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Sammanfattning 
Skatteverket bestämde sig hösten 2005 för att påbörja en utredning av hur mycket förmö-
genhetsbeskattningsbar överlikviditet som kunde anses föreligga i de svenska onoterade ak-
tiebolagen. Det var i och med denna kampanj som artisten Magnus Uggla drabbades av en 
mycket kraftig upptaxering av sin förmögenhetsskatt, på grund av att en i bolaget ackumu-
lerad kapitaltillgång ansågs vara rörelsefrämmande. Detta vållade stor uppmärksamhet 
bland allmänheten men även i media där bland annat namnet lex Uggla uppstod. 

Vid innehav av onoterade aktier skall en värdering av bolagets tillgångar och skulder göras 
för att således bestämma vilket värde aktierna skall åsättas vid förmögenhetsbeskattningen. 
De tillgångar som kan anses ingå i bolagets rörelse eller som ett led i denna är förmögen-
hetsskattefria, såtillvida de inte ansetts vara oproportionerligt stora. De tillgångar som där-
emot bedöms vara rörelsefrämmande skall tas upp av delägaren i proportion till dennes ak-
tieinnehav. Denna gränsdragning är dock mycket komplicerad då några klara riktlinjer i 
dagsläget inte finns att tillgå och leder därmed till en betydande rättsosäkerhet. 

I dagsläget är riktlinjerna för beräkning av överlikviditet ytterst godtyckliga då de ofta färgas 
av den handläggande tjänstemannens personliga åsikter. Detta leder till en total oförutse-
barhet för delägarna och där likabehandlingsprincipen även lyser med sin frånvaro. 

En annan situation som kan anses kränka det viktiga kvalitetskravet, vilket bör tillämpas vid 
bedömningen av all lagtext, är då delägarna inte ges rätt att dra av latent skatt. Det måste 
anses oproportionerligt att avdrag inte skall få göras för den fiktiva skatt som skulle komma 
att utgå vid ett kapitaluttag ur bolaget. Det kan inte heller anses vara frågan om någon lika-
behandling mellan direkt och indirekt ägande i denna situation, eller då en i dagens samhäl-
le obefogad uppdelning görs mellan olika aktiesorter samt registreringsland. En dylik åt-
skillnad måste anses strida mot den i EG rätten stadgade fria rörligheten för kapital samt 
även mot etableringsfriheten. 

Någon omfattande lagändring eller ett generellt avskaffande av förmögenhetsskattelagen 
verkar inte vara aktuellt inom den närmsta framtiden enligt de diskussioner som har förts 
mellan regeringen och stödpartierna den senaste tiden. Lagstiftaren bör därmed ta sitt an-
svar och publicera nödvändiga förtydliganden för att råda bot på reglernas idag generella 
och godtyckliga karaktär. Även beviskraven bör ses över då delägarna idag åläggs en opro-
portionerligt hög bevisbörda. 
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Abstract 
In autumn 2005, SKV (equivalent to IRS) decided to conduct an investigation con-
cerning how much taxable excess liquidity that could be regarded to exist in the un-
quoted Swedish corperations. It was during to this campaign that the artist Magnus 
Uggla’s capital tax was hit by a huge increase, this because of assets accumulated in 
his corperation that was not related to its business. This caused a lot of attention 
amongst the general public but also in media, who invented the phrase lex Uggla. 

If possessing unquoted shares, a valuation of the corperations asset and debts shall 
be performed to decide their estimated and taxable value. The assets tied to the busi-
ness are free from capital taxation, unless they are concidered to be unproportionally 
big. The assets regarded, as being non-related to the corperation´s business shall be 
filled in the owner´s income-tax return in proportion to the percentage of shares 
owned. To stake out these boundaries is however very complicated due to the lack of 
clear guidelines, and is therefore undermining the legal security. 

Today the guidelines for calculating excess liquidity are very arbitrary and coloured 
by the civil servant who is handling the case´s personal opinion. This leads to a to-
tally unpredictable resault for the part owners, and the principal of eqaul treatment is 
set aside. 

Another situation that could be considered to violate the important demand of qual-
ity, which should always be applied when judging legal acts, is when the part owners 
are not allowed to make deductions for latent tax. It must be considered unpropor-
tional that these kinds of deductions are denied, since an extraction of capital from 
the corperation would lead to an additional taxation. Furthermore this cannot be 
considered an equal treatment between direct and indirect ownership, and neither 
can the unjustified differentiation between the various kinds of shares and the coun-
tries that they are registrated in. 

A considerable change of the law or an abolishment of the capital taxation does not 
seem to be on the cards in the near future, according to the discussions between the 
government and its supporting parties. The legislator should therefore accept his re-
sponsibility and publish a much-needed clarification to remedy the rules general and 
arbitrary character. It is also necessary to alter the burden of proof, since it is now 
too exceeded on the behalf of the shareholders.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Förmögenhetsbeskattning infördes i Sverige redan 1947 och har ofta ansetts vara den strik-
taste inom EU.1 Ett antal lättnadsregler där nettovärdet reducerades till 30 % för arbetande 
kapital infördes dock under 70-talet, då denna skatt ansågs utgöra ett hinder för tillväxten 
hos små och medelstora företag. Dessa lättnadsregler inriktade sig inledningsvis främst på 
beskattningen av den likviditet som genererats av själva rörelsen eller av jordbruk.2 1993 
utvidgades dessa regler ytterligare då värdet av det arbetande kapitalet, vilket numera även 
innefattar tillgångar i fastighetsförvaltning, nedsattes till ett värde av noll vid förmögen-
hetsbeskattningen.3 

I början av år 2005 aktualiserades denna skatt återigen då Skatteverket drog igång en kam-
panj för att utreda hur mycket förmögenhetsbeskattningsbar överlikviditet som fanns i de 
svenska onoterade bolagen.4 Men det var i och med upptaxeringen av artisten Magnus Ugg-
las förmögenhetsskatt under hösten 2005 som den mycket uppmärksammade debatten 
kring ägare av onoterade aktier, vilka förmögenhetsbeskattas för rörelsefrämmande till-
gångar i onoterade bolag, inleddes. Denna beskattning tillkom för att förhindra privatper-
soner från att föra över privata kapitaltillgångar till sina onoterade bolag för att därmed 
minska sitt beskattningsunderlag.5 I Dagens Industri blev debatten särskilt het där fenome-
net även gavs namnet Lex Uggla, vilket senare har blivit allmänt accepterat. 

Det hävdas i en undersökning som Företagarna utfört i samarbete med Upplysningscentra-
len (UC) att 45 000 företagare nu hotas av denna reglering,6 medan Skatteverket hävdar att 
det endast berör cirka 1000 personer upp till ett värde av 50 miljoner kronor och inte 132 
miljarder som uppges i nämnda undersökning.7 

Som huvudregel skall onoterade aktier förmögenhetsbeskattas med undantag för sådana 
tillgångar som ingår i rörelsen eller är lånefinansierade.8 I samband med detta uppkommer 
dock vissa tolkningsproblem då det ofta är svårt att avgöra om tillgångarna i ett bolag skall 
anses vara rörelsetillgångar, eller om de bör ses som rena kapitalplaceringar och därmed är 
förmögenhetsskattepliktiga (så kallad överlikviditet). Det finns ingen rättspraxis från Reger-
ingsrätten som skapar klarhet, vilket medför att föråldrade och ofullständiga anvisningar 
                                                 

1 De flesta länder har i dagsläget avskaffat denna skatt såsom exempelvis Danmark (1997), Tyskland (1997) 
samt Nederländerna (2001), Men bland de sju EU-länder som i dagsläget uttar förmögenhetsskatt har Sveri-
ge fortfarande den strängaste. Se vidare Svensson, Ulf, Kapital, gåva och förmögenhet (2004), 2. 343. 

2 Prop. 1977/78:40. 

3 Enligt Skatteverkets (SKV:s) skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, avsnitt 3.1. 

4 Företagarförbundet, Lex Uggla (http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/89.php per 2006-02-27). 

5 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 53. 

6 Se Dagens industri 5 december 2005, s. 8 samt Företagarnas hemsida 
(http://www.foretagarna.se/sverige/ContentPageA____655.aspx per 2006-02-27). 

7 Sagt av en representant för skatteverket under ett lunchseminarium på Mannerheim Swartling Advokatbyrå 
AB i Stockholm den 14 februari 2006. 

8 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 51. 
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måste användas.9 Detta kan således hota rättssäkerheten då exempelvis det viktiga kvali-
tetskravet och kravet på likabehandling inte uppfylls. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda om och isåfall på vilket sätt Lex Uggla-reglerna som 
de idag är utformade kan anses utgöra ett hot mot rättssäkerheten i Sverige. 

1.3 Metod 
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod, där de traditionella rättskällorna brukas för 
att fastställa det gällande rättsläget, eventuella nödvändiga förändringar samt ger anvisning-
ar om hur de relevanta rättsreglerna skall förstås och tillämpas. Rättkällorna skall enligt 
nämnda metod konsulteras i följande ordning; lagtext (skall beaktas), förarbeten (bör beak-
tas), praxis (bör beaktas) samt doktrin (kan beaktas).10 

Uppsatsen grundar sig ytterst på lagtextens ordalydelse, men rättspraxis från spelar även en 
betydande roll för rättslägets korrekta fastställande. Det kan diskuteras vilket rättsvärde un-
derinstansernas praxis skall åsättas, men då jag anser att dessa fall kan hjälpa till att klargöra 
Lex Uggla-reglernas tillämplighet gällande vissa specifika problem så tillämpar jag dem i av-
saknad på klarare regler. Det bör förövrigt ur likabehandlingssynkunkt vara riktigt att beak-
ta underinstansernas resonemang för att uppnå en i de olika domstolarna uniform behand-
ling. Europadomstolens, EG-domstolens samt Europakommissionens avgöranden har 
även dessa stor betydelse då de innefattas i den svenska rättsordningen enligt 2 och 3 §§ an-
slutningslagen (tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anled-
ning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen). 

Förarbeten samt olika former av offentligt tyck har studerats för att förstå syftet med de 
berörda bestämmelserna i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Vad beträffar 
doktrin har denna främst haft betydelse för att framföra rådande åsikter samt för att de-
skriptivt fastställa rättsläget i uppsatsen inledande kapitel. 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer i denna uppsats endast att behandla förmögenhetsskattelagens inverkan på be-
skattningen av onoterade aktier och inte närmare berörs dess generella tillämpning eller be-
hövlighet, då detta ligger utanför uppsatsens syfte. Jag kommer av utrymmesskäl heller inte 
att närmare beröra de skärpta 3:12-reglerna eller deras inverkan på delägarens totala skatte-
börda, trots att dessa kan anses medverka till att förvärra den eventuella oproportionalite-
ten med Lex Uggla-reglerna. 

För att förenkla behandlas enbart delägare vilka utgörs av fysiska personer och inte stiftel-
ser, föreningar, samfund, dödsbon etc. för vilka, enligt 6 § 2 st. lagen (1997:323) om statlig 
förmögenhetsskatt, samma regler är gällande. Inte heller kommer frågor rörande fastigheter 
som nyttjas av ägaren och tillhörande skulder att beröras på grund av utrymmesbrist. 

                                                 

9 Exempelvis dåvarande Riksskatteverkets (RSV:s) rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s 
utdelning av aktier i Metro AG samt NJA 1986:24. 

10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod (2001), s. 38. 
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Diskussionerna kring skattetilläggen på 40 %, vilket de som drabbats av Lex Uggla-reglerna 
hittills tvingats betala på den undandragna skatten, kommer att lämnas utanför uppsatsen. 
Dels för att detta inte inkluderas i uppsatsens syfte men även på grund av att Skatteverkets 
generaldirektör har lovat att dylikt skattetillägg inte skall utgå fram tills dess att reglerna har 
setts över.11 

Tillgången till relevanta rättsfall är i dagsläget mycket begränsad då någon officiell publice-
ring av Läns- och Kammarrättens domar inte sker. Avgränsningar har därför helt enkelt 
gjorts till de fall jag har haft möjlighet att analysera. 

1.5 Disposition 
För att ge läsaren en grundläggande förståelse för beskattningen av onoterade aktier inleds 
uppsatsen med ett deskriptivt kapitel. Där görs en kort genomgång av huvudregeln för be-
skattningen samt hur värderingen av aktierna generellt skall utföras. Då det i detta kapitel 
konstateras vara bolagets tillgångar och avdragsgilla skulder som ligger till grund för värde-
ringen av delägarnas aktier kommer dessa begrepp närmare att beröras i de efterföljande 
kapitlen. 

I kapitel tre ges således en redogörelse för hur bolagets tillgångar i olika situationer skall 
värderas och vilka rättssäkerhetsrisker som kan aktualiseras i och med diverse vaga uttryck 
och godtyckliga bedömningar. I kapitel fyra görs sedan en liknande bedömning av bolagets 
avdragsgilla skulder. 

Härefter kommer sedan frågan om vem som skall anses ha bevisbördan för att värderingen 
av bolagets tillgångar och skulder är korrekt att beröras. Jag anser detta vara ett relevant ka-
pitel då denna värdering ofta är mycket komplicerad och det således är av stor vikt att klar-
göra vilken bevisbörda som åvilar de olika parterna. 

Detta åtföljs i kapitel sex av en kort diskussion om huruvida Lex Uggla-reglerna kan anses 
utgöra ett hot mot rättssäkerheten och isåfall på vilket sätt. Detta kapitel är närmast en 
sammanfattning av de tidigare framförda argumenten men är av vikt för att skapa en klara-
re bild av situationen. 

I kapitel sju ställs sedan frågan om huruvida det är möjligt att undvika dessa så kallade Lex 
Uggla-regler och några förslag ges även på hur man isåfall bör göra. Uppsatsen avslutas se-
dan med en några sammanfattande synpunkter rörande det behandlade materialet. 

 

 

 

                                                 

11 FöretagarFörbundet, Lex Uggla (http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/89.php per 2006-02-27). 
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2 Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier 

2.1 Huvudregel 
Huvudregeln för förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier i 3 § 1 st. 5 p. lagen 
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (fortsättningsvis benämnd SFL) stadgar, att alla 
onoterade aktier skall anses utgöra skattepliktiga tillgångar. Värdet av dessa skall därmed tas 
upp till sitt marknadsvärde av alla obegränsat12 skattskyldiga personer i deras självdeklara-
tioner, om inte annat följer av 10-17 §§ SFL. Detta genombrott av den annars så strikta 
gränsen mellan delägare och aktiebolag görs med tanke på att dessa bolag i sig inte är skat-
tepliktiga vid förmögenhetsbeskattningen,13 och möjlighet att således undvika förmögen-
hetsskatt genom att placera sina privata tillgångar i dessa bolag skall inte ges delägarna.14 
Med onoterade aktier menas här aktier som inte är ”föremål för kontinuerlig allmäntillgäng-
lig notering på grundval av marknadsmässig omsättning” och som varken är noterade på 
svensk eller utländsk börs enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) (fortsättnings-
vis benämnd IL) e contrario. 

