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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida ändamålet med fåmansföretagsreglerna kan 

kringgås genom företagskonstruktioner med svenska stiftelser. I utredningen läggs fokus på 

fåmansföretagsreglerna samt de regler som behandlar kontrollmöjligheten av en stiftelse. 

Även de skattemässiga konsekvenser som medförs i en fåmansföretagskonstruktion med 

en svensk stiftelse behandlas. 

Syftet med fåmansföretagsreglerna är att motverka att en delägares inkomst som härstam-

mar från arbetsinsats i företaget omvandlas till kapitalinkomst. Om en utomstående, direkt 

eller indirekt, i betydande omfattning äger andel i ett företag eller direkt eller indirekt har 

rätt till utdelning, tillämpas utomståenderegeln som är en undantagsregel från fåmansföre-

tagsreglerna. Tidigare lagstiftning har inneburit att utomståenderegeln har kunnat tillämpats 

vid ett indirekt ägande. Dagens gällande fåmansföretagsregler omfattar dock även indirekt 

ägda fåmansföretag. Indirekt ägande genom svenska stiftelser är däremot inte reglerat i lag. 

Författaren kommer fram till att ett indirekt ägande i ett fåmansföretag genom en stiftelse 

normalt inte kan anses föreligga, trots att vissa möjligheter finns att kontrollera en stiftelse. 

Istället blir utomståenderegeln tillämplig då en betydande del i företaget ägs av en stiftelse. 

För en verksam fåmansföretagare som säljer andelarna i företaget till en stiftelse beskattas 

dock utbetalningarna från stiftelsen i inkomstslaget tjänst. Detta innebär att kapital som 

härrörs från arbetsinsats i fåmansföretaget, genom företagskonstruktionen med stiftelsen, 

inte kan omvandlas till kapitalinkomst. På grund av utomståenderegeln kan dock en delä-

gare uppnå skattemässiga fördelar genom att bilda en stiftelse och överlåta tillräckliga ande-

lar i fåmansföretaget, trots att stiftelsen då har rätt till utdelning motsvarande sin andel. 
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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to analyze if the regulations regarding closely held 

companies serve their purpose in company structures with Swedish trusts. The regulations 

regarding closely held companies as well as a founder’s possibility to control a trust are cen-

tral in this thesis. In addition the thesis deals with the tax consequences which follow a 

company structure with Swedish trusts. 

The purpose of the regulations regarding closely held companies is to prevent income de-

riving from work efforts to be converted into capital income. The outsider rule is an ex-

emption rule in the regulations regarding closely held companies and is applicable if an out-

sider, direct or indirectly, owns a significant share in a company or direct or indirectly has 

the right to dividends. Shareholders in such companies can be taxed solely for capital in-

come. According to previous regulations the outsider rule was applicable when a company 

was owned indirectly. This is no longer the case, however there are no current regulations 

covering the situation when a company is indirectly controlled through a Swedish trust. 

The author comes to the conclusion that although a founder has some possibilities to con-

trol a trust, a closely held company can normally not be indirectly owned through a trust. 

Instead, the outsider rule is applicable when a trust owns a significant share of a company. 

An active shareholder in a closely held company who sells his shares to a trust will be taxed 

for salary income for the payments received from the trust. Income that derives from work 

efforts will therefore not be converted into capital income. However, a shareholder can 

gain tax advantages due to the outsider rule, by founding a Swedish trust and selling a sig-

nificant amount of the shares, even though the trust in that situation has the right to an 

amount of dividends corresponding to its shares. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

När ett aktiebolag ägs av ett fåtal personer kan ägarpositionen missbrukas genom att ägarna 

styr aktiebolagets rättshandlingar för att ge skatteförmåner till ägarna. För att förhindra att 

bolagsformen utnyttjas för att ge den skattskyldige skatteförmåner har den så kallade få-

mansföretagsregleringen införts. Fåmansföretagsregleringen innebär i korthet att aktiva de-

lägare i fåmansföretag beskattas särskilt upp till ett visst gränsbelopp om 20 procent. Över-

skjutande inkomst beskattas i inkomstslaget tjänst och kan således även bli föremål för den 

statliga progressiva skattesatsen. 

Alltsedan fåmansföretagsregleringen infördes har det funnits ett intresse för delägare i få-

mansföretag att kringgå regleringen och därmed beskattas lindrigare. När utomstående äger 

en viss andel i ett fåmansföretag aktualiseras en undantagsregel som innebär att andelar i 

företaget inte omfattas av fåmansföretagsbeskattningsreglerna. Tidigare fanns en möjlighet 

att utnyttja utomståenderegeln genom att i realiteten kontrollera företaget genom ett annat 

företag, genom ett så kallat indirekt ägande. Detta har dock lagstiftaren numera motverkat 

genom att införa regler om att företag som på detta sätt ägs indirekt även ska omfattas av 

fåmansföretagsreglerna. Dessa regler är dock enbart tillämpliga i den situationen ett indirekt 

ägande sker genom ett annat företag, inte till exempel stiftelser. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda om ändamålet med fåmansföretagsreglerna kan 

kringgås genom företagskonstruktioner med svenska stiftelser. De huvudsakliga frågeställ-

ningarna som behandlas för att besvara syftet är följande: 

 Finns skattemässiga incitament för en delägare i ett fåmansföretag att kringgå få-

mansföretagsregleringen genom att överlåta andelar i företaget till en stiftelse? 

 Vilka möjligheter finns för en delägare i ett företag att kontrollera en stiftelse? 

 Hur tillämpas utomståenderegeln i företagskonstruktioner med stiftelser? 

Av intresse för utredningen är främst fåmansföretagsreglerna i 56-57 kap. Inkomstskattela-

gen (1999:1229) (IL) samt de bestämmelser som reglerar beskattning av stiftelser och be-

skattning av utbetalningar från stiftelser. Även regler i Stiftelselagen (1994:1220) (SL) om 
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hur en stiftelse kan kontrolleras är centrala. I uppsatsen lämnas bestämmelser om bland 

annat fåmanshandelsbolag och ekonomiska föreningar utan avseende då inriktning istället 

görs på svenska aktiebolag och fåmansföretag. Uppsatsen avgränsas även till att enbart be-

handla svenska stiftelser som inte utgör insamlings- eller kollektivavtalsstiftelser eller förval-

tas av offentliga institutioner. Av tids- och utrymmesskäl avgränsas även uppsatsen till att 

inte behandla de bestämmelser som rör eventuella påföljder av förfaranden som diskuteras 

i utredningen. 

1.3 Metod och material 

I kapitel 2-5 används en deskriptiv1 och problemorienterad metod för att översiktligt redo-

göra för fåmansföretagsreglerna samt vilka problem som företagskonstruktioner med stif-

telser kan medföra. De deskriptiva delarna utgör redogörelse för de materiella delar av 

rättskällorna som ligger till grund för analysen i kapitel 6. I uppsatsen används material i en-

lighet med rättskällehierarkin. Utgångspunkt görs i lagstiftning på de berörda områdena. I 

de fall lagstiftningen är otydlig hämtas ledning från förarbeten. Den rättspraxis som redo-

görs för i uppsatsen är relevant för förståelsen av innebörden av fåmansföretagsreglerna, 

stiftelsereglerna samt regler om beskattning i företagskonstruktioner med stiftelser. I de fall 

Regeringsrätten (RegR) eller Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett för-

handsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) är det SRN:s resonemang som redogörs för 

eftersom RegR och HFD har gjort samma bedömning. I vissa fall hämtas ledning ur dokt-

rin såsom Skatteverkets allmänna råd (SKV A) för att närmare redogöra för uttalanden i 

förarbetena. Doktrin används även för att beskriva exempelvis vissa stiftelseformer vars 

organisation inte regleras i lagstiftning. Det kan nämnas att företagskonstruktioner med 

svenska stiftelser inte har berörts i rättskällor annat än att det diskuterats kortfattat i förar-

beten. Det saknas därmed praxis och doktrin rörande detta område. Däremot har SRN ny-

ligen avgjort ett ärende2 som berörde huruvida andelar i ett fåmansföretag kunde anses in-

direkt ägda genom en stiftelse, vilket redogörs för. 

                                                 

1 Sandgren, C (2007), Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne material, metod och argumentation. 2:a upplagan. 
Stockholm: Norstedts Juridik. 125 s. ISBN 978-91-39-20462-6, s. 66. 

2 SN dnr 77-10/D. 
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1.4 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för fåmansföretagsreglerna i syfte att förklara för läsaren vilket ändamål 

reglerna har samt vad begreppen som utomståenderegeln innehåller innebär. Utomstående-

regeln behandlas i kapitel 3 där rekvisiten i regeln utreds. I kapitel 4 utreds de regler angå-

ende stiftelser som är relevanta vid företagskonstruktioner med stiftelser, däribland olika 

stiftelseformer och en stiftares kontrollmöjlighet av en stiftelses förmögenhet. Kapitel 4 

behandlar även lagstiftarens och SRN:s ställningstagande i frågan huruvida ett fåmansföre-

tag kan anses indirekt ägt genom en stiftelse. De skattemässiga konsekvenser som berörda 

parter i en företagskonstruktion med en stiftelse träffas av, redogörs för i kapitel 5. I kapitel 

6 analyseras slutligen de berörda reglerna utifrån den framställning som gjorts i kapitel 2-5 

för att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. 
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2 Fåmansföretag 

2.1 Definition av fåmansföretag 

Enligt 56:2 p. 1 IL avses med fåmansföretag ett aktiebolag där fyra eller färre delägare till-

sammans äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i företaget. Vid be-

dömningen ska en person och hans närstående anses som en delägare enligt 56:5 IL.3 Be-

stämmelsen innebär att både antalet delägare och rösträtten måste beaktas vid bedömning-

en. På så sätt kan regeln inte kringgås genom att enbart fördela andelarna på fem till sju de-

lägare. I en sådan situation kommer fyra eller färre delägare tillsammans att äga mer än 50 

procent av andelarna och därmed omfattas företaget av bestämmelsen. 

Enligt 56:2 p. 2 IL utgör ett företag även ett fåmansföretag om näringsverksamheten är 

uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en fysisk person genom 

innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten 

och självständigt kan förfoga över dess resultat. Regeln innebär en utvidgad definition av 

fåmansföretag och syftar till att omfatta företag där exempelvis en delägare överför en 

verksamhet i ett fåmansföretag till ett aktiebolag med många aktieägare men behåller sitt 

reella inflytande. Lagstiftaren har i och med denna definition försökt motverka utnyttjande 

av skatteförmåner till följd av att ett reellt tvåpartsförhållande mellan ägare och företag 

saknas trots att företaget ägs av ett flertal personer.4 

Ytterligare en situation där ett företag anses utgöra ett fåmansföretag är den som regleras i 

57:3 st. 2 IL. Enligt denna bestämmelse ska flera delägare anses som en enda delägare om 

de ”själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskatt-

ningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget eller i ett av företaget helt 

eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag”. Bestämmelsen innebär att delägare 

som varit aktiva själva eller genom någon närstående i till exempel ett dotterföretag räknas 

som en delägare. 

