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En överlåtelse kan ske till underpris för att omstrukturera en verksamhet. För att inte 

de olika parterna i överlåtelsen ska uttags-, utdelnings- samt tjänstebeskattas förut-

sätts att överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse. Definitionen i svensk rätt 

av en kvalificerad underprisöverlåtelse är att ett antal villkor ska vara uppfyllda samt 

att överlåtelsen ska ske utan ersättning eller till en ersättning som understiger mark-

nadsvärdet. Det är klart i svensk rätt att den öppna ersättning som betalas vid en 

överlåtelse ska beaktas. Mer debatterat är om dolda ersättningar såsom en arbetsin-

sats kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöver-

låtelser. Om arbetsprestationen kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid 

kvalificerade underprisöverlåtelser riskerar den totala ersättningen att hamna på eller 

över marknadsvärdet vilket leder till att de berörda parterna i överlåtelsen uttags-, ut-

delnings- eller tjänstebeskattas. Frågan är således om en arbetsinsats kan utgöra un-

derlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelse. 
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A company can make a transaction to a price below the market value to restructure a 

business. As a consequence the different parties can be taxes for the transaction. 

However according to Swedish law there is a possibility to escape taxation if the 

transaction is considered to be qualified. The definition of a qualified transaction is, 

according to Swedish law, a transaction that fulfills a number of conditions and will 

be done without compensation or for a consideration less than market value. Ac-

cording to Swedish law it is clear that the open compensation paid in a transfer 

should be taking into account. More debated is if hidden benefit such as a job per-

formance will be included when calculating compensation for a qualified transaction. 

If the job performance can be included when calculating the compensation for a 

transaction the entire compensation for the transaction may be at mark value or 

more and as a consequence the transaction will not be qualified and the parties in-

volved will be taxed. The question is therefore whether a job performance can be in-

cluded when calculating compensation for a qualified transfer. 
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Omstrukturering av verksamheter kan ske på olika sätt. Ett alternativ är att överlåta ett bo-

lag till underpris till ett nytt bolag med liknande ägarstruktur som i det överlåtande bolaget 

med undantag för en eller ett fåtal nya ägare.1 Orsaken till att ett företag väljer att omstruk-

turera sin verksamhet kan vara att av benefika skäl gynna närstående, renodla verksamheten 

eller få in en anställd som ägaren i bolaget.2 

Ur ett skatteperspektiv uppkommer frågor om vilka skatteeffekter en överlåtelse till ett pris 

under marknadsvärdet skapar för det överlåtande bolaget, ägaren till det överlåtande bola-

get samt för ägaren av det förvärvande bolaget. För det överlåtande bolaget aktualiseras en 

uttagsbeskattning för värdet mellan det erlagda beloppet och marknadsvärdet.3 För ägaren 

av det överlåtande bolaget aktualiseras utdelningsbeskattning och för en anställd som till-

godogör sig värde vid en underprisöverlåtelse kan tjänstebeskattning bli aktuell.4 Emellertid 

undkommer parterna beskattning om transaktionen omfattas av reglerna i det 23 kapitlet IL 

om kvalificerade5 underprisöverlåtelser.  

Av intresse är således vilken räckvidd reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser har i 

det 23 kapitlet IL. Definitionen av en underprisöverlåtelse är enligt 23:3 IL att en tillgång 

ska överlåtas utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknadsvärdet. Det 

är okontroversiellt att den erlagda betalningen utgör ett minimum för vilken ersättning som 

ska beaktas.6 Problem kan istället uppkomma i att bedöma huruvida dolda naturaprestatio-

ner såsom en arbetsinsats ska beaktas vid beräkning av ersättning vid en kvalificerad un-

derprisöverlåtelse.7  

1 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. 

2 RÅ 2008 ref. 52. 

3 22:7 Inkomstskattelag (1999:1229), fortsättningsvis betecknad som IL. 

4 För utdelningsbeskattning av ägare till det överlåtande bolaget se RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. För tjänstebe-
skattning se 11:1 IL. 

5 Begreppet kvalificerad underprisöverlåtelse används istället för underprisöverlåtelse för inte förväxla de fall 
då överlåtelsen omfattas av reglerna i 23 kapitlet IL och de fall då överlåtelsen inte uppfyller kraven i 23 kap 
IL. 

6 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 

7 Melz, P, Överlåtelse till underpris eller ej? – implicita ersättningar,  Skattenytt 2011 nr 1-2, s. 14. 



Skulle en arbetsinsats kunna medräknas som ersättning riskerar den totala ersättningen för 

tillgången att hamna på marknadsvärdet eller över marknadsvärdet. Är ersättning på eller 

över marknadsvärdet omfattas inte överlåtelsen av definitionen av en kvalificerad under-

prisöverlåtelse i 23 kapitlet IL vilket leder till oönskade skatteffekter för inblandade parter i 

form av uttagsbeskattning, utdelningsbeskattning samt tjänstebeskattning.8  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera tillämpningen av 23 kapitlet IL gällande huruvida en 

arbetsinsats kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underpris-

överlåtelser.  

Uppsatsen är begränsad till att undersöka endast ifall arbetsinsats kan medräknas vid be-

räkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Ett liknande resonemang som 

gäller för arbetsinsats kan föras om andra tänkbara implicita tjänster (som exempelvis kapi-

taltillskott i eget aktiebolag) men då tid och plats i uppsatsen är begränsad måste ämnesva-

let avgränsas. 

Tre beskattningskonsekvenser som uppkommer i samband med att en överlåtelse inte är en 

kvalificerad underprisöverlåtelse behandlas i uppsatsen: uttagsbeskattning, utdelningsbe-

skattning samt tjänstebeskattning. Det tre beskattningskonsekvenserna kommer inte be-

handlas uttömmande utan endast dess konsekvens i samband med kvalificerade underpris-

överlåtelser kommer belysas.      

För att behålla fokus i uppsatsen kommer bestämmelserna kring utdelning presenteras 

ofullständigt ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Endast de relevanta delarna för uppsat-

sen kommer att tas upp utan djupare förklaring.  

Av det begränsade utrymme som ges i uppsatsen kommer inte internationella och gräns-

överskridande situationer att behandlas. Den s.k. korrigeringsregeln i 14:19 IL samt det 53 

kapitlet IL lämnas därmed helt utan avseende.  

 

Utredningen utgår från en rättsvetenskaplig9 metod där förhoppningen är att öka kunska-

pen om gällande rätt av huruvida en arbetsinsats kan beaktas vid beräkning av ersättning 

8 Melz, P, Överlåtelse till underpris eller ej? – implicita ersättningar, Skattenytt 2011 nr 1-2, s. 14. 

9 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, metod och argumentation, s. 39. 



vid kvalificerad underprisöverlåtelse. Rättskällorna används i uppsatsen som en grund för 

en analys av gällande rättsläge. 

De olika rättskällor som behandlas i uppsatsen är lag, förarbeten, praxis samt doktrin. 

Rättskällorna används utifrån dess rättskällevärde där lagtexten beaktas ha det högsta 

rättskällevärdet. Förarbeten, praxis och doktrin beaktas vidare ha ett rättskällevärde i fal-

lande ordning. 

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i inkomstskattelagen. Syfte samt bakgrund till reg-

lerna i lagtexten presenteras genom att återge relevanta förarbeten samt praxis. I vissa fall 

används även doktrin trots sitt svagare rättskällevärde. Doktrin används för att återge mate-

rial som övriga rättskällor ger bristfällig förklaring till eller för att tillföra ytterligare syn-

punkter där det anses önskvärt.  

Rättskällor används i de inledande kapitlen till att förklara de beskattningskonsekvenser 

som uppkommer av att inte omfattas av en kvalificerad underprisöverlåtelse, innebörden av 

en kvalificerad underprisöverlåtelse samt möjligheten att undantas från beskattningskonse-

kvenser vid kvalificerade underprisöverlåtelse. I uppsatsens avslutande kapitel analyseras 

gällande rättsläge i en jämförelse av lagtext och förarbeten med ett avgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen.     

 

I det andra kapitlet av uppsatsen ges en introduktion till de beskattningskonsekvenser som 

uppkommer för de personer som berörs av en underprisöverlåtelse för att läsaren ska för-

stå vad som händer om en underprisöverlåtelse inte beaktas som en kvalificerad underpris-

överlåtelse. Vidare förklaras i kapitel tre reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser för 

att läsaren ska ha en förståelse för innebörden av det regelverk som är centralt för uppsat-

sens syfte. Framställningen fortsätter in på hur utdelningsbeskattning kan ske vid under-

prisöverlåtelser i kapitel fyra för att läsaren ska förstå den rättsutveckling som skett av be-

skattning av ägare vid underprisöverlåtelser. I kapitel fem presenteras reglerna om när en 

utdelnings samt tjänstebeskattning kan undkommas vid en kvalificerad underprisöverlåtelse 

samt dess syfte. Uppsatsen fortsätter i kapitel sex med att redogöra ett referat från Högsta 

förvaltningsdomstolen10 som för uppsatsen är betydelsefull. Referatet presenteras för att 

belysa Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande i huruvida en arbetsinsats kan ut-

10 Tidigare Regeringsrätten. 



göra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Grunden 

för Högsta förvaltningsdomstolens avgörande presenteras och analyseras i kapitel åtta. I ef-

terföljande text analyseras tillslut huruvida lagstiftaren avsiktligt valt att inte beakta arbets-

prestationer vid kvalificerade underprisöverlåtelser i en jämförelse med Högsta förvalt-

ningsdomstolens ställningstagande. 



 

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida en arbetsinsats kan utgöra underlag för beräkning 

av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Kan en arbetsinsats utgöra underlag 

för beräkning av kvalificerade underprisöverlåtelser riskerar den totala ersättningen att 

hamna på eller över marknadsvärdet vilket medför att överlåtelsen inte omfattas av defini-

tionen av en kvalificerad underprisöverlåtelse.11  

Till en början introduceras de tre beskattningskonsekvenser som är aktuella om en överlå-

telse inte omfattas av definitionen av en kvalificerad underprisöverlåtelse, uttags-, utdel-

nings- och tjänstebeskattning. En introduktion ges till varje beskattningskonsekvens för att 

läsaren ska få en överblick över de olika beskattningsnivåer som uppsatsen berör samt vil-

ken innebörd varje beskattningskonsekvens har. En djupare behandling av varför utdel-

ningsbeskattning sker av ägare vid underprisöverlåtelser sker i kapitel 4. Senare i uppsatsen 

behandlas även på vilka grunder uttagsbeskattning, utdelningsbeskattning samt tjänstebe-

skattning kan undantas från beskattning vid kvalificerade underprisöverlåtelser.12  

 

Huvudregeln vid överlåtelser till ett underpris är att överlåtelsen ska uttagsbeskattas av det 

bolag som överlåter tillgången till ett underpris.13 Det finns dock en möjlighet att und-

komma uttagsbeskattning om överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse.14  

I den nuvarande lagstiftningen återfinns reglerna om uttagsbeskattning i 22 kapitlet IL. Ut-

tagsbeskattning blir aktuell när en tillgången överlåts från ett bolag utan ersättning eller mot 

en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat.15 Vi-

dare kan ett bolag bli uttagsbeskattat om en skattskyldig tillgodogör sig en tillgång från ett 

11 23:3 IL, se även 3.5. 

