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Sammanfattning 
 

Att ett bolag någon gång måste byta ägare är ett naturligt inslag i ett företags och en enter-
prenörs liv. För små och medelstora företag är ägarskiftet en svår och omtumlande process 
som, för att få ett önskat utfall, måste planeras i förväg. Den äldre generationen, och därtill 
i många fall grundarna, måste antingen överföra ägandet av företaget till den yngre genera-
tionen, eller sälja företaget till en extern köpare. För att inte försätta de inblandade parterna 
i en ohållbar situation, krävs planering av detta ägarskifte. 

I arbetet kommer jag att analysera olika metoder för generationsskiftesplanering för små 
och medelstora företag. Tyngdpunkten kommer dock att vara mot metoderna gåva, under-
prisöverlåtelse och fission. Vidare kommer jag att genomföra ett riktigt generationsskifte åt 
företaget Ventilation AB.  

Om ingen planering sker, när ett företag skall generationsväxla, träder den legala arvsord-
ningen in och fördelar kvarlåtenskapen vid ägarens bortgång. Efter att arvs- och gåvoskat-
ten avskaffades, inträder ingen beskattning vid övergången till arvingarna. Den legala arvs-
ordningen tar ingen hänsyn till att viss egendom, t ex aktier i ett familjeföretag, skall tillfalla 
en viss kompentent arvinge. Ägandet och styrningen i familjeföretaget kan splittras upp på 
ett oönskat sätt.  

Vid ett planerat generationsskifte kan nuvarande ägare styra framtida ägande och ledning 
genom att upprätta rättshandlingar. Dessutom kan den yngre generationen utbildas till att 
bli företagsledare med den tradition och och de rutiner som har byggts in i familjeföretaget 
under lång tid av den äldre generationen. I denna utbildningsfas av framtidens ägare kan 
arbetsuppgifter successivt fasas över till den yngre generationen och därmed avlasta den 
äldre generationen.    

Underprisöverlåtelse är en metod som bygger på att den yngre generationen köper aktier el-
ler näringstillgångar i familjeföretaget och att priset då ligger under marknadsvärdet. Att 
använda underprisöverlåtelse som metod vid generationsskifte av ett familjeföretag är van-
ligt då den äldre generationen behöver medel för att säkerställa sin ekonomiska försörjning 
eller för att kompensera bröstarvingar som inte tilldelas andelar i företaget. Underprisöver-
låtelse som metod för ett generationsskifte är en komplicerad metod och den kan utlösa 
kapitalvinstbeskattning. Detta sammantaget innebär att det kan bli kostsamt att använda 
denna metod.  
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Abstract 
 

The fact that a company some time must change owners, is a natural part of a company`s 
and a entrepreneurs`s life. For small and medium sized companies a change of ownership 
is a difficult and dazed process that must be planned in advance in order to obtain a good 
result. The older generation, often the founders of the company, must either transfer the 
family-owned business to ther younger generation or sell the company to an external buyer. 
In order not to put the involved parties in a complicated position, the planning of the 
change of owners is important. 

In this work I will analyse different methods of succession of generation for small and me-
dium sized companies. I have concentrated on sale of the company shares for a price be-
low market value, gift and fission. Furthermore, I will conduct a succession of generation 
for the company Ventilation AB.    

If no planning has been done, when the company shall go through a succession of genera-
tion the optional law system regarding inheritance will occur, dividing the property left af-
ter the owners` demise. After the inhertance and gift tax was abolished, no taxes transition 
to the heirs` arises. The optional law system takes no consideration to that specific prop-
erty, for example shares in a family owned company, shall go to a certain skilled heir. The 
ownership and the leadership in the family business could be divided in an undesired way. 

In a planned succession can the present owners can control the future owners and man-
agement throught the draw up legal transactions. Futhermore, the younger generation can 
be educated to become a manager/managers with the tradition and routines, which the 
family owned company has developed under long tim by the elder generation. In this edu-
cation of the future owner of the company the younger generation may gradually take over 
the work from the older generation and relieve some pressure. 

A sale of shares of company assets to the younger generation for a price below market 
value is a method, which is common when the elder generation needs money to secure 
their standard of living or compensate other direct heirs that do not wish to become part-
ners in the family business. This method is complicated and can redeem taxes. Thus, this 
means that it can be expensive to use this method. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är sannolikt att runt 60 % av de små och medelstora företagen i Sverige inom tio 
år genomför ägarskifte. Detta tyder på en ökning av antalet ägarskiften jämfört med 
tidigare år.1 Orsaken är att den stora skaran fyrtiotalister, som har startat många före-
tag, närmar sig pensionsåldern. 

Små och medelstora företag2, enligt definition i EU: s rekommendation om överfö-
ring av äganderätten till små och medelstora företag (SME), indelas i små företag 1-
49 och medelstora 50 - 250 anställda. Generationsskiften av SME är av naturliga skäl 
viktiga för företagens delägare och deras familjer. Därtill måste en 
samhällsekonomisk aspekt också vägas in då arbetstillfällen är en viktig ingrediens för 
att säkerställa en stabil samhällsutveckling. Ur ett EU-perspektiv kan nämnas att ca 
tio procent av konkursansökningarna inom unionen var en effekt av dåligt planerade 
generationsskiften. Sammantaget handlar det om 30 000 företag och 300 000 
arbetstillfällen.3 Inom en snar framtiden kommer ca 6.3 miljoner arbetstillfällen inom 
EU att riskeras på grund av försumligt hanterade generationsskiften, allt enligt en 
beräkning som The European Observatory of SMEs gjort.4 Av detta följer att 
generationsskiften har en mycket central roll att spela för arbetsmarknaden inom hela 
unionen. 

I sjätte kapitlet kommer jag att titta närmare på ett familjeföretag, Ventilation AB, 
som står i startgroparna till att genomföra ett generationsskifte. Ventilation AB 
startades 1972 av Kenneth Johansson och har sedan starten inriktat sig på att leverera 
ventilationslösningar till småhustillverkare. I dag jobbar totalt elva personer på 
företaget och det senaste bokslutet redovisade en omsättning på 28 Mkr. Idag ägs 
bolaget till 60 % av Kenneth Johansson och de fyra sönerna David, Daniel, Mikael 
och Mattias äger 10 % vardera. Jag kommer att gå igenom olika alternativ och 
rekommendera en metod för generationsskifte som tillgodoser deras planer och 
syften.   

Att genomföra ett generationsskifte i ett familjeföretag kan vara svårt både ekono-
miskt och psykologiskt. Den äldre generationen som har byggt upp företaget från 
grunden kan ha svårt med att börja tänka på hur det skall drivas vidare när inte de 
kan vara verksamma  längre. Några frågor som kan bli svåra att få rätsida på är föl-
jande:  

 
1 NUTEK 2004 s. 24. 

2 EGT L 107 1996, s. 1. 

3 EU-kommissionen, Bakgrund till 94/C 400/01 s.1. 

4 The European Observatory for SMEs.  Fourth Annual Report 1996 s.186. 
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• Finns det någon möjlighet att företaget finns kvar inom familjen?  

• Kan det finnas någon i den yngre generationen som eventuellt vill ta över och 
som dessutom har kompetensen? 

• Om det finns flera arvingar som är intresserade, hur skall ansvarsfördelningen 
vara?  

• Hur skall skiftet göras rättvist mellan arvingarna (om det finns flera arvingar)?  

• På det ekonomiska planet kan det också finnas hinder för ett smidigt och 
rättvist generationsskifte. Hur skall den ekonomiska rättvisan mellan arvin-
garna säkerställas, speciellt mellan arvingar som går in i familjeföretaget kont-
ra de som väljer att stå utanför?  

• Har den äldre generationen säkerställt sin ekonomiska framtid, exempelvis 
genom pensionsförsäkringar, så att detta inte behöver belasta familjeföreta-
gets medel?      

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att utreda rättsläget vid olika metoder för generationsskifte. 
Därefter påvisas i vilka situationer de olika metoderna är lämpliga. Tyngdpunkten 
kommer att läggas vid gåva och underprisöverlåtelse. Intern aktieöverlåtelse samt fis-
sion kommer också att utredas, då jag tror att dessa i framtiden kommer vara de mest 
använda metoderna. 

Mitt mål med uppsatsen är att klarlägga problemen kring generationskiften ur ett 
ägarperspektiv.  

1.3 Metod 
Gällande rätt utreds med stöd av rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, prejudikat 
och relevant doktrin. När lagtexten har varit oklar har jag använt subjektiv tolk-
ningsmetod, dvs sökt ledning av förarbetena. 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer att koncentrera arbetet på små och medelstora familjeägda aktiebolag.  
Skillnader mellan olika branscher kommer inte att behandlas. Arbetet kommer inte 
heller att belysa eventuella mervärdesskatteeffekter. Vidare kommer jag inte att berö-
ra situationen då dödsbodelägarna samlever i oskiftat bo, eftersom det inte är ett van-
ligt alternativ i praktiken. Den skatterättsliga sidan av partiell fission kommer inte att 
beröras. Arbetet fokuseras mot metoder för generationsskifte inom Sveriges gränser.  
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1.5 Disposition 
En överblick av vilka metoder som används vid generationsskiften i små och mellan-
stora familjeägda företag kommer att göras i kapitel två. Här behandlas dels de plane-
rade generationsskiftena och dels de situationer där enbart den legala arvsordningen 
träder in. I tredje kapitlet behandlar jag gåva som metod vid generationsskifte. I näst-
kommande kapitel kommer underprisöverlåtelse att utredas som en metod. Femte 
kapitlet kommer fission att utredas. Kapitel sex kommer att ägnas åt familjeföretaget 
Ventilation AB samt utreda deras alternativ för att uppnå ett planerat och smidigt ge-
nerationsskifte som inrymmer deras planer för framtiden. I sista kapitlet kommer jag 
att jämföra och analysera fördelar och nackdelar mellan de olika generationsskiftesal-
ternativen och de konsekvenser dessa får för den yngre och för den äldre generatio-
nen. 

 

2 Överblick 
 

2.1 Inledning 
Ett generationsskifte i ett företag kan genomföras på tre olika sätt;  arv, vilket  enbart 
kan ske efter den äldre generationens bortgång, övergång till den yngre generationen 
under grundarens livstid, samt försäljning till utomstående, vilket kan ske under livs-
tiden eller efter äldre generations bortgång. Senare i arbetet kommer jag att redogöra 
för de olika metodernas för- respektive nackdelar.   

2.2    Oplanerade generationsskiften 
Med ett oplanerat generationsskifte menas att inga aktiva handlingar har vidtagits för 
att fördela den äldre generationens tillgångar, varken under deras livstid eller efter de-
ras frånfälle. Det oplanerade generationsskiftet kan komma att få konsekvenser både 
för dödsboet och dödsbodelägarna, vilket kommer att redogöras för i avsnitt tre. 

2.2.1 Arv 
När en person avlider, tillfaller tillgångarna och skulderna dennes dödsbo, vilket är en 
egen juridisk person som har till syfte att utreda och avveckla boet samt skifta ut ett 
eventuellt överskott.5 Genom denna förflyttning från den avlidne till dennes dödsbo 
överförs också kontrollen över egendomen till dödsbodelägarna vilka är efterlevande 
maka/make, arvingar, sambo samt eventuella testamentstagare.6 Med make jämställs 

 
5 19 kap. 1§ ÄB. 

6 18 kap. 1§ ÄB. 
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registrerad partner,7 och med sambo likställs homosexuell sambo.8 Denna dödsbou-
tredning utmynnar i ett arvsskifte.9

Bouppteckningen måste ske senast tre månader efter dödsfallet, om inte tingsrätten 
efter en ansökan som inkommit inom samma tidsperiod förlänger respittiden.10 Syf-
tet med en bouppteckning är att på ett rationellt sätt dokumentera tillgångar och 
skulder inför bodelning och arvsskifte. I ett generationsskifte är boupptecknings-
handlingen ett viktigt dokument, då exempelvis begäran av efterlevande make att få 
undanta sitt giftorättsgods vid hälftendelningen i samband med bodelning bör ingå 
däri.11 Även arvsavståenden bör ingå. Det kanske allra viktigaste är värdering av före-
tagsandelar. Om dödsbodelägarna exempelvis av olika anledningar inte kommer 
överens eller inte vill utreda dödsboet, finns dock möjligheten att för en av dessa att 
ansöka till tingsrätten om att en boutredningsman utses för att hjälpa till med en 
opartisk dödsboutredning. Denna boutredningsman övertar då utredningsansvaret.12 
Skulle dödsbodelägarna endast bestå av bröstarvingar och inget testamente har upp-
rättats, kan tillträde ske direkt, utan att bouppteckning har skett. Kravet är att skul-
derna regleras först, eller att medel ställs under särskild vård.13  

När en bodelning sker med anledning av ene makens död ingår det giftorättsgods 
samt de skulder som vardera maken hade på dagen för dödsfallet.14 Om en make har 
enskild egendom på grund av äktenskapsförord, ingår dessa i bodelningen om den ef-
terlevande maken och efterlevande dödsbodelägarna är eniga.15 Vad som inte ingår i 
en bodelning är s.k särskild egendom, exempelvis skadestånd för personskada samt 
rätt till ålderspension.16 När det gäller egendom som inte kan överlåtas skall denna 
inte ingå, om det strider mot vad som gäller för rättigheten.17 Här kan nämnas att ak-
tier eller andra företagsandelar, som har olika slag av lösnings- eller förköpsklausuler 
vilket medför att dessa inte kan överlåtas fritt, anses vara särskild egendom. Dock 
skall förmodligen värdet av dessa företagsandelar ingå i en bodelning.18

 
7 3 kap 1§  Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap. 

8 1 § Sambolagen (2003:376). 

9 Sund 2001 s. 176. 

10 20 kap. 1§ ÄB. 

11 12 kap. 2§ ÄktB. 

12 19 kap.1, 11 och 18§ ÄB. 

13 20 kap. 1§ och 4§ ÄB. 

14 9 kap. 2§ och 10 kap. 1§ ÄktB. 

15 9 kap. 5§ och 10 kap. 4§ ÄktB. 

16 10 kap. 3§ ÄktB. 

17 10 kap. 3§, 1 st ÄktB. 

18  Se vidare i Sund 1995 s.305 ff med hänvisningar. 
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Om dödsbodelägarna enbart består av maka och gemensamma barn behöver bodel-
ning inte genomföras. I en sådan situation tillfaller hälften av boet den efterlevande 
maken genom arv med fri förfoganderätt, den andra hälften tillfaller änkan med full 
äganderätt. Fri förfoganderätt innebär disponeringsrätt över arvet. Denna fria förfo-
ganderätt får inte skötas illojalt, vårdslöst eller testamenteras bort.19 Nästa steg är bo-
delningen av tillgångarna. Vid bodelningen inträder giftorätten, vilket innebär att var-
dera parten tilldelas hälften av boets nettotillgångar. Bodelningen kan delas in i tre fa-
ser. I första fasen sker en värdemässig andelsbestämning, vilket innebär att tillgångar 
och skulder skall kvittas mot varandra och ett nettovärde skall fastställas.20 Enskild 
egendom och särskild egendom skall ej räknas in. Tillgångar är enskilda främst om 
det framgår av villkor i testamente, förmånstagarförordnande, vid gåva eller om det 
framgår av ett äktenskapsförord.21 Om utdelning utfaller hänförlig från den enskilda 
egendomen, presumeras den var giftorättsgods. Har enskild egendom sålts presume-
ras köpeskillingen var enskild. I denna fas skall också förskott på arv beaktas.22 Alla 
typer av benefika överlåtelser skall beaktas, exempelvis en fordran efterskänks.23  

Den nästkommande fas två, är lottläggningen. Lottläggning innebär att varje döds-
bodelägare tilldelas egendom till utfyllnad  av sin värdeandel.24 I sista fasen upprättas 
en bodelningshandling som undertecknas av de berörda parterna.25  

När den äldre generationen avlider och det inte har gjorts något generationsskifte in-
nan frånfället, träder de familjerättsliga reglerna i Äktenskapsbalken och successions-
rättsliga reglerna i Ärvdabalken in. Avlider en person och denne inte har skrivit ett 
testamente, ärver de anhöriga dennes egendom. Den avlidnes anhöriga delas in i tre 
kategorier, även kallade arvsklasser. Första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar, 
exempelvis barn och barnbarn.26 Finns ingen arvsberättigad anhörig i första arvsklas-
sen, träder andra arvsklassen in. Där återfinns den avlidnes far och mor som ärver 
hälften var. I den tredje klassen huserar den avlidnes farföräldrar eller morföräldrar. 
Skulle det inte finnas någon arvsberättigad i livet, tillfaller arvet allmänna arvsfon-
den.27 I de fall som den avlidne efterlämnar en make/maka finns regler som flyttar 
fram bröstarvingars arvsrätt tills dess att den efterlevande makan/maken avlidit in-
byggda i lagen. Motivet till detta är att makarnas gemensamma hem inte skall splitt-

 
19 3 kap. 2-3 §§ ÄB. 

20 11 kap. 1-3§ ÄktB. 

21 7 kap. 2§ ÄktB. 