                                                 

3 Om närståendebegreppet, se närmare under avsnitt 2.5. 

4 Prop. 1975/76:79 s. 71. 
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Det är inte alla juridiska personer som omfattas av fåmansföretagsbegreppet. Definitionen 

av fåmansföretag enligt 56:2 IL omfattar svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar.5 

Därmed omfattas inte exempelvis stiftelser. Vid tillkomsten av regeln som definierar ett 

fåmansföretag som är uppdelat i oberoende verksamheter anförde Företagsskattebered-

ningen att fåmansföretagsbegreppet inte borde kunna kringgås genom att andelarna över-

förs till en stiftelse. Detta kommenterades dock inte av föredragande departementschefen i 

propositionen.6 Av den nuvarande lydelsen framgår dock att enbart svenska aktiebolag och 

ekonomiska föreningar (samt utländska motsvarigheter) omfattas. Enligt 56:3 IL utgör ak-

tiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad inte heller fåmansföretag. Anled-

ningen till att noterade företag är undantagna är att noterade aktier anses vara underkastade 

sådan insyn och kontroll att risker för utnyttjande av ägarna inte föreligger i samma ut-

sträckning som i fåmansföretag. 7 Av liknande skäl omfattas inte heller privatbostadsföretag 

av begreppet fåmansföretag.8  

2.2 Kvalificerad andel 

2.2.1 Allmänt om kvalificerade andelar 

Bara för att ett företag utgör ett fåmansföretag innebär det inte nödvändigtvis att alla delä-

gare ska beskattas enligt fåmansföretagsreglerna. Syftet med fåmansföretagsreglerna är att 

motverka att en delägares inkomst som härstammar från arbetsinsats i företaget omvandlas 

till kapitalinkomst och därmed beskattas lägre än om inkomsten varit föremål för tjänstebe-

skattning.9 Normalt beskattas överskott på andelar i företag i inkomstslaget kapital enligt 

42:15 a IL. För att fastställa ifall en delägare kan anses ha bidragit till inkomst i företaget 

genom arbetsinsats krävs en identifiering av sådan inkomst. Denna identifiering görs ge-

nom en prövning av om andelarna är kvalificerade. Det är bara utdelning och kapitalvinst 

                                                 

5 Enligt 2:2 IL omfattas även utländska motsvarigheter men detta lämnas utan avseende i den fortsatta utred-
ningen då uppsatsen avgränsas till att enbart behandla svenska associationer. 

6 Prop. 1975/76:79 s. 41 och 69-74. 

7 Prop. 1989/90:110 s. 602.  

8 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Simon-Almendal, T (2011), Inkomstskatt – en läro- och 
handbok i skatterätt, del 1 och 2. 13:e upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 820 s. ISBN 978-91-44-07112-1 
och 978-91-44-07206-7, s. 442. 

9 Prop 1989/90:110 s. 3. 
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på kvalificerade andelar som beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL, vilket följer av 57:2 st. 1 

IL.  

Vad som avses med kvalificerad andel regleras i 57:4 st. 1 IL. Vid en bedömning enligt 57:4 

IL ska förhållandena under beskattningsåret såväl som de fem föregående beskattningsåren 

beaktas. Enligt 57:4 st. 1 p. 1 IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om delägaren 

eller någon närstående till denne varit verksam i betydande omfattning i företaget. Av 

samma bestämmelse följer att en andel även är kvalificerad om verksamheten i betydande 

omfattning skett i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. 

Bestämmelsen innebär därmed att om ett aktiebolag ägs ensamt av en fysisk person utgör 

detta ett fåmansföretag om ägaren är verksam i betydande omfattning i bolaget. 

En juridisk person kan inte vara verksam i betydande omfattning. För att en andel inte ska 

kunna ”avkvalificeras” genom att låta fåmansföretaget bli ett dotterföretag till ett moderfö-

retag som delägaren istället kontrollerar följer enligt 57:4 st. 1 p. 2 IL en definition av vad 

som avses med kvalificerad andel om det rör sig om ett indirekt ägande. Enligt bestämmel-

sen är en andel kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt har ägt andelar i ett annat få-

mansföretag och andelsägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning 

i detta fåmansföretag. I en situation där en fysisk person ensamt äger ett företag som i sin 

tur innehar samtliga andelar i ett annat företag medför bestämmelsen att båda företagen ut-

gör fåmansföretag. Om ägaren är verksam i betydande omfattning i dotterföretaget, men 

inte i moderföretaget, är andelarna i moderföretaget därmed ändå kvalificerade. Detta följer 

av att moderföretaget äger andelar i det företag där ägaren är verksam i betydande omfatt-

ning. 

2.2.2 Verksam i betydande omfattning 

Att en delägare är ”verksam i betydande omfattning” är ett centralt rekvisit vid bedömning-

en av huruvida en andel är kvalificerad. I enlighet med fåmansföretagsreglernas syfte måste 

en bidragande arbetsinsats identifieras. Av förarbetenas specialmotivering framgår att en 

person alltid ska anses verksam i betydande omfattning om dennes arbetsinsatser har stor 

betydelse för vinstgenereringen i företaget.10 Enligt Skatteverket ska hänsyn tas till företa-

gets storlek, verksamhet, organisation och övriga omständigheter vid bedömningen av hur 

                                                 

10 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
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arbetsinsatsen bidragit ekonomiskt till företaget.11 Därmed är företagsledare och andra 

högre befattningshavare att anse som verksamma i denna utsträckning och i mindre företag 

kan även arbetsledare och anställda räknas till denna kategori.12 Skatteverket menar att även 

då företagets verksamhet grundar sig på personliga tjänster, såsom är fallet i konsult- eller 

kunskapsföretag, kan anställdas arbetsinsats bidra till vinstgenereringen på så sätt att de an-

ses verksamma i betydande omfattning. 13 Av motiven framgår vidare att det inte behöver 

vara fråga om en heltidsanställning för att en person ska anses verksam i betydande om-

fattning utan ”arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga om-

ständigheter”. Normalt styrelsearbete utgör till exempel inte verksamhet i betydande om-

fattning.14 RegR har i mål som rör företag vars verksamhet i huvudsak bestått av kapital- el-

ler fastighetsförvaltning lagt vikt vid hur pass stor arbetsinsatsen varit i jämförelse med ka-

pitalinsatsen och vad denna haft för betydelse för vinstgenereringen. Har arbetsinsatsen va-

rit begränsad till exempelvis normalt styrelsearbete eller om ett företags värdeökning kan 

hänföras till värdeutveckling på de förvaltade tillgångarna talar det för att verksamhet i be-

tydande omfattning inte föreligger.15 

2.2.3 Samma eller likartad verksamhet 

För att en delägares andel ska klassificeras som kvalificerad behöver inte verksamheten ha 

skett i just det berörda företaget. En kvalificerad andel kan också föreligga om verksamhet-

en skett i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Enligt förarbetena kan 

bestämmelsen ha betydelse när verksamhet påbörjas i ett nytt företag.16 RegR fastställde i 

RÅ 1999 ref. 28 att ”[d]etta uttalande och motiven i övrigt till bestämmelsen tyder på att 

den i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföre-

tag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger 

inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband före-

                                                 

11 SKV A 2006:12 Allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i 
fåmanshandelsbolag p. 3.1. 

12 Prop. 1989/90:110 s. 703. 

13 SKV A 2006:12 p. 3.1. 

14 Prop. 1989/90:110 s.703. 

15 RÅ 2002 ref. 21, RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2007 ref. 15 och RÅ 2007 not. 37. 

16 Prop. 1995/96:109 s. 88. 
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ligger mellan bolagen”.17 Detta synsätt bekräftades av RegR i RÅ 2007 not. 66 där omstän-

digheterna var att en person ägde andel i två olika företag som bedrev franchiseverksamhet. 

RegR konstaterade att någon verksamhet inte överförts mellan bolagen och att samma eller 

likartad verksamhet därför inte kunde anses föreligga.18 

I RÅ 2005 ref. 3 hade RegR att ta ställning till situationen då en verksamhet överfördes från 

ett fåmansföretag till ett av samma person ägt fåmansföretags dotterföretag, i en ny kon-

cern. Domstolen konstaterade att något krav på samma eller likartad verksamhet enligt lag-

textens ordalydelse i 57:4 st. 1 p. 2 IL inte finns då överföring sker till det nya fåmansföre-

tagets dotterföretag. Om överföring hade skett till moderföretaget hade däremot situation-

en omfattats av bestämmelsen i 57:4 st. 1 p. 1 IL och andelarna hade ansetts kvalificerade.19 

RÅ 2010 ref. 11 (I-V) rör fem fall där rekvisitet samma eller likartad verksamhet stått i 

centrum. Omständigheterna i de olika fallen var olika men den centrala frågan var i fall ka-

pital som flyttats mellan företag kunde medföra att andelar klassificeras som kvalificerade. I 

det första fallet fastställde HFD SRN:s förhandsbesked. Omständigheterna var att sökan-

den i målet ägde samtliga andelar i ett moderföretag som i sin tur ägde samtliga aktier i ett 

dotterföretag. Verksamheten i dotterföretaget bestod av konsultverksamhet samt kapital-

förvaltning med de av konsultverksamheten genererade vinstmedlen. SRN konstaterade att 

om medel avskiljs från dotterföretaget till moderföretaget eller ett nystartat företag för att 

där användas till kapitalförvaltning så ska andelarna i moderföretaget eller det nya företaget 

anses som kvalificerade. Detta även om sökanden hade varit passiv i moderföretaget eller 

det nystartade företaget under fem kalenderår.20 I det andra fallet fastställde HFD SRN:s 

yttrande om att överlåtelse från ett företag där verksamhet bedrivs till ett nystartat förvalt-

ningsföretag vars enda verksamhet består i att förvalta vinstmedlen från det tidigare företa-

get, inte medför att andelarna i det nystartade företaget anses som kvalificerade.21 I det 

tredje fallet fastställde HFD SRN:s yttrande i frågan om andelar i ett nystartat företag 

kunde anses kvalificerade med hänsyn till andelsägarens tidigare verksamhet i betydande 

omfattning i ett annat företag. SRN vidareutvecklade betydelsen av ”överförs” i den grund-

                                                 

17 RÅ 1999 ref. 28. 

18 RÅ 2007 not. 66. 

19 RÅ 2005 ref. 3. 

20 RÅ 2010 ref. 11 I. 

21 RÅ 2010 ref. 11 II. 
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sats som ursprungligen fastställdes av domstolen i RÅ 1999 ref. 28. SRN konstaterade att 