12 För uttagsbeskattning se 3.4, för utdelning samt tjänstebeskattning se kapitlet 5.  

13 22:7 IL. 

14 23:9 IL, se även 3.4. 

15 22:3 IL. 



företag för personligt bruk.16 Konsekvensen vid uttagsbeskattning är att skatt ska beräknas 

på tillgången som om den säljs till ett marknadspris.17 

De första bestämmelserna om uttagsbeskattning infördes 1910 och gällde främst när jord-

brukare åtnjöt livsmedel från sin egen gård. Huvudsyftet bakom reglerna om uttagsbeskatt-

ning är av neutralitets skäl, det ska inte vara mer fördelaktigt att producera egna varor jäm-

fört med att köpa dem.18   

 

Precis som för det överlåtande bolaget kan även en ägare av det överlåtande bolaget bli ut-

delningsbeskattad vid en överlåtelse till underpris.19 Är emellertid överlåtelsen en kvalifice-

rad underprisöverlåtelse undkommer ägaren utdelningsbeskattning.20 Det är då av intresse 

att översiktligt få en insikt över vad en utdelning är samt dess skattemässiga konsekvens.  

Både fysiska och juridiska personer kan utdelningsbeskattas. Är mottagaren av en utdelning 

en fysisk person ska utdelningsbeskattning ske genom att utdelningen ska tas upp till be-

skattning i inkomstslaget kapital.21 För de fall när mottagaren av en utdelning är en juridisk 

person ska utdelningsbeskattningen ske genom att utdelningen tas upp till beskattning i in-

komstslaget näringsverksamhet.22  

En öppen utdelning är en värdeöverföring som sker från bolaget till dess ägare genom ett 

bolagsstämmobeslut om att utdela vinst.23 Som utdelning betecknas även en så kallad för-

täckt utdelning vars innebörd är att bolagets förmögenhet minskar tillföljd av en värdeöver-

föring med omvärlden som inte är affärsmässigt motiverat.24 I begreppet förtäckt utdelning 

16 22:2 IL. 

17 22:7 IL. 

18 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 1, s. 276 f. 

19 Rå 2004 ref. 1, se vidare om ägarbeskattning av kvalificerade andelar i kapitlet 4. 

20 23:11 st. 1 IL, se mer om skattefrihet från ägarbeskattning vid kvalificerade andelar i kapitlet 5. 

21 42:1 IL. 

22 15:1 IL. 

23 17:1 p. 1 ABL samt 18:1 ABL. Aktiebolagslag (2005:551), fortsättningsvis betecknad som ABL. 

24 17:1 st. 1 p. 4 ABL. 



inbegrips alla händelser som bolaget har med omvärlden, såsom uttag av bolagets tillgångar 

för personligt bruk samt överlåtelser av tillgångar till underpris.25  

I skatterättslig mening överensstämmer begreppet utdelning, med få undantag,26 med den 

som gäller för utdelning i civilrättslig mening. Ur ett skatterättsligt perspektiv saknas bety-

delse i vilken form utdelningen sker. Utdelningen kan således bestå av kontanter, saker eller 

en annan typ av värde.27 Det saknar även betydelse om utdelningen sker genom en öppen 

eller förtäckt utdelning.28  

Utdelning anses enligt den allmänna konventionen i svensk rätt vara att en ensidig värde-

överföring från bolaget till dess ägare. En utdelning från bolaget till dess ägare sker därmed 

utan att en motprestation utgår.29 

 

Den normala beskattning som sker i inkomstslaget tjänst är på den lön som en anställd er-

håller för det arbete som utförs med anledning av en anställning. Det förekommer dock att 

anställda får annan ersättning än kontant lön för nedlagt arbete.30 Förutom kontant lön kan 

det handla om att företaget bekostar den anställdes resor,31 att arbetsgivaren efterger en 

fordran,32 eller att den anställde äter den kost som arbetsgivaren erbjuder. 33 Om den an-

ställde får del av förmånen med anledning av sin anställning ska förmånen beskattas i in-

komstslaget tjänst som löneförmån.34 Huvudregeln vid tjänstebeskattning är således att all 

den ersättning som den anställde erhåller från bolaget med anledning av sin anställning ska 

tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst.35 

25 Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag, s. 747. 

26 Se RÅ 1986 1:10. 

27 Melbi, I & Rabe, G, Det svenska skattesystemet, s. 136. 

28 RÅ 1988 ref. 85. 

29 Melz, P, Överlåtelse till underpris eller ej? – implicita ersättningar, Skattenytt 2011 nr 1-2, s. 15.  

30 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 1, s. 126. 

31 RÅ 1984 1:40. 

32 RÅ 1958 ref. 31. 

33 RÅ 1992 ref. 108. 

34 11:1 IL. 

35 11:1 IL. 



Det finns dock vissa möjligheter att undantas från tjänstebeskattning. En lön, en förmån el-

ler ett annat värde som en anställd erhåller på grund av tjänst behöver inte tas upp till be-

skattning i inkomstslaget tjänst om det omfattas av ett uttryckligt undantag i 8 kapitlet IL 

eller 11 kapitlet IL.36 Exempelvis undantas julgåvor, sedvanliga jubileumsgåvor och min-

nesgåvor från beskattning.37 

Utöver möjligheten att undkomma tjänstebeskattning enligt 8 kapitlet eller 11 kapitlet IL 

finns möjlighet att undanta tjänstebeskattning även vid en kvalificerad underprisöverlåtelse. 

I 11:1 st. 2 IL stadgas att den undantagsregeln från tjänstebeskattning som återfinns i 23:11 

IL ska vara tillämplig. Undantagsregeln i 23:11 st. 1 men. 2 innebär att en överlåtelse från 

ett företag till ett pris under marknadsvärdet inte ska innebära att skillnad mellan ersättning 

och marknadsvärdet ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av förvärvaren eller den 

som direkt eller indirekt äger kvalificerade andelar i det förvärvande bolaget.38  

 

Om en överlåtelse sker till ett underpris uppkommer beskattningskonsekvenser för det 

överlåtande bolaget genom uttagsbeskattning samt för ägaren av det överlåtande bolaget 

genom utdelningsbeskattning. Sker en överlåtelse och en anställd erhåller det uppkomna 

värdet som en förmån på grund av en anställning ska denne tjänstebeskattas. Alla parter 

kan emellertid undkomma beskattning om överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlå-

telse. Vad en kvalificerad underprisöverlåtelse är se efterföljande kapitel.  

 

36 11:1 IL. 

37 11:14 IL. 

38 För ett vidare resonemang om undantag från tjänstebeskattning vid kvalificerad underprisöverlåtelse se 
5.2.4. 



 

För att inte en beskattningskonsekvens ska drabba det överlåtande bolaget, dess ägare eller 

en anställd som får del av det uppkomna värdet vid en underprisöverlåtelse krävs att över-

låtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse. Nedan följer en presentation över innebör-

den av reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelses, dess historisk samt konsekvensen 

för det överlåtande bolaget. 

 

Till en början utvecklades i praxis regler för när företag kunde undkomma uttagsbeskatt-

ning vid en överlåtelse till ett pris under marknadsvärdet.39 I samband med skattereformen 

1990 infördes ett undantag från uttagsbeskattning i dåvarande kommunalskattelagen40 i vil-

ken det stadgades att uttagsbeskattning kunde undankommas om det fanns särskilda skäl.41  

Reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser fick en enhetlig struktur och förutsättning-

arna lagreglerades den 1 januari 1999 när underprislagen42 infördes. Regler infördes då det 

fanns ett önskemål om att få en förutsägbarhet i vad en överlåtelse till underpris skulle få 

för konsekvenser.43  

Innan införandet av UPL byggde reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelse på fyra 

villkor som utvecklats i praxis: det ska finnas ett nära ägarsamband mellan de överlåtande 

bolagen, överlåtelsen ska ske i ett led i en organisatorisk förändring, överlåtelsen får inte di-

rekt eller indirekt innebära en otillbörlig skatteförmån samt att omsättningstillgångar får 

inte bli anläggningstillgångar.44 Vid införandet av UPL, vars regler senare infördes i 23 ka-

pitlet IL den 1 januari 2000, fanns endast kravet på att otillbörlig skatteförmån inte ska 

uppkomma kvar.45 Emellertid uttrycks kravet inte uttryckligen i lagtextens ordalydelse utan 

39 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 128. 

40 Kommunalskattelagen (1928:370), fortsättningsvis betecknad som KL. Undantaget återfanns i fjärde styck-
et i första anvisningspunkten till 22 §. 

41 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning,  s. 127 f. 

42 Lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris, fortsättningsvis betecknad som UPL.  

43 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 125. 

44 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 128. 

Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 52.



ska följa av bestämmelserna. I förarbetena anges att en överlåtelse som sker till underpris 

inte ska omfattas av reglerna av underprisöverlåtelser om överlåtelsen ger upphov till en 

otillbörlig skatteförmån.46  

 

I 23:3 IL finns definitionen på vad som är en kvalificerad underprisöverlåtelse. Ordalydel-

sen av paragrafen lyder: ” Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller 

mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 

14–29 §§ är uppfyllda”.  

Enligt definitionen i 23:3 IL ska villkoren i 23:14-29 IL vara uppfyllda för att det ska vara 

en kvalificerad underprisöverlåtelse. Som framgår av ordalydelsen av 23:3 IL kan inte en 

överlåtelse brista i att uppfylla någon av de villkor som är uppställda i 23:14-29 IL för att 

vara en kvalificerad underprisöverlåtelse. Villkoren innebär i korthet följande: 

 Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller företag. Ideell svensk 

förening eller stiftelse får inte vara förvärvare.47 Med företag avses svenskt aktiebo-

lag, svensk ekonomisk förening svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, svensk stif-

telse, svensk ideell förening samt utländskt bolag.48  

 Förvärvaren av tillgången ska direkt efter förvärvet vara skattskyldig för tillgången i 

inkomstslaget näringsverksamhet och skattefrihet enligt internationellt skatteavtal 

får inte föreligga. En tillgång beaktas endast som ersättning eller kapitalvinst om 

den efter avyttringen ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.49 

Regeln ger uttryck för kontinuitetsprincipen, det övervärde som har uppstått ska 

beskattas men inte hos överlåtaren där det uppstått utan hos förvärvaren.50 

 Saknas rätt för koncernbidrag ska överlåtelsen omfatta hela näringsverksamheten, 

en verksamhetsgren eller en ideell andel av verksamheten eller verksamhetsgrenen.51 

En verksamhetsgren är en del av en verksamhet som lämpar sig för att särskiljas till 

46 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 52. 