22  11 kap. 5§ ÄktB. 

23 Se vidare i Sund 2001 s.180. 

24 11 kap. 7 – 11§ ÄktB. 

25  9 kap. 5§ ÄktB. 

26  2 kap.  1-3§§ ÄB. 

27  5 kap. 1§ ÄB. 
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ras.28 Då den efterlevande makan har avlidit, tillfaller båda makarnas egendom deras 
gemensamma bröstarvingar. Efterlevande makas företräde gäller enbart gentemot 
gemensamma barn, inte gentemot den avlidne makens eventuella särkullbarn.29 Det 
finns dock ett undantag, nämligen när särkullbarns rätt till arv, inskränker på den ef-
terlevande makans rätt att tillskiftas egendom ur kvarlåtenskapen till ett värde av fyra 
basbelopp.30

2.2.1.1 Sammanfattning Arv 
Vid en persons bortgång påverkas anhöriga  normalt starkt av sorg och saknad. Om 
då ett generationsskifte inte är planerat för exempelvis ett familjeföretaget som ingår i 
dödsboet, kan detta sätta de anhöriga i en svår situation. Finns det någon arvinge 
som är kapabel och vill driva företaget vidare? Hur skall andra arvingar, som inte vill 
ta över företaget, kompenseras ur dödsboet? Familjeföretaget är kanske 90 % av 
dödsboets tillgångar. Den efterlevande makan har en stark position i dagens lagstift-
ning. Men vad händer med företaget om makan inte har varit aktivt engagerad i före-
taget, och därmed saknar kompetens att driva vidare firman på ett affärsmässigt sätt? 
I många småföretagarfamiljer har arbetsfördelningen mellan make och maka, varit att 
maken driver och arbetar upp familjeföretaget, medan makan tar hand om barn och 
hushåll. En effekt av att inget har planerats för företagets framtid är att de arvingar 
som kanske skulle kunna tänka sig att driva företaget vidare inte har väntat på detta, 
utan exempelvis har utbildat sig och på detta sätt kunnat skaffa sig en egen karriär. 
Dessa arvingar kanske inte alls vill avsluta sin nuvarande karriär för att ta över famil-
jeföretaget. Om den yngre generationen inte är engagerad i familjeföretaget kan 
mycket kunskap gå förlorad vid den äldre generationens bortgång.31 Att den yngre 
generationen ärver ett företag, innebär inte att kompetens ingår i aktierna.  

2.3 Planerade generationsskiften 
För att genomföra ett generationsskifte under den äldre generationens livstid, finns 
det flera olika metoder att välja mellan. Utgångspunkten för vilken metod man väljer 
är den framtid man önskar skapa för företaget och arvtagarna. De vanligaste meto-
derna är: testamente, gåva, underprisöverlåtelse av aktier, intern aktieöverlåtelse, 
vinstbolagstransaktion samt fission. 

Att genomföra ett generationsskifte under den äldre generationens livstid kan medfö-
ra ett bättre nyttjande av den yngre generationens kunskap och arbetskapacitet, efte-

 
28 Agell 2004 s. 201-202. 

29 3 kap. 1 § 1 st. 2 p. ÄB. 

30 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. 

31 Bjuggren-Sund 2005 s. 10. 
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som dessa vid en viss tidpunkt kommer att passera nyttan av den äldre generationens 
avtagande arbetsförmåga.32

2.3.1 Testamente33 
För att ett testamente skall kunna användas av en ägare till ett familjeföretag, för att 
styra hur ett generationsskifte skall gestalta sig efter dennes bortgång, krävs att testa-
torn är myndig och inte psykiskt störd.34 Bevisbördan ligger på testamentstagarna för 
att testamenter uppfyller formkravet.35 Skulle det föreligga en situation där arvtagarna 
vill klandra ett testamente, exempelvis för att testatorn har blivit tvingad eller handlat 
under påverkan av psykisk störning, ligger bevisbördan på arvtagarna.36 Testamente 
är det enda giltiga sättet att reglera kvarlåtenskapen mellan en avliden person och en 
annan person.37 Skulle något annat slag av dokument än testamente ha upprättats är 
detta ogiltigt.38 När ett testamente skall upprättas är det viktigt att vara medveten om 
att det är flera formkrav som måste uppfyllas, annars är testamentet ogiltigt.  

Testamentet skall upprättas skriftligen, två vittnen skall bevittna testatorns under-
skrift.39 Det är också viktigt att se till de krav som ställs på testamentsvittnen, eller 
som de också kallas, solennitetsvittnen. I de allmänna kvalifikationskraven och jävs-
bestämmelserna framgår att vittnet måste var över 15 år gammal, ej får lida av psy-
kisk störning vilket gör att denne saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, 
och att testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller 
svågerlag till honom eller är hans syskon ej får vara vittne. Skulle något av de ovan-
stående kraven brytas, är hela testamentet ogiltigt.40  Vidare får ingen tas till vittne då 
denne är testamentstagare. Inte heller hans make eller någon som står i sådant släkt-
skap eller svågerlag till honom som nyss är sagt får vara vittne.41  Följden blir att det-
ta jäviga vittne inte får sitt förordnande, men att resten av testamentet är giltigt.42 Ett 
testamente kan bli ogiltigt även efter den tidsrymd på sex månader som finns i 13  
kapitlet ÄB. Dessa nullitetsfall är exempelvis förfalskade testamenten, att innehållet 

 
32 Sund 2001 s. 67-68. 

33 Se exempel på testamente i bilaga 5. 

34 9 kap. 1 och 13 kap 1-2 §§ ÄB. 

35 Agell 2003 s. 40. 

36 Agell 2003 s. 41. 

37 Agell 2003 s. 11. 

38 17 kap. 3 § ÄB. 

39 10 kap 1, 2 och 4§ ÄB. 

40 Agell 2003 s. 42. 

41 10 kap 4§  st.2 ÄB. 

42 13 kap 1§ ÄB. 
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strider direkt mot lag eller om testatorn inte visste om innehållet i testamentet alter-
nativt om testatorn inte visste om att det var ett testamente som undertecknades.43 
Vittnen till testatorns underskrift behöver enbart veta om att det är ett testamente 
som bevittnas, och det är upp till testatorn att delge testamentets innehåll. För att 
göra ett tillägg krävs samma formkrav.44 När ett testamente återkallas, skall detta ske 
på ett otvetydigt sätt, exempelvis genom  att förstörande av dokumentet eller genom 
upprättande av ett nytt däri det gamla återkallas.45 En utfästelse att ej återkalla ett tes-
tamente är icke bindande.46 Efter testatorns död skall arvingarna delges. Klander av 
testamente kan göras inom sex månader efter delgivning av arvinge.47  

För att erhålla en laglott som tillfaller en bröstarvinge behövs ingen klander. Det 
räcker med en formlös begäran mot testamentestagaren om jämkning för att erhålla 
laglotten.48  Själva tolkningen av testamentet styrs av viljeprincipen, vilket innebär att 
testatorns vilja är utgångspunkten.49 Om exempelvis ett testamente inte är känt inom 
arvtagarkretsen eller testamentet inte går att finna, finns det sätt att säkerställa för 
testatorn att testamentet blir gällande även i praktiken. Testatorn kan utse en testa-
mentesexekutor med uppdrag att exekvera testamentet. I testamentesexekutorns 
uppgift innefattas ett mandat att utreda dödsboet, om inte annat framgår av doku-
mentets innehåll.50 Om ett testamente skulle förstöras, och därigenom ändrar fördel-
ningen av ett dödsbo, skall man ha klart för sig att detta är en brott, undertryckande 
av urkund.51 Förutom genom testamentesexekutor finns även andra sätt att säkerstäl-
la att ett testamente blir gällande. Fonus AB erbjuder exempelvis förvaring av testa-
menten, vilket gör att handlingen inte löper risken att försvinna. 

Vad är då fördelen med att använda testamente som en metod vid ett generations-
skifte?  

Fördelen är om : 

* Testatorn vill ändra på den legala arvsordningen, exempelvis undanta en in-
kompetent efterlevande maka alternativt en levnadsglad och spendervillig 
bröstarvinge. (Den lagstadgade laglotten kan aldrig testamenteras bort.) 

 
43 Se Agell 2003 s. 55. och NJA 1963 s. 526. 

44 10 kap 6§ ÄB. 

45 10 kap 5§ ÄB. 

46 10 kap 5§ sista st. ÄB. 

47 14 kap 4 och 5§ ÄB. 

48 7 kap 3§ ÄB. 

49 11 kap. 1§ ÄB. 

50  19 kap. 20§ ÄB. 

51   14 kap. 4§ BrB. 
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* Testatorn vill göra aktierna i familjeföretaget till enskild egendom för motta-
garen. Detta kan vara nog så viktigt för att säkerställa att inte aktierna byter 
ägare exempelvis vid en skilsmässa. 

*   Det finns skäl att dölja vilken eller vilka som kommer att överta ägandet av 
företaget.  

    *      Det finns behov av att kompensera arvingar som inte vill äga familjeföretaget. 

    *  Testatorn på annat sätt vill villkora förvärv av aktier i familjeföretaget. 

Ett exempel på testamente som innefattar aktier i familjeföretaget finns i bilaga 5. 

2.3.1.1 Kompanjoners ställning 
Vill kompanjoner säkerställa att ägandet av bolaget inte skall kunna övergå till utom-
stående om någon av delägarna avlidit, är det viktigt att det finns klausuler i aktie-
ägaravtal i avyttringsbegränsningarna alternativt inlagt i bolagsordningen, som inne-
fattar övergång och testamente. Skulle klausulen exempelvis endast innehålla överlå-
telse, skulle enbart singularfången beröras. Om begränsningsklausulen enbart innefat-
tar testamentsförordnanden i form av legat, berör detta inte delägarna, då legaten ut-
går oskifto52 till skillnad från ett arvsskifte. En viktig aspekt är att avyttringsklausu-
lerna inte enbart består av övergång av äganderätt vid dödsfall, då det föreligger risk 
att klausulen blir betraktad som en otillåten dödsrättshandling.53 Det anses att en 
testator  fritt skall kunna förfoga över sin egendom, under hela sin livstid. Följden 
kan bli att klausulen blir ogiltig. För att undvika detta rekommenderas att man ut-
formar klausulen till att gälla under livstid och testamente.  

 

2.3.1.2     Sammanfattning Testamente 
Om man har ett fokus på familjeföretagets framtida överlevnad och utveckling, före-
faller testamentet vara ett verktyg som kan orsaka osämja mellan flera presumtiva ar-
vingar. Som jag tidigare påvisat i detta arbete är kompetens något som ej automatiskt 
ingår då aktier ingår i ett arv.54 Till detta hör också att det är en ytterst subjektiv be-
dömning, när det kommer till att konstatera om det yngre gardet har ”vuxit i kosty-
men”.  Det jag vill komma till är att den avlidne testatorn kanske inte har samma 
åsikt om kompetensen hos de presumtiva arvtagarna då det gäller att äga och leda ett 
företag som arvtagarna själva.  

En begränsning i att använda testamente som en metod i ett generationsskifte är 
bröstarvingarnas rätt till laglott. Denna laglott uppgår till halva arvslotten.55 Vilka 

 
52  11 kap. 2§ ÄB. 

53  17 kap. 3 § ÄB. 

54 Se  avsnitt 2.2.1.1. 

55  2 kap. 1, 7 kap. 1 och 3 §§ st. 1. ÄB. 
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eventuella problem kan då uppstå? Om det i ett dödsbo ingår ett företag som uppgår 
till 80 % av alla tillgångar, kan det bli svårt att dela upp företaget mellan de tilltänkta 
testamentstagarna. Det blir en förändring av ägarbilden. Ett exempel:    

Kalle har avlidit och efterlämnar sitt Jätterik AB, som har ägnat sig åt att låna ut pengar till 
fattiga människor och i gengäld erhållit en högst marknadsmässig ränta. Kalle är ensamståen-
de, men har bröstarvingen Anton, som inte verkar ha något intresse av en framtid i Jätterik 
AB. Däremot har Kalle brorsdottern Agnes som har påvisat ett mycket starkt intresse för bo-
laget. Därtill verkar hon besitta en mycket god egenskap, nämligen att hon kan ta hutlöst bra 
betalt utan att skämmas. Kalle har testamenterat bolaget till Agnes. Marknadsvärdet är åtta 
miljoner kronor och därtill finns ytterliggare två miljoner i boets tillgångar, tillsammans tio 
miljoner kronor. Värdet på laglotten blir då fem miljoner, då denna är hälften av arvslotten.56 
Anton får då dels två miljoner i form av likvida medel men har rätten att få ytterliggare tre 
miljoner ur dödsboet.57 Då måste Anton begära en jämkning av testamentet inom sex måna-
der efter det att han erhållit del av testamentet. Denna framställan kan ske formlöst. Med det-
ta menas att en klander av testamente inte är nödvändigt. I detta regelverk finns inget som 
berättigar en bröstarvinge viss egendom, utan endast hälften av marknadsvärdet. Detta gör 
det möjligt för Agnes att betala Anton tre miljoner, och därigenom behålla kontrollen av  Jät-
terik AB. Om vi antar att Agnes inte kan betala Anton dessa tre miljoner, återstår alternativet 
att Anton också blir delägare i Jätterik AB.  

 

2.3.2 Gåva 
Metoden att använda gåva som ett instrument vid generationsskiften i företag har 
ökat markant sedan gåvoskatten slopades första januari 2005. När kan man då an-
vända denna metod och när är den inte gynsam att använda?  

Gåva används ofta då den äldre generationens försörjning är tryggad genom exem-
pelvis pensionsförsäkringar och det inte finns något behov av att kompensera andra 
arvingar från bolagets förmögenhet. Med andra ord har viss ekonomisk framförhåll-
ning gjorts till förmån för den äldre generationens framtida behov. Det är inte alltför 
ovanligt att situationen är den motsatta, det vill säga, största delen av en företagarfa-
miljs tillgångar består i familjeföretagets aktier. För att kunna använda gåva som in-
strument i den senare situationen krävs viss planering och omdisponering av famil-
jens tillgångar. Någon legal definition finns inte för gåva. En gåva anses föreligga ci-
vilrättsligt då en frivillig förmögenhetsöverföring med välvillig (benefik) avsikt har 
genomförts.58  Inkråmet i ett aktiebolag kan ej skänkas som gåva.59 Ur sakrättslig och 
obligationsrättslig synvikel får gåvotagaren fullt skydd av aktiebreven genom tradi-
tion.60

 
56 7 kap. 1§ ÄB. 

57  7 kap. 3§, st 1 ÄB. 

58 Silfverberg 1992 s. 14 ff, och RÅ 2000 ref. 31.  

59 12 kap. 6§ ABL. 

60 1 och 3 -4 §§ GåvoL. 
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En viktig aspekt är att en gåva61 presumeras vara förskott på arv62, om inte annat 
klargörs i gåvobrev, testamente eller framgår av omständigheterna. Om inte detta 
framgår kommer den benefika överföringen att avräknas på gåvotagarens framtida 
arv, från gåvogivaren.  

Jag kommer att gå in djupare och ge exempel på gåva som ett instrument vid genera-
tionsskiften senare i detta arbete.63    

2.3.2.1 Kompanjoners ställning 
Viktigt att beakta vid ett generationsskifte är om kompanjoner har inskrivet klausuler 
i aktieägaravtal, alternativt i bolagsordningen, som berättigar förköp eller hembud 
och om dessa innefattar överlåtelse eller förvärv genom gåva. Omfattar klausulen en-
bart överlåtelser, berörs gåvotransaktioner. Är klausulen konstruerad att gälla förvärv 
genom gåva eller övergång, är gåva en transaktion som träffas av klausulen.Vad gäller 
hembudsklausuler inskrivna i bolagsordningen, finns inte mycket att göra för att 
komma runt skyldigheten att hembjuda aktierna. När det kommer till förköps- och 
samtyckesklausuler i aktieägaravtal måste viss hänsyn tas till om det finns en kraftigt 
tilltagen vitesklausul inskriven. Då kan det vara oekonomiskt att bryta ett sådant av-
tal, då den överlåtande parten i generationsskiftet får ta denna kostnad vid ett genera-
tionsskifte. 

2.3.3 Underprisöverlåtelse 
Underprisöverlåtelse används vanligen då den äldre generationen har behov av någon 
ersättning för bolaget, exempelvis för att säkerställa sin utkomst eller för att kunna 
kompensera andra arvingar som inte kommer att överta del av familjeföretaget. Fa-
miljeföretaget kan säljas till underpris till två olika motparter. Antingen säljs bolaget 
direkt till arvingen (fysisk person) eller till dennes aktiebolag (juridisk person). En de-
taljerad genomgång av underprisöverlåtelse kommer att göras senare i arbetet.64   

2.3.4 Intern aktieöverlåtelse 
Intern aktieöverlåtelse görs oftast i ett generationsskifte då exempelvis det finns två 
arvingar (A och B). Arvinge A vill ta aktiv del i familjeföretaget och B vill inte, alter-
nativt kan inte. Då måste medel frigöras för att kunna kompensera B ur rättvisesyn-
punkt. För att belysa de olika stegen i en intern aktieöverlåtelse och påvisa de olika 
för- respektive nackdelarna kommer jag att ge ett exempel. 