även fall där verksamheten som ska bedrivas i det nya företaget är knuten till de kunskaper 

och affärskontakter som tidigare utnyttjats i det andra företaget, medför att verksamhet an-

ses överförd – trots att några fysiska tillgångar inte överförts mellan företagen.22 I det fjärde 

fallet fastställde HFD SRN:s förhandsbesked i yttrandet att fortsatt användning av rörelse-

fastighet för uthyrning i ett nytt företag medför att kvalificerade andelar föreligger trots att 

någon arbetsinsats i betydande omfattning inte föreligger.23 Även det femte fallet gällde ett 

fastställande av SRN:s förhandsbesked. I likhet med det fjärde fallet konstaterade SRN att 

passiv verksamhet ändå kunde medföra att andelar ansågs som kvalificerade, men i detta 

fall rörde det sig om medel som använts till utlåningsverksamhet i ett nytt företag.24 

I HFD 2011 ref. 75 fastställde HFD ett annat förhandsavgörande av SRN i fråga om 

samma eller likartad verksamhet. SRN hade att ta ställning till om andelar var kvalificerade 

efter ett uppdelande av ägande i ett fåmansföretag inför ett generationsskifte. I målet hade 

sökandet bett SRN att ta ställning till om andelar i ett nystartat företag kunde anses kvalifi-

cerade om verksamheten endast bestod i att förvalta kapital som erhållits genom flera led 

(efter en relativt komplicerad bolagskonstruktion och bland annat kapitalvinst vid avyttring 

till utomstående) från det ursprungliga fåmansföretaget. SRN konstaterade att det inte 

fanns anledning att särskilja detta fall från det fall då kapitalet övertagits direkt. I enlighet 

med RÅ 2010 ref. 11 I ansågs andelarna kvalificerade eftersom samma eller likartad verk-

samhet förelåg.25 

2.3 Delägare och företagsledare 

Enligt 56:6 st. 1 IL avses med delägare i ett fåmansföretag en fysisk person som direkt, eller 

indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget. Delägarskap kan således fö-

religga genom direkt innehav av andelar i företaget eller indirekt via en juridisk person. I 

motiven till bestämmelsen uttalades att indirekt ägande genom en stiftelse, som saknar 

                                                 

22 RÅ 2010 ref. 11 III. 

23 RÅ 2010 ref. 11 IV. 

24 RÅ 2010 ref. 11 V. 

25 HFD 2011 ref. 75. 
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ägare, bara kunde anses föreligga om det var fråga om bulvanskap. I sådant fall ska istället 

huvudmannen anses vara delägare till andelarna.26  

I 56:6 st. 2 IL ges en definition av vad som menas med företagsledare i fåmansföretag. En-

ligt bestämmelsen är företagsledare den eller de fysiska personer som genom eget eller när-

ståendes innehav av andelar och ställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget. 

Vidare anses företagsledare i ett företag där näringsverksamheten är uppdelad i oberoende 

delar, vara den som har den faktiska bestämmanderätten över en viss verksamhet och själv-

ständigt kan förfoga över dess resultat. 

2.4 Närstående 

Vid en bedömning av hur många delägare ett företag har ska bestämmelsen i 56:5 IL ob-

serveras. Enligt denna bestämmelse ska en person och hans närstående anses som en delä-

gare. Syftet med denna reglering är att förhindra att vissa nära anhöriga till den skattskyl-

dige utnyttjas för att kringgå lagstiftningen.27 Enligt 2:22 st. 1 IL avses med närstående 

make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons 

make och avkomling. Med avkomling jämställs även styvbarn och fosterbarn enligt 2:22 st. 

2 IL. Som makar jämställs även sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har 

eller har haft gemensamma barn, vilket följer av 2:20 IL. Sambor utan barn har medvetet av 

lagstiftaren hållits utanför närståendebegreppet då det ansetts kunna leda till kontrollpro-

blem och svåra gränsdragningar vad gäller enskilda människors integritet.28 Av 2:22 st. 1 IL 

framgår vidare att även dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda 

personerna är delägare i omfattas av närståendebegreppet. En delägare i ett dödsbo efter en 

person vars andelar i ett företag var kvalificerade ska även jämställas med en närstående vid 

beskattning av utdelning och kapitalvinst i företaget, vilket följer av 57:4 st. 3 IL. Andra ju-

ridiska personer kan inte anses vara närstående.29 

Av 56:5 IL följer att prövningen av huruvida en delägare utgör en närståendekrets ska utgå 

från den äldste personen. En person som omfattas av en närståendekrets ska inte räknas 

med i någon ytterligare krets vilket innebär att om den näst äldste personen inte ingår i den 

                                                 

26 Prop. 1989/90:110 s. 678 och prop. 1999/00:15 s. 49 f. Se närmare om detta uttalande i kap. 4.8.1. 

27 Prop. 1999/00:15 s. 47. 

28 Prop. 1999/00:15 s. 48 f. 

29 RÅ 1992 ref 56. 
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förres närståendekrets utgör denne en egen närståendekrets. Prövningen ska sedan göras i 

fallande åldersordning för samtliga delägare. 
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3 Utomståenderegeln 

3.1 Allmänt om utomståenderegeln 

Om utomstående i betydande omfattning äger del i ett fåmansföretag har lagstiftaren ansett 

att andelarna ska undantas från att klassificeras som kvalificerade. Enligt 57:5 st. 1 IL ska en 

andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl i den situationen där utomstående, 

direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt har 

rätt till utdelning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till förhållandena under beskattningsåret 

såväl som de fem föregående beskattningsåren. Med begreppet företag avses det företag i 

vilket delägaren eller någon närstående till denne varit verksam i betydande omfattning, vil-

ket följer av 57:5 st. 2 IL. 

3.2 Definition av utomstående 

Lagregeln i 57:5 st. 3 IL ger situationer där fysiska personers ägande i företaget begränsar 

den del som kan anses ägd av utomstående. Enligt 57:5 st. 3 p. 1 IL är en fysisk person ut-

omstående under förutsättning att dennes ägda andelar i företaget inte är kvalificerade. 

Detta innebär att den utomstående inte får vara verksam i betydande omfattning i fåmans-

företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, vil-

ket följer av 57:5 st. 3 p. 1 och 57:4 st. 1 p. 1 IL. Den utomstående bör med andra inta en 

passiv roll i det berörda företaget. Här bör även uppmärksammas att en utomstående inte 

kan vara närstående till någon som har kvalificerade andelar i fåmansföretaget enligt 56:5 

och 57:4 st. 1 p. 1 IL eftersom denna person då tillsammans med närstående anses som en 

delägare. En ogift sambo som inte har eller har haft gemensamma barn med en delägare 

kan därmed vara utomstående under förutsättning att denne inte är verksam i betydande 

omfattning. Detta eftersom denne inte omfattas av närståendebegreppet enligt 2:20 IL. 

Även dödsbon efter en fysisk person kan utgöra utomstående eftersom vad som sägs om 

fysiska personer även gäller för dödsbon om inget särskilt stadgas, enligt 4:1 st. 2 IL. Till 

skillnad från begreppet delägare omfattar utomståendebegreppet även juridiska personer ef-

tersom enbart fysiska personer kan äga kvalificerade andelar.30 I förarbetena framgår att ju-

                                                 

30 Jfr 57:5 st. 3 IL. 
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ridiska personer som inte ägs av fysiska personer, till exempel stiftelser, ska kunna anses 

som utomstående om denne äger andelar i ett företag.31 

Tidigare var utomståenderegeln tillämplig även vid indirekt ägande. Detta konstaterades av 

RegR i RÅ 1999 ref. 62 och mål nr 7235-1998. RegR fastställde i målen att bestämmelsen 

som idag utgör 57:5 st. 1 första meningen IL enbart tar sikte på den egentliga ägarkretsen 

eftersom enbart den som direkt äger andelar i företaget har rätt till utdelning. Vidare kon-

staterade domstolen att begreppet utomstående därför omfattar alla andra andelsägare i det 

aktuella företaget än vissa fysiska personer och dödsbon. Rättsläget innebar således att få-

mansföretagsreglerna kunde kringgås genom att en delägare delade upp sina andelar och 

såg till att äga tillräckliga andelar i företaget indirekt via ett annat fåmansföretag. På så sätt 

kunde en delägare anses som utomstående till sig själv.32 Av nuvarande bestämmelse i 57:5 

st. 3 p. 2 IL följer därmed att en utomstående inte indirekt kan äga andelar i ett företag som 

hade varit kvalificerade om de ägts direkt. Bedömningen om ett fåmansföretag ägs av ut-

omstående när ett moderföretag finns, ska göras med utgångspunkt i moderföretagets 

ägarkrets. Om den utomstående på detta sätt indirekt innehar kvalificerade andelar i få-

mansföretaget är utomståenderegeln inte tillämplig vid indirekt ägande.33 Bestämmelsen i 

57:5 st. 3 p. 3 IL ger att en utomstående inte får äga kvalificerade andelar i ett annat få-

mansföretag som avses i 57:4 IL. Med ”fåmansföretag som avses i 57:4 IL” menas kvalifi-

cerat andelsinnehav i fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. En an-

nan tolkning skulle strida mot fåmansföretagsreglernas syfte eftersom samtliga ägare till ett 

annat fåmansföretag inte skulle anses som utomstående.34 

3.3 Ägande i betydande omfattning 

Vad som närmare menas med ”i betydande omfattning äger del i företaget” går inte att ut-

läsa av lagtexten. Utomståenderegeln motiveras i förarbetena av att risken för att arbetsin-

komst ska omvandlas minskar vid ett utomstående ägande av minst 30 procent. Detta ef-

tersom även de utomstående ägarna då ska ha rätt till utdelning och kapitalvinst i större ut-

                                                 

31 Prop. 2001/02:46 s. 49 f. 

32 Prop. 2001/02:46 s. 47 f. 

33 Prop. 2001/02:46 s. 48. 

34 Rydin, U, Båvall, B (2008), Beskattning av ägare till fåmansföretag. 2:a upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik. 
445 s. ISBN 978-91-39-01310-5, s. 361 f. 
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sträckning.35 Vidare framgår att utomståenderegeln är en undantagsregel som bör tillämpas 

i de fall där det inte vore mer fördelaktigt att omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst, 

vilket vanligtvis är fallet om ett utomstående ägande om minst 30 procent föreligger. Med 

tanke på syftet med regeln bör det därmed kunna utläsas att gränsen på 30 procent inte är 

statisk utan att det är gränsen där en eventuell omvandling till kapitalinkomst skulle bli lön-

sam som är central. Denna gräns kan komma att ändras till exempel i takt med olika skatte-

satser. 

3.4 Särskilda skäl 

Om utomstående anses äga andel i företaget kan andelarna ändå klassificeras som kvalifice-

rade om det finns särskilda skäl. Vad som menas med särskilda skäl framgår inte närmare 

av lagtexten. I förarbetena ges exempel på situationer där en risk finns för att arbetsinkomst 

omvandlas till kapitalinkomst eftersom den utomståendes rätt till utdelning och kapitalvinst 

förändras. Sådana situationer anses föreligga om det finns avtal som reglerar fördelningen 

av resultatet, om korsvisa äganden föreligger eller om avtal om framtida förvärv slutits.36  

Att särskilda skäl föreligger vid korsvisa äganden har även RegR bekräftat i RÅ 1999 ref. 