47 23:14 IL. 

48 23:4 IL. 

49 23:16 IL. 

50 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 2, s. 503. 

51 23:17 IL. 



en självständig enhet.52 Andelar i ett företag betraktas som en näringsverksamhet el-

ler en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet har näringsbetingade andelar 

i företaget.53 

 Reglerna i 23:18-23 IL gäller kvalificerade andelar och siktar främst på att det inte 

ska vara möjligt att kringgå 57 kapitlet regler om beskattning av fåmansbolag.54 Be-

stämmelserna anger när en andel ska beaktas vara en kvalificerad andel vid en kvali-

ficerad underprisöverlåtelse mellan olika personer. Om villkoren inte uppställs hade 

det varit möjligt att föra ut tillgångar från ett fåmansföretag till ett vanligt bolag och 

där ta ut värden från verksamheten mer skatteförmånligt än vad som hade varit fal-

let i ett fåmansföretag.55 Reglerna har inget samband med det undantag som ges i 

23:11 IL om att en ägare i det förvärvande bolaget ska direkt eller indirekt äga en 

kvalificerad andel i det förvärvande bolaget för att undkomma tjänstebeskattning.56      

 Reglerna i 23:24-29 IL tar sikte på att förvärvaren inte får ha ett underskott som är 

möjligt att utnyttja. Enligt principerna i det 40 kapitlet IL får inte underskott kvittas 

mot överskott som kommer från en näringsverksamhet med annan direkt eller indi-

rekt ägare.57 

 

En överlåtelse som sker till underpris ska som huvudregeln uttagsbeskattas av det överlå-

tande bolaget.58 Omfattas emellertid det överlåtande bolag av definitionen av en kvalifice-

rad underprisöverlåtelse blir konsekvensen av överlåtelsen istället att det överlåtande bola-

get inte blir uttagsbeskattat för transaktionen.59 Överlåts tillgången till ett värde som under-

52 2:25 IL. 

53 23:7 IL. 

54 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 2, s. 508. 

55 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 2, s. 508. 

56 Se 2.4. 

57 Lodin, S-O & Lindencrona, G & Melz, P & Silfverberg, C, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
del 2, s. 508. 

58 22:7 IL. 

59 23:9 IL. 



stiger det skattemässiga värde ska tillgången behandlas som om överlåtelse skett till det 

skattemässiga värdet60 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida en arbetsprestation kan utgöra underlag för be-

räkning av ersättning vid en kvalificerad underprisöverlåtelse. Definitionen av en kvalifice-

rad underprisöverlåtelse är att en överlåtelse sker utan ersättning eller för en ersättning som 

understiger marknadsvärdet.61 Kan arbetsprestationen medräknas som ersättning vid en 

underprisöverlåtelse riskerar den totala ersättningen att hamna på eller över marknadsvär-

det och överlåtelsen omfattas då inte av definitionen av en kvalificerad underprisöverlåtel-

se. 

Reglerna om kvalificerade undersprisöverlåtelse ska uppfylla syftet om att ingen otillbörlig 

skatteförmån ska uppkomma av överlåtelsen.62 Syftet med reglerna om kvalificerade under-

prisöverlåtelse är emellertid inte uttryckt i lagtexten utan ska följa av tillämpningen av lagen. 

En överlåtelse som ger upphov till en otillbörlig skatteförmån omfattas inte av reglerna.63 

Är en underprisöverlåtelse inte en kvalificerad underprisöverlåtelse blir följden att det över-

låtande bolaget blir uttagsbeskattat för överlåtelsen.64 Även för ägaren till det överlåtande 

bolaget uppkommer en beskattningskonsekvens, se efterföljande kapitel. 

60 23:10 IL. 

61 23:3 IL. 

62 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 125. 

63 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 52. 

64 23:9 IL.



 

Kan en arbetsprestation utgöra underlag för beräkning av ersättning vid en kvalificerad un-

derprisöverlåtelse riskerar den totala ersättningen att hamna på eller över marknadsvärdet. 

Är ersättningen på eller över marknadsvärdet omfattas inte överlåtelsen av definitionen av 

en kvalificerad underprisöverlåtelse och reglerna i det 23 kapitlet IL om kvalificerade un-

derprisöverlåtelser blir inte tillämpliga.65 Är överlåtelsen inte en kvalificerad underprisöver-

låtelse uppkommer utdelningsbeskattning för ägarna av det överlåtande bolaget.66  

Rättsutvecklingen för ägarbeskattning vid överlåtelse till pris under marknadsvärdet har inte 

varit okontroversiell. Högsta förvaltningsdomstolen meddelande 1992 en dom i plenum, 

Sipanomålet,67 där det stadgades att en utdelningsbeskattning är aktuell för ägaren till det 

överlåtande bolaget om egendom tillförts ägaren personligen eller på annat sätt förts ut den 

dubbelbeskattade sektorn.68 Högsta förvaltningsdomstolen ändrade 2004 sitt avgörande i 

Sipanomålet i ett nytt plenumavgörande, Sipano II,69 där Högsta förvaltningsdomstolen 

istället fastställer att en överlåtelse till underpris kan utdelningsbeskattas.70   

Utveckling fram till avgörandet i Sipano II om att en underprisöverlåtelse ska medföra ut-

delningsbeskattning om uttagsbeskattning är aktuell skedde först genom att Högsta förvalt-

ningsdomstolen 1996 meddelade ett notisavgörande (RÅ 1996 not. 177). När UPL infördes 

1999 ansågs det i förarbetena till lagen att Sipanomålet samt de senare notisavgörandet (RÅ 

1996 not. 177) kunde utläsas motstridigt. 71 I förarbetet till UPL väljer därför lagstiftaren att 

meddela att den dåvarande lagstiftningen, UPL, motsatsvis kan utläsas på det vis att när ut-

tagsbeskattning är aktuell ska även utdelningsbeskattning ske.72 För kortare referat av Sipa-

nomålet, Sipano II samt notisavgörandet RÅ 1996 not. 177 se nedan. 

65 Se 3.4. 

67 RÅ 1992 ref. 56. 

68 RÅ 1992 ref. 56, Sipanomålet. 

69 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II.  

70 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. 

71 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 171. 

72 Prop. 1998/99:15, Omstruktureringar och beskattning, s. 172. 



 

 

Det första avgörandet gällande utdelningsbeskattning av ägare vid underprisöverlåtelser fat-

tades av Högsta förvaltningsdomstolen 1992, det s.k. Sipanomålet, genom ett beslut i ple-

num.73 Målet avgjordes med anledning av ett förhandsbesked och efter den gamla lagstift-

ningen i 22 § KL. 

I målet ville ägarna av en koncern genomföra ett generationsskifte till sina barn. Det tänkta 

upplägget var att ägarna ville starta ett nytt bolag i vilket de senare ville förlägga en del av 

koncernens verksamhet. Den tänka verksamheten skulle tillföras det nya bolaget genom att 

det nya bolaget förvärvade ett av koncernens dotterbolag till ett pris under marknadsvärdet. 

Barnen skulle sedan genom en gåva från sina föräldrar, ägarna, överta varsitt bolag med 

tillhörande verksamhet. Av betydelse för senare rättsutveckling var frågan huruvida ägarna 

kunde bli utdelningsbeskattad för överlåtelsen.74 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en utdelningsbeskattning kan ske vid två typer av 

situationer. Antingen när tillgångar förs ut ur den dubbelbeskattade sektorn på grund av att 

ägaren personligen tillgodogörs sig egendomen genom att föra ut pengar eller annan till-

gång från bolaget eller när egendomen på annat sätt förs ut ur den dubbelbeskattade sek-

torn. Egendomen kan föras ut ur den dubbelbeskattade sektorn exempelvis då ägaren har 

pratiskt kontroll över tillgången genom att överlåta tillgången till en närstående. Tillförs inte 

egendomen aktieägarna personligen eller på annat sätt utförs ur den dubbelbeskattade sek-

torn ansåg inte Högsta förvaltningsdomstolen i Sipanomålet att aktieägarna kunde bli ut-

delningsbeskattade. 

 

Målet bestod av två bolag B AB och C AB som ägdes gemensamt av en kommun samt ett 

antal aktiebolag. B AB ägde sin tur ett stort antal aktier i D AB som skulle överföras från B 

AB till C AB till ett pris under marknadsvärdet. I ett tidigare lagvunnet förhandsbesked an-

sågs C AB ha förvärvat aktierna i D AB från B AB till ett pris som motsvarar marknads-

värdet. Överlåtelsen omfattade enligt det redan avgjorda förhandsbeskedet dels ett förvärv 

RÅ 2004 ref 1, Sipano II.

74 Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 150. 



direkt från B AB till C AB samt dels genom att överskjutande del av B AB:s aktier i D AB 

genom att B AB utdelat aktier till sina ägare för att sedan skjutit till aktierna till C AB. 

Högsta förvaltningsdomstolen godtog att aktierna hade utdelats till B AB:s ägare utan att 

egendom tillförts egendomen personligen eller på annat sätt förts ut ur den dubbelbeskat-

tade sektorn för att sedan tillföras C AB. B ska emellertid endast uttagsbeskattas för de ak-

tier som delats ut till kommunen. Värdestegring på aktierna hos övriga aktieägare föranle-

der ingen otillbörlig skattefördel men då kommunen inte reavinstbeskattas kan en otillbör-

lig skattefördel uppkomma om inte B AB uttagsbeskattas för den andel som tillhör kom-

munen. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen anser i Sipano II att stor försiktighet måste iakttas när det 

gäller att ändra ett bestående rättsläge men att införandet av UPL (vars regler senare inför-

des i 23 kapitlet IL) gör att rättsläget avsevärt ändrades för kvalificerade underprisöverlåtel-

ser. Till skillnad från tidigare är nuvarande regleringar av kvalificerade underprisöverlåtelser 

i det 23 kapitlet IL en enhetlig lagstiftning jämfört med tidigare då undantag från utdelning 

samt uttagsbeskattning endast skett genom en utveckling i praxis.  

Reglerna i 23 kapitlet IL om underprisöverlåtelse utgör ett sammanhållet system för när be-

skattning ska ske av kvalificerade underprisöverlåtelser anför Högsta förvaltningsdomsto-

len. I det 23 kapitlet IL har införts förutsättningar som reglerar när uttagsbeskattning kan 

undantas. I det 23 kapitlet IL finns även en regel som undantar utdelningsbeskattning, vars 

konstruktion framstår som ett undantag mot vad som annars hade varit giltigt. Det slutliga 

beskattningsresultatet blir det samma för uttagsbeskattning och utdelningsbeskattning vid 

en kvalificerad underprisöverlåtelse. Är överlåtelsen en kvalificerad underprisöverlåtelse 

sker ingen beskattning. 