Kalle har drivit företaget Skrot Kalle AB framgångsrikt sedan starten för 30 år sedan. Nu vill 
Kalle kasta ankar och övergå till att segla på heltid. Kalle har två barn, Johan som har fötts 

 
61  2 kap. 1§ ÄB. 

62  6 kap. 1§ 1st. 1 p. ÄB. 

63 Se avsnitt 3. 

64 Se avsnitt. 4.  
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med tummen mitt i handen, men med läshuvud och Astrid som har begåvats med affärssinne 
och tummen på rätt ställe. För att kunna säkerställa sin nya sysselsättning (segling) och kunna 
kompensera Johan och därmed säkerställa rättvisa mellan barnen, genomförs en intern aktie-
överlåtelse. Marknadsvärdet på Skrot Kalle AB är åtta miljoner, varav fyra är likvida medel. 
Kalle bildar ett nytt bolag, Skrot Johan AB, med ett aktiekapital på 100 000 kr. Därefter kö-
per Skrot Johan AB, Skrot Kalle AB för åtta miljoner kr. Detta går till så att Kalle lämnar en 
revers kvar i Skrot Johan AB på köpeskillingen. Därigenom uppfylls kraven på koncernför-
hållande, d.v.s moderbolaget Skrot Kalle AB måste äga mer än 90 % av andelarna i dotterbo-
laget, Skrot Johan AB under hela inkomståret.65 Detta krav på hela inkomståret gäller således 
både moderbolaget och dottern. Av ovan nämnda krav genomförs oftast denna metod för 
generationsskifte strax före årsskiftet. Då det numera är en koncern, finns möjligheten att 
överföra de upparbetade och obeskattade vinsterna i dotterbolaget till moderbolaget via av-
dragsgilla koncernbidrag som får täcka räntebetalningar på den revers som finansierade köpet 
av dotterbolaget.66 Vidare kan det beskattade fria egna kapitalet i dotterbolaget överföras till 
moderbolaget genom skattefri utdelning.67 Som sista steg för att fullborda generationsskiftet 
skänks aktierna i moderbolaget, Skrot Johan AB till Astrid. Kalle ligger kvar med reversen på 
åtta miljoner och denna genererar en ränta som bör ligga på en marknadsmässig nivå. En 
marknadsmässig nivå är enligt Skatteverket statslåneräntan (3,26%)  i november månad året 
före, plus tre (3) % totalt för år 2006, 6,26%.  Detta skulle medför att Kalle skulle kunna er-
hålla en kapitalinkomst (i form av räntan från Skrot Johan AB) av 8 000 000 * 6,26%* 0,7 = 
350 560 kr efter skatt/år, som kan användas till kompensation till Johan och seglingsäventyr. 
Därtill kommer amorteringen, som förslagsvis kan uppgå till 8 000 000 / 10 år = 800 000 kr/ 
år.   

Sakrättsligt skydd för Astrid gentemot Kalles fordringsägare vid en konkurs erhålls 
först då hon har fått aktierna i sin besittning.68

Figur 1 -  Internaktieöverlåtelse 

Skrot Johan 
AB 

Skrot Kalle 
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Gåva
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Intern aktieöverlåtelse som generationsskiftesmetod utförs på så sätt att den yngre 
generationens företag köper den äldre generationens familjebolag. Målet med förfa-
randet är att undvika dubbelbeskattningens andra led. Det medför att den yngre ge-
nerationen, såsom fysiska personer, inte behöver betala skatt på utdelning från före-

 
65  35 kap. 3§, p 1 IL. 

66  35 kap. 1 och 3§. IL. 

67 24 kap. 13 -14 och 17§. IL. 

68  3 kap. 6 ABL och 22§§ 1 st. SkbrL, samt RH 1994:12. 
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taget, för betalning av amorteringar och ränta på lån i samband med förvärvet. En 
annan förmån med denna metod är att den äldre generationen, för att understödja fi-
nansieringen av förvärvet, kan ligga kvar med en revers i den yngre generationens bo-
lag.69 I detta fall grundas en äkta koncern, vilket ger möjlighet att finansiera förvärvet 
med koncernbidrag.70  

Intern aktieöverlåtelse är ett lämpligt alternativ om den dominerande familjeförmö-
genheten finns i familjeföretaget och om det finns många syskon.71 Reversen kan då 
användas för att kompensera de barn som väljer att inte överta företaget, vilket för-
anleder att ägarstrukturen i bolaget förblir intakt. Samtidigt som rättvisa mellan sys-
konen uppstår, realiseras en eventuell värdestegring i bolaget utan eller med begrän-
sade skatteeffekter.72 Ytterligare en positiv aspekt med att använda intern aktieöverlå-
telse är att den äldre generationen kan behålla sin befintliga levnadsstandard.  
 

2.3.4.1    Lånefinansiering 
Det finns två typer av förbjudna lån. Det första är det s.k. förvärvslåneförbudet, vil-
ket innebär att det är förbjudet för aktiebolaget att ge lån alternativt ställa säkerhet till 
fysisk person, eller närstående, med syfte att förvärva aktier i bolaget, eller bolag som 
tillhör samma koncern.73 Undantag får medges av Skatteverket endast då det behövs 
på grund av särskilda omständigheter.74

Det andra är det s.k närståendelåneförbudet. Bolaget får inte ge lån alternativt ställa 
säkerhet till aktieägare (fysisk och juridisk person), styrelsemedlem (suppleant), VD 
(vice VD). Detta gäller också för bolag som ingår i samma koncern.75 Undantag kan 
beviljas av Skatteverket. Detta får beviljas då synnerliga skäl föreligger.76 Uppsåtliga 
överträdelser av de två låneförbuden är straffbelagda.77  

I mitt exempel (Kalle) av intern aktieöverlåtelse träder inte förvärvs- och närstående-
låneförbudet in därför att Kalle som ställer ut reversen inte har någon koppling till 
aktiebolagen ifråga samt att det därmed inte blir någon ekonomisk risk eller belast-
ning för dessa. Ett exempel på en revers för intern aktieöverlåtelse finns i bilaga 1. 

 
69 Sund 2001 s. 322-323. 

70 35 kap. IL.  

71 Hydén-Wiberg 2004 s. 19. 

72 Skattehuset i Göteborg AB 1998 s. 109. 

73  21 kap. 5§  ABL. 

74 21 kap. 8§ ABL. 

75  21 kap. 1§ ABL. 

76  21 kap. 8§ ABL. 

77  30 kap. 1§ 4 p.  ABL. 
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2.3.4.2     Sammanfattning Intern aktieöverlåtelse  
För säljande part finns flera fördelar med intern aktieöverlåtelse. Genom transaktio-
nen kan säljaren tillgodoräkna sig dolda övervärden i företaget samt bolagets vinst-
medel till priset av vad kapitalvinstbeskattningen uppgår till. Om en revers ligger kvar 
i köpande bolag (som här i exemplet) erhålls en löpande ränta som endast kapital-
vinstbeskattas. Reversen blir en tillgång som ökar säljande parts (Kalle) förmögenhet, 
vilket kan medföra att förmögenhetsskatt utgår.78 Reversens förmögehetsvärde sätts 
till det nominella värdet uppräknat med förfallen ränta.79 Förmögenhetsskatt utgår 
med 1,5 % på belopp över 1 500 000 kr för enskilda fysiska personer och på belopp 
över 3 000 000 kr för sambeskattade makar och sambos.80 Köpande part (Astrid), er-
håller också vissa fördelar vid denna metod. Dels kan finansieringen betalas med en-
kelbeskattade medel, då dessa inte måste beskattas två gånger. Finansieringen via re-
versen är antagligen den enda möjligheten för Astrid att kunna överta en sådan rörel-
se, då hon inte skulle erhålla ett så stort lån om en extern långivare skulle vara in-
blandad. 

2.3.5 Fission 
Fission är en ny metod för att genomföra ett generationsskifte, då detta blev civil-
rättsligt tillåtet först första januari 2006. Metoden kan vara ett alternativ då företaget 
som är föremål för generationsskiftet har olika verksamhetsdelar som kan verka som 
självständiga företag, samt om det finns arvingar som kan tänkas överta ansvaret för 
företagen. Alternativet kan vara att en del säljas till utomstående. I avsnitt fem kom-
mer både det skatte- och civilrättsliga regelverket att analyseras.   

2.3.6 Aktieöverlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal och bolagsord-
ning 

Ett aktieägaravtal skrivs för att reglera förhållandet mellan några aktieägare i bolaget, 
eller samtliga. Innehållsmässigt kan ett aktieägaravtal reglera allt, så länge det inte bry-
ter mot gällande lag och bolagsordningen.81 Från och med 1 januari 2006 är det möj-
ligt för privata aktiebolag att införa förköps-82 och samtyckesklausuler83 i bolagsord-
ningen. Om förköps-, samtyckes- och hembudsklausuler i ett aktieägaravtal eller i bo-
lagsordningen är för långtgående, kan dessa jämkas.84  

 
78 3 §  p.11 SFL. 

79 17 § SFL. 

80 19 § p. 1-2. SFL. 

81 Molin 2004 s. 60 ff. 

82  4 kap. 18§ ABL. 

83  4 kap. 14§ ABL. 

84  36§ AvtL och 4 kap. 15, 24, 34 §  ABL. 
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En hembudsklausul innebär i stort sett att de nuvarande aktieägarna (den äldre gene-
rationen) eller utomstående (den yngre generationen) ges rätten att köpa aktier som 
övergått till den som inte tidigare varit aktieägare. Det är förvärvande part som har 
förpliktelsen att meddela styrelsen om sitt förvärv av aktierna. I aktiebrevet skall det 
anges om aktien är kopplat till ett hembudsförbehåll.85 Styrelsen skall sedan underrät-
ta de lösningsberättigade om hembudet86 och svar skall returneras inom två månader 
om de vill lösa in aktierna. Skulle en överlåtelse inte meddelas till styrelsen, kan bola-
get eller någon annan aktieägare gå vidare till domstol och kräva hembud.87 Från ett 
värdeperspektiv, kan en aktie som är knuten till en hembudsplikt rendera ett lägre 
pris. Ytterligare negativa effekter av hembudsplikt är att varken överlåtaren eller för-
värvaren kan rösta för aktierna innan lösenfrågan är avgjord, om inte annat anges i 
bolagsordningen.88 Detta kan leda till att bolagets verksamhet blir störd och till en 
maktförskjutning i bolaget.89 Om inte förvärvaren och den som har begärt att få lösa 
in aktierna kommer överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka ta-
lan inom den tid som anges i hembudsförbehållet.90 Villkor som leder till ett otillbör-
ligt resultat för någon part kan jämkas.91 Vad händer då aktier som har hembudsskyl-
dighet ingår i ett dödsbo? Vid dödsfall har det i lagtexten införts en regel av innebör-
den att dödsboet likväl blir hembudsskyldigt om aktierna fortfarande inte har över-
gått till annan när ett år har förflutit från dödsfallet.92  

  Här är ett exempel på en hembudsklausul: 

Har en aktie övergått till en person, som inte sedan förut är aktieägare i bolaget, ska aktien 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlö-
sen, dock med rätt för vardera aktieägare att utan hembud överlåta sina aktier till sina arvin-
gar. Fördelningen av de hembjudna aktierna skall ske enligt de kvarvarande aktieägarnas an-
del i bolaget. Hela hembudet måste beaktas vid ett erbjudande om hembud. Den lösenberät-
tigade parten måste besvara lösenanspråk inom två (2) månader.93 Vid tvist om hembud, 
måste den som begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader94 från det att lösningsan-
språket har framställts hos bolaget. Tvisten avgörs genom skiljenämnd. Lösenbeloppet för de 
hembjudna aktierna skall betalas senast 30 dagar efter fastställande.95 Under hembudstiden 

 
85  6 kap. 2§ p.5. ABL. 

86 Se prop. 2004/05:85 s. 563. 

87  Se prop. 2004/05:85 s. 562. 

88 4 kap. 35§ st.2 ABL. 

89  Se Molin och Svensson 2004 s. 104 och Sjöman 2006 s. 206. 

90  4 kap. 33 § ABL. 

91 4 kap. 34 § ABL. 

92 Se Sjöman 2006, s. 139, och 4 kap. 29 § ABL. 

93 Max tidsgräns enligt tvingande regel. 

94 Max tidsgräns enligt tvingande regel. 

95 Max tidsgräns enligt tvingande regel. 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   16

                                                

har överlåtaren rätt att utöva rösträtt och därmed sammanhängande rättigheter för aktien. 
Det åligger överlåtande part att tillse att förvärvaren av aktierna till alla delar skriftligen biträ-
der detta avtal.96  

En förköpsklausul aktualiserar rätten att få köpa en aktie innan övergången till tredje 
part har skett. I aktiebrevet skall det anges om aktien är kopplat till ett förköpsförbe-
håll.97 Det är säljande part som först måste utbjuda aktierna till de som har förköps-
rätten enligt klausulen. Skulle dessa parter avböja, kan aktierna fritt överlåtas. Detta 
medför fördelen att aktiens rättigheter, ex rösträtt på bolagsstämma samt rätten till 
utdelning, aldrig blir satta ur funktion under någon period. Här följer ett exempel på 
förköpsklausul: 

Part får inte låta andel övergå till en annan person som inte förut är aktieägare i bolaget, utan 
att dessförinnan ha erbjudits övriga aktieägare till inlösen. Enda undantaget är vid genera-
tionsskifte till yngre generation. Alla aktieägare ska ha lika rätt att lösa den andel i bolaget 
som ska lösas in. Om flera bolagsmän vill lösa in en sådan andel ska den fördelas dem emel-
lan efter storleken  på vars och ens andel i bolaget. Har ett förköpserbjudande lagts fram, åvi-
lar det de lösenberättigade att inom trettio (30) dagar efter att de fått erbjudandet lämna 
skriftligt upplysning om de vill utnyttja lösenrätten. Samtliga erbjudna aktier skall ingå i för-
köpssvaret. Priset sätts till det för varje år fastställda pris som revisorn räknar ut enligt sub-
stansvärdemetoden. Senast trettio (30) dagar efter att parterna är överens om förköpet, skall 
aktierna betalas. 

Om samtliga lösenberättigade tackat nej till erbjudandet eller inte svarat inom uppgiven tid, 
har lösenrätten förfallit. 

Samtyckandeklausul innebär att de andra aktieägarnas samtycke får kännedom om 
vem den tilltänkta köparen är vid en överlåtelse av aktier.98 I aktiebrevet skall det an-
ges om aktien är kopplat till ett samtyckesförbehåll.99 Ett förbehåll i bolagsordningen 
gäller dock mot en förvärvare av aktien oavsett om aktiebrevet innehåller någon upp-
gift om förbehållet eller inte.100 Har styrelsen försummat att ta in sådana uppgifter i 
aktiebreven, föreligger risk för att skadeståndsskyldighet gentemot aktieförvärvaren 
uppkommer.101 För samtyckesförbehåll gäller, liksom för förköpsförbehåll, att det 
inte är möjligt att föreskriva att förbehållen skall omfatta andra fång än ”överlåtel-
ser”.102 Fördelen med samtyckandeklausul är att de övriga aktieägarna vet vem den 
tilltänkta nya aktieägaren är.103  

Här följer ett exempel på en samtyckesklausul: 
 

96 Detta blir endast aktuellt då utomstående blir ägare i bolaget.  

97  6 kap. 2§ p.5. ABL. 

98 Se Molin och Svensson 2004 s. 59.  

99  6 kap. 2§ p.5. ABL. 

100 Se prop. 2004/05:85 s.585. 

101 29 kap. 1§ ABL. 

102 Sjöman 2006, s. 69. 

103 Molin och Svensson 2004 s. 126 och och Prop. 2004/05:85 s. 264 f. 
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Part får inte överlåta eller pantsätta sin andel i bolaget utan övriga bolagsmäns samtycke. 
Enda undantaget är vid generationsskifte till yngre generation. Begäran om samtycke ska 
framställas till de övriga bolagsmännen. Därefter måste beslut om samtycke fattas inom två 
(2) månader och det måste biträdas av samtliga bolagsmän. Beslut om vägrat samtycke ska 
vila på saklig grund och skriftligen motiveras. Om bolagmännen inte beslutar i frågan inom 
föreskriven tid, ska det anses som om samtycke givits. Ett negativt beslut om samtycke kan 
prövas av skiljemän.  

För samtliga överlåtelsebegränsningar, samtycke-, förköps- och hembudsförbehåll, 
krävs det att ett beslut i bolagsstämman biträds av samtliga närvarande aktieägare och 
att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i företaget för 
att kunna föra in dessa i bolagsordningen.104 Dessa krav gäller redan utgivna aktier.  