28. I målet rörde det sig om sex delägare som korsvist ägde andelar i två olika företag. En-

bart en av delägarna var verksam i betydande omfattning i båda bolagen. Det ena bolaget 

konstaterades därmed ägt av utomstående till nästan 50 procent och det andra till mer än 

30 procent. RegR anförde dock att särskilda skäl förelåg eftersom ägarförhållandena inte 

hindrade delägarna att ta ut kapital i form av utdelning istället för lön. Att utomstående i ett 

av bolagen i en sådan situation har rätt till utdelning ansågs kunna kompenseras av att 

denne får avstå utdelning i det andra bolaget. Därmed skulle utomståenderegeln inte tilläm-

pas.37 Skatteverket menar även i ett ställningstagande att indirekt korsvist ägande kan utgöra 

särskilda skäl och menar att en sådan konstruktion liksom vid direkt korsvist ägande inte 

skulle hindra delägarna från att ta ut kapital i form av utdelning istället för lön.38  

 

                                                 

35 Prop. 1989/90:110 s. 468. 

36 Prop. 1989/90:110 s. 704. 

37 RÅ 1999 ref. 28. 

38 Skatteverkets ställningstagande, 2007-11-26, Dnr 131 694350-07/111, Utgör indirekt korsvist ägande sådant sär-
skilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln). 
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4 Stiftelser 

4.1 Allmänt om stiftelser 

Kännetecknande för en stiftelse är att den, till skillnad från till exempel företag och före-

ningar, inte har några ägare eller medlemmar. I förarbetena sägs att en stiftelse karakterise-

ras som en självständig och självägande förmögenhet.39 Det sägs även att en stiftelse ”äger 

sig själv”40 eller att den består av en ”förmögenhet som lever sitt eget liv”41. Liksom andra 

associationsrättsliga organisationsformer har stiftelsen även ett ändamål som verksamheten 

avser att gynna. För företag är ändamålet vanligtvis att skapa så stor vinst som möjligt som 

sedan ska kunna fördelas mellan aktieägarna. För en stiftelse kan ändamålet variera mer, det 

kan till exempel vara att främja ett välgörande ändamål eller att främja medlemmar av en 

viss familj. 

I likhet med till exempel aktiebolag är en stiftelse en juridisk person. Enligt 10:1 SL ska en 

stiftelse registreras om den är skyldig att upprätta årsredovisning eller om det har intagits i 

stiftelseförordnandet att den ska registreras. Enligt 10:1 st. 1 SL ska en stiftelse registreras. 

En stiftelse blir dock en juridisk person i samband med bildningen, oberoende av om stif-

telsen blivit registrerad eller inte, vilket följer av 1:4 SL. Vid bildningen av en stiftelse är 

förmögenheten som den utgör central. Av 1:2 SL följer att ”[e]n stiftelse bildas genom att 

egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som 

en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall anses vara 

avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet 

med stiftelseförordnandet”. För att en stiftelse ska bildas krävs därmed att stiftaren dels gör 

ett stiftelseförordnande och dels överlämnar eller disponerar förmögenheten i enlighet med 

stiftelseförordnandet. 

4.2 Stiftare och stiftelseförordnande 

Några särskilda behörighetsregler för stiftare återfinns inte i lagreglerna. Både fysiska och 

juridiska personer kan vara stiftare. Det krav som uppställs enligt förarbetena är att stifta-

                                                 

39 Prop 1993/94:9 s. 44. 

40 Backman, C, Fagerberg, K, Lindman, J, Löfgren Lewin, B, Sandell, A-C (2008), Stiftelsehandboken. 1:a uppla-
gan. Stockholm: Norstedts Juridik. 196 s. ISBN 978-91-39-11020-0. s.14 

41 Hemström, C (2010), Stiftelsernas rättsliga ställning. 2:a upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik. 110 s. ISBN 
978-91-39-20552-4. s. 28. 
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ren enligt allmänna regler själv ska råda över den egendom som han avser avskilja för stif-

telsen.42 För fysiska personer kan således Föräldrabalkens (1949:381) regler om underåriga 

och förvaltarskap såväl som ogiltighetsreglerna i Lag (1915:218) om avtal och andra rätts-

handlingar på förmögenhetsrättens område utgöra hinder för stiftare. För juridiska perso-

ner såsom aktiebolag utgör bolagets syfte och verksamhetsföremål en begränsning som 

måste iakttas i det fall en stiftelsebildning skulle strida mot dessa.43 

Stiftelseförordnandet ska enligt 1:3 st. 1 SL vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller 

stiftarna. Av stiftelseförordnandet ska en viljeförklaring framgå, där stiftaren förklarar att 

han för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående och självständig förmögenhet 

av egendomen, vilken han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv.44 Därmed ska såväl 

vilket ändamål stiftelsen har och vilken egendom som avses tillskjutas framgå. För att för-

ordnandet ska anses innehålla en fullständig ändamålsbeskrivning krävs att tre moment 

omfattas; syfte, verksamhetsföremål och destinatärkrets. Syftet anger närmare vilket om-

råde stiftelsen ska verka inom eller vad den ska verka för. Exempel på syften kan vara ve-

tenskaplig forskning av något slag eller högre utbildning. Verksamhetsföremålet anger på 

vilket sätt stiftelsen ska främja sitt syfte vilket till exempel kan ske genom kontanta bidrag 

med en viss procentandel av förmögenhetens årliga avkastning. Destinatärkretsen bestäm-

mer vilka krav som uppställs för att man ska få erhålla bidrag från stiftelsen. Exempel på 

destinatärkrets kan vara högskolestuderande som är i behov av stöd eller personer som är 

bosatta i en viss församling.45 För att ett stiftelseförordnande ska få rättslig verkan måste 

det innehålla ett bestämt ändamål, vilket innebär att ändamålet måste vara angivet med en 

sådan grad av bestämdhet att det går att verkställa. Förordnandet får inte heller strida mot 

lag eller goda seder. Inte heller får syftet vara att främja stiftaren i ekonomiskt avseende – 

vilket dock inte hindrar att stiftaren behåller till exempel nyttjanderätten till en fastighet 

som i enlighet med förordnandet doneras till stiftelsen.46 

                                                 

42 Prop 1993/94:9 s. 107. 

43 Hemström, C, Stiftelsers rättsliga ställning s. 16. 

44 Prop 1993/94:9 s. 105. 

45 Prop 1993/94:9 s. 105. 

46 Prop 1993/94:9 s.105 f. 
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4.3 Destinatärkrets 

Destinatärkretsen i en stiftelse kan vara antingen bestämd eller obestämd. Ett exempel på 

en stiftelse med bestämd destinatärkrets är där stiftaren i stiftelseförordnandet har angett 

att medel från stiftelsen ska tillkomma namngivna fysiska eller juridiska personer eller fy-

siska personer som är släkt med stiftaren i rakt nedstående led. Obestämd destinatärkrets 

föreligger om beslutet av vem medel från stiftelsen ska tillfalla grundar sig på ett beslut av 

förvaltaren i stiftelsen vilket är oberoende av stiftarens vilja. Ett exempel på när obestämd 

destinatärkrets föreligger är om stiftaren i stiftelseförordnandet angett att tillhörighet av en 

viss släkt eller familj är ett, men inte det enda kravet, för att få förmån från stiftelsen. Det 

andra kravet kan exempelvis vara att personen ska vara i behov av ekonomiskt bidrag. I en 

sådan situation måste kvalificeringen prövas av förvaltaren. 47 

Enligt 1:7 SL gäller inte SL i samma utsträckning för stiftelser som har som syfte att främja 

bestämda fysiska personer, det vill säga där destinatärkretsen är bestämd. Bestämmelsen i 

1:7 SL innebär bland annat att kravet på registrering och upprättandet av årsredovisning 

inte gäller för sådana stiftelser.48 Däremot är reglerna om hur stiftelsen bildas och att stiftel-

sen är en juridisk person fortfarande tillämpliga för dessa typer av stiftelser. Det finns inget 

hinder för att stiftaren själv ingår i en obestämd destinatärkrets och därmed tar del av bi-

drag från en stiftelse, förutsatt att denne i övrigt uppfyller de i förordnandet uppställa kra-

ven. Däremot kan stiftaren själv inte ingå i en bestämd destinatärkrets eftersom egendomen 

då inte kan anses avskild. Istället råder det då ett uppdragsförhållande mellan stiftaren och 

den som förvaltar egendomen.49 

4.4 Olika stiftelseformer 

4.4.1 Vanliga stiftelser 

De två vanligaste stiftelseformerna är avkastningsstiftelser och verksamhetsstiftelser.50 I 

förarbetena benämns dessa stiftelser som ”stiftelser i allmänhet”.51 Utmärkande för en av-

                                                 

47 Isoz, H (1997), Stiftelselagen, en kommentar. 1:a upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik. 372 s. ISBN 91-38-
50303-4. s. 30. 

48 Jfr 1:7 SL och 2-10 kap SL. 

49 Isoz, H, Stiftelselagen, en kommentar s. 30. 

50 Insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser regleras också i SL, men lämnas utan avseende i denna ut-
redning. 
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kastningsstiftelse är att dess syfte främjas genom att ur avkastningen på förmögenheten 

lämna kontanta bidrag, ofta till fysiska personer. En sådan stiftelse är förhindrad att för-

bruka sina medel till förmån för andra än den av stiftaren utsedda destinatärkretsen. Där-

med kan en avkastningsstiftelse till exempel inte bedriva näringsverksamhet. En verksam-

hetsstiftelse däremot, kännetecknas av att dess syfte främjas genom att just näringsverk-

samhet bedrivs.52 Förmögenheten i en avkastningsstiftelse består oftast i bankmedel och 

värdepapper. Trots att en avkastningsstiftelse är förhindrad att bedriva näringsverksamhet 

kan den inneha egendom som ur skattesynpunkt gör att den betraktas som näringsdri-

vande, till exempel hyresfastigheter och näringsfastigheter. Verksamhetsstiftelsers förmö-

genhet brukar bestå av medel som inbringats genom den bedrivna verksamheten. Verk-

samheten behöver dock inte bestå i näringsverksamhet utan stiftaren kan även överlämna 

ett startkapital i samband med bildandet av stiftelsen och ibland även löpande tillskott.53 

Frågan om stiftelser i eget namn skulle få bedriva näringsverksamhet var föremål för delade 

meningar vid införandet av SL. I promemorian till propositionen diskuterades om stiftelser 

som drivs av andra än staten eller kommuner endast skulle tillåtas att bedriva näringsverk-

samhet genom helägda dotterföretag.54 I propositionen anfördes dock att det borde tillåtas 

eftersom det sedan länge funnits stiftelser som främjar sitt syfte genom att bedriva ekono-

misk verksamhet utan vinstintresse. Dessutom kunde stiftelseformen, med tanke på att or-

ganisationen saknar ägare och medlemmar, väljas i syfte att garantera att verksamheten 

drivs vidare med just de mål och den inriktning som stiftaren avsett.55 

4.4.2 Vinstandelsstiftelser 

Vinstandelsstiftelser är en särskild typ av stiftelse där syftet är att ge anställda i ett företag 

del i företagets vinst. En anledning till att en sådan stiftelse bildas kan vara att stimulera de 

anställda till extra insatser i företaget.56 En vinstandelsstiftelses förmögenhet består oftast i 

                                                                                                                                               

51 Se till exempel Prop. 1993/94:9 s. 50. I doktrin benämns dessa stiftelser ofta ”vanliga stiftelset”, se till ex-
empel Hemström, C, Stiftelsers rättsliga ställning s. 15. 