Högsta förvaltningsdomstolen menar därför att om en överlåtelse har skett till underpris 

utan att den är affärsmässigt motiverad ska det överförda värdet anses vara förfogat av ak-

tieägarna i det överlåtande bolaget. Som konsekvens ska aktieägarna utdelningsbeskattas 

såvida inte reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser blir tillämpliga.  



 

Numera kan ägare till ett överlåtande bolaget utdelningsbeskattas då en överlåtelse sker till 

underpris utan att det är affärsmässigt motiverat.75 Kravet från Sipanomålet på att tillgång-

en ska föras ut ur den dubbelbeskattade sektorn eller tillföras ägaren personligen ändrades 

2004 i Sipano II.76 Högsta förvaltningsdomstolen anser i Sipano II att regelverket numera 

är enhetlig vid kvalificerade underprisöverlåtelser och att en underprisöverlåtelse ska med-

föra att ägaren till det överlåtande bolaget utdelningsbeskattas för det värde som uppkom-

mer med anledning av underprisöverlåtelsen. Emellertid kan utdelningsbeskattning und-

kommas av ägaren till det överlåtande bolaget om överlåtelsen är en kvalificerad underpris-

överlåtelse, se nästa kapitel.  

75 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. 

76 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. 



 

Som behandlas i kapitlet 4 har Högsta förvaltningsdomstolen i Sipano II fastställt att en 

ägare av ett överlåtande bolag kan utdelningsbeskattas vid en underprisöverlåtelse utan att 

ett värde förs ut ur den dubbelbeskattade sektorn eller tillföras ägaren personligen.77 Istället 

ska, enligt Sipano II, utdelningsbeskattning ske när ett värde överlåtits till ett underpris utan 

att det är affärsmässigt motiverat. Emellertid kan utdelningsbeskattning undkommas om 

överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse genom att omfattas av de undantag som 

ges i 23:11 st. 1 men. 1 IL från utdelningsbeskattning.  

I 23:11 IL regleras även de fall när en tjänstebeskattning kan undkommas vid en kvalifice-

rad underprisöverlåtelse. Även för att tjänstebeskattning krävs att överlåtelsen är en kvalifi-

cerad underprisöverlåtelse för att undantas från beskattning.78  

För att kunna omfattas av de undantag som ges för utdelnings samt tjänstebeskattning i 

23:11 IL krävas att överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse enligt definitionen av 

en kvalificerad underprisöverlåtelse.79 Kan en arbetsprestation utgöra underlag för beräk-

ning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser riskerar den totala ersättningen att 

hamna på eller över marknadsvärdet vilket medför att undantagen utdelnings samt tjänste-

beskattning i 23:11 IL inte kan bli tillämpliga.  

Eftersom skattefrihet vid kvalificerade underprisöverlåtelser ges för både utdelningsbe-

skattning samt tjänstebeskattning i 23:11 IL kommer det båda skattefriheterna att behand-

las samlat nedan. Utgångspunkten för framställningen av det båda skattefriheterna är såle-

des i 23:11 IL där paragrafens historia samt konsekvenser presenteras. Skattefrihet för när-

ingsbetingade andelar vid kvalificerade underprisöverlåtelser har ett nära samband med 

skattefriheten för utdelnings samt tjänstebeskattning i 23: 11 IL. Därför behandlas slutligen 

innebörden samt historiken för skattefrihet för näringsbetingade andelar vid kvalificerade 

underprisöverlåtelser i kapitlet. 

77 RÅ 2004 ref. 1, Sipano II. 

78 23:3 IL se även 3.4. 

79 23:3 IL se även 3.4. 

 



 

 

I 23:11 st. 1 men. 1 IL regleras om undantag från utdelningsbeskattning vid en kvalificerade 

underprisöverlåtelser. Om en tillgång ska överlåts av ett företag ska överlåtelsen inte inne-

bära att den som direkt eller indirekt äger andel i det överlåtande företaget tar upp skillna-

den mellan ersättningen och det erlagda beloppet som utdelning.80  

I 23:11 st. 1 men. 2 IL stadgas undantag från tjänstebeskattning vid kvalificerade under-

prisöverlåtelse . En överlåtelse från ett företag ska inte medföra att skillnaden mellan erlagt 

belopp och marknadsvärde ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av förvärvaren, 

den som äger kvalificerad andel i det förvärvande förtaget eller den som indirekt genom in-

nehav har en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.  

Enligt 23:11 st. 2 IL ska ersättningen som understiger det skattemässiga värdet tas upp till 

mellanskillnaden mellan erlagt belopp och skattemässigt värde. I 23:11 st. 2 IL anges även 

att om mottagaren är en fysisk person och ingen ersättning utgår ska skattefriheten för ut-

delningsbeskattning samt tjänstebeskattning endast gälla för beloppet som motsvarar skill-

naden mellan skattemässiga värdet och ersättning.

 

Nuvarande 23:11 st. 1 IL trädde i kraft 1 januari 2002 efter en omarbetning. Paragrafens ti-

digare lydelse var: ”Om tillgången överlåts av ett företag, ska överlåtelsen inte medföra att någon ska ta 

upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt.”.81 

Lagstiftaren anser att en otillbörlig skattefördel kan uppkomma för personer som direkt el-

ler indirekt ägde andelar i det förvärvande bolaget och som samtidigt är anställda i det över-

låtande bolaget enligt paragrafens tidigare lydelse.82 En överlåtelse till ett pris som understi-

ger marknadsvärdet skulle innebära att värdet i det förvärvande bolaget ökade. Viss del av 

värdeökningen bör andelsägaren ta upp till beskattning i inkomstslaget tjänst, vilket innan 

förändringen i lagtexten inte var möjlig.83 Paragrafens tidigare ordalydelse gav istället upp-

hov till en konsekvens som lagstiftaren inte ser som rimlig. En person kunde få en lägre be-

80 23:11 st. 1 IL. 

81 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 9. 

82 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s 54. 

83 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s 54.



skattning genom att ta upp allt till beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomst-

slaget tjänst.84  

Lagstiftaren illustrerar med hjälp av ett exempel vilka situationer som enligt den tidigare or-

dalydelsen av 23:11 IL kunde ge upphov till en otillbörlig skattefördel genom att ägare i det 

förvärvande bolaget inte äger en kvalificerad andel.85 I exemplet förklaras hur en anställd i 

det överlåtande bolaget även äger andelar i det förvärvande bolaget som inte är kvalificera-

de. Den anställde/ andelsägaren kan i en dylik situation välja att beskattning ska ske i in-

komstslaget kapital för hela vinsten av avyttringen. Eftersom skattenivån för inkomstslaget 

kapital är lägre än för inkomstslaget tjänst uppkommer en icke avsedd skatteförmån för den 

anställde/ andelsägaren i det förvärvade bolaget.86 

Efter omarbetningen av 23:11 IL finns från tidigare lagstiftning kvar att direkta eller indi-

rekta ägare av det överlåtande bolaget inte ska ta upp mellanskillnaden mellan ersättning 

och marknadsvärde som utdelning.87 Från den gamla lagstiftningen finns även kvar att för-

värvaren inte skulle behöva ta upp mellanskillnaden mellan ersättning och marknadsvärde i 

inkomstslaget tjänst.88   

Som nyhet infördes i nuvarande 23:11 IL ett krav på att skattefrihet från inkomstslaget 

tjänst inte ska gälla alla ägare av de förvärvade företaget utan endast ägare av en kvalificerad 

andel.89 En kvalificerad andel är den andel som en person äger i ett fåmansföretag.90 Inne-

börden av att äga en kvalificerad andel är att viss del av tillgångar som tas ut från ett bolag 

ska beskattas i inkomstslaget kapital och viss del beskattas i inkomstslaget tjänst.91 Motivet 

till att införa ett krav på att äga kvalificerade andelar var att det finns en begränsad möjlig-

het att ta upp utdelningen i inkomstslaget kapital enligt fåmansföretagsbeskattningsreglerna 

84 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. s 54. 

85 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m s 54. 

86 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m s 55. 

Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. s 55.

88 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. s 55. 

89 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. s 55. 

90 57:4 IL. 

91 57:20 IL. 



i 57 kapitlet IL. Således kan ingen otillbörlig skatteförmån uppkomma för ägare av en kvali-

ficerad andel. 92

 

Att ge en skattefrihet från utdelnings samt tjänstebeskattning vid kvalificerade underpris-

överlåtelser i 23:11 IL är nödvändig för att inte motverka angelägna omstruktureringar sär-

skilt av mindre bolag och vid generationsskiften.93 Lagstiftaren menar att när förvärvet 

måste betalas med ett marknadsmässigt pris för att undvika en utdelnings eller tjänstebe-

skattning kan en kredit vara nödvändig för att finansiera ett köp. Svårigheter att ta krediter, 

kostnadsökningar som krediter innebär samt likvidationsproblem som kan uppkomma i 

samband en extern kredit är alla omständigheter som utpekas som faktorer som leder till att 

försvåra en omstrukturering.94    

 

I förarbetet till 23:11 IL anges att som huvudregel kan en kvalificerad underprisöverlåtelse 

medföra tjänstebeskattning enligt tjänstebeskattningsreglerna i 11 kapitlet IL.95 En uttryck-

lig regel är inte nödvändig för att uttrycka när en förmån ska tas upp till beskattning då det 

följer av 11:1 IL att ersättning som den anställde erhåller med anledning av tjänst ska tas 

upp till beskattning.96 Regeln i 23:11 IL är ett undantag från den allmänna regeln i inkomst-

slaget tjänst. Förvärvaren, den som äger kvalificerade andelar i det förvärvande företaget 

och den som indirekt genom innehav av kvalificerade andelar äger en andel i det förvär-

vande företaget, kan aldrig omfattas av tjänstebeskattning vid kvalificerade underprisöverlå-

telser utan undantas enligt 23:11 IL.97   

92 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. s. 54 f. 

93 Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 11. 

94 Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 11 f. 

95 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 73. 

96 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 73. 

97 Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 73 f. 



 

En näringsbetingad andel är en andel som enligt huvudregeln inte behöver tas upp till be-

skattning.98 Näringsbetingade andelar har införts för att undvika en oönskad kedjebeskatt-

ning av koncerner.99 Vid kvalificerade underprisöverlåtelser finns uttryckliga undantag för 

näringsbetingade andelar från såväl uttagsbeskattning som utdelningsbeskattning och tjäns-

tebeskattning.100 Att undkomma uttagsbeskattning framgår av ordalydelsen av 23:2 st. 2 

men. 1 IL där det stadgas att kapitalvinst vid avyttring på skattefri andel enligt 25a kapitlet 

IL inte ska tas upp. Möjligheten till att undkomma utdelnings samt tjänstebeskattning 

framgår av 23:2 st. 2 men. 2 IL där det stadgas att 23:11 IL ska vara tillämplig då näringsbe-

tingad andelar överlåts utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknads-

värdet. 