Det är alltså den onoterade aktien i sig som för delägaren utgör den egentliga skattepliktiga 
tillgången. Delägaren beskattas alltså inte direkt för bolagets förmögenhet, men denna lig-
ger till grund för beräkningen av aktiens skattemässiga värde.15 Därför görs i det följande 
bland annat en utredning om hur en värdering av bolagets tillgångar skall utföras och vilka 
skulder som är avdragsgilla. 

2.2 Värdering 
Att värdera ett bolags tillgångar är inte helt oproblematiskt och värdet kan vid tillämpandet 
av ett relativt svårhanterligt undantag i vissa fall nedsättas till noll för bolagets arbetande 
kapital. Detta på grund av att det arbetande kapitalet sällan kan frigöras utan en relativt in-
gripande förändring och kan därför inte klassas som en placeringsform för sparmedel eller 
ett undandragande av förmögenhetsbeskattningsbara tillgångar.16 

Enligt 14 § 1 st. SFL skall delägarrätter vilka definieras i 48 kap. 2 § 1 st. IL värderas såsom 
de skulle ha gjort om bolagets tillgångar och skulder innehafts direkt av delägaren, såtillvida 
inte någonting annat följer av andra stycket eller 13 § SFL. Det vill säga om tillgången eller 
skulden anses ingå i skattefri näringsverksamhet hos den juridiska personen i enlighet med 
21 § kommunalskattelagen (1928:370)17 (fortsättningsvis benämnd KSL) skall detsamma 

                                                 

12 Se 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) för definition. 

13 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt: lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (2005), s. 
473. 

14 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 53.  

15 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, avsnitt 3.2. 

16 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt: lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (2005), s. 
472. 

17 Av 21 § KSL följer att med näringsverksamhet avses yrkesmässig självständigt bedriven förvärvsverksam-
het. 
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anses gälla för delägaren.18 Exempel på näringsverksamhet kan vara lagertillgångar, ford-
ringar samt skadestånd såtillvida dessa inte kan anses utgöra kapitalförvaltning19 enligt 13 
kap. 1 och 7 §§ IL. Värderingen görs som tidigare nämnts på detta sätt för att undvika ett 
undandragande av förmögenhetsbeskattningsbara tillgångar genom att dessa läggs in som 
värdepapper i den skattskyldiges egna onoterade bolag.20 Man bör alltså börja med att fast-
ställa delägarens direkta beskattningsunderlag som enligt 2 § 1 st. SFL utgörs av de totala 
skattepliktiga tillgångarna (3 § 1 st. SFL) med avdrag för de avdragsgilla skulderna (4 § 
SFL), vilket görs i kapitel tre och fyra i uppsatsen. 

Begreppet näringsverksamhet kan dock eventuellt komma att hota Sveriges rättssäkerhet 
eftersom det så kallade kvalitetskravet21 eventuellt inte kan anses uppfyllt då någon tydlig 
vägledning för delägarna inte finns att tillgå. Vid deklaration har delägarna ofta svårt att av-
göra till vilket värde aktierna skall tas upp och ibland även om de överhuvudtaget kommer 
att beröras av de så kallade Lex Uggla-reglerna. Skatteverket kom i mars 2006 ut med en 
handledning inför upprättandet av deklarationerna för 2006 års taxering för att öka förut-
sebarheten för delägarna.22 Denna är dock av mycket generell karaktär och syftar främst till 
att ge delägarna en allmän vägledning så att de därigenom skall ha en möjlighet att avgöra 
om de kan tänkas omfattas av Lex Uggla-reglerna. Någon större hjälp anser jag således inte 
att handledningen bidrar med då den viktiga frågan hur en eventuell värdering av delägar-
nas onoterade aktier sedan bör utföras inte behandlas. Detta är enligt mig förkastligt då del-
ägarna bör kunna förutse hur stor skattekostnaden kan tänkas bli redan i ett tidigt skede ef-
tersom förmögenhetsskatten i vissa fall kan uppgå till ansenliga summor och begreppet 
kommer därför i olika sammanhang att närmare beröras i kommande kapitel. 

Slutligen vill jag uppmärksamma läsaren på att den berörda 14 § SFL från och med 2002 
års taxering inte längre använder sig av begreppet näringsverksamhet utan av rörelse, vilket 
dock främst verkar vara ett sätt att markera att skattepliktiga tillgångar som utgörs av kon-
tanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar som inte innehas som ett led i rörelsen 
inte är skattefria, vilket var utgångspunkten i rättspraxis även innan genomförd ändring.23 
Någon nämnvärd inverkan på värderingen av bolagets tillgångar har alltså inte denna änd-
ring och begreppen kommer därför synonymt att användas i denna uppsats. 

 

                                                 

18 Prop. 2000/01:22 Anpassningar på förmögenhetsskatteområdet till EG-fördraget, m.m., s 112-113 samt 
prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetskattelagstiftning, s. 91. 

19 Exempelvis delägarrätter, fordringsrätter, andelar i handelsbolag samt de i 52 kap. IL nämnda tillgångar vil-
ka skall förmögenhetsbeskattas enligt prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, avsnitt 8.1 för-
fattningskommentarer till 3 §. 

20 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 53. 

21 Om kvalitetskravet skall anses uppfyllt bör lagtexten vara tillräckligt preciserad så att konsekvensen av ett 
visst handlande redan på förhand kan avgöras. Lagtexten skall även vara tillgänglig för alla. Se vidare avsnitt 
6.1.  

22 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag. 

23 Prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG- fördraget, m.m., s. 112-113. 
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3 Skattepliktiga tillgångar 

3.1 Begreppet rörelse 
I detta tredje kapitel kommer värderingen av bolagets finansiella tillgångar närmare att be-
röras då det tidigare konstaterats vara dessa som ligger till grund för värderingen av de ono-
terade aktierna. 

Bolagets tillgångar skall inledningsvis behandlas enhetligt enligt Skatteverkets i mars 2006 
utkomna och tidigare berörda handledning.24 Detta betyder att någon åtskillnad inte skall 
göras mellan bankmedel, obligationer, aktier eller fondandelar och beskattning bör således 
som huvudregel ske av alla bolagets tillgångar. Som tidigare nämndes finns det dock ett un-
dantag från förmögenhetsskatteplikten för tillgångar som utgör en del av bolagets rörelse, 
så kallat arbetande kapital. 

Enligt 13:2 IL framgår att bolagets alla tillgångar och skulder skall inräknas i begreppet när-
ingsverksamhet (rörelse) medan det i 13:7 1 st. IL stadgas att samma regler dock inte är gäl-
lande för delägarna där en uppdelning mellan kapital och näringsverksamhet skall göras. De 
tillgångar som för delägaren inte ”anses utgöra förvärvskälla i inkomstslaget rörelse, jord-
bruksfastighet eller annan fastighet i den betydelse som dessa begrepp hade KSL i dess ly-
delse intill den 1 juli 1990” utgör del av inkomstslaget kapital och delägarna skall därmed 
förmögenhetsbeskattas i proportion till sitt aktieinnehav.25 Detta på grund av att kapitalför-
valtning inte anses vara förmögenhetsskattefritt och tillgångarna skall därmed bedömas och 
värderas enligt övriga bestämmelser i SFL.26 Exempelvis skall denna kapitalbeskattning vär-
deras såsom den hade gjort om de onoterade aktierna hade ”ägts direkt av delägaren”27 i 
enlighet med reglerna i 3 § 1 st. 3 till 7 SFL.28 

Denna reglering leder till ett antal svårigheter då det som tidigare nämnts vid ett direkt 
ägande skall tillämpas skatteplikt för tillgångar som faller utanför den näringsverksamhet 
vilket åsyftas i 13 kap. 1 och 7 §§ IL. För indirekta innehav av berörda onoterade aktier 
skall hänsyn däremot tas till om tillgången eller skulden kan anses ingå i en rörelse hos före-
taget då en tolkning av 14 § 1 st. SFL görs. 

Vad som då menas med rörelse hittar vi i 2 kap. 24 § IL där det definieras som ”annan 
verksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar” såsom 
bankmedel, obligationer, fondandelar, noterade aktier etc. Dock exkluderas inte dessa upp-

                                                 

24 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, avsnitt 2. 

25 Westberg Björn, Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, Skat-
tenytt 2006, s. 13. 

26 Se bland annat RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2000 års taxering, s. 
680. 

27 Se 14 § 1 st. SFL. 

28 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, avsnitt 8.1 författningskommentar till 14 §. 
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räknade tillgångar om de innehas som ett led i rörelsen,29 såtillvida de inte är oproportioner-
ligt stora.30 

Bolagets tillgångar måste dock även vara bundna till verksamheten eller ha ett naturligt 
samband med denna för att kunna anses utgöra bolagets arbetande kapital,31 vilket även 
kommit till uttryck i diverse domar från underinstanserna. 

3.1.1 Mål nr 1666-97 m.fl. 

Det fastslås här att arbetande kapital i ett bolag bör vara ”bundet till verksamheten eller i 
vart fall ha ett naturligt samband eller inre sammanhang med näringsverksamheten och 
som inte kan frigöras utan att företaget, helt eller delvis, avyttras eller att framtida invester-
ingsplaner omintetgörs”32. Investeringsplaner som ligger alldeles för långt in i framtiden 
kan därmed alltså inte beaktas. 

3.1.2 Mål nr 1321-96 

Till grund för bedömningen av om tillgångar i bolaget kan anses vara arbetande kapital tas 
hänsyn till ”verksamhetens art och omfattning, framtida branschutveckling, investerings-
planer och liknande under viss tid framåt. Medlen skall dock alltid ha ett nära samband med 
verksamheten för att inte räknas som rörelsefrämmande.”33 

3.2 Led i rörelsen 
Förmögenhetsbeskattning av kontanta medel, värdepapper34 och liknande tillgångar skall 
alltså generellt ske då dessa anses innehavda i kapitalplaceringssyfte (så kallat icke arbetande 
kapital), såtillvida dessa tillgångar inte ingår som ett led i bolagets rörelse.35 Att avgöra när 
en dylik tillgång kan anses inkluderad i detta luddiga begrepp är dock inte problemfritt och 
bedömningen bör inledningsvis utgå från företagets regler och inte de för enskild närings-
idkare enligt författningskommentaren till 14 § 1 st. SFL. 

Men kan alltså säga att värderingen sker i två steg. Först görs en bedömning av huruvida en 
tillgång skall anses utgöra en del av bolagets rörelse och om så inte är fallet skall denna se-
dan i steg två bedömas enligt SFL:s övriga bestämmelser.36 

Kammarrätten i Stockholm har berört frågan när en tillgång kan anses utgöra ett led i ett 
bolags rörelse och domen kommer här att kort analyseras då den kan tjäna till att skapa viss 

                                                 

29 Prop. 2000/01:22 Anpassningar till förmögenhetsskatteområdet till EG-fördraget, m.m., s. 112. 

30 Se NJA 1986:24 där HD slår fast att överlikviditet skall förmögenhetsbeskattas. 

31 RSV:s rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s utdelning av aktier i Metro AG, s. 7 och 9. 

32 Dom meddelad av Länsrätten i Norrbottens län den 6 april 1999 i mål nr 1666-97 m.fl. 

33 Dom meddelad i Länsrätten i Örebro län den 18 mars 1997 i mål nr 1321-96. 

34 Se exempelvis RÅ 81 1:4 (fysiska personer) samt RÅ 2003:29 (juridiska personer) rörande värdepapper. 

35 Prop. 2000/01:22 Anpassningar på förmögenhetsskatteområdet till EG-fördraget, m.m., s. 112-113. 

36 Skatteverkets omprövningsbeslut den 1 mars 2003, referensnummer 101 53374-05/5472, s. 4. 
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vägledning.37 I fallet motsatte sig en av delägarna Skattemyndighetens upptaxering av den-
nes förmögenhetsskatt då han ansåg att de beskattade tillgångarna utgjorde ett led i bolagets 
rörelse. Det aktuella företaget bedrev försäljning av hedgefoner (kapitalförvaltande verk-
samhet) och den skattskyldige hävdade att bolaget hade som strategi att självt äga andelar 
för att inge förtroende för fondens risknivå. Det var enligt honom inte frågan om någon 
kapitalplacerande verksamhet då det i sådant fall hade varit fördelaktigare att sprida risken 
istället för att placera samtliga tillgångar i denna låsta fond. Fonden bör inte jämställas med 
börsaktier eller traditionella värdepappersfonder då inlösen i den aktuella fonden endast 
kunde ske en gång per kvartal. Någon värdepappershandel hade enligt honom egentligen 
aldrig bedrivits utan bolaget var enbart ett fondbolag för nämnda värdepappersfond i en-
lighet med lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och därmed näringsbetingat. 

Att denna bransch är mycket riskfylld gör även att det kan vara svårt att få lån från andra 
håll och en hög likviditet bör därför byggas upp i bolaget för att vid behov kunna utvidga 
verksamheten. I fallet refereras här till RÅ 2003:49 där gränsdragningen mellan kapitalför-
valtning och värdepappersrörelse berörs och där uttalas att företag i många fall behöver en 
viss överlikviditet för att kunna möta konjunktursvängningar och dylikt på ett bra sätt. Jag 
håller med om detta och anser att det måste anses orättvist om åtskillnad skall göras mellan 
egenfinansierade och lånefinansierade tillgångar, då det i sådant fall uppenbarligen inte är 
frågan om någon likabehandlig. Likabehandling är en i 1 kap. 9 § RF lagstadgad rättighet 
som skall följas om det inte finns särskilda skäl att göra avsteg från denna princip, vilket jag 
i detta fall inte anser det finnas. Detta godtogs dock inte av Länsrätten som konstaterade 
att finansiering hade kunnat ske på annat sätt och att fonden närmast kunde anses ha ka-
raktären av en kapitalplaceringstillgång. 

Skatteverket konstaterade även att delägarens argument inte var helt kompatibla och påpe-
kade att om överlikviditeten var att anse som ett substitut till lån måste de vid eventuellt 
kapitalbehov säljas av, vilket motsäger argumentet om att inneha dem för att skapa förtro-
ende på marknaden. Skatteverket ansåg dessutom att förtroende för fondens risknivå inte 
heller kunde tillmätas någon självständig betydelse då andra faktorer ansågs viktigare, så-
som exempelvis en hög och stabil avkastning. Länsrätten höll med om detta och påpekade 
att tillgångarna lätt kunde frigöras genom försäljning och att dessa därmed inte kunde anses 
utgöra ett led i bolagets rörelse och beskattning i enlighet med gällande rätt utdömdes såle-
des.38 Jag anser att denna bedömning kan leda till att svenska onoterade bolag inte ges möj-
lighet att investera sin vinst på ett klokt och bra sätt då värdepappershandel kanske ibland 
är det bästa sättet att placera sin överlikviditet på ett vinstgenererande sätt. Bolagets framti-
da likviditetsbehov bör inte ifrågasättas så skarpt som jag anser att det i detta fall görs. 

