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Sammanfattning 

HFD har genom avgörandena RÅ 2010 ref. 11, HFD 2011 ref. 75 samt HFD 

2011 not 88 utvidgat begreppet samma eller likartad verksamhet i 57 kap 4 § 1 

st. 1 p. IL. Domstolen har genom avgörandena delvis klargjort bestämmelsens 

tillämpningsområde men än kvarstår en del frågetecken.  

Vad som skall avses med ”samma eller likartad verksamhet” har inte definierats 

i lagtexten och förarbetena ger ingen vidare ledning för hur begreppet skall tol-

kas. Därav har rättsläget varit oklart. Den allmänna uppfattningen har sedan 

lagändringen 1995 varit att verksamheten kan flyttas runt mellan bolag utan att 

det påverkar karenstiden i det ursprungliga bolaget. Genom HFD:s senaste av-

göranden har den här uppfattningen kommit att ändras vilket kan medföra sto-

ra beskattningskonsekvenser för delägare som innehar så kallade trädabolag i 

syfte att plocka ut kapitalet efter fem år till en beskattning i inkomstslaget kapi-

tal. 

Bestämmelsen blir i huvudsak tillämplig då hela eller delar av en verksamhet i 

ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant bolag och där verksamheten i 

det övertagande bolaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksam-

heten. Det är tillräckligt att verksamheten består av kapitalförvaltning för att 

bestämmelsen skall bli tillämplig. Vidare är det inte av betydelse hur kapitalet 

förs över mellan bolag, det kan ske både i form av vinstutdelning och i form av 

köpeskilling. 



 

 

Genom RÅ 2010 ref. 11 har HFD även öppnat upp för möjligheten att avkva-

lificera aktier genom en så kallad dubbel internare. Frågan har ställts ifall den 

dubbla internaren kan falla in under tillämpningsområdet för Skatteflyktslagen 

men än råder osäkerhet i frågan. 
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Abstract 

Through the rulings RÅ 2010 ref. 11, HFD 2011 ref. 75 and HFD 2011 not 88 

the Swedish Supreme Administrative Court have extended the concept of same 

or similar activities which can be found in section 57, clause 4 of the Swedish 

Income Tax Act. Through the ruling the Court has partly clarified the applica-

tion area of the regulation but question marks still remains. 

In the statutory text there is no definition of what shall be regarded as same or 

similar activity and the preparatory work does not give any further direction on 

how the concept should be interpreted. Ever since the amendment in 1995 the 

general view has been that activities can be transferred between different com-

panies without affecting the waiting period in the company of origin. This view 

have changed through the Swedish Supreme Administrative Courts latest rul-

ing which may result in great tax consequences for partners that own so called 

passive asset management company in order to be able to retrieve capital from 

the company after five years, taxed as capital gains.  

The regulation essentially becomes applicable when the entire or part of a 

business is transferred to another close company and the receiving company’s 

business activity is within the framework of the transferring company’s busi-

ness activity or when the companies have a similar connection. It is sufficient 

that the activity consist of capital management in order for the regulation to be 

applicable. How the capital is transferred between the companies is not of im-

portance. The capital can be transferred both as bonus allocation and purchase 

price. 



 

 

The Swedish Supreme Administrative Court has also opened up the possibility 

to deskill shares through a so called “double insider”. The question has been 

raised if the double insider will fall within the application area of the Swedish 

Tax Avoidance Law but the uncertainty still remains. 

 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.2 Syfte .............................................................................................. 2 
1.3 Metod och material ........................................................................ 2 

1.4 Avgränsning .................................................................................. 4 
1.5 Disposition ..................................................................................... 4 

2 Beskattning av delägare i fåmansföretag ........................... 6 

2.1 Inledning ........................................................................................ 6 
2.2 Definition av fåmansföretag ........................................................... 6 
2.3 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag .................. 7 

2.3.1 Reglernas syfte ................................................................... 7 

2.3.2 Kvalificerade andelar .......................................................... 8 

3 Begreppet samma eller likartad verksamhet .................... 11 

3.1 Inledning ...................................................................................... 11 
3.2 Begreppet enligt förarbetena ....................................................... 11 

3.3 Tidigare praxis ............................................................................. 16 
3.3.1 RÅ 1997 ref. 48 I och II ..................................................... 16 

3.3.2 RÅ 1999 ref. 28. ................................................................ 17 
3.3.3 RÅ 2007 not 66 ................................................................. 19 
3.3.4 RÅ 2005 ref. 3................................................................... 19 

3.3.5 Kommentarer kring tidigare praxis .................................... 21 
3.4 Senare praxis: RÅ 2010 ref.11, Köpeskillingsmålen m.fl. ............ 23 

3.4.1 Perspektivförändring ......................................................... 23 
3.4.2 Karenstiden ...................................................................... 24 

3.4.3 Bolagsuppdelning ............................................................. 26 
3.4.3.1 Förvaltning av fastighet .................................................................................. 26 
3.4.3.2 Kapitalförvaltning av vinstmedel ................................................................... 27 
3.4.3.3 Ingen överföring av tillgångar ........................................................................ 29 
3.4.4 Tillgodogörande av kapital i form av köpeskilling .............. 30 

3.4.5 Ägarsamband ................................................................... 33 
3.4.6 Verksamhet ...................................................................... 36 

4 Konsekvenser av HFD:s avgöranden ................................ 39 

4.1 Inledning ...................................................................................... 39 
4.2 Konsekvenser för delägare i fåmansföretag ................................ 39 

4.2.1 Tidpunkten för när aktier avkvalificeras ............................ 39 

4.2.2 Tidigare genomförda ”upplägg”......................................... 41 
4.2.2.1 Retroaktivitet ................................................................................................... 41 
4.2.2.2 Omprövning och efterbeskattning ................................................................... 42 
4.2.2.3 Skattetillägg .................................................................................................... 44 
4.2.3 Befintliga trädabolag ......................................................... 45 

4.3 Möjligheter att avkvalificera andelar ............................................ 46 
4.3.1 Dubbel internare ............................................................... 46 

4.3.2 Överföring till dotterbolag .................................................. 48 
4.3.3 Enskild näringsverksamhet ............................................... 50 

5 Skatteflyktslagens inverkan på dubbel internare ............. 52 

5.1 Inledning ...................................................................................... 52 



 

 
ii 

5.2 Skatteflyktslagen ......................................................................... 52 

5.3 Skatteflyktslagen i förhållande till dubbel internare...................... 54 

6 Slutsats ............................................................................... 59 

Referenslista ............................................................................ 61 

  



 

 
iii 

Förkortningslista 

HFD    Högsta Förvaltningsdomstolen 

HFD (i rättsfallsnummer) Högsta Förvaltningsdomstolens årsbok 

IL    Inkomstskattelag (1999:1229) 

not     notisfall 

Prop.    Proposition 

ref.    referatmål 

RF    Kungörelse (1974:152) om beslutad ny Regeringsform 

RÅ    Regeringsrättens årsbok 

SFL    Skatteförfarandelag (2011:1244) 

SFS    Svensk Författningssamling 

SIL    Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SRN    Skatterättsnämnden 

TL    Taxeringslag (1990:324) 

 



  

 
1 

1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Sedan 1991 finns speciella regler för delägare i fåmansföretag vad gäller beskattning av ut-

delning och realisationsvinst.1 Före de speciella reglernas införsel uppmärksammades att 

delägare i fåmansföretag snarare tog ut sin ersättning för utfört arbete i form av utdelning i 

stället för som lön med anledning av att beskattning av utdelning var mer förmånlig än be-

skattning av lön.2 De regler som infördes syftade till att jämställa delägare i fåmansbolag 

med delägare i ”vanliga” aktiebolag och förhindra att delägare i fåmansföretag erhöll en läg-

re beskattning av sin arbetsinkomst. De nya reglernas utformning innebär att viss del av in-

komsten beskattas i inkomstslaget kapital och resterande del kan komma att beskattas i in-

komstslaget tjänst.3 

Sedan de nya reglerna infördes har delägare i fåmansföretag försökt att använda sig av de 

luckor som än i dag finns i lagstiftningen för att erhålla en så låg beskattning som möjligt. 

Genom åren har flera upplägg i form av olika företagskonstruktioner genomförts för att få 

ut kapital ur bolagen till en så låg beskattning som möjligt, bland annat genom att få aktier-

na avkvalificerade och därigenom enbart beskatta utdelningen eller realisationsvinsten i in-

komstslaget kapital. Bland annat sker de här typerna av upplägg vid generationsskiften för 

att möjliggöra en övergång av företaget till den yngre generationen. I många fall kan det 

vara billigare att överlåta företaget till en extern part då skattebelastningen vid generations-

skiften av fåmansföretag kan bli hög i de fall inga särskilda upplägg genomförs.4 

För att förhindra att aktieägare i fåmansföretag genomförde olika bolagskonstruktioner för 

att erhålla en lägre beskattning infördes bland annat reglerna om kvalificerade andelar. Reg-

lerna innebär att en aktieägare inte har möjlighet att plocka ut allt kapital från bolaget i 

form av kapitalinkomst före dess att fem år har förflutit sen verksamheten upphört.5 Syftet 

                                                 
1 Regeringens proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s.467. 

2 Prop. 1989/90:110, s. 467. 

3 57:2 1 st. Inkomstskattelag (1999:1229)(IL), 57:20-22 IL.  

4 Kardvik, U, Skatteeffekter vid generations- och ägarskiften i fåmansföretag, Grant Thornton, Dnr. N2011/5585/MK, 
s. 5 samt s. 7-17 som visar hur vanliga upplägg vid generationsskiften ser ut. 

5 57:4 1 st. 1 p. IL. 
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med reglerna är framförallt att delägaren inte ska kunna lägga sitt företag i ”träda”6 för att 

sedan starta upp en ny verksamhet som bedriver samma eller likartad verksamhet och plocka ut 

kapital i form av utdelning i det första företaget efter fem år.7 

Reglerna har med anledning av dess allmänna formulering sedan införandet varit svårtolka-

de. Flera fall har varit föremål för Skatterättsnämndens8 förhandsbesked samt Högsta För-

valtningsdomstolens9 avgöranden. Rättsläget och dess tillämpning har därigenom klargjorts 

något men ännu kvarstår flera frågetecken. De senare avgörandena från HFD kom den 26 

januari 2010 genom RÅ 2010 ref. 11, där fem förhandsavgöranden från SRN avgjordes, 

samt HFD 2011 ref. 75 och HFD 2011 not 88 som avgjordes under oktober 2011. HFD 

utvidgade genom domarna begreppet samma eller likartad verksamhet vilket kan komma 

att få stora konsekvenser för trädabolag.  

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka förutsättningar som skall föreligga för att kriteriet 

om samma eller likartad verksamhet i 57 kap 4 § 1 st. 1 p. Inkomstskattelagen (1999:1229)10 

skall vara uppfyllt. Uppsatsen ämnar vidare utreda vilka konsekvenser HFD:s avgöranden 

RÅ 2010 ref. 11, HFD 2011 ref. 75 och HFD 2011 not 88 får på tidigare genomförda 

transaktioner samt vilka möjligheter som kvarstår för delägare i fåmansföretag att avkvalifi-

cera aktier. I det fall det finns möjlighet att avkvalificera aktier undersöks vilka fall som kan 

komma att underkännas, trots att de inte faller in under definitionen av samma eller likartad 

verksamhet, med anledning av att de strider mot Skatteflyktslagen. 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används traditionella rättskällor utifrån en hierarkisk rättsdogmatisk metod 

med lagtext, förarbeten, rättpraxis och doktrin. Uppsatsen har sin grund i IL och behandlar 

främst 57 kapitlet och framförallt dess 4 §. Då lagtexten i sig är allmänt formulerad och 

därmed svårtolkad söks ledning i första hand från förarbeten för att få klarhet i vad lagstif-

                                                 
6 Med träda menas att man lägger bolaget vilande. Under den tid som bolaget ligger vilande bedriver den ing-

en aktiv verksamhet. 

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

8 Härefter benämnt SRN. 

9 Härefter benämnt HFD. 

10 Härefter benämnt IL. 
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tarens syfte var med bestämmelsen vid dess tillkomst samt ändringar. För att förtydliga hur 

lagtexten har kommit att tolkas i praktiken används rättspraxis från HFD samt förhandsbe-

sked från SRN. Doktrin används i kompletterande syfte för att få en ökad förståelse för öv-

riga rättskällor och för att belysa problematiken kring bestämmelserna samt dess effekter. 