Undantag för uttagsbeskattning vid kvalificerade underprisöverlåtelser för näringsbetingade 

andelar infördes i samband med att reglerna om näringsbetingade andelar introducerades i 

25a kapitlet IL.101 En överlåtelse till underpris aktualiserar en uttagsbeskattning enligt 22 

kapitlet IL men kapitalvinsten på de näringsbetingade andelarna är skattefri. Ingen beskatt-

ning kommer således ske. Då det inte anses nödvändigt att ha regler som endast fungerar 

som formalia infördes i 23:2 st. 2 men. 1 IL en bestämmelse som möjliggör att uttagsbe-

skattning på näringsbetingade andelar inte kan ske vid en kvalificerad underprisöverlåtel-

se.102  

Redan vid tidpunkten för införandet av skattefrihet för uttagsbeskattning på näringsbeting-

ade andelar fanns en diskussion om att införa skattefrihet för utdelning för näringsbetinga-

de andelar.103 Lagstiftaren ansåg emellertid att det var för problematiskt att lagreglera om 

skattefrihet för utdelningsbeskattning eftersom rättsläget kring utdelningsbeskattning för 

överlåtelser till pris under marknadsvärdet var oklar.104

98 24:17 IL och 25a:5 IL. 

99 Prop. 1998/99:7, Koncernbeskattningsfrågor för ideella föreningar och stiftelser, m.m., s. 21. 

100 23:2 st. 2 IL. 

101 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s 8. 

102 Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s 148. 

103 Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 149 f. 

104 Prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 149 f. 



Efter Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande i Sipano II kom Sipano III från 

Högsta förvaltningsdomstolen i vilket det inte ansågs möjligt att underlåta utdelningsbe-

skattning för näringsbetingade andelar vid kvalificerade underprisöverlåtelser eftersom det 

saknades uttryckligt lagstöd i frågan.105 Lagtexten ändrande en tid efter Sipano III till den 

idag gällande eftersom lagstiftaren menar att den rättsutveckling som skett i praxis kan ge 

upphov till situationer där en ägare av ett överlåtande bolag med näringsbetingade andelar 

till underpris utdelningsbeskattas medan bolaget inte uttagsbeskattades. En konstruktion 

som enligt lagstiftaren inte är önskvärd.106  

 

Kan en arbetsprestation utgöra underlag för beräkning av ersättning vi kvalificerade under-

prisöverlåtelser riskerar den totala ersättning att vara på eller över marknadsvärdet vilket 

medför att reglerna om kvalificerade underprisöverlåtelser riskerar att inte blir tillämpliga.107 

När det gäller utdelning samt tjänstebeskattning blir innebörden att de undantag som gäller 

för beskattning i 23:11 IL inte blir tillämpliga vid en underprisöverlåtelse. Utdelningsbe-

skattning kan inte undantas av ägaren till det överlåtande bolaget om överlåtelsen inte är en 

kvalificerad underprisöverlåtelse.108 Tjänstebeskattning kan inte undkommas av förvärvaren 

eller den som direkt eller indirekt äger kvalificerade andelar i det förvärvande bolaget om 

inte överlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse.109 Reglerna om att undanta utdel-

nings samt tjänstebeskattning i 23:11 IL syftar till att inte försvåra angelägna omstrukture-

ringar samt generationsskiften.110 

Skattefrihet från uttagsbeskattning vid kvalificerade underprisöverlåtelser ges för näringsbe-

tingade andelar i 23:2 st. 2 men. 1 IL. I 23:2 st. 2 men. 1 IL stadgas att undantagen från ut-

delnings samt tjänstebeskattning i 23:11 ska vara tillämpliga. 

105 RÅ 2004 ref. 140, fortsättningsvis benämnt som Sipano III. 

106 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris,  s. 11. 

107 23:3 IL se även 3.4. 

108 23:11 st. 1 men. 1 IL. 

109 23:11 st. 1 men. 2 IL. 

110 Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 11. 



 

En överlåtelse som är en kvalificerad underprisöverlåtelse gör att det överlåtande bolaget 

undkommer uttagsbeskattning samt att dess ägare undkommer utdelningsbeskattning trots 

att överlåtelsen sker till underpris.111 Om en anställd är förvärvare eller är ägare av kvalifice-

rade andelar i det förvärvande bolaget direkt eller indirekt undkommer även den anställda 

beskattningskonsekvensen i inkomstslaget tjänst om överlåtelsen är en kvalificerad under-

prisöverlåtelse.112 Det är således av intresse vilken räckvidd reglerna om kvalificerade un-

derprisöverlåtelser har. För att avgöra vilken räckvidd reglerna om kvalificerade underpris-

överlåtelser har måste syftet med uppsatsen besvaras. Huruvida en arbetsinsats kan utgöra 

underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser.  

Frågan om huruvida en arbetsinsats kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid 

kvalificerade underprisöverlåtelser behandlades av Högsta förvaltningsdomstolen i avgö-

rande RÅ 2008 ref. 52. Omständigheterna i fallen (RÅ 2008 ref. 52 (I) och (II)) är snarlika 

men med något annorlunda utgång. Domstolen menar i domen att ett av förhandsbeske-

den omfattas av reglerna i 23 kapitlet IL och således är att beakta som en kvalificerad un-

derprisöverlåtelse. I det andra förhandsavgörandet menar Högsta förvaltningsdomstolen att 

ett för ringa beslutsunderlag är för handen för att ta ställningen till huruvida överlåtelsen 

omfattas av reglerna av kvalificerade underprisöverlåtelser. 

 

 

I målet föreligger följande omständigheter. En person A äger till 100 % Y AB. Bolaget Y 

AB äger i sin tur 100 % av bolaget X AB i vilket A:s bror B arbetar. A har förvärvat ägan-

det i bolag Y AB genom att han bland annat av A och B:s far har fått en andel av bolaget Y 

AB. Eftersom A känner att B är tillräckligt involverad i verksamheten vill A att B av rättvi-

seskäl ska bli ägare. För att få in B som äger väljs ett upplägg där ett nytt bolag NY AB bil-

das med A och B som äger av respektive 50 %. NY AB förvärvar, till underpris, aktierna i 

111 För undantag av uttagsbeskattning se 23: 9 IL, för undantag från utdelningsbeskattning se 23:11 st. men. 1 
IL. 

112 23:11 st.1 men. 2 IL.



X AB från Y AB. I sitt förhandsbesked vill parterna veta om ägare A blir utdelningsbeskat-

tad, ifall anställd B blir tjänstebeskattad och om bolaget Y AB blir uttagsbeskattad för över-

låtelsen.   

 

 Ingen uttagsbeskattning kan ske av Y AB då Y:s innehav i X AB består av näringsbetinga-

de andelar. Vad gäller utdelningsbeskattning av A anser Skatterättsnämnden att eftersom 

det handlar om näringsbetingade andelar kan 23:11 IL bli tillämplig enligt 23:2 st. 2 IL. En-

ligt 23:11 st. 1 men. 1 IL anser Skatterättsnämnden att A inte kan utdelningsbeskattas för 

underprisöverlåtelsen. Gällande tjänstebeskattning av B anser Skatterättsnämnden att B inte 

kan bli beskattad eftersom 23:11 st. 1 men. 2 p. IL är tillämplig. Skatterättsnämnden anser 

att av 23:11 st. 1 men. 2 IL framgår det att en person som är förvärvare eller ägare av en 

kvalificerade andelar i det förvärvande bolaget direkt eller indirekt aldrig kan bli tjänstebe-

skattad för en underprisöverlåtelse.    

 

Högsta förvaltningsdomstolen stadgar att inga beskattningskonsekvenser är aktuella för 

varken A, B eller Y AB. I sin dom anger Högsta förvaltningsdomstolen att det inte finns 

något i de angivna skälen som ifrågasätter om överlåtelsen har skett i enlighet med 23:3 IL. 

Det av Skatterättsnämnden angivna förhandsbesked fastställs således av Högsta förvalt-

ningsdomstolen.   

 

Ett justitieråd113 är skiljaktigt i motiveringen till domen. Justitierådet anför att huvudregeln 

är att tjänstebeskattning ska ske enligt 11:1 st. 1 IL då en förmån erhållits på grund av 

tjänst. Endast om det överförda värdet kan hänföras till något annat förhållande undkom-

mer mottagaren beskattning i inkomstslaget tjänst. B ska således som huvudregel beskattas 

i inkomstslaget tjänst för den värdeöverföring som underprisöverlåtelsen innebär.  

Justitierådet anför att släktskapet mellan A och B kan tala för att värdeöverföringen sker av 

benefika skäl men att för ringa underlag föreligger för att avgöra huruvida underprisöverlå-

telsen inte utgör ersättning för nerlagt arbete i X AB. Justitierådet menar istället att B skulle 

kunna undantas från tjänstebeskattning enligt 23:11 IL. Eftersom det i målet rör näringsbe-



tingade andelar blir undantaget från tjänstebeskattning i 23:11 IL tillämpligt enligt 23:2 st. 2 

IL.  

Enligt justitierådet blir 23:11 IL endast tillämplig om överlåtelse skett till underpris. För att 

underpris ska anses föreligga krävs att arbetsprestationen som en anställd utför inte kan 

medräknas. Justitierådet menar att det arbete som den anställde utför direkt tillkommer det 

bolag där den anställde jobbar, dvs. X AB, och indirekt X AB:s moderbolag, Y AB, genom 

en värdeökning på aktierna. När värdet på aktierna ökar menar justitierådet att även under-

priset ökar. Vidare anser justitierådet att bestämmelserna har fått sin utformning för att un-

derlätta den typ av företagsutveckling som det är frågan om i målet. En definitiv befrielse 

från beskattning sker inte utan endast ett uppskov eftersom beskattning sker när andelarna 

avyttras eller vid utdelning.  

Justitierådet anför även att om värdet av en arbetsinsats ska medräknas skulle lagstiftaren 

precis som i 23:11 men. 1 IL ha valt att i 23:2 st. 2 IL klart ha uttryckt att inbegripa även 

indirekta vederlag. Dessutom innebär 23:11 st. 1 men. 2 IL att mottagaren har mottagit till-

gången i gengäld mot en tjänst och således lämnat en motprestation. När en sådan text inte 

återfinns i 23:2 st. 2 IL menar justitierådet att lagstiftaren avsiktigt valt att arbetsprestatio-

nen inte ska medräknas vid en överlåtelse till underpris.

 

 

I RÅ 2008 ref 52 (II) finns likheter med omständigheterna i RÅ 2008 ref 52 (I). Målet rör 

en ägare A som till 100 % äger bolaget Y AB i vilket en fastighet ägs och förvaltas. Bolaget 

Y AB äger i sin tur till 100 % i bolaget X AB som bedriver entreprenadverksamhet. I X AB 

är B styrelseledamot samt anställd som VD. B är varken närstående till A eller ägare till bo-

lagen X AB eller Y AB.  