Vid generationsskiften måste hänsyn tas till nämnda förvärvsbegränsningar, eftersom 
de kan styra rätten till förvärv av aktier vid såväl singular- som universalfång.105 Finns 
en förvärvsbegränsning kan ett generationsskifte förutsätta att övriga delägare är in-
förstådda i skeendet. Dock anses en förvärvare, som har vetskap om begränsningen, 
vara bunden vid singularfång, exempelvis universalsuccessorer.106 När det gäller be-
slut om att ta bort och mildra begränsningsförbehåll gäller två tredjedels majoritet.107 
Detta gäller även för beslut om att införa eller skärpa begränsningförbehåll beträf-
fande ännu ej utgivna aktier.108

Då bolagsordningen är en offentlig handling, kan en transaktion aldrig bli föremål för 
godtrosförvärv av tredje part. Det motsatta gäller för aktieägaravtal. Ännu en skillnad 
är att klausuler intagna i bolagsordningen gäller mot samtliga aktieägare i bolaget, vil-
ket innebär att nya och gamla aktieägare berörs. Vad det gäller aktieägaravtal är det 
osäkert om nya aktieägare kan bli bundna av ett aktieägaravtal som är ingånget av den 
överlåtande aktieägaren. 

Exempel på aktieägaravtal finns i bilaga 4. 

3  Gåva 

3.1 Inledning 
När en egendom byter ägare kallas detta inom juridiken för fång. Fång delas in i två 
typer, onerösa och benefika. Onerösa fång är situationer då något vederlag lämnas till 
överlåtande part som ersättning för den överlåtna egendomen. Exempel på onerösa 

 
104  7 kap. 43§ p.2. ABL och prop. 2004/05:85 s. 271.  

105 Sund 2001 s. 114. 

106 Se Kansmark-Roos 1994 s. 30 f. och Sjöman 2006 s. 54. 

107  7 kap. 42 § ABL. 

108 Sjöman 2006. s. 214. 
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fång är köp. Motsatsen är benefika fång, där ingen motprestation sker. Exempel på 
benefika fång är arv, gåva och testamente. 

Gåva finns inte reglerat civilrättsligt i lag. En gåva förutsätter i allmänhet förmögen-
hetsöverföring, frivillighet och välvillig (eller benefik) avsikt.109 Om gåva kan använ-
das som metod för ett generationsskifte, är det förmodligen det minst kostsamma 
sättet.  Lag (1995:575) mot skatteflykt tillämpas inte vid gåva.110  

3.2 Gåvolöften 
Om ett gåvolöfte ges att i framtiden ge bort lösegendom, är detta inte bindande.111 
Syftet med denna lagstiftning är, att personer skall skyddas från att i ett svagt ögon-
blick ge bort sin egendom. Som undantag till ovanstående huvudregel finns två bin-
dande lånelöftes situationer; dels om ett löfte ges i ett offentligt sammanhang med 
avsikten att spridas till allmänhetens kännedom, t ex på ett bröllop, dels då löftet ges i 
någon sorts urkund,t ex gåvobrev, skuldebrev och detta dokument traderas till gåvo-
tagaren. Löften om att i framtiden ge en gåva mellan makar är inte giltigt.112

3.3 Gåvobrev 
Gåvobrev är inte ett krav för att en gåva skall anses fullbordad. Fördelen med att 
upprätta ett gåvobrev är att givaren kan skriva in villkor, exempelvis om gåvan skall 
vara mottagarens enskilda egendom, eller om gåvan ska utgöra förskott på arv. Dess-
utom kan dokumentet klarlägga detaljer och omständigheter angående gåvan, och 
handlingen har ett bevisvärde.  

När det gäller fast egendom, så ställs det krav på skriftligt gåvodokument med under-
skrift av både givaren och gåvotagaren.113

3.4 Förutsättningar 
Någon lagdefinition av gåva finns inte. Ur ett civilrättsligt perspektiv förutsätts en 
frivillig förmögenhetsöverföring med välvillig (benefik) avsikt.114 Finns en plikt att 
agera eller om ingen välvillig avsikt exempelvis vid skuldreglering förekommer, utgör 

 
109 Danielsson och Sund 2005 s.40. 

110 Sund 2001 s. 384. 

111 1 § 1 st. GåvoL. 

112 8 kap. 2 § ÄktB. 

113 4 kap. 1 och 29 § JB. 

114 Sund 2001, s. 76. 
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en överlåtelse inte gåva. Med välvillig eller benefik avsikt avses att givarens syfte med 
en transaktion skall vara att förkovra mottagaren i ekonomiskt hänseende.115    

3.5 Fullbordande av gåvan 
När det gäller lös egendom, anses gåvan vara fullbordad enligt huvudregeln, när 
egendomen är i gåvotagarens besittning.116 Denna överföring kallas för tradition. 
Annorlunda är det när gåvan (benefikt fång) består av aktier som är registrerade i 
VPC. Gåvan blir då fullbordad, först när aktierna blir registrerade på gåvotagaren i 
VPCs register.117

3.6 Gåva som förskott på arv 
Om en benefik överföring (gåva) från den äldre generation till bröstarvinge genom-
förs presumeras den vara förskott på arv.118  Med benefik överlåtelse inbegrips olika 
typer av överlåtelse.119 Några exempel är gåva, vilket är den vanligaste, och  fordring-
ar som eftersänks. Som tidigare nämts kommer den benefika överföringen att avräk-
nas på gåvotagarens framtida arv, från givaren. Detta kan undvikas genom att givaren  
skriver in att egendomen inte skall utgöra förskott på arv i ett gåvobrev.120

3.7 Sakrättsligt skydd 
Med sakrättsligt skydd menas att gåvotagaren är skyddad från anspråk riktade mot 
densamme från givarens borgenärer. Ett exempel: 

Axel har i en gåvohandling skrivit att hans son Kalle skall få Gamla Bettan (Volvo PV 544 
från 1960 i mint kondition) när Kalle fyller 40 år. Detta gåvobrev blev liggande i Axels byrå 
uppe på kammaren, men Kalle har fått vetskap om denna gåva från sin far över en kopp kaf-
fe. Axel har inte varit den som har varit så noga med att betala sina borgenärer, vilket har lett 
till att de nu vill ta Gamla Bettan som betalning för gamla skulder. Detta är möjligt då inte 
gåvan uppfyller kriterierna för att vara fullföljd. Hade gåvohandlingen traderats till Kalle hade 
fordringsägarna inte haft något att hämta.121

Är gåvoutfästelsen bindande erhålls sakrättsligt skydd vid samma tidpunkt som gåvo-
utfästelsen utfärdades. 

 
115 Sund 2001, s. 263. 

116 2 § GåvoL.  

117 3 § 2 st. GåvoL. 

118 2 kap. 1§ och 6 kap. 1§, 1st. 1p. ÄB. 

119 Danielsson och Sund 2005 s.30. 

120 Se bilaga 2 gåvobrev. 

121 1 § 2 st. GåvoL. 
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Vid konkurs, på givarens sida, inträder återvinningsreglerna. Dessa innebär att bor-
genärerna kan begära, att egendom som överlåtits genom fullbordad gåva, inom sex 
månader innan konkursen, går åter. Om givaren tre år före sin konkurs givit bort 
egendom till närstående, går gåvan åter, om inte givaren vid gåvotillfället har egen-
dom som motsvarar skulderna.122

Återvinningsförfarandet kräver att gåvotagaren var i ond tro, dv.s denne visste eller 
borde vetat om gåvogivarens svaga ekonomiska ställning.123

När det kommer till gåvor makar emellan måste sådana registreras i tingsrätten för att 
få sakrättsligt skydd gentemot givarens borgenärer.124 För att denna registrering skall 
ske, måste en skriftlig gåvodokument med bägge makars underskrift inlämnas, alter-
nativt en skriftlig handling som innehåller uppgifter om gåvan.125  Syftet med detta 
förfarande är att de berörda borgernärerna får reda på transaktionen, dels genom att 
gåvan registreras och dels genom att publicering i Post och Inrikes tidningar samt lo-
kalpress.126 Några motsvarande regler finns inte i fråga om gåvor mellan sambor.127

3.8 Obligationsrättsligt skydd 
Obligationsrätten behandlar de olika sidorna av förhållandet mellan parterna i ett 
rättsförhållande.128

Om inte ett aktiebolags bolagsordning innehåller hembuds-129, förköps-130 eller sam-
tyckandeklausuler131, alternativt om ägarna ingått ett aktieägaravtal sinsemellan, anses 
aktier fritt överlåtbara. Några andra hinder för att använda gåva som en metod vid ett 
generationsskifte lägger inte ABL. För att obligationsrättsligt skydd ska erhållas, krävs 
att traditionsprincipen uppfylls. Det betyder att när gåvotagaren har besittning över 
egendomen, erhålls fullt obligationsrättsligt skydd.132

 
122 4 kap. 6 § KL. 

123  Ibidi. 

124 8 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

125 16 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 

126 16 kap. 3 § 2 st. ÄktB. 

127 Walin 1997 s. 246. 

128 Rodhe 1986 s. 19.  

129 4 kap. 27§ ABL. 

130 4 kap. 18§ ABL. 

131 4 kap. 14§ ABL. 

132 1 § GåvoL. 
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3.9 Gåva till omyndiga 
Minderåriga personer, som ännu inte uppnått 18 års ålder, får som huvudregel inte 
råda över sina tillgångar och skulder.133 Detta innebär att det krävs att förmyndaren 
samtycker alternativt att förmyndaren ingår avtalet för den omyndiges räkning, för att 
detta skall anses gällande.134

Vid gåva av aktier från förälder, tillika förmyndare, till omyndig, vilket är en metod 
vid generationsskifte, skall tingsrätten förordna en god man att företräda den omyn-
dige.135 Enligt huvudregeln krävs att den gode mannen tar emot gåvan av företagsan-
delar, och att den omyndige är införstådd av gåvans innebörd.136 Då förmyndaren i 
nästa skede traderar aktierna till den omyndige, anses detta som ett konkludent hand-
lande, vilket uppfyller kravet på förmyndarens tillstånd. Skall den omyndige driva fö-
retaget krävs även överförmyndarens medgivande. Detta krav gäller också då överta-
gande av andelarna i företaget är kopplat med skuldåtagande.137 Om gåvan innefattas 
av fastighet krävs både förmyndares och överförmyndares samtycke. Den senare till-
låter rättshandlingen, samtycket, om förvärvet inte kan anses vara olämpligt med hän-
syn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra om-
ständigheter.138

Då det inträder en redovisningsskyldighet till överförmyndaren vid gåva av aktier till 
en omyndig, kan denna skyldighet medföra en oönskad exponering av familjebolaget 
och indirekt av familjens ekonomi. Det kan därför vara mer lämpligt att vänta med 
gåvan tills den omyndige fyllt 18 år eller att bestämma att egendomen skall stå under 
särskild förvaltning.139 Ett exempel på gåvobrev finns i bilaga 2. 

I nästa avsnitt kommer jag att utreda och analysera underprisöverlåtelse som en me-
tod för ett generationsskifte.  

4 Underprisöverlåtelse 

4.1 Inledning 
Då ett generationsskifte genomförs genom att den yngre generationen köper familje-
företaget för ett vederlag som understiger marknadsvärdet, och detta inte är affärs-

 
133 9 kap. 1 § FB. 

134 9 kap. 1 och 6 § FB. 

135 11 kap. 2 § 2 st. och 12 kap. 8 § FB. 

136 11 kap. 2 § 2 st. och 12 kap. 8 § FB. Se vidare i Sund 2001 s. 265-266. 

137 Sund 2001 s. 265-266. 

138 13 kap. 10 § FB. 

139 13 kap. 1 § FB. Se vidare i Sund 2001 s. 266.  
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mässigt motiverat, är det att anses som en underprisöverlåtelse.140 Denna metod för 
ett generationsskifte används oftast då den äldre/överlåtande generationen behöver 
något slags verderlag för sin fortsatta försörjning eller för att kunna finansiera kom-
pensation till arvingar som inte vill överta driften av familjebolaget. Först redogör jag 
för de beskattningesprinciper som träder in vid underprisöverlåtelse av fåmansföre-
tag. Efter detta behandlas underprisöverlåtelse av aktier till juridisk person samt till 
fysisk person. Vidare tar jag även upp underprisöverlåtelse av näringstillgångar till ju-
ridisk person. Avslutningsvis beskrivs finansieringen av underprisöverlåtelse.  

4.2 Beskattningsprinciper 
Underprisöverlåtelse innehåller både en köp- och en gåvodel, det vill säga ett blandat 
fång.141 För att kunna göra en riktig skattemässig bestämning finns, huvudsaklighets- 
respektive delningsprincipen. 

Särskiljningen mellan den onerösa delen (köpdelen) och den benefika delen (gåvode-
len), sker på så sätt att vederlaget sätts i  relation med marknadsvärdet. Om vederla-
get är 50% av marknadsvärdet, anses gåvodelen motsvara 50% av marknadsvärdet. 
Detta exemplifieras nedan: 

Sven vill trappa ner och vill sälja sina 1000 aktier i Sven Fastigheter AB, vilket är 
onoterat, till sonen Bert. Sven förvärvade aktierna för 150 kr/st, totalt anskaffnings-
kostnad 150 000 kr. Samtliga aktier i bolaget säljs till Bert för 100 kr/st, när mark-
nadsvärdet är 400 kr/st. Det totala marknadsvärdet för bolaget är 400 000 kr, men 
Bert har betalat 100 000 kr, 25 % av marknadsvärdet. Detta innebär för Sven att 
hans anskaffningsvärde anses vara 25 % av 150 000 kr, totalt 37 500 kr. Kapital-
vinsten blir: 100 000 kr – 37 500 kr = 62 500 kr. Denna kapitalvinst kommer enligt 
delningsprincipen att för Svens del beskattas i tjänst och kapital. Slutsatsen för Svens 
del är att trots att han i realpengar gjort en förlust (150 000 kr – 100 000 kr = - 
50 000 kr), sker en beskattning på en kapitalvinst från transaktionen på 62 500 kr.  

 Ovanstående beräkning förutsätter att Svens aktier är kvalificerade andelar.  

4.2.1 Huvudsaklighetsprincipen 
Vid underprisunderlåtelse avseende fast egendom används huvudsaklighetsprincipen 
för att avgöra skattebelastningen.142 Denna princip innebär att all underprisöverlåtel-
se som understiger taxeringsvärdet för beskattningsåret, klassificeras som en ren 
gåva. Taxeringsvärdet för fast egendom skall regelbundet uppdateras och därmed ut-
göra 75% av marknadsvärdet.143 Vid denna situation kapitalvinstbeskattas inte för-
säljningen. Anskaffningsvärdena för fastigheten överförs till gåvotagaren enligt kon-

 
140 23 kap. 3 § IL. 

141 RÅ 1943 ref 9, samt Sund 2001 s.78. 

142 LLMS 2005 s. 166. 

143 5 kap. 2 § FTL. 
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tinuitetsprincipen.144 Skulle underprisöverlåtelsen motsvara eller överstiga taxe-
ringsvärdet ska hela transaktionen betraktas som ett köp, och ev. vinst därmed kapi-
talvinstbeskattas. 

4.2.1.1 Stämpelskatt 
När en fastighet förvärvas genom köp eller byte, utgår stämpelskatt.145 En ren gåva 
av en fastighet är fri från stämpelskatt.146 Var går gränsen för gåva respektive köp? 
Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att förvärvaren övertar ansva-
ret för en skuld för vilken borgenär har säkerhet i form av pantbrev eller annars mot 
ersättning, är förvärvet skattepliktigt om ersättingen uppgår till minst 85 % av egen-
domens värde.147 Intentionen bakom denna gränsdragning är att förhindra att stäm-
pelskatt undandras genom att ett fång, som har karaktären av köp, betecknas som 
gåva.148 Stämpelskatten är 1,5 % av egendomens värde för fysiska personer och 3 % 
för juridiska personer.149

4.2.2 Delningsprincipen 
Vägledning för hur beskattning av aktier som överförts genom underprisöverlåtelse 
finns i rättspraxis, den så kallade delningsprincipen.150 Delningsprincipen innebär att 
en transaktion delas in i en köpdel, vilket kapitalvinstbeskattas, samt en gåvodel som 
är skattefri. Uppfyllda gåvorekvisit samt ett traditionellt slag av vederlag förutsätts 
också av delningsprincipen.151 När det gäller värderingen av aktierna, som skall ske 
till marknadsvärdet, innebär det svårigheter då familjeföretag sällan är noterade akti-
er. Då görs en substansvärdering, vilket förenklat innebär att bolagets skulder subtra-
heras från tillgångarna.152 Då immateriella tillgångar inte räknas med i substansvärde-
ringen blir detta resultat oftast lågt i förhållande till marknadsvärdet.153

Avkastningsvärdering innebär att värderaren med utgångspunkt i företagets histo-
riskt redovisade resultat under ett antal år kunnat bedöma ett framtida uthålligt resul-

 
144 Sund 2001 s. 75. 

145 4 § StämpL. 

146 Grauers 2001 s. 21. 

147 5 § StämpL. 

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

149 8 § StämpL. 