52 Hemström, C, Stiftelsernas rättsliga ställning s. 21. 

53 Lundén, B (2010), Stiftelser, juridik och beskattning. 6:e upplagan. Vällingby: Björn Lundén Information AB. 
224 s. ISBN 978-91-7027-614-9 s. 32. 

54 Prop 1993/94:9 s. 244 (bilaga 1). 

55 Prop 1993/94:9 s. 60 f. 

56 Lundén, B, Stiftelser, juridik och beskattning s. 50. 
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huvudsak av vinstmedel från det företag i vilket destinatärerna är anställda. Eftersom de 

anställda i ett företag kan variera från år till år uppstår frågan om destinatärkretsen kan be-

traktas som bestämd när företaget överför medel till stiftelsen årligen. Isoz menar att man i 

en sådan situation bör kunna betrakta varje års överföring som en anknuten stiftelse där 

vinstandelsstiftelsen utgör förvaltare.57 Det skulle innebära att destinatärkretsen är bestämd 

eftersom den kan anses utgöras av de som varit anställda i företaget vid överföringen av 

vinstmedlen till stiftelsen.  

4.4.3 Familjestiftelser 

Om destinatärkretsen uteslutande utgörs av medlemmar i en viss familj eller släkt talar man 

om en familjestiftelse. Destinatärkretsen i en sådan stiftelse kan vara såväl bestämd som 

obestämd. Om det enda kriteriet för att erhålla förmån från stiftelsen är att tillhöra en viss 

familj eller släkt är det dock tal om en bestämd destinatärkrets. Historiskt sett har syftet 

med att bilda familjestiftelser ofta varit att dela upp en förmögenhet och därmed uppnå en 

skattelindring, snarare än att skapa ett självständigt rättsubjekt för framtiden.58 De önsk-

värda skatteförmånerna minskade dock avsevärt i och med att regler om att utbetalning 

från familjestiftelse hos mottagaren skulle beskattas som periodiskt understöd infördes.59 

Däremot kan tillgångarna i en familjestiftelse ofta i praktiken tillhöra destinatärerna då sty-

relsen ofta består av denna krets.60 

4.5 Koncernregeln i SL 

En stiftelse kan vara ett moderföretag i en koncern och kan därmed äga delar i ett annat fö-

retag, till exempel ett fåmansföretag. SL ger i 1:5 en koncerndefinition för stiftelser. Enligt 

1:5 st. 1 p. 1-4 SL är en stiftelse en moderstiftelse och en annan juridisk person ett dotter-

företag om något av fyra kriterier är uppfyllda. Det första kriteriet är uppfyllt om stiftelsen 

har röstmajoritet i företaget. Det andra kriteriet är uppfyllt om stiftelsen till följd av ett avtal 

förfogar över hälften av rösterna. Om stiftelsen har ett inflytande som innebär att den kan 

utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i företagets styrelse är det tredje kriteriet 

uppfyllt. Slutligen föreligger en koncern även i den situationen då stiftelsen äger andelar i 

                                                 

57 Isoz, H, Stiftelselagen, en kommentar s. 46. 

58 Lodin, S-O m fl, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 och 2 s. 584. 

59 Se närmare om beskattning av destinatärer i kap. 5.4. 

60 Lodin, S-O m fl, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 och 2 s. 584. 
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företaget och företaget underställer sig stiftelsens bestämmanderätt genom avtal, föreskrift i 

bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar. Enligt 1:5 st. 3 bildar en moderstiftelse 

och ett dotterföretag en koncern.  

4.6 Förvaltning av en stiftelses förmögenhet 

4.6.1 Allmänt 

För att en förmögenhet ska betraktas som en stiftelse krävs som nämnts att den avskiljts 

från stiftarens förmögenhet (1:2 st. 2 SL). Därmed ska stiftelsen erhålla skydd mot överlåta-

rens borgenärer.61 Förvaltaren av egendomen ska ha åtagit sig att förvalta egendomen i en-

lighet med stiftelseförordnandet. Om förvaltaren är en eller flera fysiska personer bildar 

dessa styrelse för stiftelsen.62 Av bestämmelsen i 1:2 st. 1 SL framgår även att stiftarens av-

sikt med att skapa en självständig förmögenhet ska vara varaktig. Om förordnandet inte in-

nehåller föreskrifter med innebörden att förmögenheten inte kan anses räcka i mer än två 

eller tre år kan varaktighetsrekvisitet inte anses uppfyllt.63 Bedömningen av huruvida varak-

tighetsrekvisitet är uppfyllt ska göras med utgångspunkt i den förmögenhet som avskiljts 

för stiftelsens räkning. Hänsyn ska därmed ej tas till eventuella utfästelser i förordnandet 

om ytterligare tillskott.64 I lagtexten görs skillnad på när förvaltning sker av fysiska personer 

respektive juridiska personer. I förstnämnda fall föreligger egen förvaltning medan om en 

juridisk person står för förvaltningen rör det sig om anknuten förvaltning (2:2 SL).  

4.6.2 Stiftarens kontrollmöjligheter 

Enligt 2:10 och 2:19 st. 2 SL får stiftaren eller stiftarna bilda styrelse i och bli förvaltare för 

stiftelsen, men de får inte ensamma fylla denna funktion. Utöver dessa regler innehåller SL 

inte några bestämmelser som generellt begränsar stiftarens inflytande över förvaltningen i 

stiftelsen. Detta innebär att en stiftare exempelvis under hela sin livstid kan förbehålla sig 

rätten att bestämma vem som ska ingå i stiftelsens styrelse.65 Det kan dock anmärkas att av 

7 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen följer att bestämmelsen inte gäller stif-

                                                 

61 Prop 1993/94:9 s. 107. 

62 Prop 1993/94:9 s. 114. 

63 Prop 1993/94:9 s. 106. 

64 Prop 1993/94:9 s. 54. 

65 Prop 1993/94:9 s. 65. 
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telser där stiftaren vid ikraftträdandet av SL (det vill säga den 1 januari 1996) ensam utgör 

styrelse eller förvaltare i stiftelsen. Om stiftaren i en sådan stiftelse lämnar uppdraget upp-

hör dock undantaget att gälla.66 

I 2:14 SL regleras vilka frågor en styrelseledamot i en stiftelse som står under egen förvalt-

ning är förhindrad att handlägga. Då anses nämligen en jävssituation föreligga. Enligt 2:14 

st. 1 SL följer att en styrelseledamot är förhindrad att handlägga frågor som rör avtal mellan 

styrelseledamoten och stiftelsen eller avtal mellan stiftelsen och tredje man, om styrelsele-

damoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Vidare följer att 

med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan. Med annan rätts-

handling menas främst ensidiga beslut om bidrag vilken är den för en stiftelse centrala frå-

gan då det är genom givande av bidrag som ändamålet främjas.67 Om inte annat framgår av 

stiftelseförordnandet får dock styrelsen besluta hur stort arvode styrelseledamöterna har 

rätt till (2:15 SL). Av bestämmelsen följer att arvodet ska vara skäligt. Bedömningen av 

huruvida arvodet är skäligt ska göras med hänsyn till hur kvalificerat uppdraget är och hur 

lång tid det har varit försvarligt att lägga ned på uppdraget.68 Även i stiftelser som står un-

der anknuten förvaltning är styrelseledamöter förhindrade att handlägga vissa frågor. I 2:21 

SL finns en motsvarighet till jävsbestämmelsen i 2:14 SL men som gäller stiftelser med an-

knuten förvaltning. Till exempel är förvaltaren i en stiftelse med anknuten förvaltning för-

hindrad att handlägga frågor som rör avtal mellan stiftelsen och ett dotterföretag till förval-

taren. Däremot saknas en jävsbestämmelse i fråga om annan rättshandling på det sätt som 

finns för stiftelser som står under egen förvaltning. Skälet till detta är enligt förarbetena att 

det annars skulle kunna uppstå praktiska komplikationer till exempel i den situationen då 

en kommun är förvaltare i en stiftelse vars enda destinatär är just kommunen.69   

4.7 Tillsyn av stiftelser 

I ett aktiebolag är det bolagsstämman som övervakar och eventuellt ingriper mot styrelsens 

förvaltning. En stiftelse saknar dock ägare som kan fylla denna funktion. Istället finns be-

stämmelser om tillsyn av stiftelser i 9 kap. SL. Enligt 9:1 SL är det länsstyrelsen som är till-

                                                 

66 Prop 1993/94:9 s. 94. 

67 Prop 1993/94:9 s. 131. 

68 Prop 1993/94:9 s. 132. 

69 Prop 1993/94 s. 138. 
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synsmyndighet för stiftelser. Av bestämmelsen följer att det för en stiftelse som står under 

egen förvaltning är den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styre 

har sitt säte som är tillsynsmyndighet. Om stiftelsen står under anknuten förvaltning följer 

av bestämmelsen att det istället är förvaltarens säte som styr vilken tillsynsmyndighet stiftel-

sen har. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att ingripa om det kan antas att stiftelsens för-

valtning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med vad stiftaren har förordnat 

eller bestämmelserna i SL, enligt 9:3 SL. Vidare ska ingripande även ske om en styrelsele-

damot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag. För att tillsynsmyndigheten ska ha 

insyn i stiftelsens verksamhet har den alltid rätt att begära information av stiftelsen, vilket 

följer av 9:4 SL. Enligt 9:3 st. 2 SL ska tillsynsmyndigheten även tillhandahålla stiftelsen råd 

och upplysningar. Huvudregeln är att en stiftelse står under fullständig tillsyn. Av 9:10 st. 1 

SL framgår dock att vissa stiftelser kan stå under begränsad tillsyn. Stiftelser som står under 

sådan tillsyn är bland annat stiftelser där stiftaren i förordnandet angett att undantag från 

tillsyn ska föreligga. Även stiftelser som under de närmast föregående tre räkenskapsåren 

har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse ska stå under begränsad tillsyn. Be-

gränsad tillsyn innebär att tillsynsmyndigheten enbart får ingripa under vissa omständighet-

er. Enligt 9:10 st. 2 SL får ingripande i sådana stiftelser ske endast om stiftelsen saknar 

namn eller behörig revisor, inte har gjort redovisning som krävs, inte lämnat redovisning el-

ler sammanställning av räkenskaperna till revisorn eller inte offentliggör redovisningen. 

4.8 ”Indirekt ägande” genom stiftelser 

4.8.1 Uttalanden i förarbeten 

I förarbetena har diskuterats huruvida ett indirekt ägande i ett fåmansföretag kan ske ge-

nom en exempelvis en stiftelse. Regeringen anförde att indirekt ägande främst har betydelse 

vid prövningen av om ett företag utgör ett fåmansföretag eller inte. Eftersom en stiftelse 

saknar ägare ansågs det ligga i dess natur att indirekt ägande inte kunde anses föreligga. 

Däremot ansågs situationen vara en annan om stiftelsen fungerade som bulvan för den 

verklige ägaren. I sådant fall torde det vid prövningen av om ett företag ägs av ett fåtal per-

soner, de av bulvanen ägda andelar anses ägda av huvudmannen.70 Vad som krävs för att 

ett bulvanförhållande ska anses föreligga i en sådan situation är inte närmare utvecklat i 

förarbetena. I 1 § st. 2 lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden, som reglerar kringgåen-

                                                 

70 Prop. 1989/90:110 s. 678 och prop. 1999/00:15 s. 49 f. 
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den av jordförvärvslagen (1979:230), återfinns en definition av vad som avses med bulvan-

förhållande. Enligt bestämmelsen avses ”att någon (bulvanen) utåt framstår som ägare av 

viss egendom men i verkligheten innehar egendomen huvudsakligen för annans (huvud-

mannens) räkning”.  

4.8.2 SN dnr 77-10/D 

SRN fastställde nyligen i ett icke överklagat ärende att andelar i ett företag som ägs av fa-

miljestiftelse inte ska räknas som indirekt ägda eller innehavda av familjemedlemmar.71 Sö-

kanden i målet var ledande befattningshavare i bolaget Y AB, vilket var helägt dotterbolag 

till det utländska bolaget X. Andelarna i X var uppdelade på företagsledaren Z, en personal-

trust samt två familjetruster. Familjetrusterna stod för mer än 50 procent av andelarna och 

var till förmån för släktingar till Z och de anställda i X-koncernen. Ingen av släktingarna 

var verksamma i betydande omfattning i X-koncernen. Sökanden frågade ifall X var att 

anse som ett fåmansföretag enligt 56:2 IL. SRN konstaterade att de hade att ta ställning till 

huruvida Z eller de anställdas släktingar kunde anses äga andelar i X genom trusterna. In-

ledningsvis anförde SRN att trusterna kunde likställas med juridiska personer i form av 

svenska familjestiftelser med stöd av bland annat 2:2 IL. Vidare anförde SRN att med stöd 

av uttalanden i förarbetena så kunde ett indirekt ägande genom en stiftelse inte föreligga 

om det inte var fråga om bulvanskap. Om en stiftelse äger aktier skulle denna istället räknas 

som utomstående. SRN fann därmed att varken Z eller dennes släktingar kunde anses – di-

rekt eller indirekt – äga eller på liknande sätt inneha de av familjetrusterna ägda andelarna i 

X. Därmed var X inte att anses som ett fåmansföretag. 

 

                                                 

71 SN dnr 77-10/D.  
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5 Beskattning i företagskonstruktioner med stiftelser 

5.1 Beskattning för tjänst och kapital 

Fysiska personer betalar kommunal skatt i inkomstslaget tjänst. Enligt 65:3 IL utgör den 

kommunalskatt som utgår i inkomstslaget tjänst hos fysiska personer den kommunalskatt 

och landstingsskatt (ca 32 procent72) som gäller i hemortskommunen multiplicerat med 

förvärvsinkomsten. I de fall förvärvsinkomsten överstiger ett visst belopp uttas även en 

statlig inkomstskatt på fysiska personers förvärvsinkomster. Enligt 65:5 st. 1 IL är sådan 

skatt 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en 

nedre skiktgräns och 5 procent av den del som överstiger en övre skiktgräns. Vid beskatt-

ningsår 2012 är den nedre skiktgränsen 401 100 SEK och den övre 574 300 SEK.73 Den 

kommunala skatten uttas således proportionerligt, medan den statliga inkomstskatten uttas 

progressivt och istället är beroende av hur stor förvärvsinkomsten är. För fysiska personer 

är skattesatsen i inkomstslaget kapital 30 procent, vilket följer av 65:7 IL. Den statliga in-

komstskatt som tas ut i detta fall är således enbart proportionerlig. 

5.2 Skatteeffekten av utomståenderegeln 

5.2.1 Beskattning av delägare i ett fåmansföretag 

Delägare i ett fåmansföretag beskattas för utdelning och kapitalvinst enligt fåmansföretags-

reglerna i 57 kap. IL. Enligt 57:2 och 57:20-21 IL tas utdelning och kapitalvinst på kvalifice-

rade andelar upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Av samma 

bestämmelser följer att utdelning och kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet tas upp till 

två tredjedelar i inkomstslaget kapital. I inkomstslaget kapital blir den effektiva skattesatsen 

därmed 20 procent (2/3  30). Gränsbeloppet definieras i 57:10 IL och utgör summan av 

årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med 

tre procentenheter. Sparat utdelningsutrymme uppstår om utdelning understiger gränsbe-

loppet eftersom det då ska föras vidare till nästa beskattningsår enligt 57:13 IL. Om inte 

något sparat utdelningsutrymme finns i företaget innebär det att enbart årets gränsbelopp 

                                                 

72 65:3 IL och Skatteverket - vad blir skatten?. Den genomsnittliga kommunalskatten uppgick 2011 till 31,55 
procent men varierar från kommun till kommun. 

73 Rabe, G (2012), Skattelagstiftning, lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2012, 12:1. 1:a upplagan. 
Stockholm: Norstedts Juridik. 1161 s. ISBN 978-91-39-20615-6, s. 1158. 
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utgör gränsbeloppet. Av 57:11 IL följer att årets gränsbelopp kan fastställas på två sätt. En-

ligt en metod som följer av 57:11 st. 1 p. 2 IL kan årets gränsbelopp fastställas till summan 

av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio pro-

centenheter och ett lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet fastställs enligt 

57:16-19 IL och ska enbart beräknas om det överstiger ett visst belopp, vilket följer av 

57:19 IL. Lodin m fl. menar att denna metod enbart torde vara lönsammast att använda för 

fåmansföretag med en lönesumma på mer än 400 000 kr.74 Beloppsgränsen i 57:19 IL inne-

bär att det främst är fåmansföretag med flertalet anställda som har möjlighet att använda 

metoden.75 Enligt en annan, mindre komplicerad, metod i 57:11 st. 1 p. 1 IL, fastställs årets 

gränsbelopp till ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat 

med lika belopp på andelarna i företaget. Det är i detta fall inkomstbasbeloppet enligt 

58:26-27 Socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) för året före beskattningsåret som ska 

användas, vilket följer av 57:9 IL. För 2011 var inkomstbasbeloppet 52 100 kr.76 För en de-

lägare som ensam äger ett fåmansföretag fastställs därmed årets gränsbelopp till 143 275 kr 

(2,75  52 100).  

5.2.2 Beskattning av delägare om utomståenderegeln är tillämplig 

Om utomståenderegeln är tillämplig innebär det enligt 56:5 st. 1 IL att andelarna i ett före-

tag inte ska anses kvalificerade. Därmed ska beskattning av delägare i företaget inte ske en-

ligt fåmansföretagsreglerna, vilket följer av 57:20-21 IL e contrario. En delägares inkomst i 

ett sådant företag kan därmed komma att inte alls bli föremål för den proportionella kom-

munalskatten eller den progressiva statliga inkomstskatten. Överskott, såväl utdelning som 

kapitalvinst, på andelar som inte är kvalificerade tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget 

kapital enligt 42:15 a IL. Därmed blir den effektiva skattesatsen för sådana överskott 25 

procent (5/6  30). 

5.2.3 Sammanfattande exempel 

Följande exempel kan illustrera hur en delägare i ett fåmansföretag beskattas för utdelning 

om utomståenderegeln är tillämplig, respektive inte tillämplig, under beskattningsår 2012. 

                                                 

74 Lodin, S-O m fl, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 1 och 2 s. 454. 

75 Av förenklingsskäl lämnas denna metod att fastställa årets gränsbelopp med utan avseende i den fortsatta 
utredningen. 

76 Rabe, G, Skattelagstiftning, lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2012, 12:1 s. 1158. 
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A äger 70 procent av X AB i vilket det finns 2 miljoner kr i utdelningsbar vinst. A har un-

der året tagit ut 400 000 kr i lön. Något sparat utdelningsutrymme finns inte. Om en utom-

stående äger 30 procent av andelarna i företaget återstår 1 400 000 kr (0,7  2 000 000) av 

utdelningen att dela ut till A. Denna utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med en ef-

fektiv skattesats om 25 procent eftersom utomståenderegeln blir tillämplig. Kvar efter skatt 

på den under året utbetalade lönen återstår 272 000 kr (0,68  400 000) eftersom enbart 

kommunal skatt om 32 procent aktualiseras. Av utdelningen återstår 1 050 000 kr (0,75  1 

400 000) efter skatt. Totalt återstår 1 322 000 kr (272 000 + 1 050 000) efter skatt. 

Om A istället hade varit ensam delägare blir utomståenderegeln inte tillämplig. I en sådan 

situation blir utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattat i inkomstslaget tjänst. 

Gränsbeloppet beräknas till 143 275 kr. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp till 

två tredjedelar i inkomstslaget kapital medan överskjutande utdelning tas upp i inkomstsla-

get tjänst. Efter beskattning i inkomstslaget kapital återstår då 114 620 kr (0,8  143 275). I 

inkomstslaget tjänst ska 2 256 725 kr (400 000 kr + 2 000 000 – 143 275 kr) beskattas vilket 

efter skatt ger 1 079 327 kr (0,68  401 100 + 0,48  (574 300 – 401 100) + 0,43  (2 256 

725 – 574 300)). Totalt återstår 1 193 947 kr (114 620 + 1 079 327) efter skatt. 

Exemplet visar att det ur skattemässig synpunkt kan vara lönsamt för en delägare i fåmans-

företag att erbjuda utomstående att äga del i företaget, trots att denne då får motsvarande 

del av utdelningen. I exemplet erhåller A 128 053 kr (1 322 000 – 1 193 947) mer efter be-

skattning om utomståenderegeln tillämpas, trots att utomstående i den situationen har rätt 

till 600 000 kr i utdelning. 

5.3 Beskattning av stiftelser 

5.3.1 Allmännyttiga och övriga stiftelser 

Ur skattesynpunkt görs en skillnad mellan stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål och 

övriga stiftelser. Enligt 7:3 IL är allmännyttiga stiftelser som uppfyller kraven i 7:4-6 IL 

endast skattskyldiga för sådan näringsverksamhet som avses i 13:1 IL. Därmed innefattas 

inte kapitalvinster och kapitalförluster. Avkastningen på förmögenheten i en stiftelse med 

allmännyttigt ändamål beskattas dock i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket följer av 

13:2 IL. Enligt ”ändamålskravet” i 7:4 st. 1 IL ska en allmännyttig stiftelse som huvudsak-

ligt ändamål ha att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller 

utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, 
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främja nordiskt samarbete eller stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller 

annan myndighet. Ett sådant ändamål får inte vara begränsat till att enbart främja vissa fa-

miljer eller bestämda personer (7:4 st. 2 IL). Ändamålet måste vidare vara det som verk-

samheten i stiftelsen bedriver uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoser, enligt 

”verksamhetskravet” i 7:5 IL. Av förarbetena framgår att med ”uteslutande eller så gott 

som uteslutande” menas minst 90-95 procent.77 Slutligen måste även stiftelsen uppfylla 

”fullföljdskravet” i 7:6 IL vilket innebär att stiftelsen ska, sett över en period av flera år, be-

driva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar. Enligt 

RegR i RÅ 2001 ref. 17 ska samtliga kostnader i stiftelsen som har samband med stiftelsens 

allmännyttiga verksamhet beaktas. RegR fastställde att 75-80 procent av avkastningen på 

tillgångarna, sett under en femårsperiod, ska användas för att aktivt främja ändamålet. Vi-

dare anfördes att kostnader som är hänförliga till förvärvandet och bibehållandet av av-

kastningen däremot inte ska beaktas.78 Om stiftelsen inte uppfyller något av ändamålskra-

vet, verksamhetskravet och fullföljdskravet är stiftelsen obegränsat skattskyldig och därmed 

även skattskyldig för kapitalinkomster. Stiftelser som inte har som syfte att främja allmän-

nyttiga ändamål är obegränsat skattskyldiga och inkomstbeskattas därmed för alla slags in-

komster enligt 1:7 IL. Inkomstskattesatsen för juridiska personer och därmed även stiftel-

ser är 26,3 procent, enligt 65:10 IL. 

5.3.2 Vinstandelsstiftelser 

Vinstandelsstiftelser behandlas ur skattesynpunkt annorlunda än andra stiftelser. Enligt 2:18 

Socialavgiftslagen (2000:980) (SAL) uttas normalt inte arbetsgivaravgift på en utbetalning 

från en vinstandelsstiftelse trots att det kan antas utgöra en slags prestationsbaserad in-

komst. Detta innebär att ersättningen inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande. Enligt 

25:21 SFB måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda för att arbetsgivaravgift inte ska 

uttas. För det första ska ersättningen avse anställd som omfattas av vinstandelsstiftelsens 

ändamål. För det andra ska ersättningen inte avse betalning för arbete åt vinstandelsstiftel-

sen. Slutligen ska de av arbetsgivaren lämnade vinstmedlen varit avsedda att vara bundna 

under minst tre kalenderår och på likartade villkor tillkomma en betydande andel av de an-

ställda. I RÅ 2004 ref. 5 fastställde RegR att om vinstmedlen fördelas till de anställda base-

rat på deras medverkan till den genererade vinsten innebär det att ersättningen inte kan an-

                                                 

77 Prop. 1999/00:2 del 1 s. 81. 

78 RÅ 2001 ref. 17. 
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ses tillkomma de anställda på lika villkor, vilket innebär att arbetsgivaravgift ändå ska ut-

tas.79 Arbetsgivaravgiften uttas normalt med 22,21 procent, enligt 2-26-28 SAL.80 Om för-

utsättningarna enligt 25:21 SFB är uppfyllda uttas istället särskild löneskatt om 24,26 pro-

cent enligt 1 § 1 st. 6 p Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 

Syftet med den särskilda löneskatten är att belägga all arbetsersättning och inkomst av nä-

ringsverksamhet med någon form av socialavgift eller motsvarande särskild löneskatt och 

därmed skapa likformighet.81 Såväl arbetsgivaravgifter som särskild löneskatt är avdragsgilla 

såsom lönekostnader enligt 16:1 IL. 

Om företaget som utdelar vinstmedlen är ett fåmansföretag finns inga hinder för att även 

företagsledare, delägare eller närstående ingår i vinstandelsstiftelsens destinatärkrets. Vid 

avsättningen betalar företaget även särskild löneskatt för den del som utgår till dessa desti-

natärer. Däremot måste stiftelsen betala arbetsgivaravgifter för de utbetalningar som sker 

till dessa destinatärer, enligt 25:22 SFB. I en sådan situation blir resultatet att beloppen be-

lastas med dubbla socialavgifter. I ett fåmansföretag med vinstandelsstiftelse kan det såle-

des ur skattesynpunkt vara bättre att låta dessa personer ta del av vinstutdelningen genom 

direktbetalning från företaget. Även för övriga anställda kan det anses mer förmånligt att 

erhålla betalningen direkt från företaget eftersom ersättningen då är både sjukpenning- och 

pensionsgrundande. 

5.4 Beskattning av destinatärer 

En vanlig kategori av utbetalning till destinatär från stiftelser är stipendier. Någon definit-

ion av stipendium framgår inte av lagstiftning. Däremot har begreppet beskrivits i förarbe-

ten såsom bland annat ”ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens utbild-

ning eller för att stödja en verksamhet som mottagaren bedriver eller planerar att starta”.82 

Om ett sådant stipendium är avsett för mottagarens utbildning är inkomsten skattefri enligt 

8:5 IL. Av samma bestämmelse följer att även stipendium för annat ändamål är skattefritt 

om den inte avser ersättning för arbete och inte betalas ut periodiskt. Om en stiftelse med 

annat ändamål än att främja studerande ändå betalar ut stipendier till en mottagare perio-

                                                 

79 RÅ 2004 ref 5. 

80 Av bestämmelserna följer dock att för anställda som är yngre än 26 år eller äldre än 65 år betalas en lägre 
avgift. 

81 Prop. 1989/90:110 s. 379. 

82 Prop. 1990/91:54 s. 180. 
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diskt, ska mottagaren beskattas för inkomst av tjänst enligt 10:2 IL. Enligt 11:47 st. 1 IL 

förutsätter sådan beskattning dock att givaren inte får dra av motsvarande belopp enligt 

11:47 st. 1 IL. En utbetalning från en juridisk person är till exempel inte avdragsgill om den 

avser ersättning för avyttrande tillgångar (62:7 st. 1 p. 5 IL). Om den givande stiftelsen har 

allmännyttiga ändamål och uppfyller kraven i 7:3-6 IL ska dock mottagaren inte beskattas 

för inkomst av tjänst även om ändamålen avser annat än att främja studerande, enligt 11:47 

st. 2 IL. Stipendier som inte är periodiska och liknande bidrag är som nämnt skattefria om 

de inte utgör ersättning för en arbetsinsats. Av 10:1 st. 1 IL framgår att inkomst som inte 

kan hänföras till inkomstslaget kapital eller näringsverksamhet ska hänföras till inkomstsla-

get tjänst. Enligt 10:1 st. 2 p. 3 IL framgår vidare att med tjänst avses även, utöver anställ-

ning och uppdrag, inkomstgivande verksamhet som är av varaktig eller tillfällig natur. 

Gränsdragningen mellan vad som utgör stipendium och ersättning för arbetsinsats är inte 

alltid självklar. I RÅ 1963 ref. 32 I-II hade domstolen att ta ställning till om en ersättning 

från stiftelse utgjorde ersättning för utfört arbete. I målet hade ett avtal ingåtts mellan sta-

tens handels- och industrikommission på ena sidan och ett antal pappersindustriföretag på 

andra sidan. I enlighet med avtalet uttogs en konjunkturutjämningsavgift på exporterade 

pappersprodukter vilken till viss del skulle överföras till stiftelser som bildats av pappersin-

dustriföretaget. Medlen skulle användas för sociala ändamål för de anställda. En sådan bil-

dad stiftelse hade betalat ut resebidrag för rekreationsresor till dels en anställd och dennes 

maka och dels till en avliden anställds efterlevande maka. Domstolen konstaterade att er-

sättningarna kunde anses hänförliga till anställningarna hos pappersindustriföretagen vilket 

ledde till att beskattning skedde i båda fallen.83 Av rättsfallet kan konstateras att det inte 

spelar någon roll under vilken benämning ersättning ges (i detta fall resebidrag) utan det 

centrala är om en arbetsinsats kan hänföras till ersättningen. Vidare kan konstateras att det 

saknar betydelse om ersättningen betalats ut direkt från företaget eller som i detta fall en 

närstående stiftelse. 

Ur skattesynpunkt regleras utbetalningar från familjestiftelser särskilt. Enligt 10:6 IL är en 

familjestiftelse en stiftelse där det av stadgarna framgår att inkomsterna för all framtid eller 

viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer, eller till bestämda personer. Enligt 

denna bestämmelse behandlas en utbetalning från en sådan stiftelse som periodiskt under-

                                                 

83 RÅ 1963 ref. 32 I-II. 
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stöd oavsett om den betalats ut periodiskt eller inte. Enligt 10:2 p. 2 IL beskattas periodiskt 

understöd såsom inkomst av tjänst. 
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6 Analys och sammanfattande slutsatser 

6.1 Indirekt ägande av fåmansföretag 

Om en delägare i ett fåmansföretag startar ett nytt företag kan denne sälja andelarna i få-

mansföretaget till det nystartade företaget. Som huvudsaklig delägare i det nystartade före-

taget kontrollerar delägaren fortfarande andelarna i fåmansföretaget indirekt på samma sätt 

som tidigare. I detta fall har lagstiftaren ansett det motiverat att omfatta ett sådant ägt före-

tag av fåmansföretagsreglerna. Enligt koncernregeln i SL föreligger inga hinder för att en 

stiftelse ska utgöra en moderstiftelse i en koncern. Om en stiftelse äger andelar i ett företag 

anses stiftelsen dock som utomstående, trots att en delägare själv kan bilda en stiftelse och 

låta sig själv ingå i styrelsen.  

Inom fåmansföretagsregleringen är närståendebegreppet centralt – exempelvis anses en de-

lägare och dess närstående som en delägare. Begreppet motiveras av att det ska motverka 

att nära anhöriga utnyttjas för att kringgå fåmansföretagsregleringen. I SL finns regler som 

förhindrar att en stiftare själv utgör styrelse eller förvaltare men det finns inga regler som 

förhindrar att resten av styrelsen eller förvaltaren utgör närstående till denne. Om styrelsen 

och/eller förvaltarna består av stiftaren och nära anhöriga bör det enligt min mening i prak-

tiken kunna likställas med att stiftaren själv utgör styrelse eller förvaltare. Jävsbestämmel-

serna i SL begränsar dock kontrollmöjligheten av en stiftelses förmögenhet. Dessa innebär 

att en styrelseledamot är förhindrad att besluta om avtal å stiftelsens vägnar om styrelsele-

damoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. En styrelseledamot får 

dock besluta om styrelsearvodets storlek, men hänsyn måste då tas till hur kvalificerat upp-

draget är och hur lång tid det har varit försvarligt att lägga ned på uppdraget. Ett sådant ar-

vode skulle visserligen komma att beskattas i inkomstslaget tjänst men bestämmelsen inne-

bär att några omotiverat stora belopp inte borde kunna erhållas. En stiftare kan välja att vid 

bildandet av stiftelsen förordna om att stiftelsen ska stå under begränsad tillsyn. I en sådan 

situation får tillsynsmyndigheten enbart ingripa under vissa omständigheter, dock inte om 

en styrelseledamot eller förvaltare missköter sitt uppdrag. En stiftare kan således i rollen 

som styrelseledamot fatta beslut som strider mot stiftelsens intressen utan att tillsynsmyn-

digheten kan ingripa.  

För att stiftaren ska kunna utnyttja stiftelseformen för att erhålla skatteförmåner krävs att 

denne själv eller någon närstående utgör stiftelsens destinatärkrets och att ändamålet är att 
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främja dessa med ekonomiska kontantbidrag som kan komma att beskattas i inkomstslaget 

kapital. I en vinstandelsstiftelse såväl som familjestiftelse kan destinatärkretsen utgöras av 

de bestämda fysiska personer som stiftaren förordnat, och därmed exempelvis stiftarens 

närstående. Stiftaren själv kan däremot inte ingå i en bestämd destinatärkrets eftersom stif-

telsens förmögenhet då inte anses avskild. I fallet vinstandelsstiftelse uppstår dock inga di-

rekta skatteförmåner för den skattskyldige om ersättningen härrörs från ett fåmansföretag 

eftersom betalningarna då belastas med dubbla sociala avgifter vilket i slutändan medför ett 

mindre belopp, om mottagarna är företagsledare, delägare eller närstående till dessa. Detta 

trots att betalningen för mottagaren inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande. Inte hel-

ler om stiftelsen utgör en familjestiftelse erhålls några skatteförmåner eftersom mottagaren 

i en sådan situation beskattas i inkomstslaget tjänst oavsett om betalningen är periodisk el-

ler inte. De stiftelseformer som istället skulle kunna ge en delägare skatteförmåner är de där 

destinatärkretsen är obestämd. Därmed innefattas exempelvis familjestiftelser där det utö-

ver tillhörigheten till en viss familj eller krets även krävs en annan kvalifikation för att er-

hålla betalning från stiftelsen. Dessa stiftelser utgör ur skattesynpunkt inte familjestiftelser 

och behöver därmed inte komma att beskattas i inkomstslaget tjänst. Den övriga kvalifikat-

ionen kan stiftaren i en sådan situation anpassa till att gynna sig själv eller närstående. Ex-

empelvis kan kvalifikationen vara att mottagaren ska vara studerande eller i behov av bidrag 

för att starta en ny verksamhet. Om ersättningen är avsedd att främja studier är den i regel 

skattefri. Om den avser att främja annat ändamål är den också skattefri under förutsättning 

att den bland annat inte avser ersättning för arbetsinsats. Om kapitalet härrörs från ett få-

mansföretag kan det dock enligt min mening i samtliga nämnda fall bli svårt att undkomma 

beskattning i inkomstslaget tjänst. Enligt RÅ 1963 ref. 32 I-II kan en makas utbetalning 

från en stiftelse komma att beskattas i inkomstslaget tjänst även om det är hennes make 

som har stått för arbetsinsatsen i ett till stiftelsen närstående företag. Om en arbetsinsats 

kan hänföras till ersättningen från stiftelsen beskattas den därmed  i inkomstslaget tjänst, 

vilket ofta borde vara fallet om stiftelsen erhåller kapital för utbetalning från ett fåmansfö-

retag där mottagaren eller dennes närstående är verksam. Därmed torde det för en tidigare 

delägare i ett fåmansföretag bli svårt att genom att sälja andelarna till en stiftelse som han 

själv kontrollerar utnyttja upplägget till att erhålla kapitalinkomst från stiftelsen. Det ska 

även nämnas att allmännyttiga moderstiftelser enligt min mening inte borde kunna utnyttjas 

av en delägare i ett fåmansföretag för att uppnå skatteförmåner för sin egen beskattning ef-

tersom ändamålskraven är hårt specificerade. Dessutom måste 90-95 procent av verksam-

heten och 75-80 procent av avkastningen användas till att tillgodose de allmännyttiga än-
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damålen. Att överlåta ett fåmansföretag till en av delägaren bildad allmännyttig stiftelse bör 

således ur skattesynpunkt inte heller vara intressant för en delägare i ett fåmansföretag. 

Att ett indirekt ägt fåmansföretag omfattas av fåmansföretagsreglerna motiveras av att en 

delägare annars skulle kunna anses som utomstående till sig själv, och på så vis beskattas 

lindrigare än enligt fåmansföretagsreglerna. För att uppnå motsvarande skatteförmåner i si-

tuationen då ett företag ägs av en stiftelse förutsätts att stiftelsen kan kontrolleras på 

samma sätt som ett företag och att utbetalning från stiftelsen skulle komma att beskattas i 

inkomstslaget kapital. Även om vissa kontrollmöjligheter av en stiftelse finns så visar ut-

redningen att destinatärerna i en sådan situation beskattas i inkomstslaget tjänst. Enligt min 

mening är det således skattemässigt motiverat att stiftelser inte likställs med företag vid in-

direkt ägande av fåmansföretag. 

I förarbetena anförs att ett indirekt ägande genom en stiftelse dock kan anses föreligga om 

det är tal om ett bulvanskap. SRN grundade sitt beslut i 77-10/D på detta resonemang och 

kom fram till att andelar i ett företag som ägs av familjestiftelse inte ska räknas som indirekt 

ägda eller innehavda av familjemedlemmarna som tillhörde familjestiftelsens destinatär-

krets. Vad som menas med bulvanskap då en stiftelse äger andelar i ett företag är dock inte 

vidareutvecklat i förarbetena och är heller inte föremål för diskussion i doktrin. En analog 

tolkning enligt lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden borde enligt min mening inne-

bära att en stiftelse utgör en bulvan i den situationen den bildats av en fåmansföretagsdelä-

gare i syfte att kringgå fåmansföretagsregleringen. Stiftelsens förmögenhet innehas då hu-

vudsakligen för delägarens räkning som i själva verket ämnar kontrollera företaget på 

samma sätt som genom ett företag. Stiftelsen måste i en sådan situation anses agera ”sken-

rättsubjekt” som företar rättshandlingar som delägaren i själva verket ämnar företa men av 

skattemässiga skäl väljer att överlåta på stiftelsen. Om delägaren dessutom ingår i en be-

stämd destinatärkrets vilken gynnas av stiftelsen anses ett uppdragsförhållande föreligga. 

Enligt SL föreligger dock i en sådan situation ingen egen juridisk person i form av stiftelse. 

Om en stiftelse trots allt anses bildad, och en delägare i ett fåmansföretag bildat stiftelsen 

istället för ett fåmansföretag i syfte att kontrollera ett dotterföretag, bör således enligt min 

mening ett bulvanförhållande föreligga. I en sådan situation skulle de av stiftelsen ägda an-

delarna i fåmansföretaget anses ägda av den tidigare delägaren och beskattning skulle ske 

enligt fåmansföretagsreglerna.  



 

 
34 

6.2 Utomståenderegeln 

Delägare i ett fåmansföretag som inte ägs av utomstående är underkastade de särskilda få-

mansföretagreglerna om utdelning och kapitalvinst. Exemplet i kap. 5.2.3 visar att det kan 

finnas ett ekonomiskt intresse för en delägare i ett fåmansföretag att visa att utomstående i 

betydande omfattning äger andel i företaget. Syftet med utomståenderegeln är att en delä-

gare i ett fåmansföretag inte ska beskattas enligt fåmansföretagsreglerna då utomstående till 

större del har rätt till utdelning eller kapitalvinst. Om delägaren väljer att ta ut kapital från 

företaget i form av utdelning istället för lön har den utomstående rätt till utdelning motsva-

rande dess innehav, vilket enligt utredningen ska motsvara minst 30 procent. I en sådan si-

tuation anser lagstiftaren att det inte längre är fördelaktigt för en delägare att omvandla ar-

betsinkomst till kapitalinkomst. Utredningen visar att stiftelser som delägaren själv bildat 

kan anses som utomstående eftersom inga särskilda skäl anses föreligga i en sådan situation. 

Detta innebär att det står helt fritt för en delägare i ett fåmansföretag att bilda en stiftelse 

och sälja tillräckligt många andelar i företaget till denna stiftelse för att kunna tillämpa ut-

omståenderegeln. På så sätt kan skatteförmåner erhållas på utbetalningarna från fåmansfö-

retaget trots att stiftelsen har rätt till en del av utdelningen som motsvarar dess innehav. 

6.3 Sammanfattande slutsatser 

Syftet med fåmansföretagsreglerna är att motverka att en delägares inkomst som härstam-

mar från arbetsinsats i företaget omvandlas till kapitalinkomst och därmed beskattas lägre 

än om inkomsten varit föremål för tjänstebeskattning. Utredningen visar att utbetalningar 

från vinstandelsstiftelser och familjestiftelser dock beskattas i inkomstslaget tjänst. För tidi-

gare delägare i ett fåmansföretag borde vidare inte skattefria inkomster eller inkomster som 

beskattas i inkomstslaget kapital, från stiftelser som är närstående till ett fåmansföretag, 

kunna erhållas eftersom en arbetsinsats troligen kan identifieras. En fåmansföretagare som 

säljer andelarna i företaget till en stiftelse beskattas således i inkomstslaget tjänst för utbe-

talningarna från stiftelsen, vilket innebär att inkomst som härrörs från arbetsinsats i få-

mansföretaget inte kan omvandlas till kapitalinkomst. Därmed kan inte något skattemässigt 

incitament för att kringgå fåmansföretagsreglerna genom ett indirekt kontrollerande av ett 

fåmansföretag genom en stiftelse anses föreligga.  

Utredningen visar att en stiftare har vissa möjligheter att kontrollera en stiftelse. En stiftare 

kan, förutom att förordna om stiftelsens ändamål och destinatärkrets, själv tillsammans 

med närstående, utgöra stiftelsens styrelse och förvaltare och därmed bestämma hur utbe-
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talningarna från stiftelsen ska fördelas. Om en stiftelse bildas i syfte att kontrollera ett dot-

terföretag och därigenom kringgå fåmansföretagsregleringen visar utredningen att ett indi-

rekt ägande genom stiftelse kan anses föreligga. Andelarna som ägs av stiftelsen ska i såd-

ana fall anses ägda av huvudmannen vilket innebär att fåmansföretagsregleringen blir till-

lämplig. Sammantaget anser jag att en delägare i ett fåmansföretag inte kan kringgå ändamå-

let med fåmansföretagsreglerna genom att sälja andelar till en egen bildad stiftelse. Däremot 

blir utomståenderegeln tillämplig om en delägare bildar en stiftelse, vars ändamål han själv 

kontrollerar, och till stiftelsen överlåter andelar i betydande omfattning. Därmed kan skat-

teförmåner erhållas av en delägare i ett fåmansföretag som i sådant fall inte längre blir un-

derkastad fåmansföretagsreglerna. 
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