Y AB (koncernen) vill omstrukturera sin verksamhet av två anledningar, dels för att få in B 

som ägare och dels för att ur risksynpunkt dela entreprenadverksamheten från fastighets-

förvaltningen. Som ny struktur planeras att starta det nya bolaget NY AB. I NY AB blir A 

ägare till 85 % och B ägare till 15 %. NY AB förvärvar X AB av Y AB till ett pris under 

marknadsvärdet. Parterna undrar i sitt förhandsbesked om förfarandet leder till någon ut-

tagsbeskattning av det överlåtande bolaget Y AB, någon utdelningsbeskattning av Y AB:s 

ägare A samt någon tjänstebeskattning för den i det förvärvade bolaget anställde B. 



 

Skatterättsnämnden anser att eftersom överlåtelsen omfattar näringsbetingade andelar 

kommer inte någon uttagsbeskattning av Y AB att ske. Vidare menar Skatterättsnämnden 

att överlåtelsen inte skapar någon utdelningsbeskattning av Y AB:s ägare A eftersom över-

låtelsen omfattas av skattefriheten som ges för utdelningsbeskattning i 23: 11 IL. Inte heller 

ska B bli beskattad i inkomstslaget tjänst. Som motivering anför Skatterättsnämnden att ef-

tersom B äger kvalificerade aktier i NY AB undantas han av beskattning av tjänst enligt 

23:11 st. 1 men. 2 p. IL. Bestämmelsen i 23:11 IL blir tillämplig enligt undantaget i 23:2 st. 

2 IL.   

 

Högsta förvaltningsdomstolen anför att för att 23:11 IL ska bli tillämplig krävs att överlå-

telsen omfattas av definitionen i 23:3 IL. Skulle underpriset motsvaras av en arbetsinsats el-

ler annat sidovederlag kan enligt Högsta förvaltningsdomstolen en underprisöverlåtelse inte 

föreligga. För sitt ställningstagande att om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller 

annat sidovederlag kan en kvalificerad underprisöverlåtelse inte föreligga. Högsta förvalt-

ningsdomstolen anför ingen motivering utan hänvisar till SOU 2005:99 s. 199.  

Högsta förvaltningsdomstolen menar i sin avgörande att tillräckligt underlag för att avgöra 

målet inte finns för handen. På grund av bristande underlag kan inte Högsta förvaltnings-

domstolen avgöra huruvida en underprisöverlåtelse föreligger eller inte. 

 

I RÅ 2008 ref 52 (II) var ett justitieråd skiljaktig till domen och anför istället att Skatterät-

tenämndens besked ska fastställas, dvs. inga beskattningskonsekvenser ska föreligga. Som 

skäl för sin ställning anför justitierådet att en överlåtelse av en näringsbetingad andel, utan 

ersättning eller en ersättning som understiger marknadsvärdet, ska vara skattefri för den 

som äger kvalificerade andelar i det förvärvade bolaget. Precis som i RÅ 2008 ref 52 (I) 

motiverar justitierådet sitt ställningstagande med att lagstiftaren avsiktigt valt att undanta 

den motprestation som den anställde utför mot bolaget genom att inte i ordalydelsen i 23:2 

st. 2 IL som i 23:11 st. 1 men. 1 IL uttryckligen ange att indirekta vederlag ska medräknas. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen ger i RÅ 2008 ref. 52 (II) svar på huruvida en arbetspresta-

tion kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid en kvalificerad underprisöverlåtel-



se. Domstolen menar att ifall underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidove-

derlag kan en kvalificerad underprisöverlåtelse inte föreligga.  

Emellertid är utgången av de båda förhandsbeskeden olika. I det ena förhandsbeskedet (RÅ 

2008 ref. 52 (I)) omfattas överlåtelsen av definitionen i 23:3 IL och beaktas således som en 

kvalificerade underprisöverlåtelser medan inte tillräckligt underlag anses finnas för att avgö-

ra frågan i det andra förhandsavgörandet (RÅ 2008 ref. 52 (II)). Omständigheterna i målen 

är snarlika och den enda synbara skillnaden mellan fallen är den närstående relationen som 

finns mellan ägarna i det förvärvande bolaget i RÅ 2008 ref. 52 (I). Eftersom omständighe-

terna är snarlika måste en diskussion föras kring hur Högsta förvaltningsdomstolen resone-

rar i skillnaden av utgången mellan förhandsbeskeden. Om arbetsinsatsen inte kan medräk-

nas, hur kan då Högsta förvaltningsdomstolen tänkas resonera för att finna att RÅ 2008 ref 

52 (I) omfattas av definitionen av kvalificerade underprisöverlåtelser i 23:3 IL?  

Frågan är i vilken egenskap B erhåller det uppkomna värdet. Kan inte arbetsinsats medräk-

nas får det anses klart att det uppkomna värdet inte tillförs B i egenskap av anställd i det 

överlåtna bolaget. Hade B ansetts vara anställd hade den arbetsprestation som utförs med-

fört att den totala ersättningen inte varit under marknadsvärdet vilket resulterar i att överlå-

telsen inte kunde omfattas av definitionen i 23:3 IL om att vara en kvalificerad underpris-

överlåtelse.  

Istället måste B ha mottagit värdet i egenskap av annan än anställd. Eftersom B inte var ak-

tieägare i det överlåtande bolaget är det uteslutet att värdet mottagits som utdelning från 

det överlåtande bolaget.  

Det förefaller som om det återstår två möjligheter. En möjlighet där B förvärvar aktierna i 

egenskap av ägare i det förvärvande bolaget och en möjlighet där B på annat vis tillgodogör 

sig det uppkomna värdet.  

Även om B skulle kunna ta emot värde i egenskap av ägare i det förvärvande bolaget torde 

det inte vara fallet i RÅ 2008 ref. 52 (I). Om Högsta förvaltningsdomstolen hade gjort en 

bedömning av att B erhållit värde i egenskap av ägare i det förvärvande bolaget bör samma 

bedömning ske av ägaren i det förvärvande bolaget i RÅ 2008 ref. 52 (II). Hade ägaren av 

det förvärvande bolaget i RÅ 2008 ref. 52 (II) erhållit värdet i egenskap av ägare av det för-

värvande bolaget hade överlåtelsen precis som i RÅ 2008 ref. 52 (I) beaktats som en kvali-

ficerad underprisöverlåtelse genom att omfattas av reglerna i det 23 kapitlet IL. Emellertid 



är inte utfallet i RÅ 2008 ref. 52 (II) att ägaren av det förvärvande bolaget omfattas av reg-

lerna i det 23 kapitlet IL. Högsta förvaltningsdomstolen anser istället att tillräckligt underlag 

inte finns för att göra en bedömning i RÅ 2008 ref. 52 (II). En vidare undersökning av hu-

ruvida B mottog värdet är av ovanstående skäl därför inte nödvändig.  

Ett sista tänkbart alternativ är att B tillgodogör sig det uppkomna värdet på annat vis. En 

tes som Melz anför i en artikel är att Högsta förvaltningsdomstolen anser att ägare A i RÅ 

2008 ref. 52 (I) ville gynna sin bror benefikt genom att i gåva berika honom med det över-

skjutande värdet som uppkommer vid underprisöverlåtelsen.114 I den tes som Melz anför 

anses A förfoga över den utdelning som uppkommer från underpriset i enlighet med Sipa-

no II och i egenskap av ägare till det överlåtande bolaget. Ingen utdelningsbeskattning utgår 

på A enligt 23:11 st. 1 men. 1 IL. Efter det att utdelningen utgått till A överförs värdet som 

en gåva till B. Överlåtelsen skulle omfattas av definitionen i 23:3 IL eftersom en utdelning 

är en ensidig värdeöverföring och således utgår ingen motprestation. Den totala ersättning-

en blir då lägre än marknadsvärdet.  

Av utfallet av de båda förhandsavgöranden i RÅ 2008 ref. 52 är det svårt att dra några slut-

satser av huruvida arbetsprestationer kan utgöra underlag för beräkning av ersättning av 

kvalificerade underprisöverlåtelser. Melzs tes framstår istället som det enda troliga alternati-

vet. Den enda synbara skillnaden mellan målen är den närstående relation som finns mellan 

ägarna i det förvärvande bolaget. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte tillräckligt 

underlag är för handen i RÅ 2008 ref. 52 (II) bör ha en koppling till att relationen mellan 

ägarna i det förvärvande bolaget inte var klarlagd. Hade en omständighet framkommit i RÅ 

2008 ref. 52 (II) som gav fog för att A ville gynna ägare B i det förvärvande bolaget av be-

nefika skäl hade troligen utgången av RÅ 2008 ref. 52 varit samma som i RÅ 2008 ref. 52 

(I) dvs. överlåtelsen hade varit en kvalificerad underprisöverlåtelse. När ingen omständighet 

framkommit om huruvida A ville gynna B i RÅ 2008 ref. 52 (II) anser inte Högsta förvalt-

ningsdomstolen att tillräckligt underlag finns för att avgöra målet.  

Att det behövs en tes av nämnt slag för att avgöra innebörden av Högsta förvaltningsdom-

stolens avgörande innebär en tvekan i förutsägbarheten i utfall av liknande mål i framtiden. 

Eftersom det endast är en tolkning finns utrymme för att Högsta förvaltningsdomstolen re-

sonerar annorlunda i framtiden.  

114 Melz, P, Överlåtelse till underpris eller ej? – implicita ersättningar, Skattenytt 2011 nr 1-2, s. 19 f. 



Frågan av huruvida arbetsinsats kan medräknas vid beräkning av ersättning vid kvalificera-

de underprisöverlåtelser är inte uttömd trots Högsta förvaltningsdomstolen uttryckligt 

ställningstagande i RÅ 2008 ref. 52 (II). Ingen motivering ges till Högsta förvaltningsdom-

stolens ställningstaganden om att en kvalificerad underprisöverlåtelse kan föreligga om un-

derpriset motsvaras av en arbetsinsats utan istället hänvisas endast till SOU 2005:99 s. 199 

som grund för avgörandet. Bristen på motivering av Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 

2008 ref. 52 och den skiljaktiges mening om att lagstiftaren avsiktligen valt att undanta ar-

betsprestationer vid kvalificerade underprisöverlåtelse för viss typ av omstruktureringar ger 

upphov till en fortsatt diskussion om huruvida en arbetsprestation kan utgöra underlag för 

beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser.   