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

151 Sund 2001 s. 304. 

152 Se exempel på substansvärdering av Företaget Ventilation AB i avsnitt 6.2.1. 

153 Sund 2001 s. 304-305. 
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tat.154 För att göra en avkastningsvärdering krävs att den framtida genomsnittliga av-
kastningen har beräknas. Därefter divideras denna med en fastställd internränta. 
Kvoten är avkastningsvärdet eller som det också kallas, kapitalvärdet. Skillnaden mel-
lan substansvärderingen och avkastningsvärderingen är att i avkastningsvärderingen 
innefattas dolda tillgångar, exempelvis ”know-how” och upparbetade varumärken i 
företagets värde. Detta gör denna metod lämplig att använda då kunskapsföretag 
med små realtillgångar, skall värderas. 

Likvidationsvärdering har i motsats till de övriga värderingsmetoderna, utgångs-
punkten att företaget skall avveckla sin verksamhet. I denna värdering skall aveck-
lingskostnader och skulder dras av från tillgångarnas marknadsvärde. Normalt sett 
erhåller man mera för företagets tillgångar än vad som brukar anges vid en substans-
värdering. Det är nämligen lättare att finna en köpare till en specialritad fastighet, 
speciella maskiner m.m.155 De framtida förpliktelser som finns inbyggda i ett företag, 
exempelvis garantiåtaganden, pensioner osv, gör att ett företagsförvärv är förenat 
med mycket oförutsägbara risker. Likvidationsvärdet ses som ett minimivärde på fö-
retaget, om avkastningen är låg eller obefintlig.156 Om likvidationen skall ske snabbt, 
blir likviden för tillgångarna låg, i jämförelse om likvidationen sker succesivt.    

Kassaflödesvärdering bygger på att ett företagsvärde idag bestäms av det kassaflöde 
som företaget kommer att generera i framtiden omräknat till dagens värde med hän-
syn till det avkastningskrav investeraren ställer på företaget.157 Svagheten med denna 
värderingsmetod är svårigheten att sätta ett realistiskt avkastingskrav på ett företag 
under en lång period. Det är alltid svårt att förutsäga framtiden. Värderingen utgår 
från företagets balans- och resultaträkningar, där vissa poster, ex. räntekostnader och 
intäkter, tas bort. Målet är att kunna fastställa ett renodlat kassaflöde som företaget 
genererar oberoende av externa faktorer. 

4.2.3 Kapitalvinstregler för fysiska personer med kvalificerade ande-
lar 
Ett aktiebolag betraktas som fåmansföretag då kraven enligt  56 kap, 2 och 3§§ IL är 
uppfyllda. Dessa lyder: 

1. Fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av 
rösterna för samtliga andelar i bolaget. 

2. Näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av 
varandra och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal el-
ler liknande sätt har den faktiska bestämmande rätten över en sådan verk-
samhet och självständigt kan förfoga över dess resultat. 

 
154 Hult 1998 s. 84. 

155 Hult 1998 s. 109. 

156 Hult 1998 s. 108. 

157 Hult 1998 s. 68. 
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3. Aktiebolag vars aktier inte är noterade vid en svensk börs. 

 

Var fysisk person och dennes krets av närstående, enligt 2 kap 22 § IL, räknas som en 
person vid bedömningen, 56 kap 5 § IL.158

Med närstående personer avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling 
och avkomlings make, syskon eller syskons make och avkomling, samt dödsbo vari 
den skatteskyldige eller någon av ovanstående personer är delägare. Med avkomling 
avses även styvbarn och fosterbarn.159

Andel i fåmansföretag bedöms kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående 
till honom varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret 
eller något av de fem föregående åren. En person kan även anses ha kvalificerade an-
delar om denne är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likar-
tad verksamhet. Om fåmansföretaget direkt eller indirekt äger andel i ett annat få-
mansföretag  i vilket andelsdelägaren eller närstående till denne varit aktiv under ovan 
nämnda tid, anses även här andelen kvalificerad. 160

I kravet ”verksam i företaget i betydande omfattning” inryms att aktieägaren starkt 
bidragit till företagets vinster. Det ställs inga krav på heltidsarbete, utan intäkterna 
ställs i relation till företagets omfattning och omständigheter i övrigt.  

Delägare i dödsbo likställs med närstående, vilket medför att dödsboet anses inneha 
kvalificerade andelar i de fall den avlidne ansågs ha det.161

4.2.3.1     Gränsbeloppet 
Gränsbeloppet har till syfte att dela upp kapitalvinsten eller utdelningen från aktier 
som är klassificerade som kvalificerade162 i en del som kapitalvinstbeskattas med 20 
%, och en del som tjänstebeskattas med upp till 57 % skatt. Skulle inte denna indel-
ning finnas, skulle fåmansföretagarna ta utdelning med 20 % skatt, istället för lön 
med upp till 57 % i skatt. 

Det finns ett alternativt gränsbelopp, som innebär att alla företag har möjligheten att 
tillgodoräkna sig ett gränsbelopp av totalt 64 950 kr för beskattningsåret 2006.163 Ing-
et löneuttagskrav existerar. I övrigt gäller samma regler som det ordinarie gränsbe-
loppet. Detta alternativa gränsbelopp är en nyhet som infördes 1 januari 2006 och 

 
158 Sund 2001 s. 149. 

159 2 kap. 22§ IL. 

160 57 kap. 4 § IL. 

161 57 kap. 4 § IL. 

162 Se avsnitt 4.2.3. 

163 57 kap. 11 § p. 1. IL. 
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har medfört att många småföretagare som tidigare inte hade någon möjlighet att ta ut 
någon utdelning som beskattades med 20 %, då de aldrig kom upp i något löneun-
derlag och därmed väldigt låga gränsbelopp, nu har möjlighet att göra det. Denna 
förändring är enligt min mening positiv för småföretag (upp till tio anställda), men 
tyvärr alldeles för liten för att denna kategori företag skall få möjligheter att expande-
ra. Ca 100 000 företag eller 60 % av alla fåmansföretag torde kunna dra nytta av det 
alternativa gränsbeloppet.164 Ur ett generationsskiftesperspektiv kan även det alterna-
tiva gränsbeloppet sparas, vilket medför att vid en intern aktieöverlåtelse möjliggörs 
ett  lyft av kapitalbeskattad utdelning för den yngre generationen, vilket kan vara ett 
billigt sätt att finansiera ett generationsskifte. 

Gränsbeloppet är summan av underlag för årets gränsbelopp165 multiplicerat med 
SLR166, ökat med nio (9) % och lönebaserat utrymme.167   

4.2.3.2       Lönebaserat utrymme 
Lönebaserat utrymme168 består av sparad utdelning169 samt 20 % av det totala löne-
underlaget och 30% av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp.170   

I löneunderlaget ingår alla kontanta löner (ej förmåner) i företaget, alternativt hela 
koncernen. Det enda undantaget är löner som täcks av statliga lönebidrag.171 Den del 
av den sammanlagda ersättningen som överstiger tio inkomstbasbelopp (10* 
43 300172 = 433 000 kr) är löneunderlaget.173 Det finns en spärr, som har kravet att 
aktieägaren eller någon närstående till honom under föregående beskattningsår fått 
lön från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammantaget inte un-
derstiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp, med tillägg för fem procent av den 
sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag, och 15 in-
komstbasbelopp174  

 
164 LLMS Supplement 2006. s. 9. 

165 57 kap. 12 § IL, även kallat anskaffningskostnad.  

166 SLR= Statslåneräntan ( 3,73 % för beräkningar under 2006) 

167  57 kap. 16§ IL samt avsnitt 4.2.3.2. 

168  57 kap. 16 § IL. 

169  57 kap. 13 § IL. 

170 2005 års inkomstbasbelopp 43 300 kr  

171 57 kap. 18 § IL. 

172 Se not 165. 

173  57 kap. 17 § IL. 

174  57 kap. 19 § IL. 
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4.2.4 Kapitalvinsbeskattning 
I tabellen nedan har jag dels räknat ut lönekravet på ägaren eller närstående och dels 
gränsbeloppet. I detta exempel ser man tydligt vilken kraftig påverkan en hög löne-
summa har på utdelningen. Anskaffningskostnaden har förutsetts vara 1 000 000 kr. 
SLR = 3,73 %. Det finns ingen sparad utdelning. 

Tabell 1 – Beräkning av gränsbeloppet. 

 

Utbetalda löner 
i företaget 

Lönekrav på ägaren 
eller närstående 

Gränsbeloppet

      309 800 kr 

      359 800 kr 

      459 800 kr 

      509 800 kr 

      609 800 kr 

      649 500 kr 

649 500 kr

     240 700 kr 

     438 700 kr 

  1 131 000 kr 

  1 631 000 kr 

  2 631 400 kr 

  4 131 400 kr 

6 631 400 kr15 000 000 kr

10 000 000 kr 

  7 000 000 kr 

  5 000 000 kr 

  4 000 000 kr 

  2 000 000 kr 

  1 000 000 kr 

 
Beräkning av gränsbeloppet:  

(anskaffningskostnaden * (SLR175 + 9 %)) +( 20 % *(utbetalda löner  i företaget – 
IBB176 * 10)) + 30 %((utbetalda löner i företaget – IBB* 10) – ( 60 * IBB) = Gräns-
beloppet 

Beräkning av lönekravet på ägaren eller närstående: 

( IBB * 6) + ( 5 % * utbetalda löner i företaget)= Lönekravet 

Observera att lönekravets takregel177 går in i exemplen där utbetalda löner i företaget 
är 10 000 000 kr och 15 000 000 kr. Denna takregel innebär att maximalt lönekrav är 
15 * IBB vilket är 649 500 kr. 

  

 
175  SLR = Statslåneräntan. 

176  IBB = Inkomstbasbelopp. 

177  57 kap. 19§ sista stycket. IL. 
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4.3 Underprisöverlåtelse av aktier till juridisk person 
I arbetet har jag valt att analysera två vägar då ett generationsskifte sker genom un-
derprisöverlåtelse av aktier. De två vägarna är, underprisöverlåtelse av aktier från den 
äldre generationen genom försäljning direkt till fysisk person d.v.s yngre generationen 
eller till juridisk person som ägs av den yngre generationen. 

En metod att genomföra generationsskifte, är att aktier i familjeföretaget underprisö-
verlåts till en juridisk person som ägs av den yngre generationen. Denna metod är att 
föredra, då den inte utlöser någon beskattning, då överlåtelsen inte träder ur företags-
sfären.178 Ytterligare fördelar är att vederlaget för familjeföretaget går direkt till den 
äldre generationen, till skillnad mot underprisöverlåtelse av näringstillgångar där ve-
derlaget går in i familjeföretaget och medför vissa inlåsningseffekter.179

Figur 2 - Underprisöverlåtelse  till juridisk person. 
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4.4 Underprisöverlåtelse av aktier till fysisk person 
Vid underprisöverlåtelse av aktier, som klassificeras som lös egendom, kommmer 
delningsprincipen att avgöra beskattningen.180 Skulle den yngre generationen som led 
i ett generationsskifte som fysisk person ta emot aktier i familjeföretaget genom un-
derprisöverlåtelse, kommer den äldre generationen att kapitalvinstbeskattas. Detta 
kan gå till som i följande exempel: 

Bengt äger företaget Bengts Blommor AB, vilket är onoterat. Han vill nu överlåta samtliga 
100 aktier till dottern Linnea, för att flytta till Visingsö och bedriva solrosförädling. Aktierna 
anskaffningsvärde var totalt 50.000 kr. Vid överlåtelsetidpunkten har aktierna ett marknads-

 
178  23 kap. 9§ IL. 

179 Se vidare i avsnitt 4.2. 

180 Se avsnitt 4.2.2. 
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värde av 1.000.000 kr. Linnea får betala 150.000 kr för samtliga aktier i Bengts Blommor AB. 
Detta innebär att Linnea har betalt 15 % av marknadsvärdet. Detta leder till att aktierna anses 
vara förvärvade genom köp med kapitalvinst. Detta beskattas i inkomstslagen tjänst respekti-
ve kapital. Bengt får då betala skatt på 50.000 minus 15 % (7.500 kr), vilket totalt blir 42.500. 

Figur 3  - Underprisöverlåtelse till fysisk person. 
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4.4.1       Kapitalvinstbeskattning 
Vid överlåtelse av aktier, från en person till ett bolag där han eller närstående till 
överlåtaren, direkt eller indirekt innehar aktier, utan vederlag eller mot vederlag som 
understiger omkostnadsbeloppet och marknadsvärdet, ska överlåtelsen behandlas 
som om aktierna avyttrats mot en betalning motsvarande omkostnadsbeloppet.  181

Med omkostnadsbelopp innefattas anskaffningskostnaden för aktierna och eventuella 
ovillkorade aktieägartillskott. Ovillkorliga aktieägartillskott är resurser som tillförs bo-
laget, exempelvis i form av sakegendom, pengar eller eftergift av fordran, utan an-
språk på återbetalning.182 I detta sammanhang inryms inte syskon, syskons avkomma 
och syskons maka i närstående begreppet.183  

4.5 Underprisöverlåtelse av näringstillgångar till juridisk 
person 

Underprisöverlåtelse av näringstillgångar kan ske till den yngre generationen direkt, 
eller till deras företag. Jag kommer att behandla underprisöverlåtelse till juridisk per-
son, då det är enbart denna metod som är intressant ur ett generationsskiftesperspek-
tiv.  

 

 

 
 

181 53 kap. 2-3 §§ IL. 

182 44 kap. 14 § IL.  

183 53 kap. 9 § IL jmf 2 kap. 22§ IL. 
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Figur 4 - Underprisöverlåtelse av näringstillgångar. 
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Metoden underprisöverlåtelse av näringstillgångar till juridisk person är inte ett full-
ständigt generationsskifte, då den äldre generationen fortfarande äger aktierna i famil-
jeföretaget och vederlaget för näringstillgångarna ligger i denna juridiska person. Det 
kan bli kostsamt att ta ut pengar till den äldre generationen, då skalbolagsreglerna kan 
bli tillämpliga. Enligt dessa definieras en överlåtelse av ett företag som en skalbolags-
transaktion utifrån en avvägning mellan, å ena sidan, ett avyttrat företags likvida till-
gångar och, å andra sidan, ett jämförelsebelopp.184 Skulle den för transaktionen aku-
tella summan av marknadsvärdet av bolagets likvida tillgångar överskrida jämförelse-
beloppet, träder skalbolagsreglerna in.185 Då skall enligt huvudregeln kapitalvinst på 
grund av avyttringen tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet.186 Denna 
beskattning kan undvikas genom att en skalbolagsdeklaration lämnas in till skattever-
ket samt att en säkerhet i from av bankgaranti ställs för skatten.187 I denna lagstift-
ning finns också en ventil som innebär att om det finns särskilda skäl skall reglerna 
inte tillämpas. Skalbolagstransaktion som ingår i generationsskiftesplanering kan ut-
göra  ett undantag. Transaktionen får dock inte uppfattas leda till en obehörig skatte-
förmån.188

 
184 Danielsson och Sund 2005 s. 59. 

185  49a kap. 6 – 9 §  IL. 

186  49a kap. 11 § IL. 

187  49a kap. 13 § IL. 

188 Danielsson och Sund 2005 s. 59. 
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Underprisöverlåtelse av näringstillgångar skall uttagsbeskattas som om de avyttrats till 
ett marknadspris. Denna huvudregel har undantag.189 Neutralitetsprincipen innebär 
att när tillgångar förs ut från företag utan marknadsmässig ersättning och utan ett 
eventuellt affärsmässigt motiverat underpris, sker uttagsbeskattning för att eftersträva 
samma ekonomiska effekt.190 För att undvika att tillgångarna träffas av uttagsbeskatt-
ning måste förvärvarna fortsätta att driva näringsverksamhet. Dock kan enstaka när-
ingstillgångar överlåtas till underpris inom äkta koncerner, utan att uttagsbeskattning 
aktualiseras.    

Då uttagsbeskattning inte sker beskattas den nya ägaren för mellanskillnaden av 
marknadsvärdet och skattemässigt värde först när denne avyttrar egendomen.191 Det-
ta medför att den övertagande generationen måste fortsätta att driva näringsverk-
samhet för att undvika att underprisöverlåtelsen av näringstillgångarna skall beskattas. 

4.6  Finansiering av underprisöverlåtelse 
Det vederlag som utgår till den äldre generationen vid en underprisöverlåtelse kan fi-
nansieras på olika vis, avhängigt om underprisöverlåtelsen genomförs till en fysisk 
person eller juridisk person. Noteras bör att enligt närståendelåneförbudet är det inte 
tillåtet för aktiebolag att lämna lån eller ställa säkerhet till den som är ägare, styreles-
ledamot, VD eller närstående till ovanstående. Detta innefattar också juridiska perso-
ner som äger andelar i företaget.192 Detta medför att i den situation där underpris-
överlåtelsen innefattar aktier i familjeföretaget, kan den yngre generationen inte fi-
nansiera vederlaget till den äldre generationen med ett lån ifrån familjeföretaget.   

4.6.1 Fysisk person 
Om lån skall betalas av den yngre generationens fysiska person uppstår dubbelbe-
skattning av kostnaden för amortering och ränta. Först beskattas bolaget med 28 % i 
företagsskatt.193 Därtill kommer skatt på utdelningen för den yngre generationen, 
som innebär att en del beskattas i inkomstslaget tjänst och en del i inkomstslaget ka-
pital.194 Utdelningen får inte uppgå till mer än företagets egna fria kapital, samt att 
densamma inte är avdragsgill för företaget. 