Denna dom är dock på intet sätt klargörande men syftar till att ge en viss förståelse för hur 
domstolen kan grunda sin relativt godtyckliga bedömning. Skatteverket har i sin senaste 
handledning heller inte utvecklat detta närmare utan konstaterar enbart att då de i kapitlet 
behandlade tillgångarna enkelt kan omvandlas till kontanta medel skall de likställas med 
bankmedel och bör därmed kunna anses utgöra ett led i bolagets rörelse.39 Att endast kon-
statera att dessa tillgångar i vissa fall kan vara en ett led i rörelsen trots att de är så kallade 
kapitaltillgångar och sedan inte ge någon närmare förklaring på vilka krav som uppställs för 

                                                 

37 Dom meddelad av Kammarrätten i Stockholm den 21 september 2005 i mål nr 77991-02. 

38 Se prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 52 angående hänvisning till gällande rätt. 

39 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, s. 2. 
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detta är för mig obegripligt. Rättsosäkerheten är således även fortsättningsvis stor på detta 
område. 

Jag anser att denna rättsosäkerhet hotar företagarklimatet i Sverige genom att investerings-
viljan sjunker hos flera lönsamma företag, vilket i sin tur hämmar deras tillväxt samt där-
igenom uppkomsten av nya arbeten. Bland annat oförutsebarheten hos svensk skattelag-
stiftning förorsakar även en kapitalflykt till utlandet på minst 500 miljarder kronor enligt 
Skatteverkets egna beräkningar samt en minskad investeringsvilja hos utländska bolag och 
privatpersoner.40 Jag anser detta vara ett hot, inte bara mot det svenska välståndet utan 
även mot Lissabonprocessen då denna stadgar att de länder som valt att understöda denna 
strategi, däribland Sverige, skall sträva efter ett bra företagarklimat. Detta betyder att bland 
annat investeringsviljan samt tillgången till riskvilligt kapital är viktiga byggstenar och inte 
bör motverkas.41 

En sak som ytterligare förtjänar att nämnas är det faktum att även om aktier vid uttagsbe-
skattningen anses vara näringsbetingade42 behöver detta inte betyda att de vid förmögen-
hetsbeskattningen skall ses som ett led i bolagets rörelse enligt RR i mål nr 723-05 den 19 
december 2005. Westberg påpekar att konsekvenserna av detta leder till en total oförutse-
bar bedömning av delägarnas aktieinnehav.43 

3.3 Överlikviditet 
Om en tillgång då konstaterats utgöra en del av bolagets rörelse eller ett led i denna måste 
man därefter ställa sig frågan om tillgången kan anses vara oproportionerligt stor. Detta av-
snitt syftar således till att utröna när en tillgång kan anses utgöra så kallad överlikviditet, vil-
ken skall presumeras vara förmögenhetsbeskattningsbart kapital enligt Kammarrätten i 
Sundsvall44. I denna dom utreds dock inte hur dylik överlikviditet skall beräknas utan en-
dast att den bör vara betydande. 

I en dom avgjord i Göta Hovrätt45 ställdes frågan om hur beräkningen av överlikviditet 
skall beaktas. De så kallade lättnadsreglerna i 3 och 4 §§ i den nu upphävda lagen 
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt kunde inte tillämpas på rörelsefrämmande kapital 
och en utredning företogs således för att utreda om bolagets i fallet aktuella tillgångar var 
att anse som arbetande kapital. Bedömningen utgick från Riksskatteverkets fortfarande till-

                                                 

40 Storwall, Anna-Karin, Slopad skatt får hem flyttlassen 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2004%5c
03%5c19%5c102167 per 2006-04-20). 

41 Se vidare Europeiska kommissionen, Growth and jobs: working together for Europe’s future : a new start 
for the Lisbon strategy (2005). 

42 Om en aktie skall anses vara näringsbetingad eller ej bedöms enligt schablonregeln i 24 kap. 14 § 1 st. IL. 

43 Westberg, Björn, Ny dom belyser den omöjliga lex Uggla, 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c
12%5c30%5c170346%26src%3ddi per 2006-02-10). 

44 Dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall den 2 december 2004 i mål 2745-2746-02. 

45 Dom meddelad i Göta Hovrätt den 30 januari 2002 i mål 1309-99. 
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lämpade rekommendationer om värdering av aktie från 199146, där fordringar och likvida 
omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna. 

Det ansågs att bolagets kortsiktiga betalningsförmåga, det vill säga kassalikviditeten47, torde 
vara utgångspunkten för denna bedömning och skall ligga på 1,0 om förmögenhetsskatt 
ovillkorligen vill undvikas. Dock anses det att ett företag klassat som detaljhandel kan be-
höva en lägre kassalikviditet, speciellt om kontanthandel förekommer.48 I detta specifika fall 
låg kassalikviditeten på 4,4 aktuellt år och 5,5 föregående år, vilket av ägaren motiverades 
med kommande investeringar vilka skulle självfinansieras. 

Att tillgångarna kan överstiga de kortfristiga skulderna då medlen behövs för den fortsatta 
verksamheten framgår av NJA 1986:24. Att detta rättsfall inte rör förmögenhetsbeskattning 
utan arvsbeskattning genom frågan om i vilken mån bankmedel skall anses vara rörelsetill-
gångar och därmed kan värderas i enlighet med 23 § F 3 st. arvsskattelagen samt värde-
ringsfrågor kring enskild firma inverkar inte på dess vägledningsförmåga, då en företags-
värdering bör göras på samma sätt i de båda situationerna. 

Hovrätten fastslog dock att denna överlikviditet trots kommande investeringar, var onor-
malt stor och väsentligt översteg de kortfristiga skulderna. Någon hållbar motivering till 
detta kunde av Hovrätten ej finnas och förmögenhetsskatt utdömdes således. 

Det finns alltså inte några klara regler för när överlikviditet kan anses föreligga utan det 
måste avgöras från fall till fall, hänsyn skall då tas till bolagets investeringsplaner och dessas 
realisationsmöjligheter.49 Detta fastslogs även av Skatteverket i sin senaste handledning där 
de även framhöll att om mindre eller ringa rörelse bedrivs, kan det förutsättas att finansiella 
tillgångar upp till ett värde av 1 miljon kronor innehas som ett led i rörelsen.50 De påpekade 
även att om ett bolag har en kassalikviditet på över 2,0 ligger företaget definitivt i riskzo-
nen, och det finns således skäl att närmare granska bolaget.51 

Vikt skall vid en dylik granskning läggas vid om överlikviditeten är oviktig för om bolaget 
på kort sikt kommer att kunna ”fullgöra sina ekonomiska åtaganden i den löpande driften”. 
Dessa tillgångar skall för att anses utgöra överlikviditet heller inte behövas för att säkerställa 
verksamheten på längre sikt eller finansiera kommande dokumenterade investeringar eller 
eventuell expansion.52 Vid beaktande av detta skall särskild hänsyn även tas till bolagets 
storlek och verksamhet, den presterade bevisningen gällande kommande konkreta och för-
utsebara investerings- och expanderingsplaner samt bolagets kassalikviditet och övriga fi-
nansiella förhållanden under tidigare beskattningstillfällen. En uppföljning av de av deläga-
ren åberopade bevisning skall även ske. 

                                                 

46 RSV:s rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s utdelning av aktier i Metro AG. 

47 Likvida omsättningstillgångar (exklusive varulager och pågående arbete) minskat med kortfristiga skulder. 

48 Dom meddelad av Svea hovrätt den 29 november 1990 i mål Ö 2867/89. 

49 Tistad, Eskil, Företagsfrämmande förmögenhet: gränsdragningsproblem vid beskattning av förmögenhet i 
jordbruk eller rörelse (1983), s. 54. 

50 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag. 

51 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, s. 3. 

52 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, s. 3. 
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Jag anser dock att det för en utomstående (läs Skatteverket) är mycket svårt att avgöra vil-
ken likviditet som behövs för en specifik rörelse, speciellt om det är frågan om investering-
ar som ligger långt fram i tiden då bedömningen i många fall blir godtycklig och oförutsäg-
bar. Än svårare blir naturligtvis situationen, om det är frågan om ett utländskt företag då 
det oftast är näst intill omöjligt att bedöma hur bolaget bör sköta sin ekonomi. 

3.4 Kapital genererat av bolaget 

3.4.1 Kammarrätten i Jönköping 

Det framgår klart av lagtexten att av ägaren tillskjutna medel skall beskattas,53 men hur är 
det då med tillgångar som genererats i bolaget men inte investerats eller omedelbart kom-
mer att användas i rörelsen? Denna fråga belyses bland annat av Kammarrätten i Jönkö-
ping54  samt i Sundsvall55 vilka båda här kort kommer att refereras. 

I detta av Jönköpings Kammarrätt avgjorda och mycket komplicerade fall är det fråga om 
en oäkta koncernbildning där ägaren hävdade att hans förmögenhetsskattepliktiga tillgångar 
fastställts till ett för högt belopp då ett av koncernbolagen hade ställt upp som riskkapita-
list, vilket enligt ägaren inte är att jämställa med kapitalförvaltning. Han ansåg vidare att det 
inte bör göra någon skillnad om kapitalet ligger i bolaget eller som i detta fall, i ett ägarbo-
lag, då ingen av dessa situationer är ett sätt att försöka undkomma förmögenhetsbeskatt-
ning. Det finns enligt honom ingenting som tyder på att lagstiftaren velat beskatta kapital 
som genererats i bolagen, snarare tvärt om då syftet med förmögenhetsskattelagen då un-
dermineras.56 

Företagets riskkapital kan omöjligen anses utgöra delägarens privata kapitalförvaltning då 
han inte har kommit i besittning av detta genom vare sig utdelning, utskiftning, likvidering 
eller dylikt. En annan bedömning än att de tillgångar som genererats och behållits inom bo-
laget inte skall anses vara placeringstillgångar anser jag utgöra ett hot mot rättssäkerheten 
då detta skulle föranleda en mycket oproportionell beskattning, vilken även i de flesta fall 
skulle komma att vara totalt oförutsebar för delägaren. Jag anser att beskattningen måste 
anses oproportionell, då någon hänsyn inte tas till delägarnas verkliga betalningsförmåga. 
Delägarna har som nämnts sällan haft någon tillgång till det förmögenhetsbeskattningsbara 
kapitalet och det kan därför bli nödvändigt att ta lån, göra uttag från bolaget eller helt en-
kelt sälja av aktierna för att betala den förhöjda förmögenhetsskatten. De flesta delägare har 
dessutom ingen som helst möjlighet att påverka beslutsfattningen i bolagen och jag anser 
således att dessa inte ovillkorligen skall beskattas för av bolaget genererat kapital, då något 
försök till undandragande av kapital från beskattning inte föreligger. 

Skatteverket gjorde dock en annan bedömning och påpekade att tillgångar i aktiebolag som 
inte bedriver näringsverksamhet inte kan anses vara arbetande kapital oberoende var det 
har genererats. De uttalade även att det i förarbetena inte fanns något bevis för att tillgång-

                                                 

53 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 53. 

54 Dom meddelad av Kammarrätten i Jönköping den 31 januari 2006 i mål nr 4107-04. 

55 Dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall den 2 december 2004 i mål nr 822-04 och 1116-04. 

56 Syftet med lättnadsreglerna i SFL är ju som inledningsvis nämnts att undvika att tillväxten hos små och 
medelstora företag hämmas på grund av förmögenhetsskatten. 
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ar vilka har upparbetats i bolaget utan annan bevisning skulle anses vara arbetande kapital. 
Detta då det efter några år är mycket svårt att avgöra varifrån tillgångarna härstammar, vil-
ket skulle kunna föranleda skattefusk. Har detta kapital omvandlats till börsnoterade aktier 
eller andelar i värdepappersfonder skall detta anses utgöra rörelsefrämmande tillgångar då 
tillgångarna aktivt måste användas i den bedrivna verksamheten. Det fastslogs att aktiebo-
lagen inte kunde anses bedriva sådan verksamhet som avses i 21 § KSL och därmed borde 
de förmögenhetsbeskattas, vilket även Länsrätten senare godtog. 

Kammarrätten gick däremot inte på samma linje utan ansåg inte att någon överkapitalise-
ring hade förekommit då tillgångarna hade behövts inom koncernen, trots att denna inte 
var en äkta sådan. En konkret investeringsplan förelåg vilken bör exkludera dessa från be-
skattning. Kammarrätten undviker således frågan om hur kapital som genererats i bolaget 
skall beaktas då de istället använder sig av dokumantationskravet. Någon klar regel kan 
därmed inte utläsas ur detta fall men det tjänar ändå som vägledning för hur Skatteverket 
resonerade. Det kan även i sammanhanget påpekas att det inte i SFL finns några klara reg-
ler huruvida en koncern alltid bör ses som en helhet57 utan även här skulle ett förtydligande 
vara på sin plats. Men jag anser att så bör vara fallet då en stor anledning med att bilda en 
koncern annars skulle motverkas. 

Fallet behandlar även frågan om tillägg men då Skatteverkets generaldirektör efter detta 
rättsfalls avgörande har lovat att dylikt skattetillägg inte skall utgå innan Lex Uggla-reglerna 
närmare behandlats, lämnas detta okommenterat.58 I annat fall hade diskussion exempelvis 
kunnat föras huruvida dylikt skattetillägg kan anses strida mot artikel 6 i Europakonventio-
nen. 

3.4.2 Kammarrätten i Sundsvall 

Frågan har även tidigare behandlats av Kammarrätten i Sundsvall59 där Läns- och Kammar-
rätten är något klarare i sina uttalanden och fallet kommer därför att behandlas i detta av-
snitt.  

Vid revision av en av delägarnas två bolag konstaterades av Skatteverket att en betydande 
ackumulerad överlikviditet förelåg och skulle förmögenhetsbeskattas i enlighet med huvud-
regeln i 3 § 1 st. 5 p. SFL, vilket delägaren dock mottsatte sig. Fallet behandlade även taxe-
ringen av två fastigheter vilka ej kommer att beröras då detta ligger utanför uppsatsens syf-
te. 

Delägaren yrkade i första hand att det skall anses att bolaget hade bedrivit värdepappersrö-
relse och hänvisar här till en skrivelse av Riksskatteverket60 vilken stadgar att om rörelsekri-
terierna för värdepappershandel i fråga om omsättning och transaktioner uppfylles skall 
näringsverksamhet anses föreligga och därmed skall ingen förmögenhetsskatt utgå. Ut-
gångspunkten för denna bedömning skall vara de för närvarade tillgängliga rättsfallen till 
vilka hänvisningar görs i fallet. 

                                                 

57 Det vill säga om exempelvis en ovanligt hög likviditet i moderbolaget kan anses utgöra arbetande kapital 
om denna behövs för driften i något av dotterbolagen. 

58 FöretagarFörbundet, Lex Uggla (http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/89.php per 2006-04-10). 

59 Dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall den 2 december 2004 i mål 822-04 och 1116-04. 

60 RSV:s skrivelse Förmögenhetsbeskattning; värdering av aktier m.m. som inte är marknadsnoterade. 
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Han yrkade vidare i andra hand att om sådan värdepappersrörelse inte kunde anses förelig-
ga borde den påstådda överlikviditeten anses vara nödvändig för bolagets fortsatta verk-
samhet. Bolaget avsåg bland annat att bli marknadsnoterade vilket krävde en kraftig expan-
sion och framhöll även att bolaget hade för avsikt att egenfinansiera dessa kommande inve-
steringar med sina ackumulerade tillgångar. Han hävdar vidare att det i förarbetena framgår 
att skälet till förmögenhetsbeskattning av överlikviditet är att ”beaktas inte tillgångar som är 
hänförliga till kapitalförvaltning vid värdering av exempelvis onoterade aktier skulle ägaren 
kunna uppnå skattefrihet genom att lägga in förvaltningen i ett bolag”61. Detta menar han 
vara ett uttryck för att av ägaren tillskjutna medel uppenbarligen bör förmögenhetsbeskat-
tas, men att det inte finns några belägg för att samma sak skall gälla för medel som har ge-
nererats i bolaget. Ett företags påstådda likviditetsbehov bör alltså inte ifrågasättas om till-
gångarna genererats av bolaget och rörelse direkt eller indirekt bedrivits. 

Länsrätten började med att konstatera att någon yrkesmässig värdepappershandel inte hade 
bedrivits då kriterierna i Riksskatteverkets skrivelse inte kunde anses uppfyllda.62 De uttala-
de även att det inte spelar någon roll om bolaget självt intjänat den så kallade överlikviden 
eller om den uppkommit genom ett ägartillskott, då det i lagtexten inte finns någon klar 
skiljelinje mellan dessa. De åberopade förarbetena kunde därför inte anses utgöra någon 
vägledning i denna situation. Jag anser att denna tolkning inte kan vara korrekt, då det fak-
tum att det i lagtext och förarbeten inte nämns någonting om kapital som har genererats i 
bolagen inte är en tillräcklig anledning för att beskatta dessa tillgångar.63 Enligt min åsikt 
bör i denna situation istället uttrycket ”utan lag ingen skatt” aktualiserats. Legalitetskravet 
är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sveriges rättssäkerhet skall upprätthållas och 
måste därför ovillkorligen respekteras. Rättssäkerheten är ett av de främsta kraven som bör 
uppfyllas då förmögenhetsskattelagen tolkas då denna i mycket hög grad påverkar delägar-
nas personliga ekonomi. 

Att denna likviditet hade ackumulerats för att senare egenfinansiera kommande invester-
ingar hade enligt Skatteverket heller ingen betydelse. Detta då de hävdade att begreppet rö-
relsefrämmande tillgångar inkluderar kapital som skall användas vid förvärv av andra för-
värvskällor eller för att ändra inriktning på verksamheten om denna förändring inte stäm-
mer överens med bolagsordningen. Att bolagsordningen ofta ändras först efter nyinvester-
ing har Skatteverket dock bortsett från.64 Aktiebolag kan dessutom endast ha en för-
värvskälla vilket gör att Skatteverkets uttalande går emot den i förarbetena belysta principen 
att underlätta tillväxten hos små och medelstora företag och motsatt effekt uppnås istället.65 

Som grund för sitt uttalande gör Skatteverket en hänvisning till en annan dom av Kammar-
rätten i Sundsvall från den 19 januari 200066 som berör en enskild näringsverksamhet, vil-
ken utgjordes av konsultverksamhet och en jordbruksfastighet. Bolagets tillgångar ansågs i 
denna dom vara förmögenhetsskattepliktiga trots att de var resultat av bolagets egen verk-
samhet och inte heller i detta fall hade tillskjutits av ägaren. Jag anser detta synsett vara ett 
                                                 

61 Prop. 1996/97:117 Förmögenhetsskattelagstiftning, s. 53. 

62 RSV:s skrivelse Förmögenhetsbeskattning; värdering av aktier m.m. som inte är marknadsnoterade. 

63 Det konstateras enbart att inlagd kapitalförvaltning inte skall undgå förmögenhetsbeskattning. 

64 Engman, Helene, Bevisfrågor och Lex Uggla, Skattenytt 2005, s. 62. 

65 Engman, Helene, Bevisfrågor och Lex Uggla, Skattenytt 2005, s. 62. 

66 Dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall den 19 januari 2000 i mål nr 1881-84-1999. 
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klart hot mot Sveriges ekonomi och det är oförsvarbart att bolagen inte själva skall ha be-
stämmanderätten över sitt eget ihoptjänade kapital. Detta hindrar bolagen från att expande-
ra och därigenom skapa nya arbetsplatser, samt leder även till en kapitalflykt, då delägarna 
ofta finner det mer lönsamt att placera sina tillgångar i utländska bolag. 

Skatteverket framhöll vidare att beviskravet är utformat som en presumtion att överlikvidi-
teten utgör rörelsefrämmande tillgångar. Om ett bolag inte kan göra sannolikt att tillgång-
arna placerade i värdepapper behövs för kommande investeringar skall förmögenhetsskatt 
således uttagas. I detta fall ansågs det inte att bolaget hade gjort sannolikt att överlikvidite-
ten (värdepappren) skulle investeras inom en överskådlig framtid. De påstådda investering-
ar hade enligt Skatteverket även kunnat finansieras på andra sätt än genom de aktuella vär-
depappren, exempelvis genom bolagets goda lönsamhet vilken hade resulterat i en ansenlig 
mängd likvider. Detta relativt stränga beviskrav kommer att närmare beröras i kapitel fem 
då jag anser att även detta kan komma att hota rättssäkerheten då en oproportionerligt stor 
bevisbörda påläggs delägaren. 

Slutligen bör påpekas att det verkar som att Skatteverket har tagit sitt förnuft tillfånga, då 
de i sin senaste handledning uttalar att det inledningsvis bör förmodas att kapital som gene-
rerats av bolaget självt skall komma att reinvesteras i bolagets rörelse.67 Att bolagen vissa år 
kan ha en ovanligt hög kassalikviditet bör inte utan närmare utredning presumeras utgöra 
rörelsefrämmande tillgångar om denna likviditet är ett resultat av bolagets egen verksamhet. 
Detta uttalande låter ju onekligen bra och rimligt, men hur detta i framtida tvister kommer 
att tillämpas är dock inte klarlagt. Någon specificering av bevisbördan görs inte, och om en 
generell utredning därmed skall anses tillräcklig för att omkullkasta den inledande presum-
tionen blir detta uttalande relativt tandlöst. 

 

                                                 

67 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktibolag. 
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4 Avdragsgilla skulder 

4.1 Huvudregel 
De avgränsningar som berör avdragsrätten är mycket svårtolkade och bedömningen hos 
Skatteverket tenderar att bli mycket strikt. Detta framgår relativt tydligt av Riksskattever-
kets handledning angående 2000 års taxering68 och detta synsätt verkar även fortsättnings-
vis vara gällande enligt deras nya handledning som utkom i mars 200669. 

Det skall vid beräknandet av förmögenhetsskatteplikt vara möjligt att göra avdrag för alla 
skulder som inte ingår i rörelsen enligt huvudregeln i 4 § 1 st. SFL. Dock endast i den om-
fattning som skulle ha gällt om de innehaft direkt av delägaren enligt den tidigare berörda 
14 § 1 st. SFL och enbart för de skulder vilka uppkommit vid anskaffning eller förbättring 
av de skattepliktiga tillgångar som inte inräknas i skatteunderlaget för näringsverksamhe-
ten.70 Skulderna bör även ha ett samband med företagets kapitalförvaltarverksamhet och 
inte vara hänförliga till skattefria marknadsnoterade aktier.71 Värderingen av de avdragsgilla 
skulderna skall sedan göras med hjälp av samma regler som används vid värderingen av bo-
lagets tillgångar.72 

4.2 Latent skatteskuld 
Motiven till det i 4 § 2 st. 9 SFL stadgade avdragsförbudet för alla icke debiterade skatter 
stadgar klart och tydligt ett avdragsförbud för delägarens egna latenta skatteskulder rörande 
tillgångar som kapitalvinstbeskattats, eftersom dessa inräknas i inkomstslaget näringsverk-
samhet.73 Att motiven inte alls berör situationen då dessa skulder uppkommer då vinst 
överförs till delägaren från det onoterade bolaget försvårar bedömningen av hur detta bor-
de bemötas, speciellt då det inte heller på annat håll går att finna någon tydlig vägledning. 
Skatteverket uttalar dock i sin handledning att avdrag för dylik latent skatteskuld inte bör 
medges enligt lagens nuvarande utformning, någon närmare motivering till detta ges dock 
ej.74 

I det i Dagens Industri berörda och ännu inte avslutade fallet från den 22 november 2005 
berörs ett familjeägt tillverkningsföretag vilket enligt Skatteverket hade en ovanligt hög lik-
viditet och som inte ansågs bestå av rörelsetillgångar.75 Detta fall behandlade latent skatte-
skuld i form av att periodiseringsfonder i bolaget ansågs vara alltför stora och därmed aktu-
aliserade förmögenhetsskatt, trots att dessa belastades med en latent skatt. Avsättningarna 
                                                 

68 RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet för 2000 års taxering, s. 681. 

69 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag. 

70 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, avsnitt 8.1 författningskommentar till 4 §. 

71 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, s. 5. 

72 Eriksson, Asbjörn, Praktiskt beskattningsrätt: lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (2005), s. 
476. 

73 Prop. 1996/97 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, avsnitt 5.5. 

74 SKV:s skrivelse Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag, s. 5. 

75 Länsrätten prövar just nu målet. 
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den aktuella perioden skiljde sig inte beloppsmässigt från föregående år och likviditeten i 
bolaget borde därför inte ha påverkats nämnvärt. Förmögenhetsskatt kommer dock troli-
gen att utgå även för denna överlikviditet i enlighet med Skatteverkets nyligen utgivna han-
dledning som inledningsvis nämndes. 

Att inget skatteavdrag får göras för dylika skatteskulder genom en tillämpning av 14 § 1 st. 
SFL, leder till en oproportionerlig beskattning som eventuellt inte skulle kunna försvaras 
inför EG domstolen. En orimligt stor börda får nämligen inte påföras skattebetalaren enligt 
Europadomstolens praxis76, utan man måste alltid beakta om ingripandet kan anses vara 
försvarbart i jämförelse med den enskildes intresse av att inte få sin egendom konfiskerad.77  
Jag anser inte att denna beskattning skall anses vara försvarbar, dels då syftet med SFL en-
dast är att undvika att kapital som vid ett direkt ägande hade varit förmögenhetsskatteplik-
tigt göms undan i bolag och dels då delägaren redan drabbas av dubbelbeskattning på ut-
delningar från företaget. Den i de så kallade 3:12-reglernas stränga uttagsbeskattningen tor-
de vara tillräcklig för att hindra skatteflykt och övrigt undandragande av skatt, men dessa 
regler kommer dock av utrymmesskäl inte att vidare beröras. Det bör alltså anses oskäligt 
att inte medge avdrag för den fiktiva uttagsbeskattningen som skulle ske vid en utbetalning 
från bolaget då den för delägaren latenta skatteskulden inte för bolaget är latent. Vid otydlig 
författningstext bör skattebetalaren inte belastas för detta. 

Likabehandling bör även ske om det inte finns särskilda skäl att göra avsteg från denna i 1 
kap. 9 § RF vedertagna princip, vilken skall följas av alla myndigheter.78 Bolagets möjlighet 
att dra av berörd skatt bör inte skilja sig från delägarens möjligheter att för dennes direkta 
innehav göra dylikt avdrag. Delägaren bör därför inte belastas med högre skatt än som 
skulle ha utgått om det totala värdet efter avdrag för imaginär uttagsskatt beaktats. Detta 
leder till en likabehandling mellan direkt och indirekt ägande vilket man alltid bör eftersträ-
va.79 Dessutom skiljer sig den betalda skatten ofta mellan olika delägarna i samma bolag då 
uttagssättet av kapitalet har en stor inverkan på slutresultatet.80 Jag kommer dock med hän-
syn till uppsatsens syfte inte att utreda till vilket belopp dylik latent skatteskuld borde få tas 
upp, utan hänvisar här till Westbergs artikel.81 

 

  

                                                 

76 Proportionalitetsprincipen framgår alltså inte direkt av Europakonventionen. 

77 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, dom av den 23 september 1982, Ser. A nr 52. 

78 Pålsson, Robert, Om likhet inför skattelag, Skattenytt 2004, s. 668. 

79 Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 131 (bilaga 3) samt avsnitt 5.4 och 5.5. 

80 Beskattningen av bolagets inkomster kan variera mellan ungefär 40 % och 70 %. 

81 Westberg, Björn, Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, Skat-
tenytt 2006. 
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5 Beviskrav 

5.1 Inledning 
Värderingen av tillgångar och skulder är som visat mycket svår och frågan uppkommer 
därmed vem som skall ha bevisbördan för om överlikviditet skall anses föreligga. Detta är 
en ur rättssäkerhetssynpunkt mycket viktig fråga och kommer därför att skilt beröras i detta 
kapitel. 

5.2 Bevisbördans placering 
Den initiala bevisbördan ligger på Skatteverket som skall visa att överlikviditet föreligger i 
enlighet med gällande rätt.82 Om Skatteverket uppfyller detta relativt enkla kriterie går se-
dan bevisbördan över på den presumtiva skattebetalaren som skall visa att den påstådda 
överlikviditeten sannolikt inte är en kapitalplaceringstillgång för att undvika förmögenhets-
skatt. Till grund för detta påstående bör delägaren presentera daterade investeringsplaner 
eller offerter vilka styrker att tillgångarna inte är rörelsefrämmande utan att bolaget kommer 
att använda dem inom en överskådlig framtid. Detta är ofta svårt, speciellt för delägare i 
mycket små bolag där planeringsdokumentation sällan sker. Lyckas inte delägaren med det-
ta inräknas tillgångarna således i dennes förmögenhetsskattepliktiga tillgångar. 

Ett företags tillgångar presumeras alltså vara rörelsefrämmande och beviskravet ställs i 
praxis ofta högre än att göra sannolikt att tillgångarna skall anses vara arbetande kapital.83 I 
ett i Dagens Industri84 berört fall ansåg Skatteverket att den framlagda bevisningen visserli-
gen visade att bolaget hade för avsikt att expandera sin verksamhet, men underkände ändå 
denna då några konkreta investeringsplaner inte förelåg vid taxeringsårets utgång. Att skapa 
konkreta investeringsplaner är dock ingenting som görs i en handvändning och att stressa 
bolagen att snabbt upprätta sådana för att uppfylla sitt beviskrav leder ofta till ett mycket 
orättvist resultat. 

Om ett bolag exempelvis fått en större oförutsedd vinst strax innan beskattningsårets ut-
gång måste denna väldigt snabbt investeras om förmögenhetsskatt vill undvikas. Bolaget 
kan då vara tvunget att investera sina pengar i någonting ogenomtänkt. Detta gynnar inte 
på något sätt Sveriges småföretagare, vilket ju är syftet med undantaget från förmögenhets-
skatteplikt i SFL för denna kategori av personer. Tillgångarna kan dock inte användas för 
investering i nya verksamhetsgrenar eller andra så kallade rörelsefrämmande tillgångar som 
exempelvis börsaktier, då förmögenhetsskatt i sådant fall ändå kommer att utgå. Beviskra-
vet är således mycket högt ställt, troligen alldeles för högt för att uppfylla det så kallade le-
galitetskravet då åtminstone jag inte kan se någon hållbar förklaring till detta. Det verkar 
snarare utgöra ett hot mot artikel 13 Europakonventionen där rätt för effektiva rättsmedel 
stadgas.85 

                                                 

82 Det räcker alltså med att peka på kassalikviditeten om denna är högre än sig bör. Se vidare kapitel 3.3. 

83 Engman, Helene, Bevisfrågor och Lex Uggla, Skattenytt 2005, s. 62. 

84 Dagens Industri den 22 november 2005 s. 2. 

85 Se Jokela mot Finland den 21 maj 2002 mål nr 28856/95 samt Hentrich mot Frankrike den 22 september 
1994, Ser. A Vol. 296-A. 
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Beräkningen av denna överlikviditet är godtycklig och mycket svårförutsägbar då bedöm-
ningen av bolagets tillgångar kan skilja sig mycket mellan olika tjänstemän på grund av de-
ras personliga uppfattningar. I rättspraxis finns det som tidigare berörts vissa generella reg-
ler om när överlikviditet skall anses förligga men att detta inte är lagstadgat eller tydligare 
definierat finner jag mycket märkligt. Min åsikt är att om bolagets likviditet kan anses ha ett 
nära samband med verksamheten skall denna anses vara arbetande kapital i enlighet med 
tidigare berörda rättsfall och därmed inte förmögenhetsbeskattas. Att bolaget tillfälligt har 
en hög likviditet kan inte utan närmare utredning presumeras vara beskattningsbar överlik-
viditet, vilket även Skatteverket uttalat i sin i år utgivna handledning. 

5.3 Bevisvärdering 
Det finns avslutningsvis som nämnts få rättsfall rörande Lex Uggla-reglerna, och de flesta 
har inte nått högre än till Kammarrätten. En viktig fråga som därmed uppkommer är om 
Läns- och Kammarrättsdomar kan anses utgöra rättspraxis, trots att högsta instans inte har 
uttalat sig i frågan. Denna frågeställning inverkar på vilket värde hänvisningar till tidigare av 
underinstanserna avgjorda fall, skall tillmätas vid bevisföringen. 

Huvudregeln är att underinstansernas domar inte skall beaktas i någon större utsträckning, 
då de inte längre ges ut i tryckt form. Dessa domar tjänar dock ofta som vägledning för hur 
lagtexten bör tolkas och används flitigt av exempelvis Skatteverket i olika motiveringar. Jag 
anser att underinstansernas resonemang ibland kan tjäna till att i viss mån klargöra Lex 
Uggla-reglernas tillämplighet gällande specifika problem och att de därför bör beaktas i av-
vaktan på ett lagförtydligande. Detta speciellt, då en likabehandling av de presumtiva skat-
tebetalarna lättare uppnås om de olika domstolarna gör en enhetlig bedömning. Någon 
skyldighet att följa underinstansernas utlåtanden föreligger dock inte och ett lagförtydligan-
de vore således av stort värde för ett upprätthållande av Sveriges rättssäkerhet. 

Det föreligger heller inte någon skyldighet att följa SKV:s rekommendationer, men dom-
stolarna har en tendens att nästan alltid göra det av fri vilja. Detta kan även anses utgöra ett 
rättssäkerhetshot då det finns en möjlighet att SKV vid otydlig lagtext tolkar denna på ett 
felaktigt sätt. Det bör inte vara SKV som stiftar lagarna, utan denna rätt skall exklusivt fö-
religga riksdagen. 
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6 Hotas Sveriges rättssäkerhet av Lex Uggla? 

6.1 Äganderättsskyddet 
Jag har tidigare vid ett flertal tillfällen framhållit att Lex Uggla-reglerna på olika sätt kan an-
ses strida mot Sveriges rättssäkerhet och kommer därför att i detta kapitel göra en kort 
sammanställning av dessa argument. 

Till att börja med kan konstateras att enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventio-
nen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är Eu-
ropakonventionen likställd med svensk lag, men om denna skall anses vara lex specialis är 
däremot inte helt klarlagt.86 Sverige har dock åtagit sig att inte godkänna lagar och förord-
ningar vilka strider mot konventionen enligt 2 kap. 23 § RF vilket därigenom tyder på att så 
är fallet.87 

Trots att äganderätten upptogs av den FN:s universella deklaration om mänskliga rättighe-
ter redan 1948 omfattades denna inte ursprungligen av Europakonventionen, utan infördes 
först i och med det tilläggsprotokoll som trädde ikraft den 18 maj 1954. Artikel 1 första 
tilläggsprotokollet i lagen (1994:1219) om Europakonventionen stadgas ett skydd för ägan-
derätten, som i vissa fall kan anses hotad av Lex Uggla-reglerna då dessa inskränker egen-
domsskyddet för delägarna.88  

Trots att skatt ofta anses ha en laglig inskränkningsrätt med hänsyn till ett ”allmänt intres-
se”89 enligt nämnda artikels andra stycke kan förmögenhetsskatten eventuellt utgöra en 
olaglig konfiskation om denna är mer ingripande än nödvändigt.90 Statens beskattningsrätt 
är betydligt mer vidsträckt än fri- och rättigheter vanligtvis brukar vara, men är dock på in-
tet sätt absolut.91 Det är därför viktigt att i varje situation noga utreda om staten använt sig 
av sin makt på ett proportionerligt92 sätt och med stöd av lag (legalitetsprincipen) för att 
avgöra om äganderätten kan anses hotad. Dessa principer kommer därför även att beröras i 
de efterföljande avsnitten. 

                                                 

86 Prop. 1993/94:117 om förstärkt rättsskydd och införlivande av Europakonventionen i svensk rätt. 

87 Fast, Katarina, ”Lex Uggla” och egendomsskyddet, Skattenytt 2006. 

88 ”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom 
annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna 
grundsatser”. 

89 Vad som anses vara i det allmännas intresse bör enligt Europadomstolen främst avgöras av beslutsfattarna i 
de enskilda medlemsstaterna enligt Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommen-
tar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2002), s. 60. 

90 ”ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten 
finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller 
för att säkerställa betalningar av skatter eller andra pålagor eller böter och viten.” 

91 Thörnhammar, Jan, Egendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv, Europarättslig 
tidskrift 2003. 

92 Får inte ”impose an excessive burden on the individual” enligt fallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige, 
dom av den 23 september 1982, Ser. A nr 52. 
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Detta är dock en mycket komplicerad fråga då någon tydlig vägledning för statens beskatt-
ningsrätt inte går att finna i lagtexten,93 och då gränsdragningen mellan tillåtna skatter och 
konfiskation i praxis inte har getts någon reell betydelse. Frågan har helt enkelt undvikits 
såväl av Kommissionen som av domstolen. Även om domstolen mot förmodan skulle be-
stämma sig för att ta upp denna fråga anser jag det vara föga troligt att de skulle bedöma ett 
land skattelagstiftning vara en kränkning av äganderätten, då detta är en väldigt politiskt 
laddad fråga. Det verkar snarare som om både Kommissionen och domstolen presumerar 
att ett lands beskattning av sina skattskyldiga alltid respekterar det allmänna intresset och 
därför är mycket restriktiva i sina tolkningar. 

I 2 kap. 18 § RF nämns avslutningsvis inte ens skatt vilket resulterar i ett för Sveriges del 
tillsynes svagt egendomsskydd.94 

6.2 Legalitetsprincipen 
Termen legalitetsprincipen användes i skatterättslig mening första gången av Ljungman år 
1947 då han formulerade frasen ”Nullum tributum sine lege”, vilken skulle bidra till att ga-
rantera skattebetalarna rättssäkerhet.95 Det generella syftet med denna princip framgår även 
av 1 kap. 1 § 3 st. RF där det stadgas att den offentliga makten skall anses begränsad av 
landets lagar, men i strikt skatterättslig mening kommer principen endast till uttryck i rätts-
praxis.96 

Att Lex Uggla-reglerna generellt uppfyller detta formella lagstöd har mig veterligen inte hit-
tills ifrågasatts. Däremot så har frågan om det så kallade kvalitetskravet kan anses vara upp-
fyllt, aktualiserats av framför allt Katarina Fast97 då ett stort godtycke ofta inverkar på be-
dömningen. Med kvalitetskravet åsyftas att en klar och tydlig lagtext bör vara ett krav för 
att det nödvändiga legitima syftet med denna skall anses uppnått.98 Europadomstolen har 
även fastslagit denna princip i fallet Hentrich mot Frankrike där en förköpsrätt ifrågasattes 
på grund av en oprecis lagstiftning.99 Lagtexten skall förutom detta även vara förutsägbar, 
vilket uppfylls bland annat genom att den är tillgänglig för allmänheten samt verkar för att 
minimera risken för godtycke.100        

En ägare av onoterade aktier kan mycket sällan på egen hand avgöra om en tillgång kan 
komma att klassas som rörelsefrämmande, vilket gör att kravet på förutsebarhet inte upp-
fylls. Bolagen tvingas ofta investera både tid och pengar i att försöka utreda om de eventu-
ellt kan komma att drabbas av Lex Uggla-reglerna. Dessa resurser hade med en klarare och 

                                                 

93 Förbudet mot retroaktiv beskattning i 2 kap. 10 § regeringsformen (RF) exkluderat. 

94 Fogelklou, Anders, Den privata äganderätten och dess skydd i Sverige ur ett europeiskt perspektiv – en 
konstitutionell översikt (http://www.ratio.se/pdf/wp/af_aganderatt.pdf per 2006-04-10). 

95 Ljungman, Steve, Om skattefordran och skatterestitution (1947), s. 22. 

96 Det finns dock författare som hävdar att legalitetsprincipen i skatterättslig mening framgår av 8:3 RF. 

97 Fast, Katarina, ”Lex Uggla” och egendomsskyddet, Skattenytt 2006. 

98 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten (2003), s. 97-98. 

99 Hentrich mot Frankrike, dom av den 22 september 1994, Ser. A. Vol. 296-A, se även Lindencrona, Gustaf, 
Vad gör skattelagstiftning verkligt misslyckad?, s. 332 samt 341. 

100 Se Sunday Times mot Storbritannien, dom den 26 april 1979, ser. A, vol. 30. 
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mer transparent lagstiftning kunnat användas för att exempelvis utvidga bolagets verksam-
het, vilket som tidigare nämnts skapar nya arbetsplatser och därigenom gynnar Sveriges 
ekonomi på ett positivt sätt. 

Inte ens i Skatteverkets nyligen utgivna handledning finns någon vägledning av större vikt 
att hämta då denna är mycket allmänt hållen. Som påpekats redan i kapitel två tjänar hand-
ledningen enbart till att ge delägarna en föraning om huruvida de eventuellt kan komma att 
drabbas av Lex Uggla, men inte i vilken utsträckning. Att riktlinjerna är så generella beror 
på att lagstiftningen i dagsläget gör det omöjligt för Skatteverket att ge någon exakt vägled-
ning. Bedömningen skall istället göras utifrån varje enskilt fall där den ekonomiska ställ-
ningen, verksamhetens storlek, inriktning, investeringsplaner, tillgångar samt skulder skall 
vägas in. Denna bedömning är dock som nämnts väldigt beroende av den aktuella handläg-
garens personliga uppfattning och ett stort godtycke inverkar således på utfallet, och där-
igenom uppfylls inte kravet på att godtycke skall minimeras.101 

Jag klandrar dock inte Skatteverket ensamt för denna oprecisa reglering då det omöjligen 
kan anses ligga på deras bord att själva tolka dessa otydliga regler, som att till exempel av-
göra skillnaden mellan företagets och delägarens förmögenheter. Lagstiftaren måste här ta 
sitt ansvar och utforma nya och mer precisa regler eller helt enkelt eliminera dessa för att 
bevara investeringsviljan i Sverige. En tydligare och mer lättillgänglig lagstiftning skulle som 
jag tidigare påpekat troligen även minska den kapitalflykt som enligt Skatteverket konstate-
rats uppgå till minst 500 miljarder kronor.102 

Jag nämnde i början av detta kapitel att Lex Uggla-reglerna generellt sätt anses uppfylla det 
så kallade legalitetskravet, vilket enligt min mening dock eventuellt inte är fallet. I kapitel 
3.4.2 behandlar jag frågan om huruvida i bolaget genererat kapital skall anses utgöra förmö-
genhetsbeskattningsbar överlikviditet och konstaterade där att så är fallet vid tillämpandet 
av en föreskriftsbunden lagtolkning. Detta då någon beskattningsskillnad inte har ansetts 
föreligga beroende på om kapitalet tillskjutits av ägaren eller om det generats i bolaget, då 
det varken i lagtext eller i förarbeten har gjorts någon uppdelning av dessa båda begrepp. 

Denna tolkning bör enligt min uppfattning anses strida mot legalitetskravet då det klart 
framgår att ägartillskott skall beskattas, men någonting som antyder att detsamma skall gälla 
för kapital som bolaget självt intjänat går inte att finna. Den inledningsvis berörda princi-
pen att ingen skatt skall utgå utan stöd av lag aktualiserar det, i åtminstone straffrätten, be-
fästa analogiförbudet. Det har diskuterats huruvida detta förbud även skall anses tillämpligt 
på skatterättensområde vilket verkar vara fallet med utgångspunkt i den kritik som har 
framförts av flera författare under årens lopp.103 Skatteverket synes även ha insett detta då 
de i sin senaste handledning förändrar sitt synsätt och konstaterar att i bolaget genererat 
kapital inte utan vidare skall presumeras vara rörelsefrämmande kapital utan en utredning 
bör i sådant fall företas för att utröna huruvida tillgångarna kommer att reinvesteras i bola-
gets rörelse. 

                                                 

101 Hentrich mot Frankrike, dom den 22 september 1994, Ser. A nr 296-A. 

102 Storwall, Anna-Karin, Slopad skatt får hem flyttlassen 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2004%5c
03%5c19%5c102167 per 2006-04-20). 

103 Se vidare Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning (1995), bland annat s. 75-76. 
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Legalitetskravet kan dock även anses hotat av det enligt mig allt för högt ställda beviskravet 
som berörts i kapitel fem, då någon förklaring till detta strikta beviskrav inte går att finna i 
vare sig lagtext eller praxis. 

6.3 Proportionalitetsprincipen 
Den genom 2 kap. 12 § 2 st. regeringsformen (RF) lagstadgade proportionalitetsprincipen 
kom för första gången i svensk rätt till uttryck genom den så kallade Barsebäcks-domen104 
1999, men den hade dock redan 1996 ytligt berörts i flera avgöranden105. Av förarbetena till 
nämnda paragraf framgår det att lagstiftaren noga skall rättfärdiga anledningen till all sorts 
kränkande av de lagstadgade fri- och rättigheterna.106 Ett dylikt rättfärdigande bör innefatta 
en hänvisning till att reglerna behövs för att tillgodose ett allmänt intresse och att dessa inte 
går utanför ramen av vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med reglerna. Ut-
trycket ändamålet helgar medlen påverkar således inte alltid tolkningen av lagtext och en in-
skränkning av statens beskattningsrätt kan alltså i undantagsfall göras.107 

Inom EG-rätten återfinns proportionalitetsprincipen i praxis108 genom stadgandet att en 
stat inte får påföra någon en orimligt stor börda utan måste alltid beakta om ingripandet 
kan anses vara försvarbart i jämförelse med, som i detta fall, den enskildes intresse av att 
inte få sin egendom konfiskerad.109 Denna princip förekommer i någon form i nästan alla 
medlemsländer inom EU, men kan utformas på lite olika sätt.110 Inom EU innefattar be-
greppet proportionalitet exempelvis flera principer som i Sverige har uppdelats i ändamåls-, 
behovs- och proportionalitetsprincipen.111 

Då den svenska rättsordningen idag även innefattar EG-rätten och dess praxis har alltså 
Europadomstolen har en möjlighet att överpröva de svenska domstolarnas beslut om sär-
skilda skäl föreligger, och har i flera skatterättsmål använt sig av just proportionalitetsprin-
cipen.112 Domstolen skall dock inte utnyttjas som en fjärde instans i de nationella rättssy-
stemen, utan skall främst fylla en övervakande funktion. Men trots Europadomstolens 
formella rätt att blanda sig i ett lands beskattning behandlas sällan rena legalitetsfrågor, utan 
domstolen fokuserar istället på tolkningen av olika regler.113 Detta eftersom verkar domsto-

                                                 

104 RÅ 1999:76, s. 468. 

105 Se exempelvis RÅ 1996:22, 1996:40, 1996:44 samt 1996:56. 

106 SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter Regeringsformen s. 202 och prop. 1975/76:209 om änd-
ring av regeringsformen, s. 153. 

107 Wasa Liv Ömsesidigt m.fl. mot Sverige, mål 13013/87,  DR 58 (1988), s. 163. 

108 Proportionalitetsprincipen framgår alltså inte direkt av Europakonventionen men har dock kodifierats i 
Art. 5 EG, vilken dock är tämligen allmänt hållen. 

109 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, dom av den 23 september 1982, Ser. A nr 52. 

110 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten (2003), s. 22. 

111 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten (2003), s. 173. 

112 Särskilda skäl kan exempelvis vara om de aktuella reglerna hotar de mänskliga rättigheterna. 

113 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis – En kommentar till de mänskliga rättigheterna 
(2002), s. 57-58. 
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len inte gärna vilja ingripa i medlemsländernas politiska och ekonomiska målsättningar, vil-
ka ofta är nära sammanlänkade med beskattningen. 

Denna försiktiga utnyttjning av överprövningsrätten gör att denna blir relativt tandlös, och 
principen att varje stat skall anses ha en diskretionär prövningsrätt av hur problem i det 
egna landet bör lösas på bästa sätt tillämpas istället friskt.114 Denna princip kommer exem-
pelvis ofta till uttryck i skatterättsfall som Lex Uggla där någon för EU länderna gemensam 
praxis inte kan utrönas.115 

Jag anser att det måste anses oproportionerligt att inte medge avdrag genom en tillämpning 
av 14 § 1 st. SFL för den fiktiva uttagsbeskattning som skulle ske om företaget skulle göra 
en utbetalning till delägaren, så kallad latent skatteskuld.116 Detta speciellt då delägarna en-
ligt Westberg troligen redan drabbas av den stränga utdelningsbeskattningen i de så kallade 
3:12 reglerna i 57 kap. 2 och 7 §§ IL.117 Dessa regler innebär att en hög utdelning eller kapi-
talvinst kan komma att beskattas som inkomst av tjänst118 om delägaren har varit aktiv119. 
Att EG domstolen skulle godta detta anses vara ytterst tveksamt, då denna diskriminering 
inte objektivt kan rättfärdigas. 

Vidare vill jag poängtera att kapital genererat i bolaget inte borde kunna anses vara placer-
ingstillgångar då detta kapital ofta utgör bolagets så kallade riskkapital. Att delägaren skulle 
vara tvungen att inkludera kapital som genererats i bolaget i sina privata förmögenhetsskat-
tepliktiga tillgångar föranleder en oproportionell beskattning, såtillvida delägaren inte har 
kommit i besittning av kapitalet genom utdelning, utskiftning, likvidering eller dylikt. Lex 
Uggla-reglerna innebär ett genombrott av den annars så strikta gränsen mellan delägare och 
aktiebolag men ett dylikt ansvarsgenombrott bör dock enligt 12 kap. 6 § skattebetalningsla-
gen (1997:483) endast ske då culpa föreligger.120 

Beviskravet för delägaren kan som tidigare nämnt ifrågasättas ur legalitetssynpunkt men jag 
anser att detta även ställs oproportionerligt högt varför det berörs även i detta avsnitt. Det 
kan vara mycket svårt att prestera erforderlig bevisning för delägaren vilket i proportion till 
Skatteverkets bevisbörda inte kan anses vara rättvist. 

6.4 Likabehandlingsprincipen 
En annan viktig princip för att bevara rättssäkerheten i Sverige är den såkallade likabehand-
lingsprincipen, vilken stadgar att likabehandling inför lagen alltid skall ske om det inte finns 

                                                 

114 Se vidare James m.fl. mot Förenade konungariket, dom av den 21 februari 1986, Ser. A nummer 98, para-
graf 32 samt Wasa Liv Ömsesidigt m.fl. mot Sverige, mål 13013/87, DR 58 (1988), s. 163. 

115 Inom EG-rätten utvidgas dock denna gemensamma praxis kontinuerligt, vilket betyder att ländernas disk-
retionära prövningsrätt kommer att minska i samma utsträckning. 

116 Uttagsbeskattningen uppgår ofta till cirka 50 %. 

117 Westberg, Björn, Vad är lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, Skat-
tenytt 2006, s. 17. 

118 Marginalskatten för tjänst kan idag uppgå till 58 %. 

119 En delägare anses vara aktiv om han eller någon närstående har skött förvaltningen av aktierna under de 
senaste fem åren. 

120 Fast, Katarina, ”Lex Uggla” och egendomsskyddet, Skattenytt 2006. 
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särskilda skäl att göra avsteg från denna i 1 kap. 9 § RF vedertagna princip.121 Denna lik-
formighet skall vara såväl objektiv122 som subjektiv123 och principen bör följas av alla myn-
digheter.124  

Även artikel 14 Europakonventionen stadgar ett diskrimineringsförbud för de konven-
tionsstadgade rättigheterna, såtillvida olikbehandlingen inte har en objektivt acceptabel för-
klaring. Denna artikel har kommit till uttryck i bland annat skattemålen Darby125 samt P.M. 
mot Storbritannien126. Det är alltså enkelt uttryck ett förbud mot negativ särbehandling som 
inte är sakligt grundad. För att likabehandlingsprincipen skall aktualiseras krävs dock även 
att den diskriminerande handlingen drabbar ett konkret skattesubjekt, ett generellt krän-
kande av likabehandlingsprincipen kan således inte behandlas.127 Det skall även vara frågan 
om liknande eller jämförbara situationer för att kunna tillämpa likabehandligsprincipen128. 

Att Lex Uggla reglerna enligt 3 § 1 st. 4 och 5 SFL endast rör onoterade aktier kan tyckas 
utgöra ett hot mot likabehandlingsprincipen då bland annat en i dagsläget icke försvarbar 
särreglering därmed vid beskattningen görs mellan ägare av onoterade aktier, marknadsno-
terade129 aktier (O-listenoterade) samt aktier inregistrerade vid börs130 (A-listenoterade). 
Denna åtskillnad görs som tidigare har nämnts på grund av att onoterade aktier anses utgö-
ra investeringar i själva bolaget och därmed inte kan likställas med personligt sparande, vil-
ket innehav av andra aktieformer kan göras. Detta ställningstagande är dock föråldrat då 
vare sig det i dagsläget inte kan anses vara någon skillnad i likviditet eller stabilitet mellan 
akter listade på A eller O listan, man kan alltså inte längre se börsnoterade aktier som rena 
kapitalplaceringar och övriga aktieformer som kapitalförsörjning. Således uppfylles kravet 
på liknande eller jämförbara situationer. 

Denna uppdelningsförklaring känns heller inte hållbar med tanke på att de olika aktieägare 
likställs i andra sammanhang,131 samt då denna distinktion inte alls verkar behövas i andra 
länder inom EU. Genom ett av Europaparlamentet och Rådet utgivet direktiv framgår det 

                                                 

121 Pålsson, Robert, Om likhet inför skattelag, Skattenytt 2004, s. 668. 

122 Personer med lika stor skatteförmåga skall beskattas i samma omfattning. 

123 Alla är lika inför lagen enligt 1 kap. 9 § 1974 RF. 

124 Welinder, Carsten, Beskattning av inkomst och förmögenhet del 2 (1981), s. 189-190. 

125 Darby mot Sverige, dom av den 28 oktober 1990, Ser. A nr 187. 

126 P.M. mot Storbritannien dom av den 19 juli 2005, mål nr 6638/03. 

127 Lyons, Timothy, Discrimination against individuals and enterprises on grounds of nationality: direct taxa-
tion and the European Court of Justice, s. 559. 

128 EG domstolens mål C-175/88 Biehl, (1990) ECR I- 1779 paragraf 8. 

129 Se 48 kap. 5 § IL. 

130 Aktier som är inregistrerade vid börs i bolagets hemland, se vidare 1 kap. 4 § lag (1992:543) om börs och 
clearingverksamhet. 

131 Exempelvis likställs noterade och onoterade aktier gällande uttagsbeskattning samt bedömandet av om en 
aktie skall anses vara näringsbetingad eller ej. 
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att kriterierna för när officiell notering vid fondbörserna skall anses föreligga bör synkroni-
seras i medlemsländerna, vilket talar mot den svenska uppdelningen av olika aktieslag.132 

Åtskillnad görs alltså dels beroende på typ av aktie men även beroende på var de aktuella 
börs- eller marknadsnoterade aktierna är registrerade.133 För att avgöra till vilken kategori 
utländska aktier hör och var de skall anses inregistrerade använder man sig inom EU/EES 
av den bedömning som gjorts i den aktuella medlemsstaten, och utanför EU/EES länderna 
tas hänsyn visserligen till landets regler men det gör även en kategorisering i enlighet med 
de svenska lagarna.134 

I sitt hemland börsnoterade aktier är skattepliktiga enligt 3 § 1 st. 4 SFL och det samma 
gäller även för aktier i svenska marknadsnoterade bolag samt aktier i bolag som varit regi-
strerade vid svensk börs efter den 29 maj 1997. Aktier som registrerats utanför sitt hemland 
inkluderas enligt 3 § 1 st. 5 SFL också av denna beskattning vilket enligt Westberg bör an-
ses strida mot likabehandlingsprincipen och den fria röligheten för kapital i artikel 56 EG, 
då aktier som är marknadsnoterade i sitt hemland inte ens beskattas då verksamheten inne-
fattar kapitalförvaltning. Onoterade aktier samt aktier inregistrerade vid andra marknader 
än de hittills berörda är inte heller förmögenhetsskattepliktiga enligt 3 § 5 p. SFL och 12 § 
SFL. En värdering av bolagets näringstillgångar görs istället och förmögenhetsskatt utgår 
sedan för den del som anses utgöra kapitalförvaltning. En betydande åtskillnad görs där-
med beroende på noteringsland, vilket även kan anses utgöra ett hot mot etableringsfrihe-
ten i artikel 43 EG.135 

Att brott mot kapitalets fria rörlighet inte tolereras kan utläsas ur bland annat EG domsto-
lens mål C-35/98 Verkooijen.136 Detta problem har även uppmärksammats av Skattever-
ket137 som påpekar att även aktier i bolag som registrerats i annat EU-land än sitt hemland 
skall vara förmögenhetsskattefria, såtillvida börsnotering i hemlandet inte har skett.138 

Ännu en orättvis åtskillnad görs mellan aktiebolagens huvuddelägare139 och de övriga del-
ägarna då de förstnämnda helt undantas från förmögenhetsbeskattningen för både börsno-
terade och marknadsnoterade aktier enligt 3 § 1 st. 4-5 p. SFL, såtillvida de i lagen angivna 
rekvisiten uppfylles. Detta tycker jag verkar märkligt då huvuddelägarna ofta är de mest 
förmögna och dessutom har möjlighet att påverka kapitalplaceringen i bolaget. Det borde 
därmed främst vara dessa personer som skall belastas av förmögenhetsskatt om syftet med 
lagen skall uppfyllas. Anledningen till nämnda lättnadsregel sägs vara att man inte vill hind-
                                                 

132 Westberg, Björn, Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, 
Skattenytt 2006, s. 20. 

133 Westberg, Björn, Vad är Lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, 
Skattenytt 2006, s. 20. 

134 Svensson, Ulf, Kapital, gåva och förmögenhet (2004), s. 358. 

135 Westberg, Björn, Vad är lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, Skat-
tenytt, s. 21. 

136 EG-domstolens mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000 s. I-4071. 

137 Skatteverkets skrivelse Förmögenhetsbeskattning av utländsk aktie på O-listan. 

138 Westberg, Björn, Vad är lex Uggla? – En analys av förmögenhetsbeskattning av s.k. onoterade aktier, Skat-
tenytt, s. 21. 

139 Den aktieägaren som direkt eller indirekt innehar 25 % av röstvärdet i bolaget, se vidare 3 § 3 st. SFL. 
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ra små bolag från att registrera sig på börsen då det utan undantaget skulle innebära en på-
taglig skärpning av delägarnas förmögenhetsskatt. Men de övriga delägarna kommer ju i 
vilket fall som helst att drabbas av en stängare förmögenhetsskatt, då det endast är huvud-
delägaren som undkommer denna skatteskärpning. Jag är medveten om att dylik särbe-
handlande normgivning ibland inte kan anses vara diskriminerande, såtillvida denna inte ut-
gör ett hot mot de särskilda diskrimineringsreglerna i 2 kap. RF,140 men jag anser ändå att 
undantaget i denna situation inte kan anses försvarbar. En betydande åtskillnad görs nämli-
gen mellan de olika delägarna och någon godtagbar förklaring för detta handlande inte går 
att finna. 

Jag anser vidare att det måste anses orättvist om åtskillnad skall göras mellan egenfinansie-
rade och lånefinansierade tillgångar, då det i sådant fall uppenbarligen inte är frågan om nå-
gon likabehandlig mellan bolagen. Bolag som driver en instabil verksamhet kan ibland ha 
svårt att få banklån, då risken beräknas vara för hög. De kan då eventuellt behöva låta en 
del av det i bolaget genererade kapitalet ligga kvar som såkallad överlikviditet för att finan-
siera oförutsedda investeringar eller händelser. Om dessa bolag inte skall ges möjligheten 
till egenfinansiering hämmas därmed deras investeringsvilja och således hela företagarklima-
tet i Sverige. 

Jag har tidigare berört den latenta skatteskulden i form av att förmögenhetsbeskattningen 
av delägarna inte kan anses proportionerlig om avdrag för denna skuld inte får göras. Jag 
anser vidare att detta även kan utgöra ett hot mot likabehandlingsprincipen då delägaren 
inte ges samma möjlighet att dra av den latenta skatteskulden vid ett direkt innehav som 
bolaget skulle komma att ges. För att undvika dylik orättvisa bör bedömningen ske på 
samma sätt som om delägaren hade ägt tillgångarna direkt, det vill säga avdrag för den ima-
ginära skatten bör göras från det totala värdet. Att lagtexten inte är tillräckligt tydlig skall 
som tidigare nämnts inte drabba skattebetalaren. Dylikt avdrag är dock inte möjligt förrän 
tidigast i 2007 då reglerna setts över. 

Dessa i kapitlet nämnda beskattningsskillnader kan dock enkelt undvikas141 om den skatt-
skyldige har tillgång till rätt information, vilket i sig leder till olikformighet bland delägarna. 
Att detta är en typ av diskriminering kan utläsas ur ett fall från Tysklands författningsdom-
stol där likabehandlingsprincipen ansågs hotad, då den i fallet aktuella skatten relativt enkelt 
kunde undvikas genom kunskap eller experthjälp.142 

                                                 

140 Se Petrén, Gustaf och Ragnemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklar-
ingar (1980), s. 38. 

141 Vid försäljning av A-listenoterade aktier (värdering till 80 %) och inköp av O-listenoterade aktier (skatte-
fria) undviks förmögenhetsbeskattning exempelvis enkelt. 

142 BverfG, 2 BvL 17/02 vom 9.3.2004. 
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7 Undvikande av Lex Uggla 

7.1 Direkt pension 
Jag har hittills konstaterat att Lex Uggla-reglerna på olika sätt kan hota Sveriges rättssäker-
het och kommer därför att i detta kapitel utreda om man som delägare på något sätt kan 
undvika att bli förmögenhetsbeskattad för bolagets överlikviditet, och således eliminera det-
ta rättssäkerhetshot. Ett sätt som redan tidigare har nämnts är att upprätta en klar och tyd-
lig investeringsplan men beviskravet ställs som nämns i kapitel 5 mycket högt då dessa pla-
ner för att godkännas måste vara väl dokumenterade och trovärdiga. Nedan förklaras där-
för kort ett antal andra skatteplaneringsmöjligheter. 

Det mest uppmärksammade sättet att undvika att bli drabbad av en förhöjd förmögenhets-
beskattning är att investera den presumerade överlikviditeten i kapitalförsäkringar, vilket 
enligt RÅ 2004:137 är en fullt godtagbar form av skatteplanering. I denna dom utgjorde 
den aktuella kapitalförsäkringen en säkerhet för utlovade personalpensioner genom en 
pantsättning till de anställda pensionsborgenärerna. Skatteverket hävdade att detta var en 
kapitalvinstbeskattad tillgång vilken därmed ovillkorligen borde föranleda förmögenhetsbe-
skattning. 

Regeringsrätten ansåg däremot inte att kapitalförsäkringen borde ingå i de förmögenhets-
beskattningsbara tillgångarna vid värderingen av delägarnas aktier, vilket även Skatterättel-
senämnden höll med om. Till grund för denna bedömning påpekade de att kapitalförsäk-
ringar utgjorde en del av själva pensionsutfästelsen och därför troligen skulle komma att 
vara låst till bolaget en lång tid framöver. 

Detta ställningstagande bekräftades även senare genom ett förhandsbesked där en liknande 
situation aktualiserades.143 Nämnden fann med utgångspunkt i det tidigare belysta rättsfallet 
att den aktuella pantsatta kapitalförsäkringen skulle anses vara en del av bolagets arbetande 
kapital. Såtillvida försäkringen uppfyllde de krav som ställts för att anses utgöra säkerhet 
för pensionsutfästelser. 

Att låta företaget investera i kapitalförsäkringar vilka skall anses utgöra en säkerhet för 
framtida pensionslöften kan alltså vara ett bra och relativt säkert sätt att undvika de så kal-
lade Lex Uggla-reglerna, då tillgångarna därmed anses inkluderade i bolagets arbetande ka-
pital. De pantsättningar som hittills har berörts är alla kapitalförsäkringar, men detta bety-
der inte att det skulle vara en omöjlighet att även inkludera andra pantsatta värdepapper så-
som obligationer, aktier eller fonder då avtal om direktpension för bolagets ägare har träf-
fats. Det relevanta synes vara att en pantsättning har gjorts, vilken även bekräftas av Jan 
Hansson på Intervenia i Göteborg som säger att han just nu skriver mängder av direktpen-
sionsavtal och påpekar att det inte görs något åtskillnad på kapitalförsäkringar, fastigteter 
eller direktpensioner.144 

                                                 

143 Förhandsbesked den 16 november 2005 (Dnr 15-05/D – överklagat till RR [mål nr 7083-05]). 

144 Andersson, Anders, ”Lex Uggla” kan klaras med direkt pension 
http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=10185 per 2006-05-01). 
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7.2 Värdepappershandel 
Ett annat vanligt sätt att försöka undvika förmögenhetskatt är att låta bolaget förvalta vär-
depapper istället för att ackumulera tillgångarna på bankkonton eller dylikt, och att sådan 
handel kan anses hänförlig till bolagets rörelse framgår av rättspraxis145. 

Värdepappershandeln måste dock för att godtas av Skatteverket vara klart uttryckt i bo-
lagsordningen och hänsyn skall även tas till storleken på aktieportföljen. En omsättning på 
6 miljoner kronor, med en hastighet av 2 till 3 gånger, uppdelade på ett femtiotal transak-
tioner sägs i dagsläget generellt vara tillräckligt för att sådan självständigt bedriven närings-
verksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL skall anses föreligga.146 Detta är dock ingen absolut 
regel och bedömningen av huruvida dylik näringsverksamhet skall vara för handen blir spe-
ciellt svår då bolaget med ett vinstgenererande syfte självt handlar med aktier och inte en-
bart fungerar som exempelvis en fondkommissionsfirma.147 

Regeringsrätten har även behandlat frågan om huruvida värdepappersrörelse skall anses fö-
religga då en fondkommissionär aktivt har kapitalförvaltat bolagets presumerade överlikvi-
ditet i fallet RÅ 2003:49. Regeringsrätten pekade i fallet på att omsättningens storlek i för-
hållande till bolagets storlek, samt det faktum att denna utgör en kontinuerlig del av bola-
gets övriga verksamhet, skall anses vara de avgörande faktorerna även vid bedömningen av 
denna situation. I RÅ 2004:58 ställdes sedan frågan huruvida ett koncernbolag som funge-
rade som en såkallad internbank gentemot de övriga bolagen inom koncernen skulle likstäl-
las med normal bankverksamhet. Frågan besvarades jakande och de i internbanken place-
rade tillgångarna ansågs således utgöra lagertillgångar. 

Kritik som eventuellt kan riktas mot denna möjlighet till skatteplanering är att bolagen kan 
tänkas vara tvungna att ta en betydande risk, då kravet på omsättningshastigheten har ställts 
relativt högt. Det är dock inte nödvändigt att enbart inneha traditionella värdepapper utan 
även exempelvis hedgefonder, räntefonder, svenska och utländska aktiefonder godtas, vil-
ket betyder att bolagen själva kan justera sin risk och avkastning. 

Avslutningsvis skall påpekas att Riksgäldskontorets uppmaning att investera den eventuella 
överlikviditeten i statsskuldsväxlar dock bör undvikas då detta högst troligen skall anses ut-
göra kapitalförvaltning.148 

 

 

 

                                                 

145 Se exempelvis Regeringsrättens mål 1986:53, 1988:45, 1988:270 samt 1988:273-276. 

146 Se SKV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2005 års taxering, avsnitt 
43.2.4 samt H&Q Privat Banking; Finansiell planering, 
(http://www.hq.se/upload/PDF/Private%20Banking/Finansiell%20Planering.pdf per 2006-04-10). 

147 SKV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2005 års taxering, avsnitt 27.2. 

148 Engman, Helene, Bevisfrågor och Lex Uggla, Skattenytt 2006, s. 62. 
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7.3 Expandering av verksamheten 
Bolagen kan även försöka minska sin likviditet genom att rent generellt utvidga sin verk-
samhet. Dylik expansion kan ske genom investeringar i uthyrningsbara inventarier eller ti-
digare berörd värdepappershandel. Bolagen kan även exempelvis välja att placera sin över-
likviditet i förmögenhetsskattefria aktier149 eller olika typer av råvaror, men förvärv som ut-
görs av andra förvärvskällor godkänns dock inte. 

Ett annat sätt av verksamhetsexpandering belyses av ett i Kammarrätten i Göteborg nyligen 
avgjort fall. Denna dom berör en läkare som genom att köpa en fastighet för den presume-
rade överlikviditeten i sin privatklinik undvek den förmögenhetsskatt som annars skulle ha 
aktualiserats genom Lex Uggla-reglerna.150 

Under 2002 hade den presumtivt skattskyldige läkaren tjänat nästan 1 miljon kronor, vilka 
placerats på dennes privata bankkonto. Läkaren hävdade att denna betydande överlikviditet 
uppkommit i hans rörelser och förklarade vidare att han hade för avsikt att investera dessa 
tillgångar i hyresfastigheter, men att han hittills inte hade hittat någon lämplig fastighet. 

Skatteverket samt senare även Länsrätten hävdade att sambandet mellan läkarpraktiken där 
tillgångarna påstods ha uppkommit och köpet av hyresfastigheter var alldeles för svagt för 
att tillmätas betydelse vid beräkningen av den förmögenhetsbeskattningsbara överlikvidite-
ten. Därmed skulle kapitalet enligt dem rimligtvis anses utgöra privata tillgångar och för-
mögenhetsbeskattning borde därmed utdömas för detta kapital, samt även på en del som 
hade avsatts till bland annat expansions- och periodiseringsfonder. 

Kammarrätten konstaterade dock att då läkaren även tidigare hade haft för vana att handla 
med näringsfastigheter vid sidan av sin läkarpraktik borde den såkallade överlikviditeten 
därmed anses utgöra arbetande kapital, och avsättningar till expansionsfonden skall således 
även dessa godkännas. Den nya fastigheten införskaffades dessutom innan Skatteverket 
hade börjat ifrågasätta praktikens likviditetsbehov. 

7.4 Enskild firma 
Att byta bolagsform från aktiebolag till enskild firma är ett annat effektivt men kanske lite 
mer komplicerat sätt att undvika Lex Uggla-reglerna. Enligt Länsrätten i Göteborg151 före-
ligger det nämligen en exklusiv rätt för ägare av enskild firma att spara kapital i bolaget om 
detta enligt gällande rätt har avsatts till en så kallad expansionsfond152. 

Skatteverket framhöll i målet att endast banklån borde anses vara skäl nog för att de avsatta 
tillgångarna skulle anses ingå i underlaget för expansionsmedel och räntefördelning. Till 
grund för detta hänvisade de till Skattenämndens förhandsbesked från den 12 juni 1996, 
vilket enligt RÅ 1997:5 II skulle anses vara gällande. Länsrätten konstaterade dock att syftet 

                                                 

149 Det vill säga onoterade aktier eller aktier noterade på O-listan. 

150 Kristianstadsbladet, Läkare slipper Lex Uggla 
(http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060304/KRISTIANSTAD/103040915
/1002/RSS per 2006-05-03). 

151 Dom meddelad av Länsrätten i Göteborg den 16 september 2005 i mål nr 8536-04. 

152 En slags skattemässig reservering för att uppskjuta beskattningen och därmed spara tillgångar inför framti-
da investeringar eller dylikt. 
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med fonderingsmöjligheterna i enskild firma är att ge småföretagare vissa marginaler om 
marknaden tillfälligt skulle svikta samt att de fonderade vinsterna även skall kunna använ-
das för investeringar och expansion av bolagets verksamhet. Det av Skatteverket framhåll-
na synsättet skulle ha förfelat detta och målet återförvisades således till Skatteverket för 
fortsatt behandling. 

Det finns ingen lag som begränsar fondens storlek varför denna möjlighet skulle kunna 
lämpa sig mycket väl i de i uppsatsen tidigare berörda fallen. Detta då bolagen därmed skul-
le kunna utjämna sina skattemässiga resultat mellan olika år och således undvika att redovi-
sa någon överlikviditet.153 

                                                 

153 Aronson, Cecilia, Enskild firma slipper undan Lex Uggla 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2006%5c
01%5c13%5c171590%26src%3ddi per 2006-05-08). 
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8 Avslutande synpunkter 
Jag anser inledningsvis att delägarna omöjligen själva kan räkna ut den förmögenhetsskatt 
som eventuellt kan komma att drabba de innehavda onoterade aktierna. Detta då lagtexten 
i sig inte ger någon större vägledning och de riktlinjer som i dagsläget finns att tillgå är 
mycket generella och otydliga. Att frånvaron av tydliga och precisa lagregler är en form av 
rättssäkerhetshot framgår av bland annat av det i Europadomstolen avgjorda målet Hen-
trich mot Frankrike154. 

Ett flertal begrepp, såsom exempelvis rörelse och led i rörelse, är ytterst luddigt utformade 
och leder ofta till en betydande rättsosäkerhet då det viktiga kravet på förutsebarhet således 
inte uppfylls.155 Ett konkret fall som ofta leder till stor förvirring hos delägarna är det fak-
tum att en aktie som vid uttagsbeskattningen har ansetts vara näringsbetingad inte nödvän-
digtvis kommer att ingå som ett led i bolagets rörelse (eller näringsverksamhet). Det kan för 
delägarna vara svårt att förstå vad detta grundar sig på, då någon klar lagtext som sagt inte 
står att finna och det heller inte i Skatteverkets handledningar finns några förtydliganden på 
detta område. I Skatteverkets senaste handledning konstateras nämligen enbart att kapital-
tillgångar under vissa omständigheter kan tänkas utgöra ett led i bolagets rörelse, men hur 
denna bedömning skall göras går de dock inte närmare in på och rättsläget blir därigenom 
inte heller klarare. 

Att sedan avgöra om tillgångarna bör anses vara oproportionerligt stora och således skall 
bedömas utgöra såkallad överlikviditet, leder till ytterligare rättsosäkerhet. Denna bedöm-
ning är nämligen mycket godtycklig och de inblandade handläggarnas personliga åsikter 
spelar ofta en avgörande roll.156 Det kan inte anses möjligt att för en utomstående korrekt 
bedöma vilket likviditetsbehov ett företag kan tänkas ha då det för detta krävs en djup kun-
skap om bolagets specifika behov och en stor branschkännedom, vilket exempelvis Skatte-
verkets handläggare sällan har. 

Om ett bolag har en ovanligt hög kassalikviditet räcker ofta detta för att bevisbördan såle-
des skall flyttas över från Skatteverket till den presumtiva skattebetalaren. Bevisbördan höjs 
i detta andra steg oproportionerligt mycket då delägarna måste prestera klara och tydliga 
investeringsplaner för att göra sannolikt att tillgångarna skall komma att reinvesteras i bola-
gets rörelse inom en överskådlig framtid. Att beviskravet i praxis ofta ställs högre än att just 
göra sannolikt att en investering skall komma att ske utgör ytterligare ett hot mot Sveriges 
rättssäkerhet, då åtminstone inte jag kan finna något lagstöd för denna tydliga skärpning. 
Detta verkar närmast utgöra ett hot mot den i artikel 13 Europakonventionen stadgade rät-
ten för effektiva rättsmedel. Skatteverket har även en tendens att inte tro på företagens in-
vesteringsplaner, vilket jag finner mycket märkligt då ett växande företag bidrar till att skapa 
nya arbetsplatser och därmed påverkar samhällsekonomin på ett positivt sätt. Skatteverket 
borde lita på att det av bolaget angivna likviditetsbehovet faktiskt stämmer överens med det 
verkliga, såtillvida detta inte är uppenbart orealistiskt. 

                                                 

154 Hentrich mot Frankrike, dom den 22 september 1994, Ser. A nr 296-A. 

155 Angående kravet på förutsebarhet se exempelvis Sunday Times mot Storbritannien, dom den 26 april 
1979, Ser. A, vol. 30. 

156 Att lagtexten skall tjäna till att minska risken för godtycke kan utläsas ur målet Sunday Times mot Storbri-
tannien, dom den 26 april 1979, Ser. A, vol. 30. 
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Jag kan inte se någon rimlig förklaring till varför Skatteverket skulle ges ett tolkningsföre-
träde vid bedömningen av när överlikviditet skall anses föreligga, utan lagstiftaren måste 
anses ha det yttersta ansvaret för att lösa detta. Skatteverket varken kan eller får ensamt 
bära detta ansvar. Någon genomgripande lagförändring krävs dock inte, jag anser det vara 
fullt tillräckligt om lagstiftaren skulle publicera vissa förtydliganden för att råda bot på reg-
lernas för tillfället helt godtyckliga karaktär. Jag är medveten om att det givetvis är mycket 
svårt att ge några specifika och allmängiltiga regler, men det torde vara möjligt att skapa nå-
got klarare riktlinjer för exempelvis olika typer av företag och branscher. Då någon tydlig 
praxis inte finns på området anser jag detta vara en absolut nödvändighet såtillvida min 
personliga gissning, att hela förmögenhetsskattelagen inom en snar framtid kommer att av-
skaffas, inträffar. Ett slopande av hela lagen skulle troligen inbringa mer pengar till staten 
genom en minskad kapitalflykt än den i sin nuvarande utformning gör.157 Finansminister 
Per Nuder har dock inte gjort något uttalande som tyder på att detta kan komma att ske, 
snarare tvärt om. Nuder har dock, trots sin vilja att låta frågorna kring Lex Uggla-reglerna 
ingå först i den stora pågående skatteöversynen där hans själv är ordförande, medgett att 
frågorna nu skall ”brytas ut och behandlas med förtur”.158 

Vidare anser jag att en feltolkning av nu gällande lagtext har gjorts i praxis, då i bolaget 
upparbetade tillgångar beskattats på samma sätt som av ägaren tillskjutet kapital. Det fram-
går tydligt av både lagtext och förarbeten att privata tillgångar som ägaren försöker gömma 
undan genom att lägga in dessa i bolaget, skall beskattas. Men det faktum att av bolaget ge-
nererat kapital inte uttryckligen undantas från dylik beskattning bör inte föranleda en ana-
log159 tillämpning av lagen, utan istället bör uttrycket ”utan lag ingen skatt” aktualiseras. Här 
måste lagstiftaren återigen för att upprätthålla det viktiga legalitetskravet klargöra hur rätts-
läget verkligen bör se ut, speciellt då detta i mycket hög grad påverkar delägarnas personliga 
ekonomi.  

För min del anser jag det vara tydligt att i bolaget genererat men icke investerat kapital inte 
utan vidare skall förmögenhetsbeskattas hos delägaren. Jag anser att endast om ett uppen-
bart undandragande av förmögenhetsbeskattningsbart kapital föreligger eller om avkastning 
på viss tillgång har erhållits, skall skattesubjekten bli tvungna att betala förmögenhetsskatt. 
Det leder till ett synnerligen oproportionerligt resultat om delägarna skall anses vara tvung-
na att ta lån eller rent av sälja av sina aktier för att betala en förmögenhetsskatt på tillgångar 
de aldrig har kommit i besittning av. Ofta har delägarna heller inte någon som helst möjlig-
het att påverka beslutsprocessen i bolagen varför dylik beskattning kan anses vara än mer 
orättvis och oförutsebar, speciellt då något informationskrav inte ställs på bolagets ledning. 
Företagets riskkapital kan inte anses utgöra delägarens privata kapitalförvaltning och inte 
heller bör detta kapital beskattas annorlunda än lånefinansierade tillgångar. Företag i risk-
fyllda branscher kan eventuellt ha svårt att få banklån och måste således tillåtas att ha en 
viss i bolaget genererad överlikviditet för att finansiera oförutsedda händelser, om inte de-
ras investeringsvilja skall komma att hämmas. 

                                                 

157 Förmögenhetsbeskattningen inbringade förra året 40-60 miljoner kronor enligt Skatteverkets beräkningar. 

158 Hellbom, Ola, Vingklippt lex Uggla efter årsskiftet 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2006%5c04
%5c06%5c182862 per 2006-04-06). 

159 Beskattning innefattas av det obligatoriska lagstiftningsområdet enligt 8 kap. 3 § RF och kräver således lag-
stöd. 
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Skatteverket verkar dock lyckligtvis ha ändrat uppfattning i sin senaste handledning då de 
där uttalar att det inledningsvis bör förmodas att kapital som genererats av bolaget självt 
skall komma att reinvesteras i bolagets rörelse. En hög kassalikviditet bör noga utredas 
istället för att som tidigare presumeras utgöra förmögenhetsbeskattningsbart kapital. Jag 
anser dock att ett lagförtydligande ändå är av värde då Skatteverket inte närmare specifice-
rar hur en dylik utredning skall företas och stadgandet således kan bli enbart illusorisk. 
Dessutom kan det inte anses vara förenligt med legalitetskravet att rättstillämparna skall ges 
möjlighet att själva bestämma hur lagen skall tillämpas, denna rätt skall enbart ges lagstifta-
ren för att inte kränka det så kallade delegationsförbudet160. 

En annan situation som också kan leda till en för delägaren mycket oproportionerlig be-
skattning är det faktum att avdrag inte medges för den fiktiva skatt som skulle komma att 
belasta delägaren vid ett eventuellt uttag ur bolaget. Att det i 4 § 2 st. 9 SFL stadgas ett av-
dragsförbud för delägarens egna icke debiterade skatter för kapitalvinstbeskattat kapital kan 
inte anses inverka på situationen där tillgångar fiktivt överförs till delägaren från bolaget. 
En oproportionerligt stor skattebörda får inte påföras den skattskyldige utan motiven och 
syftet med den aktuella regleringen måste klart motiveras enligt Europadomstolens prax-
is.161 Syftet med förmögenhetsbeskattningen av onoterade aktier är ju att förhindra delägare 
från att minska sitt beskattningsunderlag genom att lägga in personliga tillgångar i diverse 
onoterade bolag och inte att ytterligare beskatta delägarna, som troligen redan drabbas av 
den genom 3:12-reglerna skärpta uttagsbeskattningen. 

Det kan även påpekas att ett avdragsförbud för latenta skatter också kan tänkas strida mot 
likabehandlingsprincipen då detta för det första enbart berör delägaren. Bolaget förhindras 
alltså inte från att göra ett dylikt skatteavdrag och en beskattningsåtskillnad mellan direkt 
och indirekt ägande uppstår således. För det andra kan det inte anses rättvist att de delägare 
som har plockat ut sin andel ur bolaget och de som har låtit denna ligga kvar skall beskattas 
enligt samma underlag, det vill säga beskattning utgår på hela beloppet i de båda situatio-
nerna. De båda delägarna kommer därmed inte att slutligen beskattas på ett likvärdigt sätt 
då delägaren vid ett eventuellt uttag belastas med en inkomstskatt på 30 % samt i vissa fall 
utgår även beskattning som inkomst av tjänst på 57 %. Jag anser således att delägarnas för-
mögenhetsskattepliktiga underlag bör minskas den latenta skatten som skulle komma att 
utgå vid ett eventuellt kapitaluttag ur bolaget. 

Så vitt jag har förstått det kvarstår dock dessa regler oförändrade även för 2007 års taxering 
enligt en överenskommelse mellan regeringen och stödpartierna. En smärre förändring kan 
dock eventuellt väntas inom de närmaste åren, då Skatteverket på uppdrag av regeringen 
just nu utreder om delägarna i framtiden bör ges möjligheten att dra av latent skatt.162 Bland 
annat har en motion rörande en schablonregel för avdragsmöjligheter lämnats in till skatte-
utskottet, vilken understöds av majoriteten av medlemmarna enligt Marie Engström som är 
ansvarig för skattefrågor i vänsterpartiet och även ledamot i skatteutskottet.163 Dessa lag-
                                                 

160 Förbud att överflytta befogenheter från ett överordnat till ett underordnat organ. 

161 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, dom den 23 september 1982, Ser. A nr 52. 

162Dagens industri, Problemlösarna: Lex Uggla kvar 2006 och 2007 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2006%5c04
%5c10%5c183265  per 2006-04-10). 

163 Hellbom, Ola, Vingklippt lex Uggla efter årsskiftet 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2006%5c04
%5c06%5c182862 per 2006-04-06). 
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ändringar skall dock även godkännas av riksdagen, vilket gör att det kan troligen dröjer 
längre än till 2007 års taxering innan dessa förändringar kan tänkas bli verklighet. 

Det är dock relativt enkelt att genom noggrann skatteplanering undvika att bli drabbad av 
de såkallade Lex Uggla-reglerna. I kapitel 7 berörs ett antal möjligheter såsom att exempel-
vis investera bolagets överlikviditet i pantsatta kapitalförsäkringar eller värdepapper. Jag an-
ser att detta bör anses resultera i att kravet på likabehandling definitivt inte kan anses upp-
fyllt, då en betydande åtskillnad gör beroende på tillgången till experthjälp.164 

Utöver detta är lagen även utformad på ett sätt som gör att ägarna av de största förmögen-
heterna inte beskattas. Den delägare som direkt eller indirekt innehar minst 25 % av röst-
värdet i bolaget undantas nämligen från beskattningen enligt 3 § 1 st. 4-5 p. SFL. Denna åt-
skillnad mellan den så kallade huvuddelägaren och övriga delägaren uppfyller inte kravet på 
likabehandling, då jag inte har kunnat finna någon godtagbar förklaring till denna lättnads-
regel. Huvuddelägaren är som påpekats ofta den mest förmögne av delägaren, men har 
dessutom ett betydande inflytande över hur bolaget investerar sin överlikviditet. 

Likabehandlingsprincipen kan även anses kränkt genom att en icke försvarbar särreglering 
görs beroende på aktiesort och registreringsland. Det kan inte anses riktigt att det tidigare 
godtagbara rättfärdigandet, att åtskillnad bör göras mellan noterade och onoterade aktier då 
de senare nämnda aktierna inte kan likställas med personligt sparande utan främst skall ses 
som en investering i själva bolaget, skall vara gällande. Dels då stabiliteten mellan de olika 
aktieformerna inte skiljer sig nämnvärt samt även då dessa likställs i andra beskattnings-
sammanhang. Att en dylik åtskillnad heller inte har ansetts behövlig i andra EU-länder ty-
der på att en synkronisering av de olika aktieformerna även skulle kunna fungera i Sverige, 
vilket dessutom förespråkas av Europaparlamentet och Rådet.165 Att beskattningen även är 
beroende av i vilket land bolaget är noterat, bör anses strida mot den fria rörligheten av ka-
pital i artikel 56 EG samt etableringsfriheten i artikel 43 EG.166 

Sammanfattningsvis anser jag att man som delägare, för att vara på den säkra sidan, inte ens 
bör försöka räkna ut sin förmögenhetsskatt utan endast i självdeklarationen tydligt markera 
ett innehav av onoterade aktier. Värderingshjälp bör sedan begäras av Skatteverket då det 
är helt orimligt att bolagen själva skall vara tvungna att ägna så mycket resurser, i form av 
både tid och pengar, åt att försöka utreda huruvida de kan komma att drabbas av Lex Ugg-

                                                 

164 Att denna situation kan anses diskriminerande bekräftas av Tysklands författningsdomstol (BverfG, 2 BvL 
17/02 vom 9.3.2004). 

165 Se Westberg, Björn, Vad är lex Uggla? En analys av s.k. onoterade aktier, Skattenytt 2006, s. 20. 

166 Se Westberg, Björn, Vad är lex Uggla? En analys av s.k. onoterade aktier, Skattenytt 2006, s. 21. 
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la-reglerna och i vilken utsträckning. Merkostnaderna uppgår för hälften av Sveriges bolag 
till över 10 000 kronor.167  Dessa på skatterådgivning spenderade tillgångar hade vid ett kla-
rare rättsläge istället kunnat användas för att utveckla och driva bolagen. 

                                                 

167 Hellbom, Ola, 45.000 företagare hotas av lex Uggla 
(http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dRSS%26ArticleId%3d2005%5c12
%5c05%5c167547 per 2006-03-02). 
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