 

En underprisöverlåtelse kan orsaka beskattningskonsekvenser i form av uttags-, utdelnings 

och tjänstebeskattning.115 Samtliga beskattningskonsekvenser kan undkommas om under-

prisöverlåtelsen är en kvalificerad underprisöverlåtelse.116 Beaktas en arbetsinsats vid beräk-

ningen av ersättning riskerar den totala ersättningen att hamna på eller över marknadsvär-

det vilket innebär att överlåtelsen inte omfattas av definitionen av en kvalificerad under-

prisöverlåtelse.117 Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i RÅ 2008 ref. 52 (II) att om un-

derpris motsvaras av en arbetsinsats kan en kvalificerad underprisöverlåtelse inte förelig-

ga.118 Eftersom uttalandet brister i motivering finns anledning att undersöka den grund som 

Högsta förvaltningsdomstolen anför för sitt ställningstagande. 

 

För att anföra att en kvalificerad underprisöverlåtelse inte kan motsvaras av en arbetsinsats 

hänvisar Högsta förvaltningsdomstolen till SOU 2005:99.119 Betänkandet SOU 2005:99 är 

en utredning av vissa företagsfrågor däribland beskattning av underprisöverlåtelser.120  

I betänkandet förs en diskussion om att det erlagda beloppet vid en kvalificerad underpris-

överlåtelse är minimum för transaktionens ersättning. Utöver ett erlagt belopp är det okon-

troversiellt att betalning kan ske av naturafullgörelser. En del naturafullgörelser kan vara 

öppna och enklare att värdera medan andra är mer svår definierade.121  

Fortsättningsvis följer av betänkandet att om en överlåtelse sker till ett öppet pris under 

marknadsvärdet till en person i egenskap av anställd torde dock inte överlåtelsen vara en 

115 Se kapitlet 2. 

116 För att undantas från uttagsbeskattning se 23:7 IL, för att undantas från utdelningsbeskattning se 23:11 st. 
1 men. 1 IL samt att undantas från tjänstebeskattning se 23:11 st. 1 men. 2 IL. 

117 23:3 IL, se även 3.4. 

118 Se 6.3.3. 

119 Se 6.6.3. 

120 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 85. 

121 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 



kvalificerad underprisöverlåtelse. Istället ska överlåtelsen anses ha skett till marknadspris.122 

Som grund för åsikten i betänkandet hänvisas till RÅ 80 1:28.123   

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 80 1:28 handlar om en fastighet som över-

låts från en arbetsgivare till en fysisk person till ett pris under marknadsvärdet. Högsta för-

valtningsdomstolen menar i målet att arbetsinsatsen ska medräknas som löneförmån och 

beskattas i inkomstslaget tjänst. I den totala ersättningen för fastigheten ska således beaktas 

både erlagd betalning samt arbetsinsats.124   

 

I betänkande SOU 2005:99 anges att om underpriset sker till en person i egenskap av an-

ställd kan en kvalificerad underprisöverlåtelse inte föreligga. Är samma person både ägare 

och anställd kan dock gränsdragningsproblem uppkomma av i vilken roll en tillgång er-

hålls.125  

I förarbeten anges att en ersättning som erhålls av en ägare som även är anställd i bolaget 

ska presumeras vara en löneförmån. Emellertid ska presumtionen baseras på att överfö-

ringen följer av anställningsförhållandet samt ligger på en marknadsmässig nivå.126 

I praxis har behandlats i vilken roll, anställd eller ägare, som mottagaren tar emot en till-

gång. Högsta förvaltningsdomstolen menar i RÅ 1993 ref. 56 att tillgången ska presumeras 

vara en löneförmån om ägaren även är anställd i bolaget men att om den anställde visar att 

värdet har ett annat ursprung än i anställningen kan den anställde undkomma beskattning. I 

RÅ 2008 ref. 66 anser Högsta förvaltningsdomstolen att en aktieägare som även är anställd 

i ett bolag är tvungen att ta upp inkomster i inkomstslaget tjänst trots att inkomsterna till-

hörde hans bolag. Anledningen är att inkomsterna i praktiken har tillförts ägaren genom att 

upprätta avtal som medför att intäkterna överförs från bolaget till ägaren. 

122 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 

123 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 

124 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 

125 Melz, P, Överlåtelse till underpris eller ej? – implicita ersättningar, Skattenytt 2011 nr 1-2, s. 15. 

126 Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag, s. 748. 



 

Högsta förvaltningsdomstolen menar I RÅ 2008 ref. 52 att en arbetsprestation ska med-

räknas vid beräkning av ersättning vid kvalificerad underprisöverlåtelse.127 Kan en arbets-

prestation utgöra underlag för beräkning av ersättning riskerar den totala ersättningen att 

hamna på eller övermarknadsvärdet och således inte omfattas av definitionen av en kvalifi-

cerad underprisöverlåtelse.128 Emellertid är motiveringen till att en arbetsprestation kan ut-

göra underlag vid beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser bristfällig 

och ger upphov till en diskussion av vilken grund Högsta förvaltningsdomstolen har för sitt 

ställningstagande.   

I RÅ 2008 ref. 52 (II) hänvisas till betänkande SOU 2005:99 för att rättfärdiga att arbets-

prestationer kan utgöra underlag för ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Be-

tänkandet menar att om en tillgång överförs till underpris till en person i egenskap av an-

ställd ska en arbetsinsats utgöra underlag för beräkning av ersättning vid en kvalificerad 

underprisöverlåtelse.129 Det är ett gränsdragningsproblem att avgöra i vilken roll en person 

erhåller en tillgång om personen är både ägare och anställd. Emellertid anger såväl förarbe-

ten som praxis att en person ska presumeras ta emot en tillgång i egenskap av anställd om 

inte personen kan visa att tillgången har ett annat ursprung än i anställningen.130  

För sitt ställningstagande om att arbetsprestationer ska utgöra underlag för beräkning av er-

sättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser hänvisar betänkandet till RÅ 80 1:28. RÅ 80 

1:28 stadgar att en arbetsinsats ska beaktas som en löneförmån och utgöra underlag för be-

räkningen av ersättning vid en underprisöverlåtelse till en anställd. Med RÅ 80 1:28 kan det 

anses klart att en arbetsprestation kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid en 

kvalificerad underprisöverlåtelse. Emellertid är RÅ 80 1:28 från en tid innan dagens enhet-

liga regelverk för kvalificerade underprisöverlåtelser infördes. Precis som anförs i Sipano II 

innebär införandet av UPL (vars regler senare införts i 23 kapitlet IL) att rättsläget avsevärt 

har ändrats för kvalificerade underprisöverlåtelser.131 Till skillnad från tidigare utgör nuva-

127 Se 6.3.3. 

128 23:3 IL, se även 3.4. 

129 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 119. 

130 Se 7.3. 

131 Se 4.3.



rande regler ett enhetligt regelverk för när en kvalificerad underprisöverlåtelse föreligger 

samt när uttags-, utdelnings- och tjänstebeskattning kan undantas.132 Det kan diskuteras i 

fall det är som det skiljaktiga justitierådet anför i RÅ 2008 ref. 52 att lagstiftaren avsiktligen 

valt att undanta arbetsprestationer vid kvalificerade underprisöverlåtelser i det enhetliga re-

gelsystemet som är utformat för kvalificerade underprisöverlåtelser.   

132 Se 4.3. 



 

Som anges i Sipano II är regelverket för kvalificerade underprisöverlåtelse numera ett en-

hetligt system för när en underprisöverlåtelse är en kvalificerad underprisöverlåtelse.133 Frå-

gan är om det enhetliga regelverket för kvalificerade underprisöverlåtelser innebär att lag-

stiftaren avsiktligen har valt att undanta att arbetsprestationen ska utgöra underlag för be-

räkning av ersättning. Om arbetsinsatsen inte medräknas vid beräkning av ersättning vid 

kvalificerade underprisöverlåtelser riskerar inte överlåtelsen att hamna på eller över mark-

nadsvärdet och kan således omfattas av definitionen av en kvalificerad underprisöverlåtel-

se.134  

Att lagstiftaren avsiktligen valt att undanta en arbetsprestation vid kvalificerade underpris-

överlåtelser framförs av det skiljaktiga justitierådet i RÅ 2008 ref. 52. För sin åsikt anför det 

skiljaktiga justitierådet fyra argument. Nedan analyseras varje argument var för sig och till-

sist ges en slutlig analys över huruvida lagstiftaren avsiktligen valt att inte beakta arbetspre-

stationen vid beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Jämförelse 

sker även med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om att arbetsprestation kan utgö-

ra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser samt den 

grund som Högsta förvaltningsdomstolen anför för sitt ställningstagande. Därmed utveck-

lar resonemanget i den slutliga analysen uppsatsens tidigare analyser i 6.4 samt 7.4.    

 

 

 

Om lagstiftaren hade velat beakta arbetsprestationen vid bedömningen av en kvalificerad 

underprisöverlåtelse borde lagstiftaren uttryckligen ha valt att ange att indirekta vederlag i 

form av förvärvarens arbetsinsats ska beaktas i 23:2 st. 2 IL. Ett liknande ställningstagande 

om att indirekta vederlag ska medräknas anges i 23:11 st. 1 men. 1 IL.  

133 Se 4.3. 

134 23:3 IL, se även 3.4.



 

I 23:2 st. 2 IL anges att skattefrihet ska ges för utdelningsbeskattning för näringsbetingade 

andelar som överlåts utan ersättning eller mot en ersättning som understiger marknadsvär-

det genom att stadga att undantagsregeln för utdelningsbeskattning i 23:11 st. 1 men. 1 IL 

ska vara tillämplig. Lagstiftaren valde att införa ett uttryckligt undantag från utdelningsbe-

skattning för näringsbetingade andelar vid kvalificerade underprisöverlåtelser efter den 

rättsutvecklingen som skett i praxis.135 En rättsutveckling som innebar att ägare kunde ut-

delningsbeskattas i enlighet med Sipano II men inte kunde undantas beskattning om över-

låtelsen var en kvalificerad underprisöverlåtelse i enlighet med Sipano III.  

Det finns inget i de förarbetena som utarbetas i anknytning till 23:2 IL som antyder att me-

ningen med bestämmelsen är att inkludera eller exkludera arbetsprestationer vid beräkning 

av underpriset.136 Istället påpekas att anledningen till införandet är att det är önskvärt att in-

föra en möjlighet att undanta utdelningsbeskattning för näringsbetingande andelar vid en 

kvalificerad underprisöverlåtelse för att det inte ska uppstå en situation där uttagsbeskatt-

ning underlåts men inte utdelningsbeskattning.137 Undantaget är en direkt reaktion på utfal-

let i Sipano III och tar sikte på att inte motverka önskade omstruktureringar eller genera-

tionsskiften.138 Det finns inget i förarbetena som väger åt varken att det har varit lagstifta-

rens avsikt att lagstifta om ett uttryckligt undantag eller inte för att en arbetsprestation kan 

beaktas vid kvalificerade underprisöverlåtelser.139  

Det skiljaktiga justitierådets tolkning av lagtext är möjlig men ter sig inte trolig. Det framgår 

inte av förarbetena att det varit lagstiftarens önskemål att exkludera arbetsprestationer vid 

beräkning av ersättningen vid kvalificerade underprisöverlåtelser för näringsbetingade ande-

lar. Det får därför anses mindre sannolikt att gällande rätt ska tolkas som att en arbetspre-

station inte ska beaktas vid beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser 

för näringsbetingade andelar utan att det klart framgår av lagtexten. Vad som gäller tillämp-

135 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 11. Se även 5.3. 