 
189 22 kap. 2, 3 och 7 § och 23 kap. 3 och 14-29 §§ IL. 

190 22 kap. 2, 3 och 7 § och 23 kap. 3 och 14-29 §§ IL. 

191 23 kap. 9-13 och 17 § och 38 kap. 2 § IL. se även Sund 2001 s.96-97. 

192  21 kap. 1§ och 5§ ABL. 

193  65 kap. 14 § IL. 

194  57 kap. IL. 
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4.6.2 Juridisk person 
För att få en ekonomskt attraktiv lösning på finansieringen av underprisöverlåtelsen  
kan den yngre generationen förvärva familjeföretaget via ett aktiebolag och därige-
nom skapa en äkta koncern. Koncernbidrag kan ges mellan moder- och dotterbolag 
då dotterbolaget har varit ägt till minst 90 % under hela beskattningsåret eller så länge 
dotterbolaget har bedrivit verksamhet av något slag.195 Räntekostnaden som utfaller 
från reversen är kvittningsbar mot koncernbidraget. Detta är möjligt då räntekostna-
den och koncernbidraget ryms i inkomstslaget näringsverksamhet.196 Är innehavet av 
dotterbolaget näringsbetingat kan moderbolaget motta utdelning från dotterbolaget 
skattefritt.197 Detta gör att den skattefria utdelningen kan användas till att bekosta 
amorteringarna på lån som finansierade förvärvet av dotterföretaget (fd familjeföre-
taget).198

5 Fission  

5.1  Inledning 
När flera personer i den yngre generationen förfogar över aktierna i familjeföretaget 
och om de inte vill driva familjeföretaget vidare tillsammans, kan fission vara en me-
tod för att genomföra ett generationsskifte. Den situation där en fission ur ett före-
tagsperspektiv är mest tänkbar som metod, är då företaget har olika delar med skilda 
inriktningar som kan fissioneras på ett rationellt sätt och som säkerställer de nya före-
tagens överlevnad och framtid. Därtill kommer att det finns arvtagare som har ett in-
tresse och kompetens att ta över. Ett exempel är då ett fastighetsbestånd delas upp 
på flera olika juridiska personer med fullständig skattemässig kontinuitet och utan att 
stämpelskatt ska erläggas.199 Ett alternativ är också att exempelvis sälja ett av bolagen 
till utomstående efter delningen, då det bland annat inte finns någon vilja eller kom-
petens hos den yngre generationen att driva denna gren av det forna familjeföretaget. 

Den civilrättsliga lagstiftning som möjliggör fission började gälla 1 januari 2006200, 
vilket medför att det inte finns någon praxis på området och därtill en mycket be-
gränsad doktrin. 

 
195 35 kap. 3 § p.3 IL. 

196 16 kap. 1 § och 35 kap. 1 § IL.  

197 24 kap. 15-16 §§ IL. 

198 24 kap. 13-22 §§ IL. 

199  22 § andra stycket Stämpelskattelagen. 

200  24 kap. 1§ ABL. 
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Delning (fission) får endast ske om överlåtande och övertagande bolag har samma 
redovisningsvaluta.201 Olika redovisningsvalutor skulle försvåra bedömningen av hu-
ruvida delningsvederlaget har bestämts på ett riktigt sätt.202  

En fission kan göras på två olika sätt. Det första sättet är att det överlåtande bolagets 
samtliga tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag, varvid det över-
låtande bolaget upplöses utan likvidation.203  

Figur 5 – Fission med upplösning av överlåtande bolag. 

Familje 
företaget 

Fission 
Yngre  AB 

Yngre     
AB II 

 
Det andra sättet är genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skul-
der övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.204

Figur 6 – Partiell fission där överlåtande bolag inte upplöses. 
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5.2 Övertagande bolags betalningsansvar 
Borgenärsskyddet vid delning (fission) består av två delar. Den första delen återfinns 
i 24 kapitlet 5 § ABL och lyder: 

Om enligt delningsplanen en skuld som åvilar det överlåtande bolaget genom delning skall 
överföras till ett övertagande bolag, svarar det senare bolaget efter delningen för skulden utan 
någon begränsning. Förmår det övertagande bolaget inte betala skulden, svarar de övriga 
övertagande bolagen solidariskt för skulden, dock högst med ett belopp som för varje bolag 
motsvarar det verkliga värdet av den nettobehållning som har tilldelats bolaget vid delningen. 
Vid delning enligt 1 § andra stycket 2 svarar dessutom det överlåtande bolaget, dock högst 
med ett belopp som motsvarar det verkliga värdet av vad som har behållits av bolaget vid 
delningen. 

 
201  24 kap. 3§ ABL. 

202 Se prop. 2004/05:85 s. 486 och 851. 

203  24 kap. 1§  1 p. ABL. 

204  24 kap. 1§ 2 p. ABL. 
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Om en skuld som åvilar det överlåtande bolaget inte behandlas i delningsplanen, svarar de 
övertagande bolagen eller, vid delning enligt 1 § andra stycket 2, det eller de övertagande bo-
lagen och det överlåtande bolaget för skulden solidariskt och utan begränsning.  

Här finns skyddet efter en genomförd fission med ett inbyggt subsidärt betalningsan-
svar gentemot övriga bolag som tagit över det överlåtande bolagets tillgångar. Detta 
subsidära betalningsansvar är begränsat till den del av nettobehållningen som erhölls 
vid fissionen av det övertagande bolaget. Det subsidära betalningsansvaret är bolaget 
skyldig att redovisa i sin årsredovisning, i första hand som en ansvarsförbindelse.205 
Det finns ingen begränsning när det gäller subsidärt betalningsansvar för skulder som 
inte behandlades i delningsplanen. Exempel på sådana skulder är skadeståndsan-
språk.206 Bevisbördan för att betalningsansvaret är begränsat till ett visst belopp torde 
ligga på det bolag som gör gällande en sådan ansvarsbegränsning.207

5.2.1 Övriga plikter 
Då det gäller exempelvis förpliktelser för leveranser till kunder innefattas dessa i kra-
ven som ställs upp i (37:5 IL) där samtliga tillgångar samt skulder och andra förplik-
telser hos ett företag (det överlåtande företaget) skall tas över av två eller flera (de 
övertagande företagen. 

5.3 Delningsvederlaget 
Vederlaget till aktiägarna i det överlåtande bolaget (delningsvederlaget) skall bestå av 
aktier i det eller de övertagande bolagen eller av pengar.208 Enligt propositionen209 
kan vederlaget enbart bestå av pengar. Undantaget finns då det gäller aktierna. Akti-
erna får inte komma från icke övertagande bolag. Delningsvederlaget får heller inte 
bestå av konvertibler eller andra värdepapper som getts ut av övertagande bolag.210 
Aktieägarna i det överlåtande bolaget skall behandlas lika. Med det menas att del-
ningsvederlaget måste bestämmas på ett och samma sätt för samtliga akter i det över-
låtande bolaget.211 Möjligheterna att kombinera aktier och kontanter får inte utnyttjas 
så att aktieägare mot sin vilja tilldelas annat vederlag för sina aktier i det överlåtande 
bolaget än andra aktieägare.212  

 
205 Se prop. 2004/05: 85 s. 261. 

206 Se prop. 2004/05: 85 s. 261. 

207 Se prop. 2004/05: 85 s. 261. 

208  24 kap. 2§. IL. 

209 Prop. 2004/05 : 85 s.260. 

210 Prop. 2004/05 : 85 s.260. 

211 Andersson, Johansson, Skog s. 24:5. 

212 Se prop. 2004/05:85 s. 485 och 850 f. 
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5.3.1 Delningsplan 
En delningsplan skall upprättas gemensamt av de överlåtande och de övertagande 
bolagens styrelser. Denna delningsplan skall också undertecknas av samtliga styrel-
ser.213 Syftet med delningsplanen är att den skall garantera att aktieägarna i samtliga 
bolag får grundläggande och likvärdig information om utformningen av och förut-
sättningarna för den planerade fissionen, samt bilda en utgångspunkt för institutet 
fission.214  

I delningsplanen skall det för varje bolag anges 

1. firma, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen skall ha sitt säte, 

2. en norggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som skall överföras till vart och ett 
av de övertagande bolagen eller, vid delning enligt 1 § andra stycket 2, behållas av det över-
låtande bolaget med uppgift om tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, 

3. hur många aktier i övertagande bolag som skall lämnas för ett angivet antal aktier i det 
överlåtande bolaget och vilken kontant ersättning som skall lämnas som delningsunderlag, 

4. den tidpunkt och de övriga villkor som skall gälla för utlämnandet av delningsvederlag, 

5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor de aktier som lämnas som delningsvederlag med-
för rätt till utdelning i övertagande bolag, 

6.  den planerade tidpunkt för upplösningen av det överlåtande bolaget, om detta skall upplö-
sas, 

7. vilka rättigheter i övertagande bolag som skall tillkomma innehavare av aktier, tecknings-
optioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i det överlåtande bo-
laget eller vilka åtgärder som i övrigt skall vidtas till förmån för de nämnda innehavarna, 

8.  arvode och annan särskild förmån som med anledning av delningen skall lämnas till en 
styrelseledamot eller en verkställande direktör i överlåtande eller övertagande bolag eller till 
en revisor som utför granskning enligt 13 §, 

9. om någon på något annat sätt skall få särskilda rättigheter eller förmåner av övertagande 
bolag som bildas i samband med delningen, och 

10. kostnaderna för delningen och hur dessa skall fördelas på deltagande bolag. 

 

5.4 Beskattning av fission 
Hur en fission skall beskattas finns reglerat i  37 kapitlet IL. 

Överlåtande företag skall omedelbart före fission vara skattskyldigt för inkomst av 
åtminstone en del av näringsverksamhet.215 På övertagande företag krävs det att man 

 
213  24 kap. 7 § IL. 

214 Prop. 2004/05 : 85 s.262. 

215  37 kap. 11§ IL. 
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direkt efter fissionen är skattskyldig för inkomst av sådan näringsverksamhet som det 
överlåtande företaget beskattats för.216 Beskattningsåret för den överlåtna närings-
verksamheten får inte att komma att överstiga 18 månader.217   

5.4.2   Beskattning vid fission med upplösning av överlåtande bolag 
Vid en fission med upplösning av överlåtande bolag ställs vissa villkor: 

• Samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser hos ett företag (det 
överlåtande företaget) skall tas över av två eller flera andra företag (de över-
tagande företagen).218 

• Det överlåtande företaget skall upplösas utan likvidation.219 

Här finns en minimigräns vid två övertagande bolag. Ur skatterättslig synvinkel anses 
fissionen genomförd när det överlåtande företaget har upplösts.220  

Utgifter uppkomna hos överlåtande och övertagande företag i samband med fissio-
nen skall dras av i inkomstslaget näringsverksamhet.221 Någon skatt utgår inte för 
överlåtande företag eller övertagande företag vid en fission.222  

5.4.3   Beskattning vid partiell fission där överlåtande bolag består 
Först i januari 2007 kommer en skattelagstiftning för partiell fission att införas. Ur ett 
generationsskiftesperspektiv är den partiella fissionen inte intressant, då de civilrätts-
liga reglerna är svåra att tolka. Av dessa skäl berörs inte denna beskattning ytterligare. 
I nästa avsnitt kommer jag att genomföra ett generationsskifte av företaget Ventila-
tion AB.   

6 Ventilation AB  

6.1   Presentation av företaget (Ventilation AB) 
Ventilation AB:s affärsidé är att bedriva försäljning av material och tjänster för bo-
stadsventilation. Deras specialitét är åtgärder mot radon och fuktskador. Tjänsterna 

 
216  37 kap. 12§ IL. 

217  37 kap. 14§ IL. 

218  37 kap. 3§ 1p. IL. 

219  37 kap. 3§ 2p. IL. 

220  37 kap. 8§. IL. 

221  16 kap. 7 § IL. 

222  37 kap. 17 – 18§ IL. 
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riktar sig mot småhusfabrikanter. Företaget startades ursprungligen 1975 av Kenneth 
(född 1944) tillsammans med en kompanjon som senare avled. Kenneth fortsatte 
som ensam ägare, men 1981 började sonen Mikael (född 1961) att arbeta i företaget. 
Sonen Daniel (född 1970) gick in i bolaget 1989. Året 1992 såldes en stor del av fir-
man till en dansk leverantör som ville fortsätta sin försäljning med ett eget dotterbo-
lag i Sverige. I denna affär följde sönerna Mikael och Daniel med. Ventilation AB 
gick i konkurs 1994 då den svenska byggmarknaden sjönk kraftigt. Kenneth trodde 
på affärsidén och startade upp firman igen, med sig själv och en anställd. Sonen Ma-
thias (född 1969) började i företaget 1995 och Daniel återkom till firman 1997. Den 
fjärde sonen David (född 1977) har till och från arbetat i företaget sedan 1998 med 
längre avbrott för utbildning. Han är nu utbildad kyltekniker och har påbörjat en kar-
riär i en annan firma. I framtiden finns planer på att David kommer tillbaka till före-
taget och eventuellt kan dra nytta av sina kunskaper inom kylteknik samt på att ut-
vidga firman med ytterliggare en nisch. Mikael har jobbat som VD hos den danska 
firman, men är nu på väg tillbaka i samband med det förestående generationsskiftet. 
Mikaels funktion i företaget kommer att bli VD. Inga-Lill, tillika mor (född 1938), har 
jobbat som sekreterare i företaget sedan 1990, men är nu pensionerad sedan ett år. 
Kenneths mål är att fasa in Mikael i VD-rollen och därmed överföra den erfarenhet 
han besitter inom företagets verksamhetsområde. Successivt kommer han att minska 
sin arbetstid. Han vill dock ha kvar möjligheten att även i framtiden kunna arbeta på 
konsultbasis mot firman i ett par år.  

Ventilation AB:s ägare är idag Kenneth och Inga-Lill till 60% och de fyra sönerna 
med 10% var.  

Här följer en flerårsjämförelse: 

       2005223   2004    2003      2002       2001 

Nettoomsättning           28.000  26.316    22.169   21.511     21.697 

Resultat efter finansiella poster 2.240    1.589      1.411     1.514      1.392  

Balansomslutning       8.026      6.959     5.005      5.738 

Antalet anställda     11        10        10            10           9 

Soliditet                     53,1       48,6         49,3        26,1 

 

6.2 Arv 
Om inget hade planerats för ett generationsskifte i Ventilation AB hade de vanliga 
arvsreglerna trätt in. Detta har medfört att de 60 % av aktierna i bolaget som ägs 
gemensamt av Kenneth och Inga-Lill hade ingått i arvsskiftet om exempelvis Ken-
neth avlidit, och då det inte finns några särkullbarn eller något testamente, skulle 
                                                 
223 Detta är en prognos för bokslutsåret 2005. 
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Inga-Lill ha suttit kvar i orubbat bo. Detta hade inneburit att inget generationsskifte 
hade ägt rum. Ur ett skatterättslig perspektiv utgår ingen skatt.  

6.3 Ventilation AB:s generationsskifte 
Innan själva generationsskiftet skall starta, vill parterna att kompensation skall utgå 
till Mattias och Daniel då de under en period i slutet av 1990- talet arbetade mycket 
för en låg ersättning för att bygga upp företaget till vad det är idag. Kompensationen 
skall bestå av pensionsförsäkringar som betalas av företaget. Ägarbilden efter genera-
tionsskiftet är tänkt att se ut så att de fyra bröderna (Mikael, Mattias, Daniel och Da-
vid) skall äga lika stor andel i bolaget. För att inte låsa in bolaget då det gäller beslut 
som kräver 75 % av rösterna på bolagsstämman, finns önskemål från Kenneth att 
han och fru Inga-Lill behåller 16 % av aktierna. Detta skulle innebära att sönerna 
skulle erhålla ytterliggare 11 % av bolagets aktier var. Totalt skulle då sönerna ha 21 
% var av bolagets aktier. Kenneth och Inga-Lill behåller 16%. I en situation då bola-
get kräver att en förändring görs som kräver 75 %-ig majoritet, skulle detta kunna 
genomföras trots att en av sönerna eventuellt inte samtycker. De tre sönerna (3 * 21 
% = 63%) tillsammans med Kenneths och Inga-Lills andel 16 % utgör totalt 79%.  
Vid beslut som kräver mer än 50 % av rösterna kan denna struktur undvika en låst 
position. Exempelvis två söner (2* 21% = 42 %) som tillsammans med seniorernas 
andel 16 % bildar totalt 58%. Skulle bolaget delas ut till sönerna med 25 % av bolaget 
till var och en, skulle det innebära att det föreligger risk att exempelvis  två söner inte 
vill genomföra någon slags förändring som kräver minst 51 % av rösterna, vilket 
skulle innebära att bolaget inte går att styra. Det blir en låst situation då ingen sida 
kan genomföra någon förändring.  

6.3.1  Generationsskiftesupplägg  i Ventilation AB 
Generationsskiftet i Ventilation AB kommer att ske i flera steg. Första steget är att 
tillföra en hembudsklausul i bolagsordningen genom att hålla en extra bolagsstäm-
ma.224 Nästa steg är att genomföra själva övergången av aktierna med elva (11) % till 
vardera sönerna genom gåva.225 Detta innebär att varje son får total tjugoen (21) % 
av bolagets aktier. Efter detta steg skall ett aktieägaravtal tecknas mellan samtliga ak-
tieägare i bolaget.226 Det sista steget i generationsskiftet är att Kenneth och Inga-Lill 
skall skriva ett testamente som innebär att efter bägges bortgång skall deras gemen-
samma andel sexton (16) % i bolaget övergå med lika stor andel, d.v.s med fyra (4) % 
till var son.227 Detta innebär att var son skulle inneha totalt tjugofem (25) % av Venti-
lation AB. För att säkra upp att inte Ventilation AB skall hamna i situationen att bo-
laget efter att sönerna har erhållit tjugofem (25) % av aktierna var blir ostyrbart, då en 

 
224 Se hembudsklausulen i avsnitt 2.3.6. 

225 Se Gåvobrevet i bilaga 2.  

226 Se bilaga 4. 

227  Se bilaga 5. 
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fråga delar företagets ägare i två läger ( 50% mot 50%), har en passus i aktieägaravta-
let införts, vilken medför att en extern ordförande med utslagsröst måste utses.228   

6.3.2 Substansvärdering av Ventilation AB 
Vid en substansvärdering syns inte exempelvis övervärden i fastigheter samt värden i 
form av varumärken och andra immateriella tillgångar.  

I Ventilation AB kan det ligga dolt ett övervärde i den fastighet som ligger med i ba-
lansräkningen,229 då fastigheten enbart är upptagen till 984.668 kr i balansräkningen. 

Tillgångar: 

Summa anläggningstillgångar          1.475.618 kr 

Summa omsättningstillgångar          6.544.742 kr 

             8.020.360 kr   

 

Skulder och Eget kapital: 

Bundet Eget kapital              120.000 kr 

Fritt Eget kapital            2.887.357 kr  

Obeskattade reserver                                  1.740.413 kr230 ( 1.253.097 kr) 

Summa långfristiga skulder              465.000 kr  

Summa kortfristiga skulder           2.807.590 kr 

              8.020.360 kr 

Beräkning av substansvärdet: 

Totala tillgångar – Totala skulder – justering av obeskattad reserv = Substansvärdet 

8.020.360 kr     –   3.272.590 kr    –          487.316 kr 231                 =  4.260.454 kr

 

                                                 
228 Se bilaga 4, punkten 3 sista meningen. 

229 Se bilaga 6. 

230 Justeras med 28 % i skatt. ( 0.72 * 1.740.413 kr)= 1.253.097 kr (latent skatteskuld). 

231 Latent skatteskuld på obeskattad reserv 1.740.413 kr * 0.28 = 487.316 kr. 
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6.4 Underprisöverlåtelse 
Metoden underprisöverlåtelse har inte varit aktuell att använda då det är mycket vik-
tigt för Ventilation AB att behålla den ekonomiska historiken som en form av garanti 
för en stabil ekonomi gentemot de företag som bolaget samarbetat tätt med. Dessa 
samarbetsbolag är också familjeföretag med ungefär samma ägarstrukur. Vid en un-
derprisöverlåtelse av näringstillgångar bildas ett nytt företag, detsamma gäller vid un-
derprisöverlåtelse av aktier till juridisk person. Detta gör att det nybildade bolaget 
börjar om ur redovisnings- och vinstsynvinkel. Vidare behöver inte den äldre genera-
tionen någon kompensation för att klara sin egen försäjning. Ett behov av kompen-
sation till andra arvingar som inte vill blir aktieägare i Ventilation AB förligger ej. 
Dessutom är underprisöverlåtelse en dyr metod av generationsskifte i jämförelse med 
exempelvis gåva. 

6.5 Internaktieöverlåtelse 
Kenneth och Inga-Lill har varit förutseende och planerat sin privatekonomi på ett 
sådant sätt att de inte, ur privat försörjningssynpunkt, är beroende av något vederlag 
för Ventilation AB när generationsskiftet skall genomföras. Därtill finns inget behov 
av att kunna kompensera arvingar som inte vill vara delägare i Ventilation AB, då 
samtliga bröder vill vara aktieägare i bolaget.     

6.6 Fission 
Att använda metoden fission för att generationsskifta företaget Ventilation AB har 
aldrig varit aktuellt då bröderna vill driva företaget som ett familjeföretag och inte 
splittra upp detta i olika bolag. Därtill har Ventilation AB varken ekonomiska förut-
sättningar för att genomföra en fission eller den företagsmässiga struktur som möj-
liggör en fission. Företaget består enbart av en avdelning. En ytterligare faktor är att 
det ur kostnadssynvinkel inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en fission.   

6.7 Sammanfattning av generationsskiftet i Ventilation 
AB 

Genomförandet av generationsskiftet i Ventilation AB har varit intressant och läro-
rikt för min del. Alla generationsskiften i små och medelstora familjeföretag skiljer sig 
åt, då det inte finns ett företag eller någon person som är identiska. Detta medför att 
man måste ha en öppen och professionell inställning som jurist när man startar ett 
arbete av detta slag. En betydande del består av att lyssna och få en bild av hur de in-
blandade parterna vill att generationsskiftet skall se ut när det är genomfört, samt vil-
ka positioner den yngre generationen skall ha i det framtida familjeföretaget. Förut-
sättningarna för att Ventilation AB:s generationsskifte skall genomföras på ett ratio-
nellt och rättvist sätt, har varit goda. Dels hade diskussioner mellan den yngre och 
äldre generationen pågått under ca 18 månader innan jag kom med i bilden. Dessa 
diskussioner har också kommit in på vilka funktioner de fyra bröderna skall ha i före-
taget. Det har också diskuterats fram en lösning när det gäller kompensationen för 
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Mattias och Daniel i form av en pensionsförsäkring som bekostas av företag. Tids-
mässigt har själva planerandet och genomförandet av skiftet tagit ca sju månader.     
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7     Slutsats 
Alla företag, stora som små, måste någon gång genomföra ägarskiften, vilka kan vara 
planerade eller helt oplanerade.  

Att försöka göra en generell jämförelse och ställa olika metoder mot varandra, för 
hur ett generationsskifte kan genomföras på bästa sätt i små och medelstora företag 
som dessutom ägs inom en familj, är mycket svårt, kanske omöjligt. Orsaken till detta 
är att alla familjer, samt deras företag, har så stora skillnader sinsemellan både eko-
nomiskt utifrån privatpersonerna och utifrån företagets perspektiv. Därtill kommer 
den sociala situationen för de inblandade personerna. Det är viktigt att se över vilka 
arvingar som finns inom familjen och huruvida dessa är beredda att överta familjefö-
retaget. En central fråga är hur man kan kompensera de arvingar som väljer att stå 
utanför familjeföretaget. En viktig faktor är också hur lång tid det finns till förfogan-
de för att planera och genomföra ett generationsskifte.  

Ett helt oplanerat generatationsskifte kan komplicera den sociala och ekonomiska si-
tuationen för den yngre generationen. Om det finns flera arvingar som ska dela på 
dödsboet kan situationen uppkomma att någon inte allt för intresserad arvinge ärver 
en betydande andel i familjeföretaget eftersom aktiernas fördelning inte har styrts 
upp med ett testamente. Att en person ärver en andel i ett företag innebär detta ty-
värr inte att kompetens och vilja följer med i arvsskiftet. Ur rättvisesynpunkt gent-
emot arvingar som inte önskar att överta andelar i familjeföretaget kan det också 
uppstå problem, om inte kapital finns för att kompensera dessa. De arvingar som har 
ärvt aktier eftersom de önskar driva företaget vidare kan tvingas att få dela ägarskapet 
med arvingar som inte har något intresse av familjeföretaget. Jag rekommenderar inte 
oplanerat generationsskifte som metod med hänsyn till den situation som kan upp-
komma för den yngre generationen. 

Att använda gåva som metod vid ett generationsskifte kan vara en smidig lösning, då 
den äldre generationen inte har något behov av ekonomisk vederlag för att klara sitt 
uppehälle eller för att kompensera arvingar som inte vill ta del av familjeföretaget. 
Skrivs det in villkor i gåvobrevet möjliggör detta att den mest lämpade av arvingarna 
kan motta företaget utan att handlingen presumeras som förskott på arv. Detta för 
med sig att givande part inte behöver kompensera övriga arvingar ekonomiskt, om 
denne inte så önskar. Generationsskiftet kan då genomföras utan någon skattebelast-
ning. Viktigt är att ingen kompensation för aktierna i familjeföretaget utgår till givan-
de part. Skulle detta ske, beaktas transaktionen som köp eller underprisöverlåtelse, 
istället för gåva, och därmed utgår skatt. Om givaren och tillika företagaren i god tid 
före sin sorti ur familjeföretaget genom gåva påvisar vilka funktioner arvingarna 
kommer att få, underlättas överföringen av rutiner och erfarenhet till den yngre gene-
rationen. Kostnadsmässigt är gåva den metod som är minst komplicerad av de plane-
rade skiftena, och därmed behövs det inte mycket juridisk hjälp för att genomföra 
metoden. I ett framtidsperspektiv tror jag att gåva kommer att bli en mycket vanliga-
re metod för att genomföra ett generationsskifte än vad det är idag. Orsaken till att 
denna typ av generationsskifte tidigare inte var så vanlig som jag tror att den kommer 
att bli i framtiden, är att man innan januari 2005 var tvungen att erlägga gåvoskatt. 
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Underprisöverlåtelse är en metod som vanligtvis används då den äldre generationen 
behöver något vederlag för att exempelvis klara sin egen försörjning eller för att 
kompensera andra arvingar. Denna metod är relativt avancerad, vilket gör att juridisk 
hjälp fordras för att möjliggöra genomförandet. Sådan hjälp kan uppgå till betydande 
belopp. Nackdelen med denna metod när det gäller underprisöverlåtelse av närings-
tillgångar, är att vederlaget från den yngre generationen går in i den äldre generatio-
nens företag. Det är viktigt att gå tillväga på rätt sätt när pengar skall överföras från 
bolaget till den äldre generationen. Görs detta på fel sätt, t ex om man säljer företaget 
som ett skalbolag utan att ta hänsyn till skalbolagsreglerna, kan uttagsbeskatting bli en 
stor kostnad. Underprisöverlåtelse av aktier kommer i framtiden att bli en ovanlig 
metod då internaktieöverlåtelse i kombination med efterföljande gåva till den yngre 
generationen kommer att ta över, eftersom denna inte kan aktualisera problematiken 
med blandade fång.  

Om det största värdet av den äldre generationens totala förmögenhet återfinns i fa-
miljeföretaget när ett generationsskifte skall genomföras, är intern aktieöverlåtelse en 
metod att rekommendera. Huvudpoängen med intern aktieöverlåtelse är att den äldre 
generationen genom att lämna kvar en revers i koncernen, skapar möjligheter för den 
yngre generationen att betala finansieringen av generationsskiftesmetoden med en-
kelbeskattade medel. Denna metod möjliggör att den äldre generationen kan behålla 
sin levnadsstandard och kompensera andra arvingar med den ränta som genereras av 
reversen.     

I framtiden kommer fission (delning) av aktiebolag att bli en framkomlig väg för me-
delstora företag för att genomföra sina generationsskiften. Ett exempel är då ett stör-
re fastighetsbestånd fissioneras i flera företag och därmed övertar det överlåtande fö-
retagets skattemässiga situation, vilket medför en gynnsam start för de fissionerade 
bolagen. Fission är en ny metod för att genomföra ett generationsskifte, vilket gör att 
en vägledande praxis, som klargör de skatterättsliga effekter metoden har, kommer 
att växa fram i framtiden. Detta kommer med stor sannolikhet att öka användningen 
av metoden vid generationsväxling i medelstora företag.     

I Ventilation AB:s fall blir generationsskiftet, som det ofta blir när det handlar om 
generationsskifte i familjeföretag, ett paket av olika aktiviteter som följer ett visst 
mönster. Första steget är att genom en bolagsstämma lägga till en hembudsklausul i 
den nuvarande bolagsordningen. Detta görs för att säkerställa att aktierna kvarstår 
inom familjesfären. Efter detta skall överföringen av aktier till de fyra sönerna Matti-
as, Daniel, Mikael och David, ske genom gåva. I gåvobrevet kan man sätta som för-
behåll att gåvan ska vara enskild egendom. Detta för att förhindra att aktierna skall 
försvinna ur brödernas ägarkrets vid en eventuell skilsmässa. Nästa steg, aktieägarav-
talet, är det viktigaste steget för alla parter. Detta avtal ska bilda det ramverk som ska 
skapa en trygg, och förhoppningsvis problemfri, framtid för den yngre generationen. 
Avtalet föreskriver hur företaget ska styras både medan den äldre generationen fort-
farande är vid liv och efter den äldre generationens bortgång. Sista steget består i att 
den äldre generationen, Kenneth och Inga-Lill, skall skriva ett testamente som förde-
lar deras återstående aktier i Ventilation AB till de fyra sönerna i lika stora delar, efter 
bådas frånfälle. Det är viktigt att man i testamentet, precis som i gåvobrevet, skriver 
in att aktierna är enskild egendom. 
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Det är av största vikt att man verkligen ser till det enskilda familjeföretagets förut-
sättningar vid ett generationsskifte. Att använda en generell mall kan medföra stora 
förluster för företaget i form av tid och pengar. Ett välplanerat generationsskifte krä-
ver att tid finns för de juridiska moment som behövs, men också för att den äldre 
generationens kunskaper och kompetenser ska kunna föras vidare till den yngre ge-
nerationen och därmed säkerställa familjeföretagets framtida utveckling under led-
ningen av densamma. Därtill kommer att välplanerade generationsskiften sällan leder 
till konkurs, vilket är av stort samhälligt intresse då det tryggar arbetstillfällena för ett 
stort antal anställda. Väl genomförda generationsskiften är således att betrakta som 
viktiga ur personlig, företagsmässig och samhällig synvinkel. 

 

 

 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   45

Referenslista 
Offentligt tryck 

Commission Recommendation (96/280/EC) of 3 April 1996 concerning the defini-
tion of small and medium-sized enterprises [Official Journal L 107 of 30.04.1996]. 
(EGT L 107). 

Proposition 2004/05:85. Ny aktiebolagslag. 

Proposition 1983/84:194. Om ny stämpelskattelagstiftning.  

Proposition 1998/99:15. Omstruktureringar och Beskattning. 

 

Doktrin 

Andersson Mari, Saldén Enérus Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen En kommentar, 
femte upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 2005. 

Agell Anders, Testamentsrätt, en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, tredje 
upplagan, Iustus förlag, Uppsala 2003.  

Agell Anders, Äktenskap Samboende Partnerskap, tredje upplagan, Iustus förlag, Upp-
sala 2004.  

Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf, Aktibolagslagen – En kommentar Del I (1 – 
10 kap), Norstedts Gula Bibliotek, Stockholm 2006.  

Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf, Aktibolagslagen – En kommentar Del III 
(23 – 32 kap), Norstedts Gula Bibliotek, Stockholm 2006.  

Danielsson Hans, Sund Lars-Göran, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En 
översikt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2005. 

Grauers Folke, Fastighetsköp, femtonde upplagan, Juristförlaget i Lund, Göteborg 
2001. 

Hult Magnus, Värdering av företag, Liber-Hermods AB, Malmö 1998.  

Hydén Sverker, Wiberg, Lars, Generationsskifte i familjeföretag, tredje upplagan, Björn 
Lundén Information, Stockholm 2004. 

Kansmark, Jan, Roos, Carl Martin, Aktieägaravtal, Andra upplagan, C E Fritzes AB, 
Stockholm 1994. 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   46

Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer (LLMS), Inkomstskatt 
– en läro- och handbok i skatterätt, tionde upplagan, Studentlitteratur, 
Lund 2005.  

Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer (LLMS), Supplement 
till tionde upplagan, Studentlitteratur, Lund 2006.  

Molin Anna, Svensson Ulf, Kompanjoner- andra upplagan, Björn Lundén Information 
AB, Näsviken 2004. 

NUTEK, Ägarskiften och ledarskiften i företag – en fördjupad analys, NUTEK För-
lag, Stockholm 2004.  

Rodhe Knut, Lärobok i obligationsrätt, sjätte upplagan, Nordstedts förlag AB, Lund 
1986. 

Silfverberg Christer, Gåvobeskattning i nordiskt perspektiv, första upplagan, Juristförla-
get, Stockholm 1992. 

Sjöman Erik, Hembud, förköp och samtycke – överlåtelsebegränsningar i aktiebolags-
rätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2006.  

Skattehuset i Göteborg AB Generationsskifte i praktiken, Göteborg 1998. 

Sund Lars-Göran, Aktier, förvärvsbegränsningar och familjerättsliga fång. Kunskapsfö-
retaget i ett rättsligt perspektiv. Red. Claes Sandgren, Stockholm 1995. 

Sund Lars-Göran, Generationsskife av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Ius-
tus Förlag AB, Uppsala 2001. 

Walin Gösta, Lagen om skuldebrev m.m, andra omarbetade upplagan, Norstedts Juri-
dik AB, Stockholm 1997. 

 

Artikel 

Bjuggren Per-Olof, Sund Lars-Göran, Organization of Transfers of Small- and Medium- 
Sized Enterprises within the Family, Family Business Review 2005.  

 

Rättsfall     

NJA 1963 s. 526.   se s.      8. 

RÅ 1943 ref 9   se s.     22. 

RÅ 1983 Ba 14.                                 se s.     23. 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   47

RÅ 2000 ref. 31.     se s.     10. 

RH 1994:12                                       se s.     12. 

Författningar 
Aktiebolagslag (1975:1385) 

Avtalslagen (1915:218) 

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 

Föräldrabalk (1949:381) 

Inkomstskattelag (1999:1229) 

Jordabalk (1970:994) 

Konkurslag (1987:672) 

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet 

Sambolagen (2003:376).  

Skattebetalningslag (1997:483) 

Socialavgiftslag (2000:980) 

Utsökningsbalk (1981:774) 

Årsredovisningslag (1995:1554) 

Äktenskapsbalk (1987:230) 

Ärvdabalk (1958:637) 

 

 
 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   48

Bilaga 1 – Revers (vid internaktieöverlåtelse) 
    

REVERS 

 

Till Kenneth Johansson betalar undertecknad enligt nedanstående amorteringsplan 
tvåmiljonfemhundratusen (2 500 00) kronor jämte ränta, till dess full betalning sker. 

Ränta utgår fr.o.m 1.4 2006 efter en räntesats av 3 % enheter över Riksgäldens fast-
ställda statslåneränta (SLR) per 30.11 året före ränteberäkningsåret. För år 2006 är så-
ledes räntesatsen 6,26 %. Räntan erlägges halvårsvis i efterskott med början 30.10 
2006. 

Amortering skall erläggas med minst 50 % av lånebeloppet senast den 30.4 2007, 
och därefter med minst 10 % av lånebeloppet den 30.4 varje efterföljande år. Lånebe-
loppet skall vara återbetalt senast 30.4 2012. 

Mariestad den 31 mars 2006 

Ventilation AB, org.nr. 556677-9988 

 

 

________________________ 

Mattias Johansson 

Ventilation AB 

Box 12 

542 42  Mariestad 

 

 Härmed bevittnas ovanstående namnteckning 

 

 

________________________  ___________________________ 

Jessica Käck     Ingemar Karlsson 
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Bilaga 2 -  Gåvobrev 
 

Härmed överlåter jag, Kenneth Johansson,  11 % av mina aktier i Ventilation AB, 
som gåva till Mattias Johansson, 69 08 10 – XX XX, Mariestad. Aktierna skall vara 
Mattias Johanssons enskilda egendom. Även eventuell avkastning skall vara enskild 
egendom.  

Om Mattias så vill får han genom äktenskapsförord avtala att aktierna skall vara hans  
giftorättsgods, dock först sedan han varit gift i fem år. 

Gåvan skall inte räknas som förskott på arv. 

 

Mariestad ………………………………………………………………… 

 

 

________________               __________________ 

Kenneth Olsson             Mattias Olsson 

 

Kenneth Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas: 

 

_______________                _________________ 

Ingemar Karlsson   Jessica Käck 
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Bilaga 3 - Äktenskapsförord 

 
Äktenskapsförord 

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

 

Mariestad den 20 april 2006. 

 

 

_______________            _________________ 

Mattias Johansson  Pernilla Johansson 
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Bilaga 4 - Aktieägaravtal 
 

Aktieägaravtal 

 

Mellan Kenneth Johansson, Inga-Lill Johansson, Mattias Johansson, Daniel Johans-
son, Mikael Johansson och David Johansson  har denna dag träffats följande aktie-
ägaravtal i Ventilation AB, nedan kallat Bolaget. 

 

1.   Bolaget och dess verksamhet 

Parterna ska äga aktierna i Ventilation AB, orgnr 556 489 – XXXX , nedan kallat Bo-
laget, med nedanstående aktiefördelning. Totalt har ett hundra (100 ) aktier i Bolaget 
givits ut. 

Kenneth med personnr: 44 07 14 – XX XX innehar: 

   Åtta ( 8 ) aktier, motsvarande åtta (8) procent. 

Inga-Lill med personnr: 38 07 04 – XX XX innehar: 

    Åtta ( 8 ) aktier, motsvarande åtta (8) procent. 

Mattias med personnr: 69 09 12 – XX XX innehar: 

    Tjugoen ( 21 ) aktier, motsvarande tjugoen (21) procent. 

Daniel med personnr: 72 10 02 – XX XX innehar: 

     Tjugoen ( 21 ) aktier, motsvarande tjugoen (21) procent. 

Mikael med personnr: 61 07 28 – XX XX innehar: 

      Tjugoen ( 21 ) aktier, motsvarande tjugoen (21) procent. 

David med personnr: 77 11 30 – XX XX innehar: 

       Tjugoen (21 ) aktier, motsvarande tjugoen (21) procent. 

 

Bolagets firma ska vara Ventilation AB. Styrelsen ska ha sitt säte i Mariestad.  

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 100.000 kronor fördelat på 100 aktier, 
med nominellt värde på 1000 kr per aktie.  

Parterna är överens om att nuvarande fördelning skall bestå och att vid eventuell ök-
ning av aktiekapitalet envar av dem säger utnyttja honom tillkommande rätt att teck-
na/erhålla aktier i Bolaget. 
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2.   Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som nu är registrerat. Bolagsordningen 
ska innehålla en hembudsklausul. Om inte innehållet i bolagsordningen och detta ak-
tieägaravtal stämmer överens ska avtalets bestämmelser ha företräde. 

 

3.   Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av Mikael, Mattias och Daniel. 

Styrelsesammanträde ska hållas efter kallelse av ordföranden. Styrelsesammanträde 
ska hållas på en enskild styrelseledamots begäran. Styrelsens ordförande ska då utan 
dröjsmål se till att ett sammanträde hålls inom en (1) månad efter denna begäran. 

Skulle ägarstrukturen i Bolaget i framtiden bestå av fyra (4) parter med lika stor andel, 
skall Bolaget besluta enhälligt att tillsätta en extern ordförande, med lämplig kompe-
tens.  

          

4.   Firmatecknare 

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen, av Mikael (610728 – XXXX), Mattias 
(690912 – XXXX), Daniel (721002 – XXXX).  

  

   5.   Finansiering 

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekaptal samt i övrigt genom intern-
genererade medel. Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på 
annat sätt bidra till Bolagets finansiering. 

 

6.   Konkurrens 

Parterna förbinder sig att inte bedriva eller på annat sätt främja eller stödja verksam-
het som konkurrerar med den verksamhet som enligt parternas gemensamma över-
enskommelse ska bedrivas av Bolaget. Ovanstånde  konkurrensförbud gäller för en 
part så länge denne är aktierägare i Bolaget och för en tid av två (2) år efter det att 
parten avhänt sig sina aktier i Bolaget. 

 

7.   Förköp 

Parts aktier i Bolaget får inte genom överlåtelse eller på annat sätt övergå till någon 
annan utan att aktierna först skriftligen erbjuds övriga parter (mottagande part) för 
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inlösen. En överträdelse av denna bestämmelse är förenad med ett vite på 100 000 
kr. 

Mottagande part skall inom två (2) månader från mottagandet av erbjudandet (erbju-
dandefristen) skriftligen meddela om erbjudandet accepteras eller förkastas. 

Priserna för aktierna fastställs, om parterna inte kan komma överens, enligt de sär-
skilda värderingsregler som finns i detta avtal. Köpeskillingen för aktierna sk erläggas 
kontant på tillträdesdagen om inte parterna skriftligen har kommit överens om något 
annat. Till dess att aktierna till fullo har betalts ska de vara pantsatta som säkerhet för 
köpeskillingsfordran. 

Om mottagande part avböjer erbjudandet eller inte avlämnar något meddelande 
inom erbjudandefristen får de erbjudna aktierna förvärvas av någon utomstående 
under förutsättning dels att ett sådant förvärv kommer till stånd inom två (2) måna-
der från utgången av hembudsfristen, dels att förvärvaren i samband med sitt förvärv 
av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda detta aktierägaravtal som part. Vid förvärv 
av någon utomstående enligt ovanstående bestämmelser ska hembudsklausulen i Bo-
lagets bolagsordning inte tillämpas.  

 

8.   Inlösen av aktier vid parts avtalsbrott 

Om en part bryter mot en bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig 
betydelse samt någon rättelse inte görs inom trettio (30) dagar efter att parten fått 
anmaning om rättelse, ska avtalet bestå och övriga parter ha rätt att på nedanstående 
villkor inlösa den avtalsbytande partens aktier. 

Inlösen utesluter dock inte andra påföljder med anledning av kontraktsbrottet. Inlö-
sen ska ske genom att den förfördelade parten inom två ( 2) månader från kontrakts-
brottet (inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. 

Om parterna inte kommer överens ska priset för aktierna fastställas enligt de särskil-
da värderingsregler som finns i detta avtal. Lösenbeloppet ska dock reduceras med 
trettio ( 30) procent av det framräknade värdet för att kompensera den förfördelade 
parten för den skada denne åsamkats till följd av kontraktsbrottet. Lösenbelopp för 
aktierna ska erläggas kontant inom två (2) månader från den dag värdet på aktierna 
slutligen fastställts. Räntan på lösenbeloppet ska utgå efter en räntesats, som motsva-
rar dröjsmålsräntan enligt Räntelagen (1975:635), från den dag aktierna överläm-
nats. 

 

9.   Parts obestånd 

Om en part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in sina betalningar 
eller på något annat sätt måste anses ha kommit på obestånd och denna situation inte 
kan anses vara av tillfällig art, ska detta avtal bestå och övriga parter har rätt att lösa 
in parterns aktier. Värdet på aktierna ska fastställas enligt de särskilda värderingsregler 
som finns i detta avtal. Lösenbeloppet för aktiernas ska erläggas kontant inom två (2) 
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månader från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts. Ränta på lösenbeloppet 
ska utgå efter en räntesats som motsvarar dröjsmålsräntan enligt Räntelagen 
(1975:635), från den dag aktierna övelämnats.  

 

10.   Dödsfall 

Vid parts dödsfall ska detta avtal bestå och övriga parter ha rätt och skyldighet att 
lösa in den avlidne partens aktier. Värdet på aktierna ska fastställas enligt de särskilda 
värderingsregler som finns i detta avtal. Lösenbeloppet för aktiernas ska erläggas 
kontant inom två (2) månader från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts. Rän-
ta på lösenbeloppet ska utgå efter en räntesats som motsvarar dröjsmålsräntan enligt 
Räntelagen (1975:635), från den dag aktierna övelämnats.  

 

11.   Sekretess 

Part förbinder sig att inte utan övriga parters skriftliga samtycke därtill publicera eller 
på annat sätt delge tredje man information rörande Bolaget och dess verksamhet som 
är av konfidentiell natur och som inte blivit allmänt känd på annat sätt än genom 
brott mot detta avtal. Exempel på sådan konfidentiell information är information om 
Bolagets finansiella ställning eller förhandlingar med tredje man samt tekniskt utveck-
lingsarbete och kundinformation. 

Denna sekretessförbindelse gäller för part så länge denna är delägare i Bolaget 
och/eller bunden av detta avtal samt även därefter i två (2) års tid. Om part blir en-
sam innehavare  alla aktier i Bolaget skall dock sekretessförbindelsen upphöra att gäl-
la för denne. 

Brott mot första och andra stycket är att anse som väsentligt avtalsbrott och skall 
hanteras i enlighet därmed. 

     

12.   Fördelning vid hembud, inlösen och förköp m.m. 

Aktualiseras frågan om hembud, inlösen eller förköp, ska en lösenberättigad part har 
rätt att förvärva aktier i proportionellt i förhållande till sitt aktieinnehav enligt be-
stämmelserna i detta avtal. 

 

   13.   Värdering 

Aktierna i Bolaget ska årligen av Bolagets revisor åsättas ett värde som ska gälla tills 
ett nytt värde åsatts. Värderingstidpunkten ska vara sista dagen i varje räkenskapsår. 
En värdering ska göras i anslutning till dett avtals ingående och gälla som ett initialt 
värde. Värdet på aktierna ska fastställas enligt substansvärdesmetoden. 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   55

Har väsentliga förändringar skett av värdet under löpande period ska, utan dröjsmål, 
en ny värdering göras om en part begär det. Anser revisorn att någon sådan väsentlig 
förändring ej skett, skall ovanstående omvärdering ej ske. 

 

14.   Kompanjonförsäkring 

För att säkerställa medel till inlösen av avliden parts aktier ska parterna teckna livför-
säkring på övriga parters liv. Sådan försäkring ska vara tecknad inom två (2) månader 
från tillträdet av detta avtal. 

 

15.   Pantsättning av aktier 

Pantsättning av aktierna i Bolaget får ej ske. 

 

16.   Ändrade förhållanden 

För det fall att förutsättningarna i detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet 
till följd av ändring i lag eller annan omständighet utanför parternas kontroll inte 
skulle kunna tillämpas i enlighet med parternas intentioner, skall på begäran av part 
förhandlingar inledas i syfte att anpassa till de ändrade förhållanden som då må råda. 

   

17.   Avtalstid och avtalets upphörande 

Detta avtal träder i kraft denna dag och gäller under en tid av fem (5) år. Om avtalet 
inte sägs upp senast sex (6) månader före avtalstidens utgång, förlängs det med ett (1) 
år. Det förlängs därefter för ytterligare två (2) årsperioder om det inte sägs upp senast 
sex (6) månader före löpande periods utgång. 

 

18.   Fullständig reglering 

Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som av-
talet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet 
ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. Detta avtal reglerar allt och det finns 
inga sidolöpare till detta avtal. 

 

19.   Tvistelösning 

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljdom enligt Stock-
holms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 

Skiljeförfarandet skall ske i Göteborg. 



 Generationsskifte  

 – Särskilt gåva, underprisöverlåtelse och fission 

 

   56

 

 

 

Av detta avtal har sex (6) orginalexemplar upprättats och utväxlats mellan parter-
na. 

 

Mariestad ……………………………………. 

 

 

________________        _________________            ___________________                              
  

Kenneth Johansson Inga-Lill Johansson  Mattias Johansson 

(440714 – XXXX)  (380704 – XXXX)  (690912 – XXXX) 

 

 

 

 

________________ ___________________ __________________ 

Daniel Johansson  Mikael Johansson  David Johansson  

(721001 – XXXX)  (610728 – XXXX)  (771130 – XXXX) 
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Bilaga 5 – Testamente 
 

Undertecknade makar bestämmer härmed följande: 

 

Aktierna i Ventilation AB orgnr: 556 489 – XX XX bestående av sexton (16) aktier 
skall fördelas med lika stor andel till våra gemensamma barn Mikael, Mattias, Daniel 
och David efter den siste avlidnes frånfälle. 

 

Aktierna skall vara mottagarnas enskilda egendom. Om mottagarna så vill får han ge-
nom äktenskapsförord avtala att aktierna skall vara hans giftorättsgods, dock först 
sedan han varit gift i fem (5) år. 

 

 

Mariestad 2006-05-11 

 

 

________________________             ______________________________ 

Kenneth Johansson       Inga-Lill Johansson 

(44 07 14 – XX XX)       ( 38 07 04 – XX XX) 

 

 

Undertecknade särskilt anmodade testamentsvittnen intygar härmed att Kenneth ( 44 
07 14 – XX XX) och Inga-Lill (38 07 04 – XX XX) denna dag var vid sina sinnens 
fulla bruk och av egen fri vilja i vår samtidiga närvaro förklarat för oss att ovanståen-
de förordnande är deras yttersta vilja och testamente och egenhändigt undertecknat 
testamente. 

 

 

_______________________   ______________________________ 

Ingemar Karlsson      Jessica Käck 
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Bilaga 6 -  Ventilation AB:s årsredovisning i        
sammandrag  
 

  

Balansräkning för år 2004. 

 

Tillgångar      Skulder och eget kapital 

Anläggningstillgångar                                       Eget Kapital 

Byggnader och mark   984.668 Bundet eget kapital

Inventarier/verktyg   340.942 Aktiekapital     100.000 

Pågående nyanläggning   150.000 Reserv fond      20.000 

Andelar i koncernföretag                      8 Fritt eget kapital   

Sum. anläggningstillgång           1.475.618 Balanserat resultat            2.100.525 
Omsättningstillgångar 

Handelsvaror            1.477.079 Årets vinst     786.832 

Kortfristiga fordringar           3.909.044 Sum. eget kapital               3.007.357 
Kortfristiga placeringar                      234.470 Obeskattade reserver            1.740.413 
Kassa och bank    924.149 Sum. långfristiga skulder   465.000 

Sum. Omsättningstillgångar          6.544.742 Sum.kortfristiga skulder     2.807.590 

Sum. Tillgångar            8.020.360            Sum. Skulder & ekapital    8.020.360 
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