Med anledning av att de senaste rättsfallen från HFD, som behandlar begreppet samma el-

ler likartad verksamhet, kom så sent som i oktober 2011 används uttalanden från revisions-

byråer då publicerade artiklar skrivna efter avgörandena är näst intill obefintliga. 

Avsnitt två i uppsatsen är en deskriptiv del där det redogörs för huvuddragen av reglerna 

om beskattning av delägare i fåmansföretag, vad som avses med ett fåmansföretag samt 

dess historik. Den deskriptiva delen har till syfte att redogöra och förklara begrepp som är 

centrala för uppsatsen och som är nödvändiga för att förstå uppsatsens problemformule-

ring. Efterföljande avsnitt i uppsatsen består i att analysera och tolka lagtext, förarbeten 

samt rättsfall från HFD så väl som förhandsbesked från SRN. Analysen görs i syfte att ut-

röna hur begreppet samma eller likartad verksamhet skall tolkas för att avgöra vilka fall 

som faller inom definitionen. Analysen ämnar vidare utröna vilka möjligheter delägare har 

att avkvalificera aktier, vilka konsekvenser HFD:s avgörande får på trädabolag samt vad 

skatteflyktslagen har för påverkan på upplägg som leder till att aktier avkvalificeras. 

I uppsatsen används löpande förhandsbesked från SRN, både förhandsbesked som över-

klagats till HFD och de som inte överklagats. Förhandsbeskedet är inget allmänt besked 

utan blir enbart bindande för den part som förhandsbeskedet gäller. Med anledning av att 

SRN består av skatteexperter från bland annat departement, domstolar och universitet är 

deras åsikter av stor vikt även om förhandsbeskeden i sig inte är ett allmänt bindande be-

sked. I uppsatsen används i första hand förhandsbesked som fastställts av HFD. Även för-

handsbesked som inte överklagats till högsta instans används i de fall resonemanget och 

omständigheterna i fallet i stort liknar de som förts i fall som avgjorts av HFD i syfte att yt-

terligare stärka argumentationen. I vissa specifika fall används även förhandsbesked som 

undanröjts av HFD. I fallen undanröjer HFD förhandsbeskeden med anledning av att det 

saknas tillräcklig med underlag för att avgöra frågan. Med anledning av att resonemanget i 

sig inte är anledningen till att högsta instans undanröjt beskedet används motiveringen till 

SRN:s beslut i syfte att stärka den argumentation som förs.  
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsens syfte är att utreda vad som omfattas av begreppet samma eller likartad verk-

samhet och därav vilka delägare i fåmansföretag som skall beskattas enligt de speciella reg-

lerna för kvalificerade andelar. Utanför syftet lämnas därför beskattning av fåmansföretaget 

som skattesubjekt.  

Uppsatsens andra avsnitt beskriver i kort hur reglerna om beskattning av delägare i fåmans-

företag är uppbyggt i syfte att öka förståelsen för läsaren för det som senare diskuteras i 

analysen. Den här deskriptiva delen ämnar inte vara uttömmande utan har enbart till syfte 

att ge läsaren en förståelse av problematiken kring kriteriet samma eller likartad verksamhet 

och för att sätta det i ett sammanhang. Även i den deskriptiva delen finns problematikom-

råden där oklarheter föreligger såsom vad som avses med ett fåmansföretag, vem som är 

verksam i betydande omfattning samt vem som är en företagsledare. Här presenteras dock 

enbart huvudreglerna och dess syfte. Läsaren kommer att förstå analysavsnitten trots det 

att ingen djupare analys görs av problematikområdena i den deskriptiva delen men huvud-

reglerna behöver ändock presenteras för att det skall vara möjligt för läsaren att förstå sena-

re delar i uppsatsen. 

Definitionen av fåmanshandelsbolag liknar den som gäller för fåmansföretag.11 Då fåmans-

handelsbolag inte är föremål för dubbelbeskattning träffas de heller inte av fåmansföretags-

reglerna. För att förhindra att delägare i fåmansföretag för över sin verksamhet till ett han-

delsbolag för att på så vis kringgå reglerna har regler införts för att förhindra ett sådant 

upplägg. Reglerna innebär att vid avyttring av andel som skulle ha ansetts kvalificerad om 

den ägts direkt av en fysisk person skall den del som är hänförlig till aktieinnehavet beskat-

tas i inkomstslaget tjänst i stället för kapital.12 Fåmanshandelsbolag lämnas utanför uppsat-

sen då de specifika fåmansföretagsreglerna, vilka är föremål för uppsatsen, inte träffar få-

manshandelsbolag. 

1.5 Disposition 

Delägare i fåmansföretag beskattas annorlunda för utdelning och kapitalvinst på andelar i 

bolaget än delägare som äger aktier i aktiebolag som inte är fåmansföretag. Reglerna om 

hur delägare skall beskatta utdelning samt kapitalvinst från fåmansföretag presenteras i ka-

                                                 
11 56:2 IL i jämförelse med 56:4 IL. 

12 50:7 1 st. IL. 
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pitel två i syfte att öka förståelsen för läsaren om hur reglerna om beskattning av delägare i 

fåmansföretag är uppbyggda. 

I kapitel tre utreds vilka förutsättningar som skall vara vid handen för att en delägare skall 

inneha kvalificerade andelar med anledning av att samma eller likartad verksamhet bedrivs i 

ett annat bolag. Under avsnitt 3.3 och 3.4 där praxis rörande kriteriet samma eller likartad 

verksamhet analyseras presenteras äldre och nyare rättsfall på två olika sätt. Vad gäller de 

äldre rättsfallen under rubriken tidigare praxis presenteras först omständigheterna samt de 

yttranden som givits av SRN och HFD för varje enskild fall och först därefter, under en 

egen rubrik, förs en diskussion kring vad som tidigare ansetts som samma eller likartad 

verksamhet. Vad avser de senare fallen, som diskuteras under rubriken Senare praxis: RÅ 

2010 ref. 11, Köpeskillingsmålen m.fl., görs ingen sådan uppdelning utan omständigheter och 

yttranden presenteras i samband med att diskussion förs kring hur HFD har valt att tolka 

begreppet samma eller likartad verksamhet i jämförelse med tidigare tolkning samt förar-

betsuttalanden. Fokus ligger på förändringarna och på vad HFD sammantaget kommit 

fram till i de olika fallen mer än på att behandla varje fall för sig. Syftet med uppdelningen 

är att läsaren enklare skall kunna följa de förändringar som gjorts vilket sker lättast genom 

att inte presentera varje fall var för sig.  

Rättsfallen under avsnitt 3.3 presenteras inte i kronologisk ordning. Ordningsföljden beror i 

stället på vad som kommer ut av rättsfallen och hur de hänger ihop med varandra. RÅ 2005 

ref. 3 presenteras sist med anledning av att det skiljer sig från de övriga på så vis att andra 

punkten i 57 kap. 1 st. IL blir tillämplig i stället för första punkten som är den gemensam-

ma nämnaren i de övriga fallen. 

I kapitel fyra undersöks vilka konsekvenser som uppstår för delägare i fåmansföretag på 

grund av att HFD utvidgat begreppet samma eller likartad verksamhet. Vidare undersöks 

om det kvarstår några möjligheter för delägare i fåmansföretag att avkvalificera aktier. 

I det fall det kvarstår möjligheter för andelsägare i fåmansföretag att få aktierna avkvalifice-

rade ställs möjligheterna i förhållande till Skatteflyktslagen i syfte att undersöka om aktierna 

trots det att de inte faller in under 57 kap. 4 § 1 st. IL:s tillämpningsområde ändå skall anses 

kvalificerade till följd av att det strider mot Skatteflyktslagen att genomföra sådana transak-

tioner. Den här utredningen görs i kapital fem. Först presenteras uppbyggnaden av Skatte-

flyktslagen och dess tillämpningsområde och därefter ställs skatteflyktslagen i relation till de 

transaktioner som faller utanför 3:12 reglernas tillämpningsområde.  
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2 Beskattning av delägare i fåmansföretag 

2.1 Inledning 

För beskattning av delägare i fåmansföretag finns särskilda bestämmelser i IL:s 56:e och 

57:e kapitel. För att öka förståelsen för varför delägare i fåmansföretag kan beskattas an-

norlunda än delägare i andra bolag presenteras nedan bakgrunden till reglerna samt dess 

syfte.  

2.2 Definition av fåmansföretag 

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag, ekonomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk 

person13 där mer än 50 procent av de totala rösterna i företaget ägs av fyra eller färre del-

ägare.14 Med delägare avses fysiska personer som antingen direkt eller indirekt äger andelar i 

företaget eller på liknande sätt innehar andelar i företaget.15 Vid avgörande av antalet del-

ägare räknas fysisk person tillsammans med dennes närståendekrets som en delägare.16 Som 

närstående avses: make, förälder, mor- och farförälder, barn samt dess make/maka, syskon, 

syskons make och syskonbarn samt dödsbo där delägare eller någon av ovan uppräknade är 

delägare.17 En person kan enbart räknas in i en närståendekrets och indelning skall göras 

med utgångspunkt av den äldste personen och därefter i nedåtgående åldersordning.18 

Ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk per-

son kan även klassas som ett fåmansföretag då verksamheten är uppdelad på flera obero-

ende verksamheter. Förutsättningen är att en fysisk person har bestämmanderätt över verk-

samheten och kan förfoga över dess resultat genom andelsinnehav, avtal eller liknande.19 

Företaget kan därmed anses vara ett fåmansföretag oavsett antal andelsägare.  

Till definitionen fåmansföretag räknas även de bolag där en större del av ägarkretsen är 

verksamma i bolaget. Delägare som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i 

                                                 
13 2:2 1 st. IL. 

14 56:2 1 p. IL.  

15 56:6 1 st. IL. 

16 56:5 IL. 

17 2:22 1 st. IL. 

18 56:5 IL. 

19 56:2 2 p. IL samt 56:4 2 p. IL. 
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bolaget skall anses som en delägare. Även delägare som är verksamma i ett till företaget di-

rekt eller indirekt ägt fåmansföretag skall räknas som en enda delägare. För att avgöra om 

en delägare varit verksam i betydande omfattning ses till förhållandena under beskattnings-

året samt de fem föregående beskattningsåren.20 Lagstiftaren har genom bestämmelsen 

täckt in exempelvis konsult- samt kunskapsföretag. Genom att aktiva delägare räknas som 

en delägare kommer bolag med många aktiva delägare att ägas av fyra eller färre och där-

igenom klassas som ett fåmansföretag.21 

Som fåmansföretag räknas inte de aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad eller 

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Även privatbo-

stadsföretag lämnas utanför reglernas tillämpningsområde.22  

2.3 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 

2.3.1 Reglernas syfte 

1990 genomfördes en skattereform i Sverige.23 Några av de bakomliggande syftena med re-

formen var att skapa likhet i behandlingen mellan inkomst av arbete och kapitalinkomst 

samt att motverka skatteplanering och skatteflykt.24 Reformen innebar att sex inkomstslag 

minskades till tre: tjänst, kapital och näringsverksamhet.25 För delägare i fåmansföretag in-

nebar reformen att viss del av vinsten vid utdelning skulle komma att beskattas i inkomst-

slaget kapital och resterande del i inkomstslaget tjänst. Kapitalbeskattningen sänktes genom 

reformen till 30 procent medan tjänstebeskattningen kunde uppgå till 50 procent. Med en 

sådan uppdelning förutspåddes en ökad risk för att delägare med hög arbetsinkomst skulle 

försöka omvandla sin inkomst till kapitalinkomst. Stopplagstiftning fanns sedan tidigare för 

att motverka den här typen av omvandling, men den hade inte fungerat tillfredsställande. 

Skattplanering hade före reformen blivit mer och mer vanligt och det ville man motverka 

med de nya reglerna.26 Syftet med de nya reglerna var att delägare som var aktiva i bolaget 

                                                 
20 57:3 2 st. IL. 

21 Se 57:3 2 st. IL i relation till 56:2 1 st. IL.  

22 56:3 IL. 

23 Prop. 1989/90:110, s. 293. 

24 Prop. 1989/90:110, s. 294. 

25 Prop. 1989/90:110, s. 295. 

26 Prop. 1989/90:110, s. 467-468. 
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skulle förvärvsinkomstbeskattas i den mån inkomsten motsvarade dennes arbetsprestatio-

ner i företaget. Reglerna blev dock enbart tillämpliga i de fall som delägaren eller någon 

närstående till denne gjort en sådan arbetsinsats i bolaget att det kan anses ha en påtaglig 

betydelse för vinstgenereringen.27 Reglerna träffar därmed enbart aktiva delägare i bolaget 

och passiva delägare beskattas därmed enbart i inkomstslaget kapital. Syftet med reglerna är 

fortfarande detsamma även om smärre förändringar har gjorts. 