136 Se prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar samt prop. 
2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Se även 5.3. 

137 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris,  s. 11. 

138 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris,  s. 12. 

139 Se prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar samt prop. 
2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Se även 5.3.



ning av huruvida arbetsinsats kan utgöra underlag för beräkning av kvalificerade underpris-

överlåtelser se resonemang nedan. 

 

 

Det skiljaktiga justitierådet yttrar i RÅ 2008 ref. 52 att bestämmelsen i 23:11 st. 1 men. 2 IL 

tar sikte på att underlätta omstruktureringar med mål att föra in anställda som ägare i verk-

samheten. Att få in anställda som ägare i verksamheten sker vanligen genom att överlåta ett 

dotterbolag, till ett underpris, till ett nystartat bolag med liknande ägarstruktur som det 

överlåtande bolaget men med skillnaden att den anställde är ägare i det förvärvande bola-

get.  

 

Efter en omarbetning av 23:11 IL infördes krav på att direkta och indirekta ägarna i det 

förvärvande bolaget ska äga kvalificerade andelar i det förvärvande bolaget i 23:11 st.1 men. 

2 för att få skattefrihet.140 Vid införandet tyder inget på att lagstiftaren haft för avsikt att ta 

bort möjligheten till att utföra en omstrukturering där en anställd tas in som ägare i verk-

samheten utan istället endast begränsa möjligheten att uppnå en otillbörlig skatteföredel 

genom att införa ett krav på äga kvalificerade andelar för direkta eller indirekta ägare av det 

förvärvande bolaget.141 Således bör det finnas en önskan från lagstiftaren att underlätta dy-

lika omstruktureringar. 

Även i andra förarbeten framförs en vilja att inte motverkat angelägna omstruktureringar 

samt generationsskiften genom att ge en möjlighet till skattefrihet för utdelnings samt tjäns-

tebeskattning i 23:11 IL.142 Det ter sig därför rimligt att tro att det finns en vilja från lagstif-

taren att underlätta omstruktureringar av bolag på det vis som anförs av det skiljaktiga justi-

tierådet. 

140 Prop. 2001/02:46, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar., s. 54. Se även 5.2.2. 

141 Prop. 2001/02:46, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar., s. 54. Se även 5.2.2. 

142 Prop. 2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 11. Se även 5.2.3. 



 

 

Som tredje argument framför den skiljaktiga att en befrielse från tjänstbeskattning enligt 

23:11 st. 1 IL inte innebär en definitiv befrielse från tjänstebeskattning. Istället sker endast 

ett uppskov till dess andelarna avyttras eller utdelning lämnas.  

 

Det skiljeaktiga justitierådet anför här ett hållbart resonemang. En definitiv befrielse från 

tjänstbeskattning föreligger inte eftersom det införts ett krav på att andelarna i det förvär-

vande bolaget ska vara kvalificerade.143 Istället uppkommer endast ett uppskov med be-

skattning i inkomstslaget tjänst till dess det sker utdelning på andelar i det förvärvande bo-

laget eller i sista hand när andelarna avyttras. När beskattning väl ska ske finns begränsade 

möjligheter för ägare av kvalificerade andelar att få en skattefördel genom att ta ut hela vär-

det till beskattning i inkomstslaget kapital. Istället ska viss del beskattas i inkomstslaget 

tjänst och viss del i inkomstslaget kapital.144  

 

 

Till sist tycker det skiljaktiga justitierådet i RÅ 2008 ref. 52 att den befrielse från tjänstebe-

skattning som ges i 23:11 st. 1 men. 2 IL förutsätter att en anställd mottagit en förmån med 

anledning av tjänst. Har förmånen mottagits på grund av tjänst har således en motpresta-

tion lämnats.  

 

Argumentationen som det skiljaktiga justitierådet anför är relevant. Det anges i förarbetet 

att löneförmån vid kvalificerade underprisöverlåtelser kan undantas från tjänstebeskattning 

och att 23:11 st.1 men. 2 IL är ett undantag från vad som allmänt gäller för beskattning i 

inkomstslaget tjänst utan att uttryckligt anges i lagtexten.145 Kravet på att bli beskattad i in-

komstslaget tjänst är det som uppställs i 11:1 IL, att ersättningen ska ha mottagits på grund 

av en anställning. En ersättning som lämnas på grund av en anställning måste förutsättas 

143 Prop. 2001/02:46, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, s. 54 f. Se även 5.2.2. 

144 57:20 IL. 

145 Prop. 2001/02:46, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m, s. 73 
f. Se även 5.2.4. 



ske då en arbetsprestation, en motprestation, utgår. Således måste förutsättas att för att till-

lämpa 23:11 st. 1 men. 2 IL måste en arbetsprestation, motprestation, utgått.  

 

Om arbetsinsatsen inte utgör underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade under-

prisöverlåtelser riskerar inte överlåtelsen att hamna på eller över marknadsvärdet och kan 

omfattas av definitionen av en kvalificerad underprisöverlåtelse.146 Det är således av bety-

delse att avgöra huruvida en arbetsprestation kan utgöra underlag för beräkning av en kvali-

ficerad underprisöverlåtelse. Högsta förvaltningsdomstolen stadgar i RÅ 2008 ref. 52 (II) 

att om ett underpris motsvaras av en arbetsprestation kan en kvalificerad underprisöverlå-

telse inte föreligga. Emellertid är motivering till ställningstagandet bristfällig och hänvisar 

endast till betänkande SOU 2005:99.147 I betänkande SOU 2005:99 motiveras att en arbets-

prestation kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerad underprisöverlå-

telse med hänvisning till RÅ 80: 1:28. I RÅ 80 1:28 stadgas att en anställd som köpt en fas-

tighet till ett underpris ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan erlagt belopp och mark-

nadsvärde. Emellertid är målet från en tid innan nuvarande enhetliga lagstiftning för kvali-

ficerade underprisöverlåtelser infördes.148 Frågan är om arbetsprestationer kan utgöra un-

derlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underpris i den nuvarande enhetliga lag-

stiftningen vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Det skiljaktiga justitierådet i RÅ 2008 ref. 

52 menar att lagstiftaren avsiktligen valt att inte beakta en arbetsprestation vid beräkning av 

ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. 

Efter en analys av de argument som det skiljaktiga justitierådet anför i RÅ 2008 ref. 52 får 

det anses troligt att lagstiftaren avsiktligen valt att arbetsprestationer inte skall utgöra under-

lag för beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelse. Emellertid bör det 

vara lagstiftaren vilja att alla andelar och inte enbart näringsbetingade andelar ska undantas 

vid beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Inget i förarbetena tyder 

på att ett särskilt undantag ska gälla för näringsbetingade andelar.149  

146 23:3 IL, se även 3.4. 

147 Se 6.4. 

148 Se 7.4. 

149 Se prop. 2002/03:96, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar samt prop. 
2004/05:91, Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris. Se även 8.2.1.2. 



Även om det finns en möjlighet att arbetsprestationer inte ska beaktas vid beräkning av er-

sättning vid samtliga kvalificerade underprisöverlåtelser får det anses klart att möjligheten i 

alla fall ska gälla angelägna omstruktureringar och generationsskiften.150 När krav infördes 

på att direkta och indirekta ägare i det förvärvande bolaget ska äga kvalificerade andelar 

förs inget resonemang om att ta bort möjligheten att genomföra en omstrukturering för att 

få in en anställd som ägare i verksamheten utan endast begränsa möjligheten att tillgodogö-

ra sig en oönskad skattefördel.151  

Att arbetsprestationer ska kunna utgöra underlag av beräkning av ersättning vid kvalificera-

de underprisöverlåtelser bör framgå av möjligheten att bli befriad från tjänstebeskattning. 

Beskattning i inkomstslaget tjänst sker när en anställd mottagit ett värde på grund av an-

ställning.152 Om en ersättning erhålls med anledning av en tjänst får det förutsättas att det är 

naturligt att en motprestation, arbetsprestation, utgår. Det bör således följa av 23:11 IL att 

en arbetsprestation kan utgöra underlag vid beräkning av ersättning vid kvalificerade un-

derprisöverlåtelse. Dessutom uppkommer ingen definitiv befrielse från tjänstebeskattning 

av att underlåta att beakta en arbetsprestation vid en kvalificerad underprisöverlåtelse efter-

som krav uppställs på att direkta och indirekta ägare ska inneha en kvalificerad andel i det 

förvärvande bolaget.153 När beskattning väl sker kan inte hela det uppkomna värdet mer 

förmånligt beskattas i inkomstslaget kapital. Därmed följer 23:11 IL det bakomliggande syf-

tet med lagstiftningen av kvalificerade underprisöverlåtelser, ingen otillbörlig skatteföredel 

uppkommer. Således bör det varit lagstiftarens avsikt att inte beakta arbetsprestationer vid 

beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. 

150 Prop. 2001/02:46, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar samt prop. 2004/05:91, 
Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris, se även 8.2.2.2.  

151 Prop. 2001/02:46, Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar., s. 54. Se även 8.2.2.2. 

152 11:1 IL. 

153 23:11 st.1 men. 2 IL.



Trots att Högsta förvaltningsdomstolen uttryckligen stadgar i RÅ 2008 ref. 52 (II) att en 

arbetsinsats inte kan utgöra underlag för beräkning av ersättning vid kvalificerade under-

prisöverlåtelser kvarstår frågetecken av huruvida en arbetsinsats kan utgöra underlag för 

beräkning av ersättning vid kvalificerade underprisöverlåtelser. Grunden som Högsta för-

valtningsdomstolen anger för sitt ställningstagande kan diskuteras och det ter sig som det 

enhetliga regelverket som finns av kvalificerade underprisöverlåtelser i det 23 kapitlet IL tar 

sikte på att undanta arbetsprestationer vid beräkning av ersättning vid kvalificerade under-

prisöverlåtelser.  



Lag 

Aktiebolagslag (2005:551).

Inkomstskattelag (1999:1229). 

Kommunalskattelagen (1928:370). 

Lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. 

Offentligt tryck 

Propositioner:  

Prop. 1998/99:7 Koncernbeskattningsfrågor för ideella föreningar och stiftelser, m.m.  

Prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning. 

Prop. 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. 

Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar. 

Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag. 

Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris.  

Betänkande: 

SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor. 

Praxis 

Högsta förvaltningsdomstolen: 

RÅ 1958 ref. 31. 

RÅ 80 1:28.  

RÅ 1984 1:40. 

RÅ 1986 1:10. 
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RÅ 1992 ref. 56. 
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RÅ 2004 ref. 1. 
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