situations 

that come within the scope of the provision have no underlying purpose of circumventing 

the regulations regarding closely held companies. Instead, the situations that come within 

the scope of the provision are due to business reasons, such as the company going public. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skatterätt är ett ämne som ständigt debatteras och det område inom skatterätten som är ett 

av de mest omdebatterade är fåmansföretagsområdet. Få områden inom skatterätten är lika 

utsatta för kringgåendeförsök som fåmansföretagsbestämmelserna. Skattskyldiga och stat är 

varandras motsatser, där de skattskyldiga strävar efter att få en större del kvar i plånboken 

efter skatt och där staten strävar efter att säkra sin inkomstbas. De bestämmelser som avser 

fåmansföretag behöver således vara tillräckligt säkra för att begränsa kringgåendeförsöken, 

men samtidigt relativt enkla så att de inte skrämmer folk från att bedriva affärsverksamhet.  

I ett fåmansföretag är det möjligt för ägarna att själva bestämma hur företagets vinst skall 

disponeras.1 Detta beror dels på den nära anknytning som ägaren anses ha med företaget. 

Därför har det införts särskilda regler gällande fåmansföretag för att obefogade fördelar 

inte skall kunna åstadkommas genom att ägarna själva styr över sättet för vinstöverföring.2 

De bestämmelser som infördes var av en relativt komplicerad natur för att syftet med be-

stämmelserna skulle kunna åstadkommas. Den huvudregel som infördes var att det inte 

skulle vara möjligt för en andelsägare att beskatta sin arbetsinkomst som en kapitalinkomst, 

utan denna skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Huvudregeln kompletterades med andra 

bestämmelser, så kallade stoppregler. Stoppreglerna skulle verka för att förhindra ett kring-

gående av fåmansföretagsbestämmelserna genom att skattskyldiga konstruerar uppfinnings-

rika bolagskonstruktioner och anpassar ägarförhållanden för att undvika bestämmelserna.3 

Tjernberg har uttalat angående stopplagsbestämmelser att dessa skall vara utformade så 

pass hårt skattemässigt att de helt skall hindra skattskyldiga från att ingå i tvivelaktiga skat-

temässiga upplägg och situationer. Således blir effekten dels att säkerställa skatteuttaget, 

dels att verka preventivt.4  

En bestämmelse som skall verka för att förhindra ett kringgående av fåmansföretagsbe-

stämmelserna är den karensregel som återfinns i 57 kap. 4 och 6 §§ Inkomstskattelag 

                                                 
1 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 12.  

2 Lodin m.fl., Inkomstskatt  en läro- och handbok i skatterätt, s. 415.  

3 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, s. 437.  

4 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, s. 130.  
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(1999:1229) (IL). Karensregeln innebär bland annat att om ett fåmansföretag har avslutats, 

men sedan bedriver samma verksamhet i ett annat fåmansföretag så skall fåmansföretags-

bestämmelserna ändock gälla i de fem efterföljande beskattningsåren.5 Karensregeln har vi-

dare gett upphov till så kallade karensbolag. Detta är bolag som läggs i träda under fem be-

skattningsår för att undvika den beskattning i inkomstslaget tjänst på sitt samlade kapital 

och istället beskattas i inkomstslaget kapital med en beskattning om 25 %.6 Vidare har den 

karensregel som återfinns i 57 kap. 4 § IL varit aktuell det senaste året i och med det rätts-

fall som kom i början av 2010, nämligen RÅ 2010 ref. 11.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida karensregeln i 57 kap. 4 och 6 §§ IL upp-

fyller det ändamål vilka bestämmelserna har getts.  

1.3 Metod och disposition 

I denna uppsats används en traditionell juridisk metod som grund. Med detta menas att ut-

gångspunkten tar sin början i de rättsregler som redan finns, de lege lata.7 Skatterätten är ett 

område som i högsta grad är lagbundet, vilket har sin grund i legalitetsprincipens starka 

förankring i svensk rätt. Med legalitetsprincipen menas att ingen skatt kan tas ut utan att 

detta står skrivet i lag.8 Metoden söker sedan vidare att förstå hur den skrivna lagtexten 

skall fungera. Den informationen har erhållits genom förarbeten, praxis och doktrin. Är en 

lagtext formulerad på ett oklart sätt kan ledning ges från just förarbeten. Således ger Statens 

Offentliga Utredningar (SOU) och propositioner (prop.) en bra ledning för vad lagstiftaren 

avsåg och ansåg sig vilja uppnå med en lag och dess paragrafer.9 Praxis ger vidare en fing-

ervisning för hur lagen skall tillämpas i praktiken då det är där som domstolen gör sin tolk-

ning av lagen. Det är rättsfall från Regeringsrätten som har använts i denna uppsats vilka är 

av prejudicerande verkan.10 Den lägsta rättskällan är doktrin. Skatterätten är ett område i 

                                                 
5 57 kap. 4 § IL.  

6 Rydin, Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 459.  

7 Lehrberg, Praktisk juridik metod, s. 167.  

8 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152) (RF).  

9 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, s. 43.  

10 Bernitz m.fl., Finna rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 121.  
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ständig förändring vilket medför att det är av stor vikt att ordentligt kontrollera den doktrin 

som har använts för att tillse att denna är uppdaterat och relevant för ämnet i fråga.  

Det andra kapitlet i denna uppsats behandlar syftet och bakgrunden till fåmansföretagsreg-

lerna samt varför dessa går under en särskild reglering. Kapitlet är av vikt för att vidare be-

handla den karensregel i 57 kap. 4 och 6 §§ IL, vilken avhandlas i det tredje kapitlet där 

också dess syfte och andra delar vilka är av vikt för denna framställning lyfts fram. Vidare 

behandlar även det tredje kapitlet så kallade karensbolag vilka är en konsekvens av karens-

regeln i 57 kap. 4 § IL. För tydlighetens skull har en uppdelning mellan 57 kap. 4 § IL och 

57 kap. 6 § IL gjorts för att underlätta för läsaren.  

I nämnda kapitel har främst förarbeten använts som informationskälla. Detta beror dels på 

att denna källa väger tyngre än doktrin, men också dels på att mer ingående information 

angående karensregeln i 57 kap. 4 och 6 §§ IL har varit svår att finna i doktrin, vilket märks 

tydligast i det tredje kapitlet. Varför det inte finns särskilt mycket information att tillgå om 

bestämmelserna kan ha sin förklaring i att bestämmelserna inte har varit utsatta för särskilt 

mycket debatt. Rättskällevärdet av förarbeten är förhållandevis högt. Emellertid får förarbe-

ten ge vika för de fall där lagtextens ordalydelse och vad som stadgas i förarbetena står i 

strid med varandra.11  

I det tredje kapitlet, under avsnitt 3.3 och 3.4.1, har ett förhandsbesked från Skatterätts-

nämnden behandlats. En begäran om förhandsbesked kan ställas till Skatterättsnämnden 

förutsatt att spörsmålet är angeläget för den skattskyldige, för en enhetlig tolkning av lag al-

ternativt rättstillämpningen.12 En enskild eller ett ombud för Skatteverkan kan göra en be-

gäran om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.13 Funktionen av ett förhandsbesked är 

att på just förhand ge den sökande besked om hur en bestämmelse skall tolkas. Förhands-

beskedet är inte bindande parterna emellan, men dock för enskilda parter som har åberopat 

ett förhandsbesked.14 Angående rättskällevärdet av förhandsbesked har publicerade för-

handsbesked starkt prejudicerande verkan på flera områden inom skatterätten. Ofta är 

Skatterättsnämndens motiveringar mycket utförliga och välformulerade vilket kan härledas i 

att det allt som oftast är specifika frågor i en viss situation som nämnden har att ta ställning 
                                                 
11 RÅ 1999 ref. 62.  

12 5 § Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 

13 1 § 2 st. Lag om förhandsbesked i skattefrågor.  

14 Alhager, Rättskraft i skatteprocessen, s. 175.  
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till.15 Vidare har det tredje kapitlet även behandlat en utredningspromemoria16 från Finans-

departementet. Denna promemoria är inte att jämställa med ett förarbete varför författaren 

tillmäter denna rättskälla samma rättskällevärde som doktrin.  

Doktrin, vilket ligger i botten av rättskällehierarkin, har ett förhållandevis lågt rättskällevär-

de och används oftast för att förklara rättsliga bestämmelser och förarbeten. Peczenik me-

nar att doktrin kan tillmätas en stor betydelse för områden som är i snabb förändring.17 

Skatterätten är ett område i ständig förändring, varför författaren tillmäter doktrin ett för-

hållandevis högt rättskällevärde.  

Vad gäller det fjärde kapitlet kommer det enbart att behandla rättsfallet RÅ 2010 ref. 11. 

Rättsfallet har använts för att utreda hur karensregeln i 57 kap. 4 § IL skall tolkas. Grunder, 

domskäl, beslut och skiljaktigas mening kommer här att tas upp. Det avslutas sedan med 

kommentarer från artiklar. Vad gäller de skiljaktigas mening, vilken även behandlas i det av-

slutande sjätte kapitlet, så behandlas dessa eftersom det är här som karensregeln diskuteras 

enligt författarens tycke på en djupare nivå än vad som görs i både Skatterättsnämnden och 

Regeringsrätten. Rättskällevärdet av de skiljaktigas mening är inte av prejudicerande verkan. 

Emellertid diskuteras ändock rättsfrågan av rättsliga experter varför författaren tillmäter de 

skiljaktigas mening samma rättskällevärde som doktrin.  

Det femte kapitlet behandlar rättssäkerhet och tolkning av skattelag, detta för att läsaren 

skall få en förståelse för vissa grundläggande principer som skall tas hänsyn till vid tolkning 

av skattelag, vilka är av vikt för framställningen i det sjätte kapitlet. Informationen kring 

dessa två områden finns främst att hämta inom doktrinen och är väldigt omfattande, ämnet 

i sig skulle kunna utgöra en uppsats. Emellertid har detta kapitel försökts hållts kortfattat, 

då det inte är huvudfrågan för uppsatsen.  

Det sjätte och sista kapitlet kommer att bestå av en analys kring den information som har 

framkommit i tidigare kapitel om 57 kap. 4 och 6 § IL. En kritisk och fri diskussion kom-

mer här att föras. Detta kommer för enkelhetens skull att i stort följa upplägget för uppsat-

sen för att läsaren lätt skall kunna följa med. För att besvara syftet med denna uppsats 

kommer två frågeställning att behandlas häri. Den första frågeställningen är huruvida det 

                                                 
15 Bergström, Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 247.  

16 Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, prevention, legitimitet.  

17 Peczenik, Vad är rätt? Demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 263.  
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fortfarande finns ett behov av en karensregel i 57 kap. 6 § IL. Den andra frågeställningen är 

om karensregeln i 57 kap. 4 § IL har förändrats efter RÅ 2010 ref. 11.  

Slutligen skall tilläggas att denna uppsats främst riktar sig till personer med en juridisk bak-

grund. Detta medför att grunderna i svensk skatterätt inte kommer att behandlas. Emeller-

tid anses författaren att läsaren behöver den bakgrund till fåmansföretagsbestämmelserna 

som presenteras i det andra kapitlet, samt bakgrunderna till rättssäkerhet och tolkning av 

skattelag vilka presenteras i det femte kapitlet.  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer endast att behandla fåmansaktiebolag, inte fåmanshandelsbolag. 

Inte heller kommer de bolagskonstruktioner och upplägg som redovisas i RÅ 2010 ref. 11 

att analyseras på ett djupare plan, fokus kommer att ligga på hur karensregeln i 57 kap. 4 § 

IL har behandlats. Detta medför att författaren inte kommer att föra någon vidare diskus-

sion angående begreppet samma eller likartad verksamhet. Dock behövs begreppet tas upp 

eftersom det är en del av den karensregel som finns i 57 kap. 4 § IL. I RÅ 2010 ref. 11 be-

handlas även frågor angående skatteflykt. Dessa spörsmål lämnas utanför uppsatsen.  
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2 Fåmansföretagsregleringen 

2.1 Bakgrund och historik 

I mitten av 1970-talet införde lagstiftaren särskilda åtgärder för att förhindra att ägare i 

mindre bolag drog nytta av företagsformen och därmed fick obefogade fördelar rent skat-

temässigt.18 I SOU 1975:54 uttalades det att även om de flesta små och medelstora företag 

rättade sig efter de beskattningsregler som gällde, förelåg det ändå ett omfattande missbruk 

av de skatterättsliga bestämmelserna inom just fåmansföretagssektorn. Inom denna sektor 

hade det vidare bildats en stor mängd bolag vilkas syfte endast var att uppnå skattemässiga 

lättnader, vilket medförde betydande förluster av skatteintäkter och andra avgifter. En stor 

mängd företag hade startats enbart på grund av att uppnå skattemässiga fördelar genom att 

omvandla personliga arbetsinkomster till kapitalinkomster. Att använda aktiebolagsformen 

på detta vis innebar, förutom skatte- och avgiftsmässiga förluster, administrativa belast-

ningar vilka skattemyndigheterna hade stora svårigheter att bemästra. Det ansågs att den 

pågående situationen kunde härledas det associationsrättsliga systemet och de svagheter 

som detta system ansågs innefatta. Utan hänsyn till at det många gånger endast var en eller 

ett mindre antal personer vilka hade ett avgörande inflytande i bolaget, var den skattemässi-

ga definitionen densamma som den civilrättsliga grundsynen att ett tvåpartsförhållande fö-

relåg, det vill säga en ägare och ett bolag. Även om dessa var en enhet behandlades de som 

två separata rättssubjekt. Vidare kunde även verksamma aktieägare dra fördel av att be-

handlas som om de var formellt anställda i bolaget. Det påhittade tvåpartsförhållandet gäll-

de framförallt då ett företag ägdes av en enda person. Den uppdelning av funktioner och 

befogenheter som sker på stämman, den verkställande ledningen samt styrelsen fungerade 

uppenbarligen inte i dessa fall.19  

År 1990/1991 genomfördes en stor skattereform i Sverige vilken kom att kallas för århund-

radets skattereform. Stora förändringar, både för privatpersoner och företag, genomfördes. 

Skattereformen ansågs ge en mer enhetlig lagstiftning och bland annat introducerades en 

allmän kapitalbeskattning om 30 % och en beskattning om 25 % för reavinster. Dock ute-

slöts fåmansföretagsreglerna från dessa skattesatser. År 1997 lättnade emellertid reglerna 

något då utdelning till en viss beskattning kunde tas ut i större utsträckning i takt med att 

                                                 
18 SOU 1989:2, s. 11.  

19 SOU 1975:54, s. 9.  
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fåmansföretagets lönenivåer ökade.20 Lättnaderna fortsatte något och många av de så kalla-

de stoppreglerna försvann.21 

De situationer som lagstiftaren numera främst avser att komma åt är bland annat att tjäns-

teinkomster förvandlas till kapitalinkomster, att ett företag anskaffar ting vilka egentligen är 

menade till företagsägaren själv eller dennes familj, att lön ersätts med hyresersättning, att 

egen inkomst uppdelas på familjemedlemmar eller andra närstående samt att företagets 

egendom säljs till företagsägaren själv till underpris.22  

2.2 Vad är ett fåmansföretag? 
Regleringen angående fåmansföretag återfins numera i 56 och 57 kap. IL. Däri stadgas att 

ett företag är ett fåmansföretag om mer än 50 % av företaget tillsammans ägs av fyra eller 

färre delägare. Men ett fåmansföretag är även ett företag vars näringsverksamhet är uppde-

lad på självständiga verksamhetsgrenar där en fysisk person genom sitt innehav av andelar, 

via ett avtal eller på annat likartat sätt har den egentliga bestämmanderätten över verksam-

heten och egenhändigt kan förfoga över verksamhetens resultat.23 Oavsett delägarantal så 

undantas dock börsnoterade företag från reglerna om fåmansföretag, likaså aktiebolag som 

är privatbostadsföretag samt ekonomiska föreningar.24 Att notera är att andelar vars inne-

havare är närstående buntas ihop och anses som ett enda ägande från en enda person. Det-

ta medför att även om ett företag har femtio stycken delägare som tillsammans äger mer än 

50 %, men dessa är närstående så anses företaget ändock som ett fåmansföretag.25 Denna 

regel har tillkommit för att förhindra att fåmansföretagsreglerna inte kringgås genom att 

andelsägaren, till exempel, använder sitt barn som en bulvan. Närståendekretsen har utfor-

mats medvetet bred. Utgångspunkten är att delägaren har en möjlighet att kontrollera varje 

slags transaktion emellan företaget och de personer som ryms inom denna krets. Med detta 

följer att en delägare kan bli beskattad för en transaktion vilken utförts av en närstående.26   

 
                                                 
20 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 15.  

21 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 13.  

22 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 13.  

23 56 kap. 2 § IL.  

24 56 kap. 3 § IL.  

25 56 kap. 5 § IL.  

26 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 30.  
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Som delägare i ett fåmansföretag räknas även personer som äger andelar indirekt genom en 

juridisk person, oavsett om den juridiska personen är svensk eller utländsk. Med detta följer 

att det inte är möjligt att kringgå fåmansföretagsreglerna genom att kontrollera andelar via 

till exempel en stiftelse. Vidare medför denna bestämmelse att alla dotterbolag till ett få-

mansföretag också är att anse som fåmansföretag.27 

2.3 Kvalificerade andelar 
Bara det faktum att ett företag anses som ett fåmansföretag behöver inte betyda att alla 

dess delägare skall beskattas i enlighet med 56 och 57 kap. IL, utan det är endast de deläga-

re vilka innehar så kallade kvalificerade aktier som skall beskattas därefter. En aktie är kvali-

ficerad om dess delägare eller någon denne närstående har varit verksam i betydande om-

fattning i företaget det beskattningsåret eller i något av de fem föregående beskattnings-

åren. Vidare anses även en aktie som kvalificerad om delägaren eller någon denne närståen-

de har varit verksam i betydande omfattning det beskattningsåret eller i något av de fem fö-

regående i ett annat fåmansföretag som sysslar med samma eller likartad verksamhet.28  

För att en andelsägare skall ha varit verksam i betydande omfattning, skall hans eller hennes 

arbetsinsats ha varit betydande för vinstgeneringen i företaget. Företagsledare omfattas na-

turligtvis av dessa regler, men även andra personer i företaget av hög rang. Det krävs dock 

inte att det är fråga om något heltidsarbete, utan det kan räcka med en mindre insats. Vida-

re krävs ett kontinuerligt arbete, vilket innebär att styrelsemedlemmar vilka endast spora-

diskt utför uppdrag undantas, även om dessa är betydande för vinstgeneringen.29 Vid be-

dömningen om någon har varit verksam i betydande omfattning beaktas de fem föregående 

beskattningsåren.30 I samband med kapitalvinst samt utdelning har fåmansföretagsreglerna 

om närståenden utvidgats så att ett kringgående av reglerna inte skall vara möjligt. Om alla 

delägare antingen under beskattningsåret eller i något av de fem föregående beskattnings-

åren varit just verksamma i betydande omfattning, genom en närstående eller själva, i före-

taget i annat inom samma företagsgrupp, räknas de som en person.31  

                                                 
27 56 kap. 6 § IL.  

28 57 kap. 4 § IL.  

29 Prop. 1989/90:110, s. 703.  

30 57 kap. 4 § IL.  

31 Sandström, Svensson, Fåmansföretag - Skatteregler och skatteplanering, s. 25.  
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Vad samma eller likartad verksamhet innebär är för tillfället ett väldigt omdebatterat områ-

de inom skatterätten. Om en delägare är aktiv i ett annat fåmansföretag vilket bedriver 

samma eller likartad verksamhet som i det första företaget blir en effekt av 57 kap. 4 § IL 

att delägarens aktier i det första företaget också blir kvalificerade, även om han inte är verk-

sam i det företaget utan endast innehav en andel. Även här beaktas de fem föregående be-

skattningsåren vid bedömningen om andelen skall anses kvalificerad eller ej. Bakgrunden 

till regeln är att det inte skall gå att flytta en del eller hela verksamheten till ett nytt bolag 

och därmed undgå fåmansföretagsbeskattningen.32 Bestämmelsen kommer att behandlas 

mer ingående i kapitlet som följer.  

2.4 Omdebatterade regler 
Fåmansföretagsreglerna är som nämnts omdebatterade. En av motståndarna till de speciella 

reglerna för bolag med få ägare är företrädare för Svenskt Näringsliv. De menar att få-

mansbolag utsätts för en diskriminerande och negativ särbehandling vad gäller utdelningar 

vid en jämförelse med andra kapitalinkomster, eftersom all inkomst över ett så kallat gräns-

belopp33 beskattas i inkomstslaget tjänst.34 Vidare anser de reglerna är alldeles för komplice-

rade och svårnavigerade vilket leder till att fåmansföretaget tvingas lägga stora summor var-

je år för att hantera de komplicerade bestämmelserna.35 Några av dessa komplicerade be-

stämmelser är 57 kap. 4 och 6 §§ IL.  

 

 

                                                 
32 Prop. 1989/90:110, s. 468.  

33 57 kap. 10 och 11 §§ IL.  

34 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Skattef_rslag_f_r_till_339a.pdf, tillgänglig 
den 22 september 2010.   

35 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska_skatt_pa_agande/hojda-skatter-vantar-
famansforetag_86108.html, tillgänglig den 5 november 2010.   
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3 Karensregeln 

3.1 Introduktion 

Karensregeln innebär att ett företag som är smittat av fåmansföretagsreglerna även kom-

mer att vara så i fem beskattningsår efter att förtaget upphört att vara ett fåmansföretag. 

Karensregeln återfinns både i 57 kap. 6 § IL och i 57 kap. 4 § IL. I 57 kap. 4 § IL är den ut-

formad som följer. 

Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att 

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående be-

skattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller 

i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskatt-

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

ren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattnings-

åren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.  

 

Om en sådan andel i ett fåmansföretag som inte ska anses vara kvalificerad enligt bestämmelserna i första 

stycket förvärvats under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren genom sådan 

utdelning på en kvalificerad andel i ett annat fåmansföretag som på grund av bestämmelserna i 42 kap. 16 

§ inte har beskattats, ska villkoren i första stycket tillämpas som om det företag som den utdelade aktien 

avser vore det företag som delat ut aktien. 

Om ägare till en kvalificerad andel dör, ska andelen anses kvalificerad även hos dödsboet. Delägare i döds-

boet likställs då med närstående.  

Karensregeln i 57 kap. 4 § IL syftar till situation som är skapade, det vill säga så kallade 

orena situationer. Med orena situationer menar författaren till exempel en sådan situation 

där en andelsägare i ett fåmansföretag väljer att sälja sina andelar till övriga andelsägare för 

att sedan starta ett eget aktiebolag som bedriver samma typ av verksamhet. Andelarna i det 

senare bolaget kommer då att bedömas såsom kvalificerade på grund av bestämmelsen i 57 

kap. 4 § IL.  
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Som nämnts återfinns karenregeln också i 57 kap. 6 § IL som avser situationen då ett före-

tag inte längre anses som ett fåmansföretag. Den ser ut som följer.  

Upphör ett företag att vara ett fåmansföretag, ska en andel anses kvalificerad under fem beskattningsår 

därefter eller den kortare tid som följer av 4 §. Detta gäller dock bara om andelsägaren eller någon närstå-

ende 

1. ägde andelen när företaget upphörde att vara fåmansföretag och andelen då var kvalificerad, eller 

2. har förvärvat andelen med stöd av en sådan andel som avses i 1.  

 

Om en aktieägare överlåter en kvalificerad andel i ett aktiebolag till bolaget och bolaget därefter överlåter en 

egen aktie till honom, ska den från bolaget förvärvade aktien anses som en kvalificerad andel hos aktieäga-

ren i det fall den till bolaget överlåtna andelen skulle ha varit kvalificerad om han fortfarande innehaft den.   

Precis som paragrafen stadgar skall en kvalificerad aktie anses som kvalificerad i de fem ef-

terföljande beskattningsåren efter det att ett företag inte längre anses som ett fåmansföre-

tag. Likaså om en andel har förvärvats med stöd av en kvalificerad andel. En andelsägares 

aktieinnehav skall då anses som kvalificerat i fem beskattningsår efter att till exempel en 

börsintroduktion av fåmansföretaget har skett.36 

Karensregeln som återfinns i denna bestämmelse avser så kallade rena fall. Med rena fall 

menar författaren situation som inte är skapade, utan situationer som sker av företagseko-

nomiska skäl, såsom en börsintroduktion.  

Av vikt i de båda paragraferna är att en kvalificerad andel skall anses som kvalificerad även 

fem år efter att den har avyttrats eller på annat sätt förändrats. Det är alltså dessa fem be-

skattningsår som kallas för karenstid, varmed en andel anses som kvalificerad och ett före-

tag skall anses som ett fåmansföretag även fem beskattningsår framåt i tiden och därmed 

beskattas i enlighet med fåmansföretagsreglerna.  

Av vikt i de båda paragraferna är att en kvalificerad andel skall anses som kvalificerad även 

fem år efter den avyttrats eller på annat sätt förändrats. Det är alltså dessa fem beskatt-

ningsår som kallas för karenstid, varmed en andel anses som kvalificerad och ett företag 

skall anses som ett fåmansföretag även fem beskattningsår framåt i tiden, och därmed be-

skattas i enlighet med fåmansföretagsreglerna.  

                                                 
36 Eriksson, lagkommentar till 57 kap. 6 § IL, Karnovs databas.  
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3.2 Karensregelns bakgrund  

Karensregeln infördes för att fåmansföretagsreglerna skulle förses med regler vilka skulle 

verka för att förhindra ett kringgående av dem, så kallade stoppregler.37 Dessa regler åter-

fanns då i 3 § 12 momentet femte stycket Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). Be-

stämmelsen var då utformad enligt följande.  

Bestämmelserna i första-tredje styckena tillämpas endast om den skattskyldige eller någon honom närståen-

de varit verksam i företaget i betydande omfattning under någon del av den senaste tioårsperioden.   

I prop. 1989/90:110 uttalas att det fanns ett behov av att inte bara beakta verksamhets- och 

ägarförhållandena vid försäljning eller utdelning. Fåmansföretagsreglerna torde även gälla 

bakåt i tiden, både vad gäller bolagets karaktär av fåmansföretag såsom närståendes verk-

samhet i företaget. Således togs endast hänsyn till verksamheten under karenstiden, dock 

var det tillräckligt att verksamhet utförts någon del av karenstiden. Vidare infördes även en 

regel för att förhindra att verksamhet flyttades olika bolag emellan och att upparbetade ar-

betsinkomster sedan sparades i ett vilande bolag.38 Bestämmelsen användes för de fall då 

arbetsinsatsen i bolaget hade upphört för mer än tio år sedan, men den istället bedrevs på 

samma eller likartat sätt i ett annat företag. Det framhölls i förarbetena att det var först ef-

ter att verksamheten i det senare företaget avslutats som tioårsperioden räknades ifrån. Ett 

rekvisit för en förlängd period var att det skulle finnas en kontinuitet. Med kontinuitet me-

nades att den verksamme skulle ha varit aktiv både i det senare företaget samt i den skatt-

skyldiges egna företag. En förutsättning var vidare att det inte hade gått mer än tio år från 

det att den skattskyldiges verksamhet hörde upp till det att det andra företagets verksamhet 

hade startats.39 Detta innebar att det inte var möjligt för en person att vara verksam i ett 

fåmansföretag, avsluta det och sedan fortsätta med verksamheten i ett annat företag utan 

att den verksammes första företag förblev smittat så länge det senare företagets verksamhet 

fortsatte.40 

Karensregeln blev år 1995 föremål för en del förändringar. Avsikten med ändringarna var 

att ge karensregeln en utformning som bättre överensstämde med 1990 års skattereforms 

                                                 
37 SOU 2002:52, del 1, s. 289. 

38 SOU 2002:52, del 1, s. 289. 

39 Prop. 1989/90:110, s. 703.  

40 SOU 2002:52, del 1, s. 290.  
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syfte. Karens vid flytt av verksamhet avskaffades i ett promemoriaförslag då det inte ansågs 

behövligt. Dock angavs inget skäl till varför regeln ansågs som obehövlig. Emellertid valde 

lagstiftaren att behålla regeln i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det motiverades med att 

det kan uppkomma luckor rent tidsmässigt när ingen verksamhet alls bedrivs vid förflytt-

ning av verksamhet olika företag emellan. Därmed skulle bestämmelsen kunna vara av be-

tydelse för att eliminera eventuella otydligheter i inledningsskedet när verksamhet startats i 

ett nytt bolag. Karensregelns nya lydelse innebar att en aktie fortfarande betraktades som 

kvalificerad om dess ägare eller någon honom närstående någon gång under den tioåriga 

karenstiden varit verksam i ett annat fåmansbolag i betydande omfattning vilket bedriver 

likartad eller samma verksamhet.41 

3.3 Från tio till fem år 
Karensregeln var under flera år satt till tio år. Dock inte utan kritik. Det ansågs att tio år var 

en onödigt lång tid samt att det i många fall förde med sig en obefogad merbeskattning.42 

En karenstid på tio år ansågs även ha materiella effekter vilka ansågs vara klandervärda. Det 

menades att ägare till bolag, vilka hade upphört att vara fåmansföretag alternativt mark-

nadsnoterats innan både fåmansföretagsreglernas införande samt skattereformens, blev på 

grund av den tioåriga karensregeln beskattade såsom aktiva delägare vid försäljning av sitt 

aktieinnehav, utan hänsyn till att de inte hade varit aktiva i bolaget under lagstiftningens 

livstid. De vinstmedel som återfanns i bolaget var intjänade under en period vilken utmärk-

tes av höga bolagsskattesatser, hög skatt på utdelning samt att det var gynnsammare att ta 

ut företagets vinst inte i form av utdelning utan i form av lön. Således saknades den grund 

som var förhanden för fåmansföretagsreglernas tillämpning retroaktivt på dessa bolag. Det 

saknades vidare en bestämmelse som stadgade att karenstiden skulle börja gälla samtidigt 

som fåmansföretagsreglerna infördes. Detta medförde att lagstiftningen gavs denna tolk-

ning. Kritiker menade att en sådan begränsningsregel borde finnas för att häva de rättsliga 

effekterna som fåmansföretagsreglerna i dessa fall medförde.43 

De retroaktiva effekterna av karensregeln sträckte sig även till att träffa utländska företag. I 

ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden bestämdes att fåmansföretagsreglerna även när 

det handlade om fåmansföretag i utlandet vars numera passiva ägare hade flyttat till Sverige. 

                                                 
41 SOU 2002:52, del 1, s. 290.  

42 SOU 1996:119, s. 148.  

43 SOU 1996:119, s. 149.  
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Ärendet behandlade en utländsk medborgare som samtidigt som han var ägare till ett lyck-

osamt företag utomlands flyttade till Sverige. Mellan honom och Sverige fanns ingen an-

knytning och många år innan flytten lämnade han den framgångsrika verksamheten på 

grund av åldersskäl. Vid flytten till Sverige avsåg han att avyttra sina andelar i det utländska 

bolaget. Skatterättsnämnden bedömde då att en del av vinsten skulle tjänstebeskattas så han 

hade varit aktiv som företagsledare inom karenstiden på tio år. Detta gällde utan hänsyn till 

att han faktiskt inte var bosatt här vid tidpunkten samt att varken han eller bolaget tidigare 

hade varit skattskyldiga i Sverige. Skatterättsnämnden tolkning bedömdes av flera som både 

upprörande och grovt oskälig. Med beaktandet av att svenska skattskyldiga som äger ut-

ländska företag föll under fåmansföretagsreglerna krävdes följaktligen att karenstiden inte 

skulle sträcka sig längre tillbaka i tiden än till då ägaren och dess företag föll under fåmans-

företagsreglerna.44  

Många var eniga över att karenstiden borde förkortas, tio år var helt enkelt en för lång tid. 

År 1996 infördes lättnader för små och medelstora företag och i samband med detta valde 

lagstiftaren att ändra karenstiden.45 Det anfördes av regeringen att fåmansföretagsreglerna 

behövde förenklas och då även karensregeln. Dock ansågs en karensregel behövlig för att 

förhindra att ett fåmansföretag läggs ner för att sedan ta ut företagets samlade inkomster i 

form av utdelning det efterföljande beskattningsåret. Vidare bedömde regeringen att en 

sänkning av karenstiden var möjlig, utan att det skulle inverka allt för mycket på möjlighe-

terna till att skatteplanera. En sänkning från tio till fem år ansågs lämplig.46 Således slopades 

den tioåriga karensregeln år 1995.47 

3.4 Karensregeln i 57 kap. 6 § IL 

Fåmansföretagsreglerna styr, som nämnts, hur kapitalvinst av kvalificerade andelar skall be-

skattas. Normalt skall endast sådana utdelningar och kapitalvinster falla inom 57 kap. IL. 

Likväl finns det situationer då andelar i företag som normalt faller utanför 57 kap. IL om-

fattas av fåmansföretagsreglerna. Ett exempel på en sådan situation är när ett bolag inte 

längre anses som ett fåmansföretag på grund av att antalet delägare har utökats. Då bedöms 

kvalificerade andelar fortfarande som kvalificerade om andelsägaren eller någon denne när-
                                                 
44 SOU 1996:119, s. 149. 

45 Prop. 1996/97:45, s. 44.  

46 Prop. 1996/97:45, s. 45.  

47 SFS 1995:1626. 
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stående hade andelen när bolaget förändrades eller om denne anskaffat andelen med hjälp 

av en kvalificerad andel. Den kvalificerade stämpeln gäller dock endast under de fem efter-

följande beskattningsåren efter att företaget förändrades.48 

Den 13 juni 2001 prövade Skatterättsnämnden i ett förehandsbesked lagrummet 57 kap. 6 § 

IL. Den fråga som avgjorde handlade om aktierna i ett bolag, vilket från år 2000 upphörde 

att vara ett fåmansföretag på grund av en ändring i lagstiftning, även hädanefter skulle an-

ses som kvalificerade. Det var då den nya definitionen49 av vad ett fåmansföretag är i 32 § 

första stycket punkt 14 Kommunalskattelagen (1928:379) (KL) som var föremål för frå-

gan.50  

Skatterättsnämnden uttalande angående karensregeln att denna skall ta sikte på de fall då 

kringgåenden av reglerna är avsedda i syfte att uppnå skattemässiga fördelar. Företaget hade 

inte genomfört några åtgärder för att undvika fåmansföretagsreglerna utan det var på grund 

av ändringen i lagstiftning som de inte längre ansågs som ett fåmansföretag. Skatterätts-

nämnden ansåg inte detta upphörande av fåmansföretag såsom det som karensregeln syftar 

till.51  

Att notera är dock att två ledamöter var skiljaktiga. De ansåg att karensregelns ordalydelse 

vara klar. Detta medförde således att bestämmelsen inte gav något utrymme till att tolka or-

saken bakom upphörandet som fåmansföretag.52 

3.5 Karensbolag, 57 kap. 4 § IL 
En konsekvens av karensregeln är så kallade karensbolag. Under den femåriga karenstiden 

skall det beaktas ifall ägaren, någon gång under de fem senaste beskattningsåren, har varit 

verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet.53  

Dessa regler tolkas på ett sätt vilket, vid en försäljning eller en avveckling av bolaget, gör att 

det är möjligt att sluta arbeta och därefter samla vinstmedel i företaget i fem år och sedan 
                                                 
48 SOU 2002:52, del 1, s. 347.  

49 Ändrad i Kommunalskattelagen via SFS 1999:1149.  

50 SOU 2002:52, del 1, sid 348.  

51 SOU 2002:52, del 1, s 348.  

52 SOU 2002:52, del 1, s. 348.   

53 57 kap. 4 § IL.  



 

 
16 

dela ut de samlade vinstmedlen till en kapitalbeskattning.54 Dessa bolag går under flera 

namn, bland annat karensbolag, trädabolag, vilande bolag samt 5/25-bolag. Namnet 5/25-

bolag syftar dels på den femåriga karenstiden och dels på den 25 % beskattning som förfa-

randet syftar att uppnå.55  

Ett sätt att skapa ett karensbolag är på följande sätt. Lotta äger och bedriver en affärsrörel-

se i formen av ett aktiebolag vilket är att anse som ett fåmansföretag, Lotta AB. Lotta är vi-

dare verksam i betydande omfattning i Lotta AB vilket medför att fåmansföretagsreglerna 

omfattar hennes verksamhet. Lotta bildar nu ett ytterligare aktiebolag, Lotta 2 AB. Lotta 

AB säljer sedan sin affärsrörelse till Lotta 2 AB och Lotta fortsätter sedan att istället vara 

verksam i Lotta 2 AB. Kvar i Lottas första bolag, Lotta AB, finns det endast likvida medel 

kvar. Tanken är sedan att Lotta AB endast skall utöva kapitalförvaltning. Efter fem be-

skattningsår, karenstiden, anses Lotta inte längre som verksam i betydande omfattning i bo-

laget vilket medför att det är möjligt för henne att ta ut de vinstmedel som ligger i lotta AB 

till en lägre beskattning än vad fåmansföretagsreglerna tillåter.56 

3.6 Återinförande av den tidigare lydelsen? 
År 2004 kom en promemoria ifrån Finansdepartementet som kallades för Reformerad ägarbe-

skattning  effektivitet, prevention, legitimitet. I promemorian togs bland annat karensregeln upp 

och huruvida den borde återformas tillbaks till hur den tidigare såg ut. Tanken var att det 

inte skulle vara möjligt att kringgå fåmansföretagsreglerna genom att förflytta verksamhet 

mellan olika bolag. De skäl som låg bakom förslaget hänförde sig till huruvida det var möj-

ligt genom förflyttandet av verksamhet bli av med fåmansföretagsstämpeln. Det hänvisades 

till SOU 2002:5257, där det ansågs vara möjligt för ägare att avsluta sin verksamhet för att 

sedan fortsätta med den i ett annat bolag. När fem beskattningsår sedan hade passerat an-

sågs det första bolaget inte längre lyda under fåmansföretagsreglerna.  I rapporten föreslogs 

således en ändring tillbaka till hur karensregeln såg ut innan ändringen år 1995. För att illu-

strera problematiken gav rapporten ett exempel på hur en sådan situation skulle kunna se 

ut. A är delägare i A AB och är däri verksam i betydande omfattning. År 1 avslutar A sin 

                                                 
54 http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=trädabolag&ie=UTF-8&oe=UTF-8, tillgänglig 

den 3 november 2010.  

55 http://kortnytt.blinfo.se/kortnytt/index.gml?rb=36788&id=91&p=fakta&nummer=09:102, tillgänglig den 
5 december 2010.  

56 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Tradafallen/, tillgänglig den 3 november 2010.  

57 SOU 2002:52, s. 291.  
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verksamhet i A AB, men bedriver sedan samma verksamhet i B AB och är även i detta fö-

retag aktiv. År 7 säljer A sedan sina andelar i A AB. Detta skulle då medföra att A:s andelar 

i A AB inte längre är kvalificerade och en tjänstebeskattning utlöses ej utan beskattningen 

sker istället i inkomstslaget kapital.58  

Dock var utredningsgruppen som föranlett rapporten osäkra på huruvida deras tolkning av 

karensregeln var korrekt. Det ansågs att bestämmelserna borde förtydligas för att motverka 

kringgåenden av fåmansföretagsreglerna genom förflyttandet av verksamhet olika bolag 

emellan. Vidare diskuterades det även att det inte heller skulle vara möjligt att vara passiv i 

det första bolaget i något år för att sedan starta upp samma typ av verksamhet i ett annat 

bolag. Det första bolaget skulle då fortfarande lyda under fåmansföretagsreglerna vid en 

försäljning av andelarna, det vill säga karenstiden skulle fortsatt gälla.59 

En orsak till oron i utredningen var Regeringsrätten yttranden i RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 

1997 ref. 48. Regeringsrätten drog här samma slutsats som drogs i SOU 2002:52, nämligen 

att genom det uttryck som återfinns i 57 kap. 4 § IL om samma eller likartad verksamhet 

innefattade de situationer där ett företags verksamhet antingen helt eller delvis har flyttats 

över och numera bedrevs i ett annat bolag. I dessa fall skall ett verkligt verksamhetssam-

band finnas. Att endast konstatera att det föreligger en koppling räcker således inte, vilket 

till exempel skulle kunna vara att bolagen drivs av samma ägare.60 

Utredningens förslag innefattade att det skulle klargöras att det skall vara omöjligt att ge-

nom förflyttande av verksamhet bli av med ett bolags fåmansföretagsstämpel. Samma eller 

likartad verksamhet skall inkludera de situationer där det senare bolagets verksamhet inte 

påbörjas direkt men dock inom karenstiden om fem år. Detta ville utredningsgruppen skul-

le förtydligas i den skrivna lagtexten då den gällande lydelsen kanske vid en första anblick 

ansågs tillräckligt rent språkligt. Dock ansågs ordet likartad såsom otillräckligt och borde 

således bytas ut mot ordet liknande i 57 kap. 4 § IL.61 

                                                 
58 Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, prevention, legitimitet, s. 75-76.  

59 Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, prevention, legitimitet, s. 75-76.  

60 Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, prevention, legitimitet, s. 75-76.  

61 Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, prevention, legitimitet, s. 75-76.  
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4 RÅ 2010 ref. 11 

4.1 Introduktion  
Enligt karensregeln i 57 kap. 4 § IL skall en andel anses som kvalificerad om andelsägaren 

eller någon närstående har varit verksam i ett annat fåmansföretag vilket driver samma eller 

likartad verksamhet. Den 26 januari 2010 fastställde Regeringsrätten fem olika förhandsbe-

sked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskeden har alla behandlat hur 57 kap. 4 § IL 

skall tolkas. Gemensamt för alla fall är att olika bolag har skapats och frågor huruvida ande-

larna skall anses som kvalificerade eller inte på grund av att samma eller likartad verksamhet 

har bedrivits i olika fåmansföretag har uppkommit.  

4.2 Mål I (1626-09) 

4.2.1 Bakgrund 

I det första fallet rörde det sig om A som ägde 100 % av bolaget MB. MB ägde i sin tur 100 

% av bolaget DB. MB drev ingen egen affärsverksamhet, utan bolagets syfte var endast att 

äga aktierna i DB. DB:s affärsverksamhet bestod dels av konsultverksamhet vars inriktning 

var fastighetsekonomiska spörsmål, delas av att förvalta de genererade vinstmedlen från 

konsultverksamheten. A ansågs vara verksam i betydande omfattning i DB, vilket medförde 

dels att hans aktier i MB ansågs som kvalificerade och dels att dessa skulle tjänstebeskattas. 

Inkomståret 2008 ville A skilja medel från DB till MB genom utdelning och sedan, via en 

under prisöverlåtelse, överlåta DB:s andelar till det nybildade bolag Nyab. A skulle sedan 

vara passiv under karenstiden i MB. En kapitalförvaltare skulle istället förvalta MB:s kapital. 

Alternativt ville A att endast vissa av DB:s andelar skulle överlåtas till Nyab och resterande 

skulle inlösas efter hand. I detta alternativ skulle sedan kapitalförvaltningen ske i Nyab där 

A inte skulle vara verksam. Förfarandet skulle medföra att A:s aktier inte längre ansågs som 

kvalificerade i enlighet med 57 kap. 4 § IL. Utdelningar från och med år 2014 skulle således 

inte beskattas i inkomstslaget tjänst utan i inkomstslaget kapital. Den fråga vilken Skatte-

rättsnämnden främst hade att ta ställning till var huruvida A:s aktier, antingen i MB eller i 

Nyab, var att anse såsom kvalificerade efter att de hade avyttrats i DB. Detta dock på den 

grunden att om bolagen ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som DB, där A var 

att anse som verksam i betydande omfattning.  

4.2.2 Skatterättsnämnden och Regeringsrätten 

Skatterättsnämnden uppfattade att frågan främst skulle utröna huruvida företagen bedrev 

samma eller likartad verksamhet och därmed huruvida andelarna i MB, eller Nyab, var att 
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anse såsom kvalificerade. 57 kap. 4 § IL stadgar att andelar i ett fåmansbolag är att anse 

som kvalificerade om andelsägaren eller någon denne närstående antingen under beskatt-

ningsåret eller under de fem föregående beskattningsåren varit verksam i ett annat fåmans-

bolag, vilket driver samma eller likartad rörelse och andelsägaren har varit verksam i bety-

dande omfattning. Enligt praxis, se RÅ 1999 ref. 28, skall fokus vid en jämförelse med ett 

annat fåmansbolag vilket bedriver samma eller likartad affärsverksamhet, ligga på sådana 

fall där hela eller delar av affärsverksamheten förflyttats från ett fåmansföretag till ett annat 

och där det senare bolagets affärsverksamhet liknar den förra verksamheten, alternativt att 

det föreligger ett samband företagen emellan. En jämförelse kan utgå antingen från det 

överlåtande eller från det förvärvade bolaget, beroende på de andelar som skall bedömas. 

En jämförelse av båda företagen är möjlig eftersom det ligger i lagstiftningens syfte att det 

inte skall vara möjligt att kringgå fåmansföretagsreglerna. Skatterättsnämnden fortsatte yttra 

att frågans huvudkärna var huruvida MB, eller Nyab, ansågs driva samma eller likartad af-

färsverksamhet som DB då det senare bolagets aktier löses in. Den affärsverksamhet som 

DB bedrev skulle delas upp på ännu ett bolag. Dock skulle DB:s konsultverksamhet fortgå 

samtidigt som MB, alternativt Nyab, endast skulle syssla med kapitalförvaltning vars kapital 

härstammade från utdelningar från DB. Skatterättsnämnden gjorde den bedömningen att 

förutsättningarna för att aktierna skulle anses som kvalificerade var uppfyllda.  

A bestred detta och ansåg att pengar inte kan utgöra en verksamhet i sig. Om så, skulle det 

medföra att alla bolag med ett visst kapital på banken skulle anses som ett kapitalförvalt-

ningsbolag. Vidare ansåg A att den arbetsinsats som läggs på förvaltningen av kapitalet är 

så obetydlig att den inte kan bedömas såsom samma eller likartad med en verksamhet i vil-

ken aktieägarens insats är av betydande natur på grund av företagets krävande verksamhet. 

A ansåg vidare att det inte gick att jämföra den konsultverksamhet vilken skulle bedrivas i 

MB, alternativt i Nyab, med den konsultverksamhet som bedrevs i DB. Därmed skulle 

verksamheten i det passiva bolaget, efter karenstiden, inte kunna anses såsom samma eller 

likartad med det andra bolaget. A fick dock inget gehör utan Regeringsrätten fastställde 

Skatterättsnämndens beslut utan närmare motivering.  

Värt att uppmärksamma är att Skatteverket ej ansåg andelarna som kvalificerade. Dock för-

utsatt att någon annan än A skötte bolagens kapitalförvaltning. 
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4.2.3 Skiljaktiga 

I det första fallet var ledamot Werkell skiljaktig i Skatterättsnämnden och tyckte att frågor-

na skulle ha besvarats med att aktierna inte skulle anses som kvalificerade. Werkell hänför-

de detta till den ändring av karensregeln i 57 kap. 4 § IL som tidigare skett. I det andra ledet 

av dess tidigare lydelse i 3 § 12 moment femte stycket SIL stadgades det att karenstiden var 

möjlig att förlänga förutsatt att fåmansföretagets verksamhet hade överförts till ett annat 

fåmansföretag. Detta resulterade i att så länge verksamheten i det senare bolaget fortgick 

gällde fåmansföretagsreglerna även i det första bolaget oavsett om tio år hade förflutit från 

verksamhetsöverföringen. Enligt förarbetena var dess syfte att reglerna skulle vara tillämp-

liga på arbetsinsatser vilka skett i ett fåmansföretag med som sedan förts över i ett annat 

fåmansföretag vilket bedriver samma eller likartad verksamhet. Detta för att motverka att 

det skulle vara möjligt att flytta sin verksamhet och spara den samlade arbetsinkomsten i ett 

annat vilande bolag. Karenstiden beräknades få från och med att arbetsinsatsen i det senare 

bolagets verksamhet upphörde. Bestämmelsen förändrades dock genom SFS 1995:1996 

och det sista ledet i 3 § 12 momentet femte stycket togs bort. I författningskommentaren 

uttalades det att bestämmelsen i fråga togs bort då den inte ansågs som behövlig. Werkell 

menade att vare sig MB eller Nyab kunde anses driva samma verksamhet vilken skulle förts 

över från något annat företag, utan verksamheten kom istället att endast utgöras av kapital-

förvaltning. Kapitalförvaltningen och den tidigare verksamheten kunde inte anses utgöra 

samma eller likartad. Således borde ej aktierna anses som kvalificerade och frågorna bort 

besvarats annorlunda.  

Regeringsrådet Stenman var också skiljaktig och ansåg inte heller aktierna som kvalificera-

de. Då verksamheten ej kunde anses som samma eller likartad med kapitalförvaltningen an-

sågs inte aktierna som kvalificerade och en karenstid om fem år skulle gälla.  

4.3 Mål II (1646-09) 

4.3.1 Bakgrund 

Det andra fallet i RÅ 2010 ref. 11 behandlade A och B. A och B, som var sambor, ägde 50 

% vardera av både andelarna och rösterna i bolaget X AB. Även om A och B var sambo-

ende ansågs de inte som närstående enligt lag, på grund av att de varken var gifta eller hade 

några gemensamma barn. Företaget sysslade med detaljhandel fram till år 2000 genom ett 

helägt dotterbolag som gick under namnet X AB. I början av år 2001 överlät dock X AB 

affärsverksamheten, vilken bedrevs i en förhyrd fastighet ägd av X AB, till Y AB och Z AB. 
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Fastigheterna hyrdes sedan ut i andra hand till Y AB och Z AB, där hyresnivån hade anpas-

sats till de hyreskostnader samt avskrivningar som X AB hade. A och ägde 50 % vardera i 

Z AB och Y AB, men andelarna i Z AB överläts i början av januari 2001 till B:s två barn. 

Vidare överläts i början av januari 2001 även Y AB:s samtliga andelar till A:s två barn. Z 

AB bedriver försäljning av utemöbler och Y AB bedriver försäljning av innemöbler. De två 

bolagen bedriver därmed samma affärsverksamhet som tidigare bedrevs i X AB, där även 

samtliga barn tidigare har varit anställda. Efter de båda bolagens överlåtelse till A och B:s 

barn har varken A eller B varit verksamma eller haft några ägarintressen i bolagen. Inte hel-

ler äger X AB några aktier i barnens bolag, utan uppbär endast från och med år 2001 royal-

ty från Y AB och Z AB. Royaltyn utgår för nyttjandet av bolagsnamnet X AB som varu-

kännetecken och utgör endast 1 % av bolagens samlade omsättning. Precis som i första fal-

let var huvudfrågan huruvida A och B:s andelar var att anse som kvalificerade på den grun-

den att deras barn bedrev samma eller likartad verksamhet i Z AB och Y AB. En bifråga 

som ställdes var huruvida det var möjligt att genom ett nytt bolag, Nyab, som endast skulle 

syssla med kapitalförvaltning, överlåta X AB:s andelar till ett omkostnadsbelopp och på så 

sätt undvika att A och B:s andelar skulle anses som kvalificerade.   

4.3.2 Skatterättsnämnden och Regeringsrätten 

Skatterättsnämnden anförde att andelarna inte kunde anses som kvalificerade på grand av 

att sökanden inte har varit verksam i betydande omfattning. Deras arbetsinsatser har varit 

allför ringa och inte tillräckligt bidragit till vinstgenereringen. Frågan kom istället att handla 

om huruvida andelarna kunde anses som kvalificerade på grund av verksamheterna som 

bedrivs i Y AB respektive Z AB. 57 kap. 4 § IL stadgar att andelar skall anses som kvalifice-

rade om närstående istället har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansfö-

retag vilket bedriver samma eller likartad affärsverksamhet. Precis som i ovanstående fall 

nämndes att jämförelsen kunde utgå både från det övertagande såsom det överlåtande bo-

laget. Även om vare sig A och B inte hade tagit någon som helst del i varken Z AB eller Y 

AB så hade deras respektive närståenden gjort så och således hade kravet på verksam i be-

tydande omfattning uppfyllts. Den affärsverksamhet som tidigare drevs i X AB, försäljning 

av inne- och utemöbler, var numera uppdelad på bolagen Y AB samt Z AB. X AB:s verk-

samhet bestod nu endast av uthyrning av fastigheter och den upplåtelserätt för Y AB och Z 

AB att använda X AB:s varumärke. Skatterättsnämnden uppfattade detta som tillräckligt 

för att anse X AB:s andelar såsom kvalificerade.  
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Vidare fortsatte Skatterättsnämnden med bifrågan där sökandena A och B inte ansågs som 

verksamma i betydande omfattning i Nyab. Bolagets verksamhet kom endast att bestå av 

att förvalta och äga andelarna i X AB. Nyab:s andelar berörs inte av verksamheterna som 

bedrivs i Z AB och Y AB, eftersom dessa inte kan anses såsom samma eller likartade i en-

lighet med 57 kap. 4 § IL. Det är enbart det arbete som A och B utfört vilket var av intresse 

för bedömningen av Nyab:s andelar i enlighet med 57 kap. 4 § IL. Enligt RÅ 2005 ref. 3 

kan inte närståendes arbetsinsatser i andra fåmansbolag beaktas. Varken A eller B hade va-

rit verksamma i betydande omfattning i bolaget under den angivna tidsperioden i paragra-

fen och således kunde inte Nyab:s andelar anses som kvalificerade.  

A och B var av avvikande mening och anförde att i situationer såsom de stod inför bör det 

utgås från en bokstavstolkning av den aktuella lagtexten. De menade att det förelåg en 

skillnad mellan de verksamheter som bedrevs i de olika bolagen, försäljning av möbler i en 

verksamhet och förvaltning av byggnad i en annan. Dessa kunde inte utgöra samma eller 

likartad verksamget och andelarna skulle därmed inte anses utgöra kvalificerade sådana. A 

och B menade även att de aktuella förfarandena ej syftade till att varken vinna några skat-

temässiga fördelar eller andra positiva skatterättsliga effekter. Dock räckte A och B.s argu-

ment inte utan Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.  

4.3.3 Skiljaktiga 

I det andra fallet fanns det, precis som i föregående fall, en skiljaktig i Skatterättsnämnden. 

Fördraganden Alfreds hade en annan åsikt än de övriga. Precis som Werkell i det första fal-

let grundade han sin åsikt på hur karensregeln tidigare var utformad samt vad som hade 

föranlett dess förändring. Såsom karensregeln tidigare var utformas medförde detta att en 

förlängning av de tio år som då gällde var möjlig. Bestämmelsen skulle försvåra möjlighe-

terna för ägare att flytta sin verksamhet bolag emellan för att sedan spara den upparbetade 

arbetsinkomsten i ett bolag som låg vilande. Den tidigare karensregeln medföre således att 

fåmansföretagsreglerna fortsatte att gälla och karenstiden förlängdes för det ursprungliga 

bolaget om den verksamhet som tidigare bedrivits fortgick in ett annat fåmansbolag. Som 

nämnts i kapitel 3 och som Alfreds också tog upp ansågs det sista ledet i bestämmelsen inte 

som behövligt, vilket kunde härledas till att det inte längre fanns ett behov av ett stadgande 

där karaktären av andelar såsom kvalificerade eller ej tillåts fortgå trots att tiden för karen-

sen har gått ut. Även om ytterligare skäl aldrig nämndes tror Alfreds att anledningen till 

slopandet kan ha varit att en karenstid ändock skulle vara tillämplig på de aktier som finns i 

det upphörande bolaget. Alfreds menade därmed att 57 kap. 4 § IL syftade på det bolagets 
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andelar dit verksamheten förts över och att dessa andelar ej kan smitta de andelar som 

finns i det ursprungliga bolaget. Slutsats blir därmed att aktierna i X AB inte kunde anses 

som kvalificerade. Att notera är att det i Regeringsrätten inte fanns några skiljaktiga, utan 

endast i Skatterättsnämnden.  

4.4 Mål III (1452-09) 

4.4.1 Bakgrund 

I det tredje fallet hade Skatterättsnämnden att bedöma följande omständigheter. A bedrev 

fram till och med år 2005 ett helägt konsultbolag, X AB. A var verksam i betydande om-

fattning i det egna bolaget då det endast bedrevs genom arbetsinsatser av A. Detta medför-

de att A:s aktier i detta bolag var kvalificerade. Under år 2005 avvecklade dock A verksam-

heten i X AB för att istället jobba som anställd i ett annat externt bolag. I det senare bola-

get hade varken A eller någon annan närstående några ägarintressen och den typen av arbe-

te som A utförde i detta bolag skiljde sig tydligt från det arbete som A utförde i X AB. Den 

enda typ av arbete som från och med hösten 2005 hade utförts i X AB var förvaltning av 

kvarvarande kapital, vilket medförde att A sedan denna tid inte kunde anses som verksam i 

betydande omfattning i X AB. År 2007 valde dock A att avsluta sin anställning vilket ledde 

till att A återigen upptog den tidigare bedrivna verksamheten. Emellertid återupptogs den-

na inte i form av ett aktiebolag som tidigare utan som en enskild firma. Detta för att inte 

riskera att X AB skulle smittas av bolaget. Dock önskar A numera fortsätta sin verksamhet 

i ett aktiebolag, Y AB. Y AB ägs sedan tidigare av A, men A har aldrig drivit någon verk-

samhet av större betydelse i bolaget. Med beaktande av denna bakgrund vara huvudfrågan 

huruvida det ursprungliga bolaget X AB:s andelar var kvalificerade på den grunden att 

samma eller likartad verksamhet numera bedrevs i Y AB. Om svaret på denna fråga blev ett 

ja, kom följdfrågan huruvida karenstiden i så fall kommer att skjutas fram för varje år som 

Y AB fortsätter med sin verksamhet eller förlängs karenstiden till fem år efter att verksam-

heten i Y AB påbörjats? 

4.4.2 Skatterättsnämnden och Regeringsrätten 

Skatterättsnämnden bedömde att situationen främst syftade till att klarlägga huruvida ande-

larna i X AB skall anses som kvalificerade av den orsaken att A i det senare bolaget Y AB 

kommer att vara verksam i betydande omfattning. Nämnden ansåg att utgångspunkten för 

ansökan skulle göras med tanke på att A:s andelar i X AB kommer fram till och med som-

maren år 2011 att anses som kvalificerade, då A i detta bolag har varit verksam i betydande 
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omfattning gällande den konsultverksamhet som har bedrivits. RÅ 1999 ref. 28 togs även 

upp här såsom i föregående fall, likaså att lagtexten ej innehåller någon begränsning huruvi-

da jämförelsen skall utgå från det överlåtande eller det övertagande företaget. Då både X 

AB och Y AB ägs av A och det förstnämnda bolagets verksamhet består av kapitalförvalt-

ning av sitt upparbetade kapital, fick detta bolag ansetts ha behållit en del av sin ursprungli-

ga affärsverksamhet. Vidare ansågs Y AB:s verksamhet bestående av konsultverksamhet 

vara direkt knuten till A som person, hans kunskaper samt de affärskontakter som A tidiga-

re har etablerat genom sin verksamhet i X AB. Skatterättsnämnden ansåg därmed att hans 

tidigare konsultverksamhet i X AB hade blivit överförd till Y AB, även om inge fysiska till-

gångar såsom lager eller byggnader förts över från X AB till Y AB. Det faktum att affärs-

verksamheten inte har varit igång på två år utan legat nere gav inte anledning till någon an-

nan bedömning. 

A höll inte med utan argumenterade och menade att den konsultverksamhet som drevs i X 

AB inte var överförd till Y AB, då inga tillgångar bolagen emellan har överförts. Regerings-

rätten ansåg dock annorlunda och fastställde istället Skatterättsnämndens förhandsbesked.  

4.4.3 Skiljaktiga 

I det tredje fallet var Gäverth och Werkell skiljaktiga i Skatterättsnämnden. Den skiljaktiga 

meningen hänförde sig till hur karensregeln tidigare såg ut samt dess ändring. Det konstate-

rades att skälet till bestämmelsens ändring var att nybildade bolags aktier skall kunna smit-

tas av det tidigare företagets verksamhet, vilket skulle kunna stoppa ett kringgående av få-

mansföretagsreglerna. Vidare ställde Gäverth och Werkell sig frågande till huruvida änd-

ringen av karensregeln innebar att bestämmelsens tillämpningsområde utvidgats eller om 

bestämmelsen nuförtiden endast innefattar en bedömning av de andelar i det bolag där den 

nya verksamheten har startats. Enligt deras mening kunde endast en smitta av fåmansföre-

tagsreglerna gå i en riktning, nämligen från det ursprungliga bolaget till det nya. Detta för-

anledde att karaktären av X AB:s aktier inte skall kunna bestämmas av den verksamhet som 

Y AB sysslar med. Även Alfreds var skiljaktig och delade i stort de övriga skiljaktigas åsik-

ter. Dock anförde Alfreds att en smitta inte kunde, i något fall, gå från det senare bolaget 

som har övertagit verksamheten till det första bolaget. 

Regeringsrådet Stenman var också skiljaktig. Stenman ansåg att förutsättningarna för för-

handsbeskedet ger att det endast är kapitalförvaltning som sker i X AB och på ett sådant 

sätt som inte kan göra att A:s andelar i bolaget kan anses som kvalificerade, vilket medför 
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att 57 kap. 4 § IL skall tillämpas. Av bestämmelsens ordalydelse framgår det inte annat än 

att det är utifrån X AB:s verksamhet som en jämförelse med Y AB skall göras. X AB skall 

varken finansiera eller på något annat sätt vara inblandad i Y AB:s verksamhet, genom vil-

ken det förstnämnda bolagets andelar skulle kunna anses som kvalificerade. Angivna förut-

sättningar kunde således inte ge förhanden att bolagens verksamhet kan anses såsom sam-

ma eller likartade och således kan X AB:s andelar inte anses som kvalificerade. Andelarna 

skall därmed omfattas av en karenstid som börjar när A sluta vara verksam i betydande om-

fattning i X AB, det vill säga år 2005, och sluta gälla efter att fem beskattningsår har passe-

rat.   

4.5 Mål V (1455-09) 

4.5.1 Bakgrund 

A äger till 100 % X AB vilket är ett nybildat bolag. Vidare äger även A till 50 %, tillsam-

mans med sin systerdotter, Y AB. Y AB är ett bolag som sysslar med fastighetsförvaltning 

och innehar vidare även några dotterbolag. A äger ytterligare bolaget Nyab till 100 %, vilket 

precis som Y AB sysslar med fastighetsförvaltning. Andelarna i både X AB och Nyab an-

sågs som kvalificerade då A var verksam i betydande omfattning i båda. A planerar nu att 

sälja ett av Y AB:s dotterbolag, Z AB, genom att först låta X AB köpa det till underpris för 

att sedan sälja det externt till marknadspris. Det enda som kommer finnas kvar i X AB ef-

teråt är likvida medel som sedan kommer att lånas ut till Y AB med dotterbolag samt Nyab. 

Huvudfrågan i målet var huruvida A kommer att anses som verksam i betydande omfatt-

ning i enlighet med 57 kap. 4 § IL i bolaget X AB efter att han har avyttrat aktierna i Y 

AB:s dotterbolag Z AB och huruvida X AB kommer att anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som Y AB med dotterbolag samt Nyab efter att Z AB har avyttrats.   

4.5.2 Skatterättsnämnden och Regeringsrätten 

Skatterättsnämnden bedömde frågan och uttalade att A:s andelar i Nyab och Y AB kom-

mer att anses som kvalificerade på grund av att A är verksam i betydande omfattning i des-

sa. Ansökan skall i första hand få klarlagt huruvida aktierna i X AB är kvalificerade på 

grund av att bolaget bedriver samma eller likartad verksamhet som Y AB eller Nyab. Skat-

terättsnämnden bortsåg från att aktierna ansågs som kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första 

stycket andra punkten IL under den period som anges där på grund av X AB:s tillfälliga 

ägande av Z AB. Rättsfallet RÅ 1999 ref. 28 nämndes, precis som i föregående fall, samt att 

jämförelsen kan utgå både från det övertagande såsom det överlåtande företaget. Jämförel-
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sen är möjlig då det ligger i avsikten hos lagstiftaren att det inte skall vara möjligt att kringgå 

fåmansföretagsreglerna, se prop. 1989/90:110, s. 468 samt 703. Då andelarna i Z AB skall 

säljas externt via X AB medför detta att vinsten från försäljningen kommer att hamna i X 

AB. Y AB med dotterbolags verksamhet kommer således att delas upp på ytterligare bolag, 

där Y AB:s fastighetsförvaltning bland annat kommer att låna pengar av X AB från dess 

försäljning av Z AB. Därmed är förutsättningarna för att X AB och Y AB anses driva 

samma eller likartad affärsverksamhet uppfyllda. Detta leder i sin tur till att A:s andelar i X 

AB är kvalificerade. Angående Nyab bedöms där svaret som detsamma som föregående.  

A ansåg inte Skatterättsnämndens bedömning som riktigt, utan hävdade att bolagen inte 

kunde anses bedriva samma eller likartad affärsverksamhet och yrkade att Regeringsrätten 

skulle bedöma frågan i enlighet med detta. Regeringsrätten var dock av en annan åsikt och 

fastställde Skatterättsnämndens bedömning.  

Att notera är att även här var Skatterättsnämnden och Skatteverket av olika åsikter. Skatte-

verket ansåg inte aktierna vara kvalificerade.  

4.5.3 Skiljaktiga 

Tre ledamöter i Skatterättsnämnden var skiljaktiga;; Gäverth, Hellenius samt Werkell. De 

anförde att frågan i målet var huruvida X AB, vars verksamhet endast bestod av kapitalför-

valtning, kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Nyab eller Y AB med 

dotterbolag, vilka bedrev fastighetsförvaltning. Precis som tidigare började de skiljaktiga 

med att ta upp den tidigare utformningen av 57 kap. 4 § IL, där karenstiden var tio år och 

där det andra ledet i bestämmelsen angav att det var möjligt att förlänga karenstiden. Det 

andra ledet var meningen att tillämpas då själva arbetsinsatsen avslutas i ett företag men 

inom tio år fortsatt i ett annat fåmansföretag som bedrev samma eller likartad verksamhet. 

Karenstidens beräknande började då arbetsinsatsen i det senare bolaget tagit slut. När be-

stämmelsen sedan ändrades år 1995 gjordes den det på grund av att den ansågs obehövlig. 

De skiljaktiga fortsatte sedan med att uttala att när Z AB har avyttrats får X AB anses be-

driva kapitalförvaltning, det vill säga den typ av verksamhet som övriga bolag bedrev an-

sågs inte överförd. Den verksamhet som X AB bedriver kan inte anses utgöra samma eller 

likartad med den verksamhet som bedrivs i Y AB med dotterbolag eller i Nyab, även om så 

är fallet är att X AB lånar ut kapital till nämnda bolag. Detta medför att det aktieinnehav  
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4.6 Rättsfallskommentar 
RÅ 2010 ref. 11 har varit ett väldigt uppmärksammat rättsfall och redan innan förhandsbe-

skedet behandlades av Regeringsrätten kommenterade Silfverberg dessa i branschtidningen 

Skattenytt. Författaren ansåg att motivuttalandena från år 1995 visade på att bestämmelser-

na kunde användas i situationerna vilka är förhanden i RÅ 2010 ref. 11. Å andra sidan är 

motivuttalandena väldigt otydliga och den förändring som skedde av bestämmelsen kunde 

inte utläsas av motivuttalandena. Silfverberg var vidare inte negativt inställd till att införa 

karensregeln i 57 kap. 4 § IL till den dåvarande lydelsen istället för den lydelse som be-

stämmelsen nu innehar, samt att Regeringsrätten borde förtydliga bestämmelsens tillämp-

ningsområde. Ett sådant förtydligande borde vara att det kvittade mellan vilka företag inom 

bolagssfären som en överföring av affärsverksamheten sker. Bolag som faktiskt bedrev 

samma eller likartad verksamhet borde omfattas av bestämmelsen. Vidare borde det förtyd-

ligas att anställningar i externa företag inte föll inom bestämmelsen. Silfverberg ansåg att 

genom dessa förtydliganden skulle 57 kap. 4 § IL bättre överrensstämma med fåmansföre-

tagsbestämmelsernas grundläggande syften.62  

Tivéus kommenterade rättsfallet efter att Regeringsrätten fastslog förhandsbeskeden. Han 

ansåg att Regeringsrätten via rättsfallet gjort klart att det numera inte är möjligt för fåmans-

företag att bli avsmittat från reglerna genom att lägga samlade vinstmedel i ett bolag i fem 

beskattningsår medan samtidigt genom kvalificerade andelar driva verksamheten i ett annat 

bolag. Vidare visar utgången av det tredje målet i RÅ 2010 ref. 11 att även om inga tillgång-

ar förts emellan bolagen inom karenstiden spelar detta ingen roll. Återupptas en verksam-

het vilken tidigare bedrivits i ett annat bolag blir aktierna kvalificerade i det första bolaget, 

förutsatt att det första bolaget förvaltar vinstmedel från tidigare verksamhet. För att undvi-

ka en smitta måste personen ifråga antingen vara anställd i ett annat företag, det vill säga 

inte inneha några andelar eller via någon närståendes innehar, eller fortsätta sin närings-

verksamhet i en enskild firma. Av det andra målet ansåg Tivéus detta ligga mer i linje med 

tidigare praxis på området. Dock kunde det av detta mål utläsas ett sätt att bli av med smit-

tan. Detta kunde göras genom att överlåta det första bolaget till ett nystartat holdingbolag i 

vilket ägaren ej får vara aktiv. När ägaren sedan inte har varit verksam under den femåriga 

karenstiden i dotterbolaget är det möjligt att avyttra holdingbolaget utan att någon fåmans-

                                                 
62 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, 446-447.  
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företagsbeskattning utlöses. Både ägaren och närstående kan då vara hur aktiva som de vill 

i andra fåmansbolag under karenstiden utan att detta ger några skattemässiga effekter.63 

Att notera är att även stora revisionsbyråer i Sverige har uppmärksammat RÅ 2010 ref. 11. 

Fallet har i artiklar tagits upp på flera av revisionsbyråernas hemsidor.64 Bland annat har 

PwC via sin hemsida kommenterat fallet och där uttalat att domen kommer att vara av be-

tydelse för fåmansföretag som vill, alternativt har, genomfört en försäljning av andelar eller 

lyft utdelning. Varje fall måste numera noggrant granskas för att utvärdera hur fåmansföre-

tagets omständigheter och förutsättningar står sig mot avgörandet.65 

 

 

                                                 
63 Tivéus, Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet, s. 243-244. 

64 Se bland annat http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Tradafallen/ samt 
http://www.ey.com/SE/sv/Services/Tax/Business-Tax/ets-skatter-2010-02-samma-likartad-verksamhet, 
tillgänglig den 2 december 2010.  

65 http://www.pwcnews.se/Taxmatters/Agarledda-foretag/Tradafallen/, tillgänglig den 2 december 2010.  
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5 Rättssäkerhet och tolkning av skattelag 

5.1 Rättssäkerhet  
Rättssäkerheten är av central betydelse i svensk rätt. Denna får aldrig bli godtycklig efter-

som detta i så fall skulle kunna bidra till att den förlorar sin förutsebarhet. Skulle förutse-

barheten gå förlorad skulle de svenska medborgarna kunna förlora sin tilltro till det svenska 

rättssystemet och dess domstolar.66 

Det finns tillfällen då rättssäkerheten är av särskild vikt och det är vid de tillfällen myndig-

hetsutövning sker mot enskilda och i synnerhet när denna myndighetsutövning gäller eko-

nomiska eller personliga förhållanden. Ett sådant exempel är just skatterätten. Rättssäkerhe-

ten är således inte inriktad på statens eller kommunens behov, utan istället på den enskilda 

människans.67  

Enligt 8 kap. 3 § RF skall all skatt meddelas genom lag i enlighet med legalitetsprincipen, 

precis som beskrivet under avsnitt 1.3. Detta medför, från en rättssäkerhetssynpunkt, att 

det ställs höga krav på att våra skattelagar skall vara så tydliga och klara som bara är möjligt. 

Skulle ett beslut om uttag av skatt vilket varken föregås av en skälig tolkning eller där det 

varken finns någon grund i en sådan, skulle detta medföra ett överskridande av behörighet 

från det organ vilket har fattat beslutet. Vid oklara bestämmelser ökar det behöriga orga-

nets tolkningsutrymme. Detta för vidare med sig att det sker en överföring av beskatt-

ningskompetens från lagstiftande till rättstillämpande organ, vilket i sin tur gör så att rätts-

säkerheten minskar.68  

5.1.1 Förutsebarhet 

Förutsebarheten är ett av de element som rättssäkerheten bygger på. Ett beslut skall grunda 

sig på redan kända normer. För att skattskyldiga så långt som möjligt skall kunna förstå och 

förutse konsekvenserna av deras handlade och skatteplanerande krävs att lagstiftningen är 

förutsebar. När det diskuteras tolkning av skattelag anges om förutsebarheten som dess 

främsta argument. Skattskyldiga har rätt till att kunna förutse vad deras handlade kommer 

att leda till, likaså är förutsebarheten viktig för samhällsekonomin i stort då det är av vikt att 

på förhand kunna kalkylera skatteffekterna av ett visst handlade. Detta innebär i sin tur att 
                                                 
66 SOU 1993:62, s. 75.  

67 SOU 1993:62, s. 76.  

68 SOU 1993:62, s. 81.  
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kommun och stats skatteintäkter tillförsäkras genom ett väl fungerande näringsliv. Emeller-

tid är förutsebarheten inte alltid så förutsebar i alla lägen. Kjellgren hävdar att Regeringsrät-

ten ofta i många skatteavgöranden inte alls har varit särkskilt förutsebara. Detta behöver 

dock inte härledas till fel i de tolkningsmetoder som har använts, utan istället för att rätts-

fråga i sig har varit vansklig. Även om svåra fall alltid kommer att förekomma, utgör det 

inget skäl i sig till varför förutsebarheten överlag kan ökas, även i de fallen av enklare na-

tur.69  

Även om förutsebarheten ofta prioriteras är den inte vid varje tillfälle av central betydelse 

och det gäller särskilt i de situationer där skatteflykttransaktioner är för  handen. När skatt-

skyldiga själva skapar tveksamma situationer där dessa är genomtänkta på ett tydligt utstu-

derat och avsiktligt sätt och där otydliga skattebestämmelse utnyttjas, kan det ifrågasättas 

hur högt förutsebarheten i en sådan dom i dessa fall skall väga för de skattskyldiga. Enligt 

Kjellgrens mening skall dessa personer inte nödvändigtvis åtnjuta samma grad av förutse-

barhet som de skattskyldiga vars intentioner inte är att utnyttja det svenska skattsystemets 

svagheter. En strävan att uppnå förutsebarhet skall därför främst riktas till de situationer 

där ett normalt ekonomiskt förfaringssätt sker.70 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är av vikt för den svenska rättstillämpning-

en med förutsebarhet. Dock är det inte dess enda mål, då förutsebarheten ibland kan stå i 

strid med andra viktiga ändamål.  

5.1.2 Effektivitet 

En motpol till rättssäkerheten är ofta effektiviteten. Effektiviteten kan menas dels förvalt-

ningseffektivitet, dels rättseffektivitet. Förvaltningseffektiviteten relaterar till de mål som 

myndigheterna strävar att uppnå, till exempel att tillse att skatt betalas. Då myndighetsut-

övningen ofta inskränker enskilda människors rättigheter skulle detta kunna stå i strid med 

målet för myndigheternas verksamhet. Med rättseffektivitet är det istället bestämmelsernas 

effekt som åsyftas. Att understödja rättseffektiviteten innebär ett gagnande av rättssäkerhe-

ten.71  

                                                 
69 Kjellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58.  

70 Kjellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 59.  

71 SOU 1993:62, s. 79-80.  
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5.2 Tolkning av skattelag 
I början av 1800-

p-

tiskt till dess betydelse för grundlagstillämpningen. Det ansågs att det var onödigt med en 

sådan bestämmelse då det ansågs naturligt att tolka denna lag i enlighet med den allmänna 

lagstiftningens principer. Detta medför att det inte finns några bestämmelser angående vil-

ken lagtolkningsmetod som skall gälla varken i grundlag, i civilrättsliga bestämmelser eller i 

skatterättsliga regler.72 I huvuddrag finns det tre stycken metoder för lagtolkning i svensk 

rätt;; objektiv tolkningsmetod, subjektiv tolkningsmetod samt en teleologisk tolkningsme-

tod.  

5.2.1 Den objektiva tolkningsmetoden 

Med en objektiv tolkningsmetod menas att det främst är lagtexten som gäller och att det 

görs en bokstavstolkning av denna, det vill säga det ses till den exakta ordalydelsen. Lagtex-

ten är hierarkiskt viktigare än övriga rättskällor. Vad som direkt kan utläsas av lagen analy-

seras och väger således tyngst. Skulle det vidare vara så att lagtexten inte skulle uttrycka 

samma mening som exempelvis förarbetena så skall ändock textens innebörd ges störst be-

tydelse.73 Vid tolkning av skattelag är den objektiva metoden allmänt accepterad.74 

5.2.2 Den subjektiva tolkningsmetoden 

Den subjektiva tolkningsmetoden lägger stor vikt vid förarbetsuttalanden.75 Detta kallas 

ibland att det görs en historisk tolkning, eftersom det är syftet med bestämmelsens till-

komst som hänsyn skall tas till. I motsats till den objektiva tolkningsmetoden används den 

språkliga formuleringen av bestämmelsen endast som ett argument bland flera för att 

komma fram till vad lagstiftaren åsyftat. För det fall det kan antas att motiven till en viss 

bestämmelse skulle ge ett mer korrekt resultat än lagtexten i sig om bestämmelsens ända-

mål, skall detta gälla.76  

                                                 
72 Lindblom, Lagtolkning eller rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s. 743), s. 438.  

73 Lindblom, Lagtolkning eller rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s. 743), s. 441. 

74 Lodin m.fl., Inkomstskatt  en läro- och handbok i skatterätt, s. 675.  

75 Melz, Lagtolkningsmetoder - synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, s. 614.  

76 Lindblom, Lagtolkning eller rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s. 743), s. 441. 
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Att notera är att den subjektiva tolkningsmetoden inte behöver stå i strid med den objekti-

va tolkningsmetoden. Det är tillåtet att utgå från lagtextens ordalydelse då denna är klar och 

tillämpa den. Men då lagtexten inte ger något klart besked kan förarbetena istället användas. 

Detta är en ståndpunkt som är allmän och som tillämpas i praxis.77  

5.2.3 Den teleologiska tolkningsmetoden 

Den teleologiska tolkningsmetoden karakteriseras av att det är ändamålet med en bestäm-

melse som är av största vikt. Denna tolkningsmetod anses som sidoordnad med den sub-

jektiva och den objektiva metoden. Vidare anses den också innehålla delar av dessa meto-

der.78 Metoden börjar med att fastställa den aktuella bestämmelsens syfte för att sedan för-

söka tillämpa bestämmelsen på ett sådant sätt att syftet uppfylls.79 

5.2.4 Vilken tolkningsmetod gäller i skatterätten? 

Vilken metod gäller då för tolkning av skattelag? Det finns tyvärr inget lätt svar på denna 

fråga.  

Kjellgren anser att det inte finns någon skatterättslig bestämd metod som uttryckligen skall 

användas, då den juridiska metoden inte är skapad av ett bestämt fundament som beskriver 

klart och enkelt hur den juridiska argumentationen skall gå till. Inte heller finns en metod 

som är uniform, bestämd samt tillräckligt detaljerad och heltäckande för att kunna använ-

das i varje fall. Den juridiska metoden karakteriseras snarare av en blandning av hänsynsta-

gande, tumregler och andra principer. Den är en mix av olika mål vilka skall beaktas, aukto-

ritetsbundenhet, hanteringstradition samt andra värderingar. Dock anser inte Kjellgren 

denna brist på en sammanfattande metod som något större problem, utan anser det positivt 

att domstolarna istället kan låta sig influeras av åtskilliga intressen och avvägningar. Juridi-

Argumenthierarkin återspeglas i de rättsfall där domstolens enda motivering till domslutet 

är en förarbetsreferens, vilket i sin tur indikerar att ett enda argument har bedömts som till-

räckligt. Då Regeringsrätten väljer att nyttja olika argument vid skilda tillfällen kan detta sä-

gas vara ett uttryck för en vågskålsmodell. Likaså då domstolen framhåller åtskilliga argu-

ment till slutsatsen. Ur Regeringsrättens domskäl är det inte lätt att urskilja vilken metod 

                                                 
77 Lodin m.fl., Inkomstskatt  en läro- och handbok i skatterätt, s. 675.  

78 Melz, Lagtolkningsmetoder - synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, s. 614.  

79 Kjellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 129.  
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som har används i de olika domarna, vilket leder till att några tydliga och allmänna slutsat-

ser om tolkningsmetoder därmed inte kan dras.80 

Melz kan inte erinra sig om att Regeringsrätten uttalat sig om vilken tolkningsmetod som 

skall gälla i skatterätten. Detta kan dock ha sin förklaring i att detta är något som inte skall 

komma till uttryck i domskälen samt att, oavsett metodval, kommer resultatet att vara det-

samma. Vidare uttalar Melz att den juridiska tolkningsdiskussionen främst har handlat om 

förarbetenas betydelse vid lagtolkning. Emellertid anses det att domstolarna ofta använder 

sig av förarbeten när de tolkar lag samt att detta spelar roll för följsamheten. Hur lag och 

förarbeten förhåller sig till varandra kan skilja sig åt. Då lagtexten är klar och tydlig finns 

endast en tolkning som framstår som rimlig, vilket medför att förarbetena i dessa fall inte 

har någon faktiskt funktion. Det finns dock de ovanliga fallen då lagtext och förarbeten sä-

ger emot varandra. Melz anser då att det är lagtexten som skall gälla. Vid ett frångående av 

detta kan det inte anses som en lagtolkning sker eller möjligtvid en väldigt extrem subjektiv 

tolkning. Vidare föreligger verkligen tolkningssituationer då lagtexten är oklar och ett svar 

inte kan utläsas av denna. Det är då en självklarhet att ledning bör sökas ur förarbetena och 

vikt skall läggas vid de uttalandena däri. Dock är det inte tvunget att följa förarbetsuttalan-

den, men dessa väger ofta tyngre än vad annan presenterad argumentation för. Att lägga 

sådan tyngd på förarbetena hänger samman med förutsebarheten. Vid de tillfällen då det 

inte kan ges någon ledning från förarbetena, skall dock dessa inte heller ges någon auktori-

tet. Domstolen bör då analysera strukturerna av det regelsystem som använts och de gene-

rella principer som bestämmelsen omges av. En avvägning mellan beskattningens olika 

målsättningar krävs, vilket i sin tur fordrar ett stort mått av självständighet och värdering-

ar.81 

Silfverberg har uttalat att domstolarna den senaste tiden har tenderat till en mer och mer 

lagtextbunden tolkning och med denna också en mer kritisk syn på förarbetsuttalanden. Ut-

talandet var främst riktat åt skatterättshållet och fåmansföretagsbestämmelserna. Förklar-

ingen till detta tycks vara att lagstiftningen nuförtiden är alltmer bred och detaljrik, vilket 

kan ha sin förklaring i att det finns en strävan efter att reglerna samtliga situationer som bör 

omges av lag. Vidare ansåg Silfverberg att Regeringsrätten vid ett flertal gånger betonat gäl-

lande fåmansföretagreglerna att dessa uttömmanden reglerat vilka andelar som skall anses 
                                                 
80 Kjellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 195.  

81 Melz, Lagtolkningsmetoder  synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, s. 615-
616.  
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såsom kvalificerade och vilka som inte ska det, se bland annat RÅ 2005 ref. 3. Har be-

stämmelsens ordalydelse varit klar har det inte funnits mycket utrymme till tolkning utöver 

vad som tydligt står skrivet i lag.82  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det i svensk skatterätt inte finns någon uttalad juridisk 

metod som skall användas, varken från domstolarnas håll eller från doktrinens. I domarna 

saknas allt som oftast en hänvisning till vilken typ av metod som har använts och i doktri-

nen verkar diskussionen ofta handla om vilken vikt som bör tillägnas förarbeten. Det ver-

kar således att den metod, om det nu kan kallas för en metod, är en blandning av de tre 

ovanstående beskrivna metoderna. Är lagtexten tydlig är det detta som gäller. Om inte så 

skall hänsyn tas till vad som stadgas i förarbetena och om dessa inte ger någon ledning är 

det utifrån grundläggande värderingar och principer som omger skattesystemet som får ge 

ledning i samarbete med lagtext och förarbeten.  

 

 

 

 

                                                 
82 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, s. 440.  
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6 Diskussion 

6.1 Allmänt om karensregeln 
Karensregeln infördes genom prop. 1989/90:110 i syfte att förse fåmansföretagsreglerna 

med vissa bestämmelser vilka skulle verka för att förhindra ett kringgående av dem. Det 

ansågs då att fåmansföretagsreglerna inte endast skulle gälla vid försäljning - eller utdel-

ningstillfällen, utan även bakåt i tiden och då också ta hänsyn till hur verksamheten vid den 

tidpunkten såg ut. Det var endast verksamhet som bedrivits under karenstiden som skulle 

beaktas. I samband med denna bestämmelse infördes vidare att en karenstid också skulle 

gälla om ett fåmansföretags verksamhet flyttats till ett annat fåmansföretag. Dock under 

förutsättning att samma typ av verksamhet bedrevs i det senare företaget. Att införa en be-

stämmelse om en karenstid för dessa två fall anser författaren som tämligen självklart. Pre-

cis som syftet med bestämmelsen stadgar är det ett kringgående av reglerna som skall för-

hindras. Hade inte bestämmelserna införts hade det varit relativt lätt att undgå dessa hårda-

re beskattningsregler genom att hela tiden bilda nya bolag och genom att lyfta utdelning ta 

ut pengar intjänade i det ursprungliga bolaget till en lägre beskattning. Vidare fanns det be-

visligen ett behov av en sådan här reglering vilket kunde utläsas ur SOU 1975:54, där det 

uttalades att även om de flesta företag faktiskt rättade sig efter gällande bestämmelser, så 

var det ett problem med företagsägare som missbrukade regler. Detta medförde att staten 

förlorade skatteintäkter. Vidare skall det också pekas att det är ett omöjligt jobb för lagstif-

taren att genom en bestämmelse täcka alla möjligt tänkbara situationer som kan uppstå.  

6.2 En tidsgräns om tio år 
Vid införandet av karensregeln sattes en tidsgräns om tio år. I propositionen till denna 

kunde det inte utläsas varför en tioårig tidsgräns valdes, utan förklaring till detta saknades. 

Det är således svårt att analysera bakgrunderna till tidsgränsen för karensen om skäl för 

detta aldrig angavs. Författaren tror dock att tio år troligtvis lät som en lång tid och att det-

ta därmed skulle verka i ett avskräckande syfte. 

Den tioåriga tidsgränsen har dock inte varit särskilt utsatt för debatt eller möttes av någon 

större kritik vid införandet. Det skulle kunna ha sin grund i att en tidsgräns är en lagteknisk 

fråga. Med detta menar författaren att en tidsgräns är en relativt rak och enkel regel och det 

finns inget tolkningsutrymme kring en sådan bestämmelse. Tio år är tio år, det är svårt att 

tolka det på något annat sätt. Istället verkar som det om det är andra delar av bestämmel-

serna som fokus har legat på såsom vad det innebär att vara verksam i betydande omfatt-



 

 
36 

ning till exempel. Lodin ansåg dock i ett särskilt yttrande flera år efter införandet att tio år 

var en för lång tid. Den långa tiden ansågs av Lodin föra med sig materiella effekter, vilka 

bland annat träffade företag vilka aldrig tidigare hade ansetts som fåmansföretag och dess-

utom i en tid vilken utmärktes av en hög skatt på utdelning. Att det inte fanns någon be-

stämmelse gällande retroaktiviteten bidrog till dessa materiella effekter. Emellertid har ka-

rensregeln numera varit igång så pass länge att frågan om retroaktiviteten inte längre får an-

ses som aktuell.  

6.2.1 Från tio till fem år 

År 1995 ändrades karenstiden från tio till fem år i samband med lättnader för små och me-

delstora företag. Motivet bakom ändringen var att fåmansföretagsreglerna behövde förenk-

las och då även karensregeln. Det ansågs att det var möjligt att sänka tiden från tio till fem 

år utan att det väsentligt förenklade möjligheterna till skatteplanerande. Fler skäl än så an-

gavs inte. Författaren anser det något underligt hur det kunde anses att det var möjligt att 

halvera karenstiden utan att detta skulle ge några större effekter på kringgåendet av fåmans-

företagsreglerna. Dock verkar det inte som att halverandet i efterhand faktiskt har gett någ-

ra negativa effekter. I SOU 2002:52 uttalades aldrig något egentligt negativt om själva tids-

gränsen, utan istället är det andra delar av bestämmelsen som diskuteras, såsom ett återin-

förande av det led som togs bort som angav att det var möjligt att förlänga karenstiden. 

Trots sänkningen av karenstiden har försöken till kringgående av bestämmelserna fortsatt 

vilket författaren ser som en indikation på att det inte spelar någon större roll hur lång eller 

kort karenstiden är då försöken till att kringgå bestämmelserna fortsatt utförs.  Författaren 

hade gärna sett en mer utförlig motivering till sänkningen av karenstiden, då detta till synes 

kan anses som mer rättssäkert.   

6.3 57 kap. 6 § IL 
När 57 kap. 6 § IL behandlats har författaren ansett att denna bestämmelse hänvisar till 

rena fall. Med rena fall menas att fåmansföretaget har upphört att vara ett fåmansföretag på 

grund av en genuin situation, såsom på grund av en börsintroduktion. Detta kan bero på 

olika anledningar såsom att företaget har börsintroducerats eller på grund av att antalet del-

ägare har utökats till exempel. I dessa fall är det oftast tydligt att fåmansföretaget inte änd-

rar karaktär på grund av att andelsägarna skatteplanerar på ett sätt vilket har ett kringgående 

av bestämmelserna i baktanke, utan på grund av andra företagsekonomiska anledningar.  
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Ovanstående kan sättas i relation till det förhandsavgörande i Skatterättsnämnden som be-

handlas under 3.4.1. Där var frågan huruvida en andelsägares aktier, även efter att fåmans-

företaget inte längre ansågs som ett sådant på grund av ny lagstiftning, skulle anses som 

kvalificerade. Som svar på denna fråga sade Skatterättsnämnden att eftersom det inte före-

låg något bakomliggande syfte där fåmansföretagsbestämmelserna avsågs att kringgås i syfte 

att uppnå skattemässiga fördelar, omfattades inte aktierna av karensregeln. Av detta kan 

den slutsatsen dras att när rena genuina situationer är för handen, skall dessa behandlas an-

norlunda än de situationer där det faktiskt finns ett bakomliggande syfte till kringgåenden 

och tvivelaktigt skatteplanerande. Att notera dock var att det fanns två skiljaktiga i nämn-

den. Den skiljaktiga meningen hänförde sig till att de ansåg karensregelns ordalydelse som 

klar. De menade att det därmed inte fanns utrymme till att låta orsaken till varför ett bolag 

inte längre kan anses som ett fåmansföretag styra bestämmelsens tillämpning. Författaren 

anser att orsaken bakom ett förfarande visst kan styra tillämpningen av bestämmelsen, då 

bestämmelsen införts för att stoppa kringgåenden. Om ett kringgående syfte ej finns i en si-

tuation, borde väl regeln ta hänsyn till detta?  Även om Skatterättsnämndens beslut kom 

för flera år sedan och beslutet inte var enhälligt anser författaren att det finns en poäng i 

vad som kom fram i domen. Nämligen att det skall ses till syftet med reglerna när det be-

stäms huruvida andelar skall anses som kvalificerade eller inte.  

Vid införandet av karensregeln i 57 kap. 6 § IL kan det tyckas att lagstiftaren har gjort det 

relativt enkelt för sig genom att endast sätta en tidsgräns. På detta sätt blir lagstiftningen 

väldigt enkel för dem som ska upprätthålla lagen, men svårare för de skattskyldiga som 

skall följa den. Författaren ställer sig frågande hur detta hänger samman med nyttan av 57 

kap. 6 § IL. Som bekant är bestämmelsen en stopplagsbestämmelse vilken ska hindra att 

lagstiftningen kringgås. Men då det faktiskt inte föreligger en situation där syftet är att upp-

nå en mer fördelaktig beskattning, är 57 kap. 6 § IL då verkligen en bra bestämmelse? Var-

för skall det ske en bestraffning av delägare som innehar kvalificerade aktier i fem beskatt-

ningsår efter det att andelarna har förändrats utan några tvivelaktiga baktankar? Om ett få-

mansföretag har gått från två stycken delägare vilka äger 50 % vardera, till tio stycken del-

ägare vilka äger 10 % vardera, skulle det då inte istället kunna göras en bedömning utifrån 

detta? Om lagstiftaren istället hade sett till de enskilda situationerna och gjort en bedöm-

ning utifrån den situation som faktiskt föreligger, hade inte en mer rättvis lagstiftning då 

kunnat uppnås? Istället har lagstiftaren gjort det enkelt för sig och sagt fem år rakt av. Det 

skulle, till exempel, kunna vara upp till de skattskyldiga att bevisa för Skatteverket att en 
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genuin situation faktiskt föreligger och att fåmansföretagsreglerna därmed inte längre skall 

tillämpas på de aktieägare som innehar kvalificerade andelar. Varför skulle då delägare, som 

situationerna bedöms nu, som innehaft kvalificerade andelar fortsatt lyda under reglerna i 

56 och 57 kap. IL trots att dess andelar bevisligen inte längre är kvalificerade? 

Författaren anser att en tidsgräns för 57 kap. 6 § IL som den är utformad nu endast innebär 

en väntan på att andelar inte längre skall anses som kvalificerade. Detta innebär i sin tur att 

lagstiftaren lika gärna skulle kunna sätta en lägre eller en högre gräns utan att detta skulle ge 

någon större effekt rent stopplagsmässigt än att delägares väntan på att få sina aktier avs-

mittade skulle bli kortare eller längre. Dock ser inte författaren hur detta skulle kunna på-

verka kringgåendeförsöken av fåmansföretagsreglerna vilket 57 kap. 6 § IL syftar till.  

6.4 57 kap. 4 § IL 

6.4.1 Allmänt 

Situationer som är skapade för att uppnå skattemässiga fördelar är lagstiftningen tydlig med 

att den vill komma åt, det vill säga de så kallade karensbolagen vilka är en konsekvens av 

karensregeln i 57 kap. 4 § IL. Bestämmelsen syftar i författarens ögon till orena situationer, 

varpå olika upplägg och olika bolag har skapats för att uppnå en mer fördelaktig beskatt-

ning och är ofta tvivelaktiga situationer. En sådan situation skulle till exempel kunna vara 

att fåmansföretaget har lagts ner, varpå dess ägare några år senare, men ändock inom ka-

renstiden, startar ett nytt företag där samma eller likartad verksamhet drivs. Men en sådan 

situation skulle också kunna vara då en verksamhet har flyttats direkt utan att någon tid har 

förflutit och där ägarna vill hävda att det inte är samma eller likartad verksamhet som be-

drivs, eftersom de då vill att det första bolaget så småningom skall avsmittas från fåmansfö-

retagsbestämmelserna. I dessa fall handlar det allt som oftast om någon typ av skatteplane-

rande för att helt enkelt undvika den högre skattesats som fåmansföretagsreglerna ger på 

utdelning och försäljning. Författaren anser att det av bakgrunderna till fåmansföretagsreg-

lerna tydligt framgår att detta planerande och skapande av olika bolag och situationer går 

emot de grundtankar som finns om fåmansföretagsbestämmelserna. 

Så, hur ska karensregeln i 57 kap. 4 § IL numera tolkas? Precis som 3.5 anger var det tidiga-

re möjligt att relativt enkelt skapa enkla karensbolag och på så vis komma undan fåmansfö-

retagreglerna efter fem beskattningsår för det första bolaget. Författaren anser att karens-

bolagens framtid numera inte är lika ljus som innan utgången av rättsfallet RÅ 2010 ref. 11 

som stoppar upp allt fler situationer. Vidare anser författaren att, till skillnad mot 57 kap. 6 
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§ IL, att 57 kap. 4 § IL behöver en karenstid. Denna åsikt tar sin grund i att det är uppen-

bart att många strävar genom olika bolagskonstruktioner med att bli av med fåmansföre-

tagsstämpeln och dess skattemässiga effekter.  

6.4.2 RÅ 2010 ref. 11 och 57 kap. 4 § IL 

Som nämndes ovan har det genom avgörandet i RÅ 2010 ref. 11 blivit allt svårare att 

kringgå reglerna om fåmansföretag. Således har även karensregeln i 57 kap. 4 § IL blivit fö-

remål för den tuffare tolkning av bestämmelsen som nu har skett. Huvudfrågan för alla fall 

i RÅ 2010 ref. 11 var huruvida samma eller likartad verksamhet förelåg olika bolag emellan.  

Skatterättsnämnden ansåg i det första fallet att vid bestämmandet huruvida andelarna skall 

anses som kvalificerade eller ej är det möjligt att antingen utgå från det överlåtande alterna-

tivt det övertagande bolaget när en jämförelse skall ske. Samma åsikt kommer till uttryck i 

resterande fall i RÅ 2010 ref. 11. Åsikten tar sin grund i att det ligger i företagsbestämmel-

sernas ändamål att hindra kringgåenden av reglerna. Samma eller likartad verksamhet an-

sågs bedrivas, även om det ursprungliga bolaget numera endast bedrev kapitalförvaltning. 

Detta bidrog i sin tur till att andelarna i det ursprungliga bolaget var att anse som kvalifice-

rade. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens beslut utan vidare diskussion, varför 

det är hos de skiljaktiga som det går att finna en mer utförlig diskussion angående karensre-

geln i 57 kap. 4 § IL.  Detsamma gäller för resterande fall som har tagits upp i RÅ 2010 ref. 

11 och i denna uppsats.  

Werkell, som var skiljaktig i Skatterättsnämnden, ansåg att en felaktig tolkning hade gjorts. 

Detta härledde Werkell av den tidigare lydelsen av 57 kap. 4 § IL, där det stod att karensti-

den kunde förlängas förutsatt att fåmansföretagets verksamhet hade överförts till ett annat 

fåmansföretag. Detta innebar att det ursprungliga företagets andelar var kvalificerade så 

länge verksamheten i det senare företaget pågick. På detta sätt förhindrades den situationen 

där en förflyttning av verksamhet sker för att spara den samlade arbetsinkomsten i ett vi-

lande bolag. Denna bestämmelse togs ju sedan bort av lagstiftaren eftersom den ansågs 

som obehövlig. Werkell menade därmed att eftersom det ursprungliga bolagets verksamhet 

numera endast bestod av kapitalförvaltning, kunde dess andelar inte anses som kvalificera-

de på grund av den verksamhet som bedrevs i det nystartade bolaget. Regeringsrådet Sten-

man var som nämnts också av en skiljaktig mening och anförde att det ej var samma eller 

likartad verksamhet som bedrevs varför andelarna inte skulle anses som kvalificerade. En 

karenstid om fem år skulle därmed gälla.  
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Precis som Werkell anför och som det också nämns i det tredje kapitlet togs möjligheten till 

en förlängning av karenstiden bort eftersom det ansågs som obehövligt. Anledningen till 

varför den ansågs som obehövlig nämndes olyckligtvis inte närmare. Författaren ställer sig 

därför frågande till varför den ansågs som obehövlig och anser det beklagligt att detta aldrig 

angavs eftersom det då hade kunnat ge en bättre ledning för hur 57 kap. 4 § IL skall tolkas. 

Det skulle dock kunna tolkas som att en förlängning numera inte ansågs av lagstiftaren som 

möjligt, vilket i så fall skulle kunna leda till att Regeringsrätten har gjort en felaktig bedöm-

ning. Detta är dock väldigt osäkert. Om ett led i en bestämmelse tas bort borde detta leda 

till att den inte länge skall användas, vilket författaren ser som en naturlig tolkning av bort-

tagandet. Huruvida har domstolen istället härlett att en förlängning av karenstiden ändock 

är möjlig ur den proposition som gällde vid själva införandet av karensregeln, det vill säga 

inte den proposition som föranledde förändringen av karensregeln. Författaren får anse det 

klart att Regeringsrättens tolkning här har anpassats till vad själva syftet med bestämmelsen 

var vid dess införande, förbisett att ledet för förlängning av karenstiden tagits bort, och 

istället anpassat regeln efter vad som nu skall stoppas upp.  

Vidare var Alfreds av skiljaktig mening i Skatterättsnämnden i det andra fallet. Alfreds 

trodde att anledningen till slopandet av det sista ledet i bestämmelse som den såg ut innan 

var att en karenstid ändock skulle vara tillämplig på de aktier som fanns i det upphörande 

bolaget. Huruvida detta antagande stämmer eller inte låter författaren vara osagt. Dock 

måste det påpekas att det inte får anses som särskilt rättssäkert att slopa en bestämmelse 

som ändå är tänkt att gälla. Hade det då inte varit bättre att ha kvar det sista ledet? 

I det tredje fallet var Gäverth och Werkell skiljaktiga i Skatterättsnämnden. De ställde sig 

frågande till den ändring av karensregeln som nu skett genom Skatterättsnämndens tolk-

ning. Har bestämmelsens tolkningsområde numera utvidgats? Regeringsrådet Stenman var 

också av avvikande mening i detta fall. Stenman uttalade att via en bokstavstolkning av 57 

kap. 4 § IL så framgår det inte annat än att det är utifrån den ursprungliga verksamheten 

som en jämförelse skall göras. Detta skulle i sin tur medföra att andelarna endast skulle om-

fattas av en karenstid om fem år, vilket skulle påbörjas då andelsägaren slutade att vara 

verksam i det ursprungliga bolaget. Enligt författarens åsikt borde karenstiden aldrig kunna 

förlängas om en bokstavstolkning som görs som Stenman uttalar, eftersom jämförelsen i så 

fall utgår ifrån det första bolaget. Så länge det endast sker en verksamhet, till exempel kapi-

talförvaltning, vilket är en annan än den som tidigare bedrevs, skulle bolagen aldrig anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet. Dock är det inte denna tolkning som Regerings-



 

 
41 

rätten har gjort, utan har verksamheten delats upp i två bolag föreligger samma eller likar-

tad verksamhet.  

I det femte fallet fanns det tre stycken skiljaktiga. Grunden till detta var att den kapitalför-

valtning som bedrevs i det ursprungliga bolaget inte skulle anses som samma eller likartad 

verksamhet som den som bedrevs i det senare bolaget, precis som i de föregående fallens 

skiljaktiga mening. Ur RÅ 2010 ref. 11 och i Tivéus kommentar till fallet från hans artikel i 

Skattenytt, kan det utläsas att det finns sätt att bli av med en smitta. Genom att överlåta det 

första bolaget till ett holdingbolag kan så ske. Ägaren får dock inte vara aktiv i holdingbola-

get och efter fem beskattningsår är det möjligt för ägaren att avyttra holdingbolaget och 

därmed få ut pengarna som är intjänade i det ursprungliga fåmansföretaget till en kapitalbe-

skattning. Andelsägaren kan då vara hur aktiv som helst i ett annat fåmansföretag. Författa-

ren ställer sig frågandet till hur detta kan tillåtas. Det föreligger ju samma syfte bakom detta 

förfarande precis som i de andra, nämligen att genom skapade situationer undvika den hög-

re tjänstebeskattning som sker av kvalificerade andelar. Borde då inte denna situation också 

innefattas av bestämmelsen 57 kap. 4 § IL?  

Sammanfattningsvis kan det sägas om avgörandet att det självfallet är bra att tvivelaktigt 

skatteplanerande sätts stopp för. Genom att tolka och utvidga 57 kap. 4 § IL på det sätt 

som Regeringsrätten nu har gjort innebär detta att det inte längre är möjligt att varje år bil-

da ett nytt bolag som bara används i ett år och som sedan läggs vilande. När det först bil-

dade bolagets karenstid om fem år är slut har det varit möjligt att utdela sparat kapital till en 

kapitalbeskattning istället för i inkomstslaget tjänst. Att detta förfarande nu stoppas upp an-

ser författaren som tämligen självklart. Många av de situationer som behandlas i RÅ 2010 

ref. 11 är obestridligen inte av en helt ärlig karaktär. 

6.4.3 Rättssäkerhet och lagtolkning i samband med RÅ 2010 ref. 11 

Om det endast skall ses till den lagtext som står skriven i samband med ett rättssäkerhets-

perspektiv kan det tyckas att avgörandet i RÅ 2010 ref. 11 inte helt i linje med detta. Reger-

ingsrätten verkar hellre vilja satsa på effektiviteten samt att kolla på det bakomliggande syf-

tet med fåmansföretagsreglerna. Domstolen väljer genom sin dom att avskräcka folk från 

att skapa situationer som egentligen inte skulle finnas om en skatteplanerande baktanke inte 

fanns. Detta verkar dock har fungerat, eftersom det på flera av de stora revisionsbyråerna 

finns artiklar och andra skrivelser om att karensbolag nu bör skapas med försiktighet för att 
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inte bli smittat av fåmansföretagsreglerna även efter att fem beskattningsår har gått, se av-

snitt 4.6.  

Skatteverket har i flera av fallen varit av en annorlunda åsikt än Skatterättsnämnden. Förfat-

taren anser att detta är ett tecken på hur osäkert det har varit vilken tolkning som 57 kap. 4 

§ IL skall ges. Osäkerheten kring regeln går även att utläsas ur SOU 2002:52 där det uttala-

des att genom den ordalydelse som 57 kap. 4 § IL nu var försedd med möjliggjorde det att 

genom förflyttning av verksamhet kunde fåmansföretagsstämpeln tvättas bort. Detta ledde 

sedan till rapporten från Finansdepartementet, Reformerad ägarbeskattning  effektivitet, preven-

tion, legitimitet. Ur denna rapport kunde det tydligt utläsas en oro för att bolag som lades ner 

och där verksamheten sedan togs upp i ett annat fåmansföretag, blev av med fåmansföre-

tagsstämpeln i det första bolaget efter en karenstid om fem beskattningsår. Detta uttalande 

pekar än mer på hur pass osäkert och otydligt bestämmelsen i 57 kap. 4 § IL är utformad 

när till och med utredningsgrupper är osäkra på hur bestämmelsen skall tolkas. När ett så-

dant här stort tolkningsutrymme lämnas i en skatterättslig bestämmelse drar författaren 

slutsatsen att rättssäkerheten i dessa fall minskar. Desto mer osäkert hur en regel kommer 

att tolkas i en viss situation desto mindre kan den skattskyldige förutse konsekvenserna av 

ett visst handlande. Här, precis som beskrivet i avsnitt 5.1, överförs det behöriga organets 

beskattningskompetens från det lagstiftande organet till det rättstillämpade. Detta är be-

klagligt eftersom det faktum att bestämmelsen redan har uppmärksammat både i SOU 

2002:52 och i rapporten från Finansdepartementet då ändringar föreslogs. Ändringarna 

som föreslogs var ju tillbaka till hur karensregeln tidigare såg ut innan den förändrades år 

1995, nämligen då en förlängning av karenstiden var möjlig. Något som författaren nu an-

ser har skett av domstolen istället för av lagstiftaren.  

Det kan ifrågasättas hur starkt rättssäkerheten och förutsebarheten skall vara för människor 

som på olika sätt försöker kringgå lagstiftningen. Skall en person som på ett medvetet sätt 

har skapat en situation vars syfte är att undgå den beskattning som egentligen skall utgå 

skyddas i samma utsträckning som en person med ärliga avsikter? Författaren anser att för-

utsebarheten för dessa människor inte bör prioriteras lika högt som i normala fall. Att 

uppmärksamma är dessutom att det ofta inte är enskilda personer som står bakom skatte-

planerandet, utan för att planera behövs det ofta hjälp utifrån i form av skattekonsulter och 

annan expertis. Denna hjälp är oftast mycket kunnig inom skatterätt och är medveten om 

de svagheter in systemet som finns.  
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Vidare anser författaren det klart att Regeringsrätten genom utgången i de olika målen, 

samt domstolens tolkning av 57 kap. 4 § IL, utvidgar bestämmelsen för att anpassa den till 

det bakomliggande syftet med fåmansföretagsreglerna, vilket är att inkomster som egentli-

gen hänför sig till inkomstslaget tjänst inte skall beskattas som kapitalinkomster. Författa-

ren skulle därmed gärna se en lagändring av 57 kap. 4 § IL, där bestämmelsen ordentligt 

förtydligas. Är en förlängning av karenstiden möjlig bör det uttryckligen stå i den direkta 

lagtexten. Det är av vikt att detta inte endast kan utläsas ur praxis utan, med legalitetsprin-

cipen i minne, även i skriven lagtext.  

Om karenstiden efter avgörandet i RÅ 2010 ref. 11 skall kunna förlängas kanske det istället 

borde antingen sättas en maxgräns för karenstiden alternativt inte ingen gräns alls. Utan så 

länge det bedrivs samma eller likartad verksamhet fortsätts det första företaget att smittas, 

precis som stadgades i bestämmelsen tidigare.  

6.5 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att utreda huruvida karensregeln som återfinns i 57 kap. 4 

och 6 §§ IL uppfyller de ändamål vilka bestämmelserna har getts. Syftet med 57 kap. 4 och 

6 §§ IL är att förhindra att inkomster som egentligen är tjänsteinkomster beskattas i in-

komstslaget kapital.  

Angående 57 kap. 4 § IL kan det sägas att bestämmelsen faktiskt kommer åt situationer där 

inkomster som skall beskattas i inkomstslaget tjänst försöks omvandlas till kapitalinkoms-

ter. Huruvida, kan det sägas att det föreligger osäkerheter kring hur 57 kap. 4 § IL skall tol-

kas. Det får dock antas att om den är tänkt att bestämmelsen skall tolkas såsom Regerings-

rätten i RÅ 2010 ref. 11 nu har gjort så uppfyller bestämmelsen sitt syfte, eftersom den an-

griper situationer vilka syftar till att kringgå reglerna om fåmansföretag.   

De situationer som 57 kap. 6 § IL kommer åt är rena situationer vilka inte har ett kringgå-

ende av reglerna som syfte, således situationer där fåmansföretag upphör att vara fåmansfö-

retag på grund av företagsekonomiska grunder. Till följd därav kan det sägas att denna be-

stämmelse inte kommer åt de situationer som den är tänkt att innefatta.  
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