2.3.2 Kvalificerade andelar 

För att en delägare skall träffas av de speciella beskattningsreglerna krävs att denne innehar 

kvalificerade andelar i företaget. För att en delägares aktieinnehav skall anses som kvalifice-

rat skall ett antal kriterier vara uppfyllda. Paragrafen lyder som följer: 

”Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under 

förutsättning att 

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av 

de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i 

företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet”28 

Det första kriteriet är att delägaren innehar andelar i ett fåmansföretag. Det andra kriteriet 

är att andelsägaren, eller någon närstående till denne varit verksam i betydande omfattning i 

bolaget. Vad som menas med verksam i betydande omfattning är inte helt klart. Enligt fö-

rarbetena till lagen skall en person alltid anses verksam i betydande omfattning om dennes 

arbetsinsatser är av stor betydelse för vinstgenereringen. Företagsledare och högre befatt-

ningshavare anses alltid vara verksamma i betydande omfattning.29 Till kategorin högre be-

fattningshavare anses, enligt Skatteverkets allmänna råd, chefer som står direkt under den 

verkställande direktören, samt i mindre företag både underordnade chefer och arbetsledare. 

Även personer utan företagsledande ställning kan inneha kvalificerande andelar. Förutsätt-

ningarna är som ovan nämnt att arbetsinsatserna skall ha stor betydelse för vinstgenere-

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

28 57:4 1 st. 1 p. IL. 

29 Prop. 1989/90:110, s. 703. 
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ringen i företaget. I konsultföretag är det därmed vanligt att delägare anses verksamma i be-

tydande omfattning då allas personliga arbetsinsatser är av vikt. 30 

Det tredje kriteriet är alternativt och innebär att även om andelsägaren inte varit verksam i 

betydande omfattning i företaget kan dennes aktier i företaget ändå anses kvalificerade i de 

fall att denne varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver 

samma eller likartad verksamhet. Innebörden av begreppet samma eller likartad verksamhet 

behandlas vidare under avsnitt tre. 

Bestämmelserna om kvalificerade andelar innefattar även en karenstid om fem år, vilket är 

det fjärde kriteriet i paragrafen. Om andelsägaren upphör att vara verksam i betydande om-

fattning i bolaget skall dennes andelar anses kvalificerade i ytterligare fem år därefter. Ka-

renstiden infördes för att begränsa skatteplanering. Utan karenstiden skulle det finnas möj-

lighet för delägaren att upphöra att vara aktiv i bolaget för att året därpå dela ut sparade 

vinstmedel i form av kapitalinkomst till en lägre beskattning. Före 1997 tillämpades en ka-

renstid på tio år men den har nu minskats till att omfatta enbart fem år. Någon utförlig dis-

kussion kring karenstidens sänkning ges inte i förarbetena. Anledningen till sänkningen var 

att Regeringen inte ansåg att en sänkning skulle öka skatteplaneringen.31 

Reglerna innefattar även närstående till andelsägaren vilket innebär att aktierna anses kvali-

ficerade även efter det att den femåriga karenstiden har passerat i de fall att någon av an-

delsägarens närstående är verksam i betydande omfattning i bolaget. Vad som avses med 

närstående förklaras under avsnitt 2.2.  

Delägare innehar även kvalificerade andelar i det fall  

”2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag 

eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående un-

der beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit 

verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandels-

bolag”32 

                                                 
30 SKV A 2006:12, Skatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana fö-

retag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag. 

31 Regeringens proposition 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag, s. 44. 

32 57:4 1 st. 2 p. IL. 
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Genom paragrafens andra punkt har lagstiftaren avsett att förhindra att delägare inkluderar 

ytterligare ett företag som ett mellanled för att kringgå reglernas syfte och minska beskatt-

ningen.33 I de fall delägaren är verksam i betydande omfattning i dotterbolaget men inte i 

moderbolaget skall dennes andelar i moderbolaget anses som kvalificerade med anledning 

av det indirekta ägandet. I senare förarbeten har det uttalats att kvalificeringen enbart smit-

tar vertikalt och uteslutande uppåt i ägarstrukturen. Ett moderbolag kan därmed aldrig 

smitta dotterbolaget i det fall delägaren inte är verksam i betydande omfattning i dotterbo-

laget. Som förutsättning krävs även att det smittade bolaget är ett fåmansföretag.34 

Som nämnts ovan skall kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas annorlunda i jämfö-

relse med aktier som inte är kvalificerade. En viss del av vinsten eller utdelningen skall be-

skattas i inkomstslaget tjänst i stället för i kapital. För att fördela utdelningen eller vinsten 

mellan de olika inkomstslagen skall ett gränsbelopp35 beräknas. Gränsbeloppet utgör den 

övre gränsen för vad som får beskattas i inkomstslaget kapital.36 Den del av utdelningen 

samt kapitalvinsten som motsvarar gränsbeloppet skall tas upp till två tredjedelar i inkomst-

slaget kapital, vilket motsvarar en beskattning på 20 procent.37 Överskjutande del skall be-

skattas i inkomstslaget tjänst.38  

                                                 
33 Rydin, U, Båvall, B, Beskattning av ägare till fåmansföretag, andra upplagan, Vällingby 2008, Norstedts Juridik 

AB, s. 65. 

34 SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare: Del 1 3:12 reglerna, s. 283. 

35 För mer information om hur gränsbeloppet beräknas hänvisas till 57:8-57:19 IL samt Lodin, S-O, Linden-
crona, G, Melz, P, Silfverberg, C, och Simon-Almendal, T, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, tret-
tonde upplagan, Lund 2011, Studentlitteratur, s 453-456. 

36 57:20 och 57:21 IL. 

37 Kapitalinkomster skall beskattas till 30 procent enligt 65:7 IL. Kapitalinkomster på kvalificerade andelar 
skall enbart tas upp till beskattning med två tredjedelar (2/3*30 % = 20 %). 

38 57:20 IL samt 57:21 IL. 
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3 Begreppet samma eller likartad verksamhet 

3.1 Inledning 

Någon definition av begreppet samma eller likartad verksamhet ges inte i 57 kap 4 § 1 st. 1 

p. IL. Ledning får därav sökas i förarbeten samt avgöranden från SRN samt HFD. I det här 

avsnittet ges först en beskrivning av vad förarbetena uttalat om begreppet och hur paragra-

fen skall tolkas. Därefter utreds hur begreppet har kommit att tolkas i praxis, både enligt 

äldre samt nyare rättspraxis med anledning av att HFD kommit att utvidga begreppet.  

Syftet med kriteriet samma eller likartad verksamhet och dess förändring genom åren enligt 

lagtext och förarbeten redogörs för under avsnitt 3.2. Därefter undersöks hur begreppet ti-

digare har tolkats av SRN och HFD under avsnitt 3.3, och därefter undersöks under avsnitt 

3.4 hur begreppet kommit att tolkas idag. De tolkningsförändringar som gjorts av domsto-

len i förhållande till vad förarbetena stadgar vid lagstiftningstillfället diskuteras i samband 

med att den nuvarande tolkningen av begreppet presenteras. 

3.2 Begreppet enligt förarbetena 

Begreppet samma eller likartad verksamhet tillkom i samband med skattereformen 1990. 

Före skattereformen hade andelsägare i fåmansföretag beskattats för förmåner i inkomst-

slaget förvärvsverksamhet.39 I samband med att inkomstslaget togs bort beslutades att del-

ägare i fåmansföretag i stället skulle beskatta utdelning och reavinst i inkomstslagen kapital 

respektive tjänst. Vinstmedel motsvarande normal kapitalavkastning skulle beskattas som 

kapitalinkomst och överskjutande del skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Socialavgifter 

och löneskatt skulle inte tas ut på den del av utdelningen eller reavinsten som kom att be-

skattas i inkomstslaget tjänst.40 Huvuddragen av reglerna gäller än idag men dess innehåll 

har kommit att förändras med tiden.  

Bestämmelsen om vilka delägare som skulle omfattas av speciallagstiftningen infördes i 3 § 

12 mom. 5 st. Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.41 Därav benämns speciallagstift-

ningen av beskattning av delägare i fåmansföretag vidare som 3:12 reglerna. Paragrafen 

hade följande lydelse: 

                                                 
39 Prop. 1989/90:110, s. 597. 

40 Prop. 1989/90:110, s. 470-471. 

41 Härefter benämnt SIL. 
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”Bestämmelserna i första-tredje styckena tillämpas endast om den skattskyl-

dige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande 

omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som 

närmast föregått beskattningsåret. Bestämmelsen gäller dock även om den 

skattskyldige eller den honom närstående under någon del av denna tidspe-

riod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som bedriver samma eller lik-

artad verksamhet, under förutsättning att denna verksamhet inte påbörjades 

senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i 

det först avsedda företaget upphörde.”42 

Bestämmelsen kom till i syfte att förhindra att delägare startade upp en ny verksamhet som 

bedrev samma eller likartad verksamhet som företaget i vilket de var delägare och efter att 

den dåvarande tioåriga karenstiden gått ut plocka ut arbetsinkomster från det ursprungliga 

företaget som kapitalinkomst. Enligt förarbetena skulle den tioåriga karenstiden börja löpa 

vid den tidpunkt då delägarens verksamhet i det senare företaget upphörde. Det skulle inte 

heller ha förflutit mer än tio år från den dag som verksamheten upphörde i det ursprungliga 

företaget till dess att verksamheten upptogs i det andra företaget.43 Genom den tioåriga ka-

renstiden lämnades ett visst utrymme för andelsägaren att plocka ut vinstmedel till en lägre 

beskattning. Genom att upphöra att vara verksam i betydande omfattning i det ursprungli-

ga företaget kunde delägaren tio år därefter plocka ut vinstmedel till en lägre beskattning. 

Efter att tio år förflutit och vinstmedlen plockats ut från det ursprungliga företaget kunde 

andelsägaren starta upp samma verksamhet i ett nytt bolag och bedriva verksamheten vida-

re utan att det faktum påverkade kvalificeringen av aktierna i det ursprungliga företaget. 

Karenstiden löpte ut efter tio år och återupptogs inte i det fall andelsägaren startade ett nytt 

företag som bedrev samma eller likartad verksamhet. 

Genom lagstiftning 1995, som trädde i kraft 1 januari 1996, ändrade paragrafen lydelse. 

Den nya bestämmelsen som infördes i 3 § 12 a mom. 1 st. SIL lyder som följer: 

”En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om 

1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i be-

tydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskatt-

                                                 
42 SFS 1991:1833. 

43 Prop. 1989/90:110, s. 703-704. 
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ningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av 

denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat få-

mansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet”44 

Med lagändringen följde begreppet kvalificerade andelar. Andelar som skulle beskattas en-

ligt 3:12 reglerna hade inte tidigare benämnts kvalificerade.45 Enligt förarbetena till lagänd-

ringen innebar bestämmelsen att aktier i ett företag kunde anses kvalificerade av den anled-

ning att samma verksamhet tidigare bedrivits i ett annat företag. Till bestämmelsens ordaly-

delse tillkom att delägaren även i det nya företaget skall vara verksam i betydande omfatt-

ning för att aktierna skall anses kvalificerade.46 Förtydligandet hade efterfrågats av lagrådet 

med anledning av att det tidigare inte framkommit av lagtexten att delägaren skall vara 

verksam i betydande omfattning i det andra bolaget utan enbart stadgat att denne skulle 

vara verksam i företaget.47 Verksam i betydande omfattning kräver, som nämnts ovan, att 

delägarens arbetsinsatser i företaget varit av vikt för vinstgenereringen. Genom att någon 

enbart varit verksam i företaget innebär inte det att denne automatiskt har varit viktig för 

vinstgenereringen och därigenom kan omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Där-

av var förtydligandet av vikt.  

I författningskommentarerna framhölls att bestämmelsen kunde ”[…] ha betydelse för att 

undanröja oklarheter i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag”48. Ge-

nom en jämförelse med förarbetena till 1990 års skattereform och 1995 års ändring kan ut-

läsas en perspektivförändring. I förarbetena till 1990 års skattereform framhölls att be-

stämmelsen hade till syfte att förhindra att verksamheten flyttas runt mellan olika bolag i 

syfte att vinstmedel skall sparas i ett vilande bolag.49 Lagstiftaren avsåg att andelarna i det 

ursprungliga företaget skall anses kvalificerade om samma eller likartad verksamhet bedrivs 

i ett nytt bolag. I förarbetena till 1995 års ändring byter lagstiftaren perspektiv och uttrycker 

att bestämmelsen innebär att ”[…] aktier i ett företag kan anses kvalificerade beroende på 

                                                 
44 SFS 1995:1626. 

45 Regeringens proposition 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, s. 20. 

46 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

47 Prop. 1995/96:109, s. 135. 

48 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

49 Prop. 1989/90:110, s. 703.  
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att verksamheten tidigare har bedrivits i ett annat företag” 50. Bestämmelsen har därmed 

ändrats genom att man flyttat bedömningen av vilket företag som bedriver samma eller lik-

artad verksamhet från det övertagande företaget till att i stället gälla det överlåtande företa-

get. Den nya bestämmelsen innebär därmed att aktierna i det nya företaget kan anses kvali-

ficerade med anledning av att det överlåtande företaget bedriver samma eller likartad verk-

samhet. Ändringen kommer dock inte till uttryck i lagtexten utan framgår enbart av förar-

betena. 

I samband med att den nya bestämmelsen infördes togs sista delen av den gamla bestäm-

melsen bort. Den del som togs bort lyder ”[…] under förutsättning att denna verksamhet 

inte påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i 

det först avsedda företaget upphörde”.51 Bestämmelsen innebar enligt förarbetena att ka-

renstiden på tio år börjar löpa först den dag då delägaren upphör att vara verksam i bety-

dande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Anledningen 

till att sista delen togs bort sades vara att bestämmelsen ansågs obehövlig. Någon ytterligare 

motivering till varför bestämmelsen ansågs obehövlig gavs inte i förarbetena.52 Av lydelsen 

till den senare lagtexten kan enbart utläsas att delägaren skall ha varit verksam i ett annat 

företag som bedriver samma eller likartad verksamhet under ”[…] någon del av denna tids-

period”.53 Med tidsperiod avses den tioårsperiod i vilken andelsägaren inte skall ha varit 

verksam i betydande omfattning i företaget. Ändringen bör tolkas som att karenstiden ses 

från det bolag i vilket delägaren tidigare varit verksam. Om delägare är verksam i ett bolag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet skall aktierna i det ursprungliga företaget an-

ses kvalificerade tio år efter den dag då delägaren upphörde att vara verksam i betydande 

omfattning i det ursprungliga bolaget. Tio år efter den dag att delägaren upphörde att vara 

aktiv i det ursprungliga bolaget skall aktierna inte längre anses kvalificerade, trots att samma 

verksamhet bedrivs vidare i ett annat bolag med anledning av att karenstiden för samma el-

ler likartad verksamhet även den löpt ut tio år efter dess att delägaren upphör att vara verk-

sam i det ursprungliga företaget eftersom att det med tidsperiod avses den tioåriga karens-

tiden. Det är därav samma tidsperiod man pratar om. Tolkningen står i linje med att be-

stämmelsen skulle anses obehövlig. I det fall andelsägaren startar upp en verksamhet som 

                                                 
50 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

51 Se hela paragrafen ovan. 

52 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

53 Se hela paragrafen ovan. 
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bedriver samma eller likartad verksamhet efter det att tio år förflutit sen delägaren var aktiv 

i det första bolaget borde karenstiden ha löpt ut och kvalificeringen av aktierna i det första 

bolaget påverkas inte av delägarens nystartade verksamhet.54 1997 förkortades karenstiden 

till att enbart omfatta en femårsperiod.55  

I 3:12-utredningens betänkande SOU 2002:52, en utredning som hade till syfte att se över 

beskattningen av utdelning och reavinst från fåmansföretag, uttalades att det numera, ge-

nom den ändring i lagtexten som gjordes 1995, är möjligt att flytta verksamheter mellan 

olika bolag utan att det ursprungliga bolaget smittas.56 Det ursprungliga företaget skall anses 

botat från smittan fem år efter det att delägaren upphörde att vara verksam i betydande 

omfattning i det ursprungliga bolaget.57  

SIL upphävdes från och med 1 januari 2000 genom SFS 1999:1230 och bestämmelsen för-

des över från 3 § 12 a mom. SIL till 57 kap 4 § 1 st. 1 p. IL. En marginell58 ändring gjorde 

under 200559 och det är 2005 års lydelse som gäller idag.60  

Lagtexten i sig ger ingen definition av vad som menas med samma eller likartad verksamhet 

och i förarbetena ges ingen ledning. Med anledning av avsaknad av ledning från lagtext och 

förarbeten får ledning sökas från rättspraxis. Förhandsbesked från SRN och avgöranden 

från HFD tolkas med anledning därav i följande avsnitt. 

Som tidigare nämnts är syftet med reglerna om samma eller likartad verksamhet att för-

hindra att delägare uppnår en skatteförmån genom att beskatta vinstmedel enbart i in-

komstslaget kapital. I följande avsnitt visas att det inte alltid är förmånligast att falla utanför 

reglernas tillämpningsområde. I vissa fall, som vid uttagsbeskattning, kan det vara mer för-

månligt för delägaren att inneha kvalificerade aktier för att därigenom undgå uttagsbeskatt-

ning. 

                                                 
54 Silfverberg drar samma slutsats, se Silfverberg, C, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009, häfte 7-8, 

s. 437-451, s. 448. 

55 Prop. 1996/97:45, s. 44. Syftet med den förkortade karenstiden redogörs för under avsnitt 2.3.2. 

56 SOU 2002:52, s. 291. 

57 SOU 2002:52, s. 291.  

58 Regeringens Proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, s. 85-86. 

59 SFS 2005:1136. 

60 Den aktuella lydelsen återfinns under avsnitt 2.3.2. 
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3.3 Tidigare praxis 

3.3.1 RÅ 1997 ref. 48 I och II 

HFD avgjorde i RÅ 1997 ref. 48 I och II två förhandsbesked från SRN som har haft stor 

betydelse för hur kriteriet samma eller likartad verksamhet skall tillämpas. Båda fallen gällde 

frågan om överföring av tillgångar från ett bolag till ett annat skulle leda till uttagsbeskatt-

ning med anledning av att överföringarna skedde till underpris. I det första fallet skulle en 

aktiepost av betydande värde överföras från ett företag i vilket delägarna var verksamma i 

betydande omfattning till ett företag i vilket delägarna inte skulle vara verksamma.61 I det 

andra fallet skulle i stället en fastighet överföras. Fastigheten skulle efter överlåtelsen fort-

sätta att nyttjas av det överlåtande bolaget.62 I bådan fallen ägde delägarna andelar i ett hol-

dingbolag som i sin tur var moderbolag till det bolag i vilket delägarna var verksamma i be-

tydande omfattning. I båda fallen skulle tillgångarna föras över från dotterbolaget till ett av 

delägarna nystartat bolag.63 

SRN framhöll i båda fallen att aktierna i det övertagande bolaget kan anses kvalificerade i 

det fall att det överlåtande och det övertagande bolaget bedriver samma eller likartad verk-

samhet. Samma eller likartad verksamhet föreligger enbart om den nya verksamheten ”[…] 

ligger inom ramen för den tidigare av aktieägaren/närstående bedrivna verksamheten 

[…]”64.  

I det första fallet uttalade SRN att ”[s]amma eller likartad verksamhet kan föreligga om ett 

bolag t.ex. övertagit ett aktieinnehav som betingats av den verksamhet i vilken aktieäga-

ren/närstående varit aktiv.” 65. I det andra fallet uttalade SRN att samma eller likartad verk-

samhet även ”[…] kan föreligga om ett bolag t.ex. övertagit en fastighet som använts i en 

verksamhet i vilken aktieägaren/närstående varit aktiv.” 66. 

HFD fastställde SRN:s beslut i båda fallen och tillade att ingen av delägarna eller dem när-

stående skulle vara verksamma i de nya bolagen så som stadgas i lagtexten och för att akti-

                                                 
61 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 1-2. 

62 RÅ 1997 ref. 48 II, s. 4. 

63 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 1-2 och II, s. 4. 

64 RÅ 1997 ref. 48 I och II, s. 2 och 5. 

65 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 2.  

66 RÅ 1997 ref. 48 II, s. 5. 
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erna skall vara kvalificerade krävs därav att de överlåtande och de övertagande bolagen be-

driver samma eller likartad verksamhet. I det första fallet uttalade HFD, utöver vad SRN 

framhållit, att anknytningen, med anledning av aktieinnehavet, mellan det överlåtande och 

det övertagande bolaget skulle komma att bestå även efter överlåtelsen.67 I det andra fallet 

uttalade HFD att den fastighet som överfördes skulle komma att innehas och förvaltas av 

det nya bolaget och användas i den överlåtande rörelsen även efter överlåtelsen och med 

anledning därav ansågs företagen bedriva samma eller likartad verksamhet.68 

Domen från HFD står i linje med den perspektivförflyttning som uttalades i förarbetena till 

3 § 12 a mom. SIL. Genom att bedömningen av vilket företag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet flyttats från det övertagande företaget till det överlåtande är det numera 

det överlåtande företaget som bedriver samma eller likartad verksamhet som det överta-

gande företaget. Delägarna är verksamma i betydande omfattning i det överlåtande företa-

get och aktierna i det övertagande företaget blir därmed kvalificerade även om andelsägarna 

inte är verksamma i betydande omfattning i det företaget.69 

Frågan i målet berörde i första hand inte kvalificerade andelar utan om uttagsbeskattning 

skulle föreligga. HFD uttalade att det krävs att vissa villkor är uppfyllda för att uttagsbe-

skattning skall underlåtas. Ett av villkoren var att överlåtelsen inte fick medföra någon 

otillbörlig skatteförmån i form av att man genom överlåtelsen försökt kringgå speciallag-

stiftningen för kvalificerade andelar. Med anledning av att aktierna skulle anses kvalificera-

de både i det överlåtande och det övertagande bolaget ansåg HFD att något kringgående av 

reglerna inte förelåg och aktierna skulle därmed inte uttagsbeskattas.70 Rättsfallet är ett tyd-

ligt exempel på att det i vissa fall lönar sig att två bolag anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet och att aktierna därav anses som kvalificerade. Hade aktierna inte ansetts som 

kvalificerade hade överlåtelsen eventuellt uttagsbeskattats vilket kan leda till en hög skatte-

belastning för ägarna i det överlåtande företaget. 

3.3.2 RÅ 1999 ref. 28.  

I det här fallet var det två fåmansföretag som ägdes av samma personer. Enbart en av del-

ägarna var aktiv i båda företagen och övriga var aktiva enbart i antingen det ena eller det 

                                                 
67 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 4.  

68 RÅ 1997 ref. 48 II, s. 7.  

69 För vidare diskussion kring perspektivförändringen se avsnitt 3.2. 

70 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 4.  
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andra företaget. Det ena aktiebolaget, härefter benämnt X AB, ägdes till 47,4 procent av 

passiva delägare och det andra företaget, härefter benämnt Y AB, till 31,6 procent av passi-

va delägare. X AB bedrev företagsrådgivning rörande finansieringsfrågor och Y AB:s verk-

samhet bestod enbart av förvaltning av en nationell fond. Frågan i målet rörde undantags-

regeln om utomståendes ägande i betydande omfattning i dåvarande 3 § 12 e mom. SIL, 

nuvarande 57 kap. 5 § IL.71  

SRN uttalade att utomståenderegeln inte blev tillämplig med anledning av att företagen be-

drev samma eller likartad verksamhet. Enligt SRN skulle vid avgörande om samma eller 

likartad verksamhet föreligger, utöver det som framkom genom RÅ 1997 ref. 48 I och II, 

beaktas verksamhetens inriktning samt vilka faktorer som påverkar inkomstgenereringen i 

bolagen.72 SRN ansåg att delägarnas aktiviteter i bolagen bidrog starkt till vinstgenereringen 

och att båda bolagens verksamheter bestod av finansiell rådgivning. Därav skulle de båda 

företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet och utomståenderegeln skulle 

därmed inte vara tillämplig.  

HFD höll inte med SRN i dess motivering och uttalade att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet ”[…] i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksam-

heten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag”73. Verksamheten skall, som 

HFD uttalade i RÅ 1997 ref. 48 I och II, ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verk-

samheten alternativt skall ett likartat samband föreligga mellan de båda verksamheterna.74 I 

fallet var det tal om två skilda verksamheter och ingen överföring hade gjorts mellan verk-

samheterna. HFD bedömde dock att utomståenderegeln inte skulle anses tillämplig, men 

inte på grund av att samma eller likartad verksamhet bedrevs utan, med anledning av att 

särskilda skäl ansågs föreligga. HFD fastställde därmed SRN:s förhandsbesked men ändra-

de motiveringen till beslutet. 

                                                 
71 RÅ 1999 ref. 28, s. 1-2. Utomståenderegeln innebär att delägares andelar inte skall anses kvalificerade i det 

fall utomstående, direkt eller indirekt, äger andelar i företaget. För att utomstående skall anses äga andelar av 
betydande omfattning skall andelsinnehavet uppgå till 30 procent av de totala andelarna i företaget.  

72 RÅ 1999 ref. 28, s. 2.  

73 RÅ 1999 ref. 28, s. 3. 

74 RÅ 1999 ref. 28, s. 3.  
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3.3.3 RÅ 2007 not 66 

I RÅ 2007 not 66 framkom att en franchisegivare och en franchisetagare inte skulle anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet då ett likartat samband inte ansågs föreligga mellan 

bolagen.75 Förutsättningarna i fallet var som följer: A.A ägde aktier i X AB som var ett ren-

odlat holdingbolag som hade som enda uppgift att förvalta aktierna i Y AB i vilket A.A var 

verksam i betydande omfattning. Y AB var ett franchisebolag som var franchisetagare till Z 

AB. Z AB:s verksamhet bestod i att äga varumärket samt att bedriva marknadsföring för 

franchisetagarna samt inköp av produkter från tredje part för försäljning till franchisetagar-

na. Y AB bedrev verksamhet i form av försäljning och montering av de produkter som 

köpts från Z AB. Z AB var ett fåmansföretag och ägdes av sex fysiska personer och ett ak-

tiebolag. A.A var en av delägarna i Z AB men bedrev enbart sedvanligt styrelsearbete i Z 

AB. Frågan i målet var om A.A:s aktier i Z AB kunde ses som kvalificerade med anledning 

av att Z AB ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som franchisetagaren Y AB.76 

SRN hänvisar i målet tillbaka till RÅ 1999 ref. 28 där det framkom att bestämmelsen i 57 

kap. 4 § 1 st. 1 p. IL i huvudsak tar sikte på de fall då hela eller delar av en verksamhet förs 

över till ett annat fåmansföretag där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen 

för den tidigare bedrivna verksamheten eller att det föreligger ett likartat samband mellan 

de två företagen. I nämnda fall görs ingen överföring mellan de aktuella företagen utan det 

är enbart fråga om en utdelning från Z AB till samtliga delägare, däribland A.A, och frågan 

var därav om utdelningen skulle beskattas enligt 3:12 reglerna med anledning av att aktierna 

i Z AB var kvalificerade.77 HFD fastställde SRN:s beslut att bolagen inte skulle anses bedri-

va samma eller likartad verksamhet.  

3.3.4 RÅ 2005 ref. 3 

Genom RÅ 2005 ref. 3 beslutade HFD att ett sådant likartat samband som enligt tidigare 

praxis innebär att samma eller likartad verksamhet skall föreligga inte föreligger mellan ett 

moderbolag och det överlåtande företaget i det fall en överföring sker till dotterbolaget. I 

målet ville en delägare bland annat få klarhet i frågan ifall aktierna i moderbolaget skulle an-

ses kvalificerade av den anledning att moderbolaget fick anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som det överlåtande företaget med anledning av att ett antal fastigheter fördes 

                                                 
75 RÅ 2007 not 66, s. 3.  

76 RÅ 2007 not 66, s. 1-2. 

77 RÅ 2007 not 66, s. 1-2. 
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över från det överlåtande företaget till moderbolagets dotterbolag. Den fysiska personen 

R.E ägde 100 procent av aktierna i X AB (det överlåtande företaget) samt 100 procent av 

aktierna i Y AB. Y AB var ett nybildat holdingbolag som i sin tur skulle bilda bolaget Nyab 

till vilket fastigheterna skulle överföras till skattemässigt värde från X AB. Nyab skulle rela-

tivt snart därefter säljas till en extern köpare till marknadspris, vilket var ett väsentligt högre 

pris än det skattemässiga värdet. Målet rörde i huvudsak om överlåtelsen skulle ses som en 

underprisöverlåtelse och därmed uttagsbeskattas. Sökanden frågade SRN ifall aktierna i Y 

AB och Nyab skulle anses kvalificerade, då det är en förutsättning för att uttagsbeskattning 

ej skall ske.78  

SRN beslutade att aktierna i Y AB inte skulle anses kvalificerade av den anledningen att 

E.R inte var verksam i betydande omfattning i företaget då hans arbetsinsatser inte kunde 

anses ha en påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Nästa steg blev därför att avgöra om 

E.R:s aktier i Y AB blev kvalificerade med anledning av att han varit verksam i betydanden 

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

här hänvisade SRN tillbaka till RÅ 1999 ref. 28 och uttalandet om att det skall vara en över-

föring av hela eller delar av verksamheten och att den nya verksamheten skulle ligga inom 

ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller ha ett likartat samband. I fallet rörde 

det sig om en verksamhetsgren i form av fastigheter som skulle överföras men till skillnad 

från tidigare fall avgjorda av HFD skedde inte överföringen mellan de bolag som skulle an-

ses bedriva samma eller likartad verksamhet utan mellan det ena företaget och det andra fö-

retagets dotterbolag. Frågan var därmed om det kunde föreligga ett likartat samband mellan 

moderbolaget och det överlåtande bolaget trots att det var det överlåtande bolaget och dot-

terbolaget som kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet. 79  

SRN uttalade att i det fall moderbolaget endast bedriver förvaltning av aktierna i dotterbo-

laget kan det ligga nära till hands att jämställa moderbolagets verksamhet med den verk-

samhet som bedrivs i dotterbolaget. SRN tar dock här hänsyn till andra punkten i 57 kap 4 

§ 1 st. IL. I den berörda paragrafen finns ingen hänvisning till att aktierna kan anses kvalifi-

cerade i det fall delägaren varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet. SRN går på bestämmelsens ordalydelse men framhåller samtidigt att 

även om en sådan skillnad mellan första och andra punkten inte var åsyftad av lagstiftaren 

                                                 
78 RÅ 2005 ref. 3, s. 1-2. 

79 RÅ 2005 ref. 3, s. 2-3. 
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är lagtexten tydlig. För att aktier skall anses kvalificerade då ett bolag direkt eller indirekt 

äger aktier i ett annat bolag kan aktierna enbart anses kvalificerade i det fall andelsägaren el-

ler någon närstående varit verksam i betydande omfattning i det bolag i vilket det först-

nämnda företaget direkt eller indirekt äger andelar i. Med anledning av ordalydelsen i para-

grafens andra punkt anser SRN att ett likartat samband inte kan föreligga mellan moderbo-

laget och det överlåtande företaget i det fall överlåtelsen sker till dotterbolaget. HFD fast-

ställde SRN:s beslut.80 

3.3.5 Kommentarer kring tidigare praxis 

I RÅ 1999 ref. 28 beslutar HFD att samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på 

de situationer då hela eller delar av verksamheten förs över till ett annat bolag. HFD uteslu-

ter därmed inte att samma eller likartad verksamhet kan föreligga även i de fall att ingen del 

av verksamheten överförs.81 De förutsättningar som HFD uppställt för att samma eller lik-

artad verksamhet skall bedrivas bör tolkas som att de kan delas upp i två delar. Antingen 

skall en verksamhetsöverföring ske och då krävs det att det övertagande företagets verk-

samhet ligger inom ramen för det övertagande företagets verksamhet. Den andra förutsätt-

ningen, som bör tolkas fristående från den första, är att ett likartat samband föreligger mel-

lan de båda bolagen. Det bör därav inte krävas att en verksamhetsöverföring faktiskt sker 

mellan de båda bolagen utan det är tillräckligt om det föreligger ett likartat samband mellan 

de bolag som kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Tolkningen stöds av 

HFD:s uttalande i RÅ 2007 not 66. HFD framhöll att någon överföring av verksamhet inte 

hade skett mellan bolagen och att det heller inte föreligger något likartat samband mellan 

företagen.82 I rättsfallet får HFD anses ha separerat kriterierna och behandlat dem var för 

sig.  

En fråga som bör ställas är vad som avses med verksamhet i kriteriet samma eller likartad 

verksamhet. I RÅ 1997 ref. 48 I var det fråga om en aktiepost som fördes över från ett bo-

lag till ett annat och i RÅ 1997 ref. 48 II var det en fastighet som fördes över. HFD uttala-

de inte i något av fallen att det skulle vara en verksamhet eller en del av en verksamhet som 

fördes över utan uttalade enbart att den aktiepost som fördes över betingades av det över-

låtande bolagets verksamhet samt att fastigheten skulle komma att användas av det över-

                                                 
80 RÅ 2005 ref. 3, s. 3. 

81 SOU 2002:52, s. 314. 

82 RÅ 2007 not 66.  
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låtande företaget även efter överlåtelsen.83 Vad som avses med verksamhet definieras inte i 

IL. Före skattereformen 1990 användes ordet rörelse när det gällde inkomstbeskattning. I 

samband med reformen kom rörelse att ingå i inkomstslaget näringsverksamhet. Av 2 kap. 

24 § IL kan utläsas att rörelse är en begränsad del av en näringsverksamhet då rörelse inte 

inkluderar kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. I propositionen till skatte-

reformen görs en jämförelse med andra bestämmelser som reglerar rörelse. Bestämmelser-

na löd tidigare som följer: ”[m]ed rörelse avses annan verksamhet än innehav av kontanta 

medel eller värdepapper. Innehav av kontanta medel eller värdepapper hänförs dock till en 

rörelse om medlen eller värdepapperen innehas som ett led i rörelsen.”84. I IL kom man att 

använda ordet näringsverksamhet i stället för verksamhet, som man använt i de tidigare be-

stämmelserna. Någon förklaring till definitionsbytet ges inte i förarbetena. Att ordet verk-

samhet byts ut mot näringsverksamhet borde innebära att lagstiftaren valt att jämställa de 

båda begreppen. Näringsverksamhet definieras dock inte heller i IL utan där stadgas enbart 

att ”[a]ll näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som en enda 

näringsverksamhet”85.  

Med anledning av att verksamhet bör likställas med näringsverksamhet och att rörelse är en 

inskränkning av en näringsverksamhet borde värdepapper och kontanta medel kunna utgö-

ra en näringsverksamhet. En överföring av värdepapper bör därav kunna ses om en överfö-

ring av en del av en verksamhet. Det bör därav redan i RÅ 1997 ref. 48 varit tal om en 

verksamhetsöverföring både vid överföringen av aktieposten och fastigheten, dock inte en 

hel verksamhetsöverföring utan en del av en verksamhet. HFD kan därav ha ansett att en 

överföring av en del av verksamhet förelåg i båda fallen i RÅ 1997 ref. 48 och att man först 

i RÅ 1999 ref. 28 uttryckligen beslutade att det i huvudsak skulle vara fråga om överföring 

av en verksamhet eller en verksamhetsgren.  

SRN uttalade i RÅ 1999 ref. 28 att de omständigheter som skall beaktas vid avgörande om 

samma eller likartad verksamhet föreligger är verksamhetens inriktning, källa till vinstgene-

rering samt ifall en ägaridentitet föreligger mellan bolagen. HFD höll inte med SRN och 

hänvisade i stället till syftet med bestämmelsen och att det därav borde krävas att åtminsto-

ne en del av en verksamhet förs över. Det räcker därmed inte att företagen har samma äga-

                                                 
83 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 4 och II, s. 7. 

84 Regeringens proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen, del 2, s. 44. 

85 14:12 1 st. 1 men. IL. 
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re eller att de är verksamma inom samma bransch för att de skall anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet.86  

Endast i två av de fem fall som prövats av HFD ansågs att företagen bedrev samma eller 

likartad verksamhet. Sammanfattningsvis krävs, enligt HFD, att det i huvudsak skall vara 

fråga om en överföring av en verksamhet eller del av en verksamhet eller att det finns ett 

likartat samband mellan det överlåtande och det övertagande företaget.87 Om det överta-

gande företaget innehar och förvaltar en överlåten fastighet skall det överlåtande och det 

övertagande bolaget anses bedriva samma eller likartad verksamhet.88 Även värdepappers-

överföring kan leda till att företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet under 

förutsättning att verksamheten, vilket i det här fallet är förvaltning av värdepapper, ligger 

inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten89 Rådgivning åt företag rörande finan-

siering har inte ansetts ha ett likartat samband med förvaltning av en nationell fond.90 Vad 

gäller en franchisegivare och en franchisetagare har ett likartat samband inte ansetts förelig-

ga då ingen överföring skett mellan bolagen.91  

Efter HFD:s tidigare praxis fanns fortfarande möjlighet att överföra tillgångar från ett bo-

lag till ett annat bolags dotterföretag utan att samma eller likartad verksamhet ansågs före-

ligga mellan det överlåtande bolaget och moderbolaget. En sådan överföring förutsätter 

dock att delägaren inte är verksam i betydande omfattning i vare sig moderbolaget eller dot-

terbolaget.92 Dock uppstod uttagsbeskattning i ett sådant fall. 

3.4 Senare praxis: RÅ 2010 ref.11, Köpeskillingsmålen m.fl. 

3.4.1 Perspektivförändring  

I föregående kapitel framhålls att lagstiftaren har valt att göra en perspektivförändring i be-

stämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Stöd för förändringen går att finna i prax-

                                                 
86 SOU 2002:52, s. 314 samt Silfverberg, C, Samma eller likartad verksamhet, s. 447. 

87 RÅ 1999 ref. 28, s. 3, RÅ 2005 ref. 3, s. 3 och RÅ 2007 not 66, s. 3. 

88 RÅ 1997 ref. 48 II, s. 7. 

89 RÅ 1997 ref. 48 I, s. 4. 

90 RÅ 1999 ref. 28, s. 3.  

91 RÅ 2007 not 66, s. 3.  

92 57:4 1 st. 2 p. IL samt RÅ 2005 ref. 3, s. 3. 
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is från HFD samt förarbeten.93 Perspektivförändringen skedde till det övertagande företa-

gets verksamhet och det var den här verksamheten som användes som utgångspunkt för att 

se om det överlåtande bolaget kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet som 

det övertagande och att aktierna i det övertagande företaget därav blev kvalificerade.94  

Genom de fem förhandsbesked som avgjorts av HFD genom RÅ 2010 ref. 11 har SRN, 

vilket HFD fastställt, uttalat att bestämmelsen inte avser enbart de fall vari aktierna i det 

övertagande bolaget skall anses kvalificerade. Jämförelsen om vilket bolag som skall anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet görs beroende på vilket företags aktier som skall 

anses kvalificerade. SRN uttalar vidare att en sådan tolkning står i linje med lagstiftningens 

syfte ”att det inte ska vara möjligt […] att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett 

annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade 

verksamheten fortsätter”95 och på så vis undgå 3:12 reglerna.96 Genom RÅ 2010 ref. 11 har 

HFD klarlagt att det nya och det ursprungliga företaget kan anses bedriva samma eller lik-

artad verksamhet och att aktierna i det ursprungliga företaget därav kan anses kvalificerade 

då förvaltning av kapital eller fastighetsuthyrning sker i det ursprungliga företaget.97  

Genom att HFD har uttalat att det inte är av betydelse vilket bolag som skall anses bedriva 

samma eller likartad verksamhet är det inte längre möjligt att flytta verksamheten till ett nytt 

bolag samtidigt som man lägger det ursprungliga bolaget i träda i syfte att komma ur 3:12 

reglerna. Verksamheten i det övertagande företaget smittar numera aktierna i trädabolaget.  

3.4.2 Karenstiden 

Frågan om den femåriga karenstidens tillämplighet ställdes på sin spets först genom RÅ 

2010 ref. 11. Dessförinnan hade karenstiden inte behandlats i praxis utan den allmänna 

uppfattningen var, som uttalats i SOU 2002:52, att ett företag kunde flytta sin verksamhet 

till ett annat bolag för att efter fem år plocka ut vinstmedel i det ursprungliga bolaget till 

                                                 
93 RÅ 1997 ref. 48 I och II samt Prop. 1995/96:109, s. 88. 

94 Se RÅ 1997 ref. 48 I och II samt RÅ 2005 ref. 3, där det i samtliga fall frågades ifall aktierna i det överta-
gande, det ”nya” företaget, skulle anses kvalificerade med anledning av att samma eller likartad verksamhet 
bedrevs i det överlåtande, ursprungliga, företaget.  

95 RÅ 2010 ref. 11, s. 2 (I), s. 6 (II), s. 9 (III), s. 12 (IV) samt s. 13 (V). 

96 SRN hänvisar i fallen till prop. 1989/90:110, del 1, s. 468 och 703 f.; jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II. 

97 RÅ 2010 ref. 11, s. 2 och 4 (I), s. 6-7 (II), s. 9-10 (III), s. 12 (IV) s. 13-14 (V). 
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beskattning i inkomstslaget kapital. Den fortsatt bedrivna verksamheten skulle därmed inte 

smitta det bolag i vilket verksamheten tidigare bedrivits.98  

Genom RÅ 2010 ref. 11 I ställdes frågan ifall aktier i ett moderbolag skulle anses kvalifice-

rade även efter det att moderbolaget avyttrat det dotterbolag i vilket andelsägaren var verk-

sam i betydande omfattning till ett bolag som även det ägdes av andelsägaren. SRN yttrade 

att så var fallet då moderbolaget och dotterbolaget ansågs bedriva samma eller likartad 

verksamhet, vilket innebar att aktierna skall anses kvalificerade även efter det att fem år 

passerat sen andelsägaren upphörde att vara aktiv i det vilande bolaget i vilket kapitalför-

valtning bedrivs.99 HFD fastställde SRN:s beslut.100 

Beslutet att karenstiden fortsätter att löpa framkom ännu tydligare i RÅ 2010 ref. 11 IV. A 

ägde andelar i bolaget Y AB som i sin tur ensam ägde bolaget Z AB och 49 procent av X 

AB. A:s aktier i Y AB hade tidigare ägts av hans far fram till 2006. Verksamheten hade tidi-

gare bedrivits i X AB men överfördes 1986 till Y AB. 1993 fördes verksamheten över från 

Y AB till Z AB och bedrivs där än i dag. Fadern hade fram till sin död varit verksam i bety-

dande omfattning i verksamheten. Y AB bedrev igen annan verksamhet än att äga aktier i 

de övriga bolagen och X AB bedrev fastighetsuthyrning av den fastighet som användes i 

verksamheten.101 Trots att överföringen av verksamhet skett först 1986 och sedan igen 

1993, ansågs samma eller likartad verksamhet bedrivas i X AB som i Z AB, i vilket A var 

verksam i betydande omfattning och hans far tidigare varit verksam. Det är därav inte av 

betydelse när i tiden verksamhetsöverföringen skett så länge andelsägaren eller någon när-

stående varit verksam i betydande omfattning i den verksamhet som överlåtits. 

SRN beslutade även, vilket fastställdes av HFD, att samma eller likartad verksamhet skulle 

anses föreligga i det fall en verksamhet lades vilande under tre år och därefter startades upp 

i ett nytt bolag, trots att inga tillgångar förts över från den ursprungliga verksamheten till 

den nya.102 En fråga som bör ställas är då om företagen skulle anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet i det fall delägaren upphör att vara aktiv i bolaget och först efter fem år 

startat upp den nya verksamheten. Så torde inte vara fallet. Skillnaden mellan exemplet och 

                                                 
98 SOU 2002:52, s. 291. 

99 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 2. 

100 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 4. 

101 RÅ 2010 ref. 11 IV, s. 11. 

102 RÅ 2010 ref. 11 III, s. 9-10. 
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RÅ 2010 ref. 11 IV är att ingen verksamhet bedrivits under fem år i exemplet medan verk-

samheten i det senare fallet flyttats mellan olika företag men under samtliga år varit en aktiv 

verksamhet i vilket andelsägaren eller närstående varit verksam i betydande omfattning un-

der hela verksamhetstiden. Frågan har ännu inte varit uppe för prövning i SRN eller HFD.  

3.4.3 Bolagsuppdelning 

3.4.3.1 Förvaltning av fastighet 

Genom RÅ 2010 ref. 11 beslutades att kriteriet samma eller likartad verksamhet skall anses 

uppfyllt om en verksamhet delas upp på två bolag. Uppdelningen skedde i de flesta av fal-

len genom att den aktiva verksamheten överfördes till ett nytt bolag samtidigt som kapital-

förvaltning eller fastighetsuthyrning fortsatte bedrivas i det ursprungliga företaget.103 Även 

det motsatta förhållandet var uppe till prövning innebärande att kapitalförvaltningen flytta-

des över till ett nytt bolag samtidigt som den ursprungliga verksamheten fortsättningsvis 

bedrevs i det ursprungliga företaget.104 

Två av fallen i RÅ 2010 ref. 11 avsåg fastighetsuthyrning. I det ena fallet skulle verksamhe-

ten, bestående av detaljhandel inom möbelbranschen överföras från ursprungsföretaget till 

två av sökanden nystartade företag. Företagen skulle därefter överlåtas på sökandens re-

spektive barn. Ursprungsföretaget skulle bedriva fastighetsuthyrning av den fastighet varpå 

de respektive verksamheterna bedrevs samt upplåtelse av rätten till varumärket. SRN utta-

lade, vilket HFD fastställde, att verksamheten skulle anses uppdelad på tre bolag och därav 

ansågs samma eller likartad verksamhet bedrivas. 

 I det andra fallet, som tagits upp under avsnitt 3.4.2 gällande överföringen av verksamhet 

som skett redan 1986, flyttades verksamheterna från ett bolag till ett annat och sedan vidare 

till ett tredje. I det ursprungliga företaget bedrevs fastighetsförvaltning på vilket verksamhe-

ten bedrevs. Det fastighetsförvaltande företaget och det företag i vilket verksamheten nu 

bedrevs ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet med anledning av att verksamhe-

ten sedan 1986 varit uppdelad på två bolag. Att verksamhetsuppdelningen skett för mer än 

20 år sedan var inte av betydelse då delägaren eller närstående sedan uppdelningen varit 

verksam i betydande omfattning i den verksamhet som flyttats mellan de olika bolagen.105 

                                                 
103 RÅ 2010 ref. 11 II, III, IV och IV. 

104 RÅ 2010 ref. 11 I. 

105 RÅ 2010 ref. 11 IV, s. 12. 
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I ett beslut från SRN blev utgången den motsatta. I fallet förvaltade X AB, ägt av sökan-

den, en fastighet som tidigare ägts av andra bolag inom koncernen. Före dess att X AB tog 

över förvaltningen hade fastigheten överförts till koncernens grundare, vilken är närstående 

till sökanden, och därefter ärvts av sökanden genom ett kommanditbolag i vilket X AB var 

komplementär. Vid upplösning av kommanditbolaget tillskiftades X AB fastigheten. Ingen 

av sökandena var verksamma i betydande omfattning i X AB och företagets enda verksam-

het var att förvalta fastigheten och hyra ut den till ett annat bolag inom koncernen. X AB 

ansågs inte bedriva samma eller likartad verksamhet som något annat bolag inom koncer-

nen med anledning av att fastigheten ägts privat under en tid och att syftet med reglerna i 

57 kap 4 § 1 st. 1 p. IL är att arbetsinkomster inte skall kunna omvandlas till lägre beskattad 

inkomst, vilket inte blir fallet här. Det var heller inte av betydelse för bedömningen att fas-

tigheten hyrdes ut till ett annat bolag inom koncernen.106 

Det som framförallt skiljer förhandsbeskedet från SRN från RÅ 2010 ref. 11 I och IV är att 

sökanden aldrig varit verksamma i något av de andra bolagen inom koncernen. Av uppgif-

terna framgår inte ifall någon av deras närstående varit verksam i något av de övriga bola-

gen. Det finns därav en minimal risk att arbetsinkomster skulle överföras från något av de 

övriga bolagen i koncernen i syfte att erhålla en lägre beskattning. I RÅ 2010 ref. 11 I och 

IV hade sökanden eller dess närstående varit verksamma i betydande omfattning i det före-

tag som tidigare bedrivit verksamheten i vilken fastigheten ingick. Upparbetade arbetsin-

komster kan därav föras över, i form av hyreskostnader, från verksamhetsbolaget till det 

fastighetsförvaltande bolaget.  

3.4.3.2 Kapitalförvaltning av vinstmedel 

I RÅ 2010 ref. 11 I var det fråga om en överföring i form av utdelning mellan dotterbolaget 

och moderbolaget. Efter utdelningen skulle aktierna i dotterbolaget överföras, till under-

pris, till ett av sökanden nystartat bolag. SRN ansåg att den verksamhet som tidigare enbart 

bedrivits i dotterbolaget nu delats upp i två bolag där den huvudsakliga verksamheten be-

drevs vidare i det ursprungliga bolaget medan kapitalförvaltningen, som tidigare bedrivits i 

dotterbolaget av dess upparbetade kapital, flyttades över till moderbolaget. I det här fallet 

uttalades redan i bakgrundsbeskrivningen att den verksamhet som bedrevs i det ursprungli-

ga bolaget även bestod av att förvalta det kapital som genererats i verksamheten.107 I ett al-

                                                 
106 Dnr. 64-11/D. Förhandsbeskedet har inte överklagats.  

107 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 2.  
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ternativt förfarande i samma fall skulle dotterbolaget överföras till ett av sökanden nystartat 

bolag, Nyab, till underpris. Aktierna skulle därefter lösas in av moderbolaget till marknads-

pris. Även här ansågs samma eller likartad verksamhet föreligga mellan dotterbolaget och 

Nyab. SRN ger ingen uttrycklig förklaring till varför kriteriet skall anses uppfyllt men beslu-

tet bör kunna tolkas som att kapital överförts från dotterbolaget genom att kapital tillskju-

tits Nyab genom inlösen av aktierna.  

I RÅ 2010 ref. 11 V går SRN ytterligare ett steg längre och fastställer att verksamheten skall 

anses uppdelad på två bolag genom att den kapitalvinst som uppkom genom att ett dotter-

bolag såldes till en extern köpare tillföll ett holdingbolag i stället för att tillfalla moderbola-

get. Moderbolagets verksamhet kom därav att delas upp på två bolag, moderbolaget och 

Holding.108 HFD, som fastställde SRN:s beslut, har i det här fallet utvidgat kriteriet om 

samma eller likartad verksamhet genom att besluta att kriteriet är uppfyllt genom att kapital 

härrör från den ursprungliga verksamheten och smittar därigenom den säljande verksamhe-

ten. Det kapital som förvaltas i Holding skall sedan lånas ut till moderbolaget med dotter-

bolag.  

Skatteverket yttrade i en kommentar till RÅ 2010 ref. 11 I, efter det att HFD fastställt 

SRN:s förhandsbesked, att samma eller likartad verksamhet skall anses föreligga i de fall 

vinstmedel på något sätt överförts till ett nytt bolag, under förutsättning att verksamheten i 

vilket vinsten genererats fortsätter att bedrivas.109 Det bör kunna argumenteras att Skatte-

verket i det här fallet gjort en vidare tolkning än vad HFD avsett. HFD har inte uttalat att 

samma eller likartad verksamhet skall föreligga i varje fall då vinstmedel på något sätt över-

förs till ett nytt bolag. Skatteverket uttalar vidare i sin kommentar att ”[k]ontroll behöver 

göras om det finns ytterligare bolag som ägs av den skattskyldige eller närstående och om i 

så fall vinstmedlen från det aktuella bolaget på något sätt kan anses härröra från verksam-

heten som bedrivs eller har bedrivits i ett kvalificerat bolag.”110. En sådan tolkning skulle 

leda till att samtliga bolag som ägs av samma ägare skulle anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet så fort någon form av vinstmedel förs mellan bolagen. De fall som avgjorts av 

                                                 
108 RÅ 2010 ref. 11 V, s. 13. 

109 Rättsfall från Regeringsrätten; Samma eller likartad verksamhet, Dnr/målnr/löpnr 1626-09, hämtad 2010-
03-16 kl. 10:37. 

110 Rättsfall från Regeringsrätten; Samma eller likartad verksamhet, Dnr/målnr/löpnr 1626-09, hämtad 2010-
03-16 kl. 10:37. 
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HFD har enbart behandla överföring av vinstmedel i form av utdelning111, överföring av 

aktier till underpris som sedan löstes in av det överlåtande företaget till marknadspris112, 

samt överföring av vinstmedel i form av att köpeskillingen från försäljningen tillföll det säl-

jande bolaget113. Då HFD inte uttryckligen uttalat att två bolag skall anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet i varje fall då vinstmedel härrör från ett företag i vilket verksamhe-

ten fortfarande bedrivs torde Skatteverket ha gjort en för vid tolkning av praxis. 

3.4.3.3 Ingen överföring av tillgångar 

Genom RÅ 2010 ref. 11 III har HFD beslutat att det inte krävs att verksamhet flyttas över 

i form av materiella tillgångar. Det är tillräckligt att en överföring sker av immateriella till-

gångar. I fallet hade verksamheten delats upp på två bolag genom att förvaltningen av det 

upparbetade kapitalet i den ursprungliga verksamheten behållits i företaget medan verk-

samheten flyttats över till ett annat företag. I fallet skedde ingen överföring av tillgångar 

mellan bolagen. A som ägde det ursprungliga företaget hade upphört med verksamheten 

och i stället börjat som anställd i ett annat företag, i vilket han inte hade något ägarintresse, 

i vilket hans arbetsuppgifter skiljde sig markant från arbetsuppgifterna i den verksamhet 

som han tidigare bedrivit. Tre år därefter beslutade A att starta en ny konsultverksamhet 

som i huvudsak motsvarar den som tidigare bedrevs i det vilande bolaget. Företaget be-

drevs som enskild näringsverksamhet och A ämnade överföra verksamheten till ett av ho-

nom nystartat aktiebolag.114 

SRN hänvisar även här tillbaka till RÅ 1999 ref. 28 där det framgår att bestämmelsen i hu-

vudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten förs över till ett annat 

bolag eller där ett likartat samband föreligger mellan bolagen. Trots att A inte förde med sig 

några materiella tillgångar från det ursprungliga bolaget till det nystartade bolaget ansåg 

SRN att bolagen bedrev samma eller likartad verksamhet. Med anledning av att det ur-

sprungliga företaget förvaltade kapital som upparbetats i det företaget fick företaget anses 

ha behållit delar av den ursprungliga verksamheten. SRN uttalade att den konsultverksam-

het som bedrevs i det nya företaget var knuten till A:s person genom hans kunskaper och 

affärskontakter och därav var det inte av betydelse att inga materiella tillgångar flyttats över 

                                                 
111 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 2. 

112 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 2. 

113 RÅ 2010 ref. 11 V, s. 13. 

114 RÅ 2010 ref. 11 III, s. 8.  



  

 
30 

från det ursprungliga bolaget till det nystartade utan en verksamhetsöverföring ansågs ändå 

ha skett. Verksamheten hade därigenom delats upp på två bolag.115 

3.4.4 Tillgodogörande av kapital i form av köpeskilling 

Efter det att HFD avgjorde de fem förhandsbeskeden genom RÅ 2010 ref. 11 har det i lit-

teraturen diskuterats ifall köpeskilling kan likställas med utdelning vid avgörande om två fö-

retag bedriver samma eller likartad verksamhet. Diskussion har förts kring ifall den köpe-

skilling som erhålls av moderbolag vid avyttring av dess dotterbolag kan likställas med en 

utdelning från dotterbolaget till moderbolaget. Så har inte ansetts vara fallet med anledning 

av att köpeskilling inte rimligen skulle kunna likställas med utdelning och att ingen uppdel-

ning av verksamheten skall anses ha skett. I litteraturen framhålls även att om en sådan 

jämförelse skulle göras skulle det få stora konsekvenser då transaktioner av det här slaget är 

starkt förekommande i näringslivet.116 

I oktober 2011 fastställde HFD två förhandsbesked från SRN, HFD 2011 ref. 75 samt 

HFD 2011 not 88, rörande kriteriet samma eller likartad verksamhet där köpeskilling vid 

försäljning av dotterbolag innebar att företagen ansågs bedriva samma eller likartad verk-

samhet.117 Målen kommer vidare gemensamt refereras till som Köpeskillingsmålen. I det 

ena fallet skulle vissa transaktioner genomföras för att underlätta för ett kommande genera-

tionsskifte. Sökandena ägde och var verksamma i betydande omfattning i bolaget X AB. 

Aktierna i X AB skulle överlåtas till ett nystartat holdingbolag som ägdes av de sökande. 

Därefter skulle utdelning först ske från X AB till Holding och därefter skulle X AB säljas 

till underpris till två av de tre sökanden nystartade bolag. Holding skulle i sin tur säljas till 

ett av en av sökanden nystartat bolag, Nyab 2, till underpris. Efter ovannämnda transaktio-

ner skulle en av följande åtgärder genomföras: Holding skulle fusioneras med Nyab 2, lik-

videras, säljas till marknadspris till en extern köpare alternativt skulle utdelning av Holdings 

tillgångar ske till Nyab 2.118  

SRN yttrade att vinstutdelning sker från X AB till Holding, alternativt kan samma belopp 

överföras genom en kapitalvinst då X AB överlåts från Holding till Nyab 1, som ägs av två 

                                                 
115 RÅ 2010 ref. 11 III, s. 9. 

116 Asklöf, S, och Zinders, R. Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, Svensk Skattetidning 2011, häfte 1, 56-
68 s. 61. 

117 HFD 2011 ref. 75 samt HFD 2011 not 88. 

118 HFD 2011 ref. 75. 
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av de sökande. Holding kommer därigenom att tillgodogöra sig kapital som genererats i 

den verksamhet i vilket sökanden varit verksamma i betydande omfattning och kan därige-

nom härledas till sökandens arbetsinsatser i företaget. Holding kommer därigenom att be-

driva kapitalförvaltning av det kapital som genererats i X AB. Kapitalförvaltningen kommer 

sedan att övertas av Nyab 2 genom någon av de åtgärder som redogjorts för ovan. SRN ut-

talade vidare att det inte är av betydelse ifall Nyab 2 tillgodogör sig kapitalet direkt genom 

fusion, likvidation eller utdelning eller indirekt genom försäljning av bolaget.119 

SRN avgjorde ytterligare ett förhandsbesked samma dag.120 I fallet hade en omfattande om-

strukturering genomförts. Företagen Å och Ä, som ägdes av de båda sökanden, som tidiga-

re indirekt ägt aktier i X AB i vilket sökanden var verksamma i betydande omfattning, sålde 

aktierna i det företag som i sin tur indirekt ägde aktierna i X AB till marknadspris till ett av 

sökandena, samt en extern ägare, gemensamt ägt företag. Aktierna i Å och Ä såldes i sin tur 

till underpris till de båda sökandens respektive nystartade företag A AB och B AB. Frågan i 

målet var ifall aktierna i A AB respektive B AB skulle anses kvalificerade.121  

SRN uttalade att Å och Ä genom försäljningen, till markandspris, av det bolag som indirekt 

ägde X AB tillgodogjort sig kapital från X AB som kan hänföras till sökandenas arbetsin-

satser i bolaget. Verksamheten i Å och Ä har efter försäljningen bestått i förvaltning av ka-

pitalet. Kapitalförvaltningen övertas i sin tur av A AB och B AB genom likvidation av Å 

och Ä. Därav skall A AB och B AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X 

AB och aktierna i A AB och B AB skall därmed utgöra kvalificerade andelar. HFD fast-

ställde SRN:s förhandsbesked.122 

Avgörandena visar på att HFD utvidgat kriteriet om samma eller likartad verksamhet till att 

verksamheten i ett bolag skall anses uppdelad då en köpeskilling från försäljning av ett bo-

lag i vilka delägarna varit verksamma i betydande omfattning överförs till ett nytt bolag som 

ägs av samma parter. Diskussionen som tidigare förts i litteraturen har därigenom visats 

vara felaktig och köpeskilling skall likställas med utdelning. Efter HFD:s senaste avgöran-

den kan även tilläggas att Skatteverket får anses ha haft rätt i sitt uttalande om att det räcker 

                                                 
119 HFD 2011 ref. 75, s. 4. 

120 HFD 2011 not 88. 

121 HFD 2011 not 88. 

122 HFD 2011 not 88, s. 2. 



  

 
32 

med att kapital på något vis härrör från verksamheten, även om uttalandet vid den tidpunk-

ten får anses ha varit för utvidgat. 

Ytterligare ett fall som styrker argumentet att det räcker med att kapital härrör från en verk-

samhet är ett förhandsbesked från SRN som avgjordes i oktober 2011.123 I fallet var sökan-

den verksam i Y AB som ägdes av X AB, i vilket sökanden var ensam ägare, samt direkt 

genom sökanden själv. Samtliga aktier i Y AB såldes till ett utländskt bolag, som inte var ett 

fåmansföretag, för en ersättning i form av 1 % av aktierna i det köpande bolaget. Y AB har 

genom vidare omstruktureringar köpts tillbaka av sökanden genom ett nystartat bolag ägt 

av sökanden. SRN uttalade att X AB har tillgodogjort sig kapital som genererats i Y AB 

som kan härledas till sökandens arbetsinsatser i det bolaget genom att X AB sålt aktierna i 

Y AB till marknadspris. X AB har därigenom kommit att bedriva förvaltning, först av akti-

erna i det köpande bolaget och sedan av det kapital som trätt i dess ställe. Därav skall X AB 

och Y AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Förhandsbeskedet har överkla-

gats till HFD men har ännu inte varit uppe för avgörande. Med anledning av hur HFD ti-

digare dömt i liknande fall torde utgången även här bli att HFD fastställer SRN:s förhands-

besked.124  

I efterbyarna av fallen från HFD har uttalats att HFD gått ett steg längre och jämställt kö-

peskilling med utdelning.125 Vid en jämförelse mellan Köpeskillingsmålen och RÅ 2010 ref. 

11 bör diskussion även kunna föras kring ifall HFD redan i RÅ 2010 ref. 11 V yttrat att två 

bolag skall anses bedriva samma eller likartad verksamhet i det fall köpeskilling överförs 

mellan bolagen. SRN uttalade att verksamheten delats upp på två bolag genom att över-

skottet från försäljningen i stället tillföll ett annat bolag än det bolag som från början ägde 

det bolag som såldes till externa köpare.126 Överskottet uppstod då bolaget såldes till mark-

nadspris vilket innebär att det rör ett överskott på en köpeskilling. HFD kan därav redan i 

tidigare fall uttryck att en köpeskilling kan smitta verksamheten i ett trädabolag.  

                                                 
123 Dnr. 49-11/D. 

124 Även i Dnr. 94-10/D har SRN beslutat att samma eller likartad verksamhet ska anses bedrivas mellan två 
företag där kapitalet i det ena företaget härrör från verksamheten i vilket sökanden varit verksam i betydan-
de omfattning med anledning av att det bolag i vilket kapitalförvaltning skett sålts till en extern köpare. 
Förhandsbeskedet har inte överklagats.  

125 Segerberg, J, och Benson, F, HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet, hämtad 2012-
04-03 kl. 09:53 och Lundin, B, Samma eller likartad verksamhet smittar även köpeskilling, hämtad 2012-04-03 kl. 
09:55 (i artikeln behandlas dock inte avgöranden från HFD utan ett liknande fall avgjort av SRN, Dnr. 94-
10/D, som inte överklagats till HFD. 

126 RÅ 2010 ref. 11 V, s. 13. 
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3.4.5 Ägarsamband 

En fråga som bör ställas är om det krävs att andelsägaren även äger andelar i det företag 

som anses bedriva samma eller likartad verksamhet eller om det är tillräckligt att denne är 

aktiv i företaget för att kriteriet om samma eller likartad verksamhet skall vara uppfyllt. Or-

dalydelsen i bestämmelsen uttalar enbart att andelsägaren eller någon närstående skall ha 

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

verksamhet för att aktierna skall anses kvalificerade.127 Det framgår inte av bestämmelsen 

att andelsägaren eller närstående måste äga andelar i det företag som anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet. Som redogjorts för under avsnitt 2.3.2 krävs att andelsägaren är 

verksam i betydande omfattning i företaget. För att kriteriet om verksam i betydande om-

fattning skall vara uppfyllt krävs inte att personen är delägare i bolaget utan avgörande fak-

tum är hur aktiv personen är i företaget.128  

Frågan kring ifall ägarsamband krävs för att kriteriet om samma eller likartad verksamhet 

skall vara uppfyllt har diskuterats i litteraturen.129 Åsikten i tidigare litteratur synes vara att 

det skall krävas att andelsägaren även äger andelar i det företag som anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet och att det inte är tillräckligt att denne enbart är aktiv i bolaget.130 

Vad som däremot skulle tala emot argumentet är att SRN år 2008 givit ett förhandsbesked 

där fråga var ifall aktierna i X AB, i vilket sökanden var andelsägare skulle anses kvalificera-

de med anledning av att sökanden var verksam i ett annat företag som ansågs bedriva 

samma eller likartad verksamhet. Utgången i förhandsbeskedet blev att så inte var fallet 

med anledning av att ingen verksamhet överförts och att inget likartat samband förelåg. 

Vad som bör poängteras från SRN:s bedömning är dock att de valde att göra bedömningen 

om samma eller likartad verksamhet förelåg trots det att sökanden inte var delägare i någon 

av de företag med vilka jämförelse gjordes utan enbart var aktiv i företagen. Förhandsbe-

skedet har inte överklagats.131 I litteraturen har framhållits att det är av vikt att bestämmel-

sen enbart omfatta interna transaktioner och inte utsträcker sig till att inkludera även exter-

na transaktioner. Asklöf och Zinders argumenterar att syftet med regeln enbart varit att 

undvika att verksamheten eller delar av verksamheten förs över till ”ett annat bolag som ägs 

                                                 
127 57:4 1 st. 1 p. IL. 

128 För mer information om verksam i betydande omfattning se vidare under avsnitt 2.3.2. 

129 Asklöf, S, och Zinders, R. Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 63. 

130 Asklöf, S, och Zinders, R. Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 63. 

131 Dnr. 168-07/D.  
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av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade verksamheten fortsät-

ter”132, vilket även uttalats av SRN i RÅ 2010 ref. 11.133 Därav borde det krävas att perso-

nen är delägare i båda bolagen eller att närstående är delägare för att bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet skall bli aktuell.  

SRN har i ett senare förhandsbesked uttalat att det krävs att den skattskyldige äger andelar i 

båda de företag som jämförs för att samma eller likartad verksamhet skall föreligga.134 A var 

sökanden i målet och ägde aktier i X AB som tidigare ägt bolaget Y AB. Y AB ägdes sedan 

2004 av Z AB, ett externt bolag i vilket A inte var delägare. A var tidigare VD i Y AB men 

hade sedan 2010 inte varit verksam i betydande omfattning i Y AB. Frågan i målet var om 

A:s aktier i X AB skulle vara kvalificerade efter utgången av 2009. Både A och Skatteverket 

ansåg att så inte skulle vara fallet. SRN uttalade i målet att förutsättningarna var uppfyllda 

för att X AB och Y AB skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet genom att X 

AB förvaltar den köpeskilling som erlagts för Y AB. Verksamhet har därav överförts mel-

lan bolagen.  

Nästa fråga i målet blev därigenom att pröva ifall hinder förelåg mot att bolagen skulle an-

ses bedriva samma eller likartad verksamhet med anledning av att varken sökanden eller 

närstående har något ägarintresse i Y AB. SRN framhåller att lagtexten i sig inte ger för 

handen att ägande krävs och hänvisar vidare till syftet med lagtexten. Syftet med bestäm-

melsen är att arbetsinkomster inte ska kunna tas ut till en lägre beskattning. SRN beslutade 

därav att ägande krävs i de båda företag som skall jämföras.135  

Skatteverket, som var av samma principiella uppfattning som SRN, uttalade att det i det ak-

tuella fallet ändå skulle vara fråga om samma eller likartad verksamhet med anledning av att 

köpekontraktet innehöll avtalsvillkor om vissa garantier från köparens sida. SRN uttalade 

att det av omständigheterna inte framgår att A på något annat sätt än genom lön skulle få 

del av den avkastning som resulterade från hans arbetsinsatser i bolaget.136 HFD var av en 

annan uppfattning än SRN. Av de omständigheter som presenteras inför HFD:s avgörande 

framgår att de garantier som lämnats avsåg det framtida värdet på tillgångsmassan i bolaget. 

                                                 
132 Asklöf, S, och Zinders, R. Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 64. 

133 RÅ 2010 ref. 11 s. 2 (I), s. 6 (II), s. 8 (III), s. 12 (IV) och s. 13 (V). 

134 Dnr. 109-10/D.  

135 Dnr. 109-10/D. 

136 Dnr. 109-10/D. 
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A uttalade att avtalet inte speglar vad parterna kommit överens om utan har fått en miss-

visande utformning. Med anledning av att omständigheterna i fallet är osäkra ansåg HFD 

att inget förhandsbesked borde ha lämnats och undanröjer därmed SRN:s förhandsbe-

sked.137 Genom att HFD undanröjt SRN:s förhandsbesked råder fortfarande oklarheter 

kring ifall ägande krävs för att kriteriet samma eller likartad verksamhet skall vara uppfyllt.  

Med anledning av att SRN i förhandsbeskedet hänvisar till syftet med lagen om att arbets-

inkomster inte ska tas ut i form av utdelning eller kapitalvinst torde det krävas ett ägarför-

hållande. HFD tog aldrig ställning till SRN:s resonemang och det är inte resonemanget i sig 

som är undanröjt. Både konsulter samt Skatteverket är ense om att ett ägarförhållande bör 

krävas för att bestämmelsen ska bli tillämplig.138 Det torde näst intill att vara märkligt i det 

fall framtida praxis skulle visa annat.139 

I det fall praxis i framtiden skulle visa på att ägande krävs bör frågan ställas hur mycket 

ägande som krävs. Som exempel kan anföras följande: A äger samtliga aktier i X AB som i 

sin tur äger aktierna i Y AB. X AB säljer aktierna i Y AB till Z AB. A är verksam i betydan-

de omfattning i Y AB och kommer så att fortsätta vara även efter försäljningen. Som an-

ställd i Y AB erhåller han 1 procent av aktierna i företaget. Aktierna i X AB skall anses kva-

lificerade även efter det att den femåriga karenstiden passerat med anledning av att bolaget 

har delats upp på två bolag varav kapitalförvaltning bedrivs i moderbolaget av det kapital 

som genererats från A:s arbetsinsatser i bolaget och verksamheten fortsätter att bedrivas i Y 

AB. Försäljningen blir inte helt extern med anledning av att A kommer att erhålla 1 procent 

av aktierna i Z AB som i sin tur äger Y AB. Verksamheten kommer förvisso att föras över 

till ett nytt bolag som ägs av den skattskyldige men med anledning av att A enbart äger 1 

procent i bolaget kommer han inte att ha något inflytande över bolaget. Han kommer inte 

heller ha någon större möjlighet att plocka ut pengar ur det övertagande bolaget då hans 

ägarandel är låg. Merparten av lönen kommer därmed att tjänstebeskattas. Det finns där-

med en mycket begränsad möjlighet att omvandla arbetsinkomster till vinstutdelning vilket 

bestämmelsen är avsedd att förhindra. Hur omfattande ägandet bör vara är svårt att avgöra 

                                                 
137 Mål nr. 3413-11. 

138 Richter, F, Förhandsbesked om kvalificerade aktier undanröjs av Högsta förvaltningsdomstolen, hämtad 2012-04-03 kl. 
13:50 samt Dnr. 109-10/D.  

139 Richter, F, Förhandsbesked om kvalificerade aktier undanröjs av Högsta förvaltningsdomstolen, hämtad 2012-04-03 kl. 
13:50. 



  

 
36 

och det vore därav önskvärt om även den här frågan tas upp till prövning i HFD i samband 

med att frågan om ägande prövas.  

3.4.6 Verksamhet 

Senare praxis har inte gjort några specifika uttalanden om vad som ska innefattas i begrep-

pet verksamhet. I tidigare praxis har HFD fastslagit att det ska vara fråga om en verksam-

hetsöverföring eller en överföring av en del av en verksamhet för att kriteriet om samma el-

ler likartad verksamhet skall vara uppfyllt. I de tidigare fall där HFD uttryckligen uttalat att 

det ska vara fråga om en verksamhetsöverföring har samma eller likartad verksamhet inte 

ansetts föreligga.140 I två av fallen skedde ingen överföring mellan bolagen och i det tredje 

fallet gjordes bedömningen utifrån 57 kap 4 § 1 st. 2 p. IL i stället för paragrafens första 

punkt. I RÅ 2005 ref. 3 uttalade dock SRN att den verksamhetsdel som var föremål för 

överföringen skulle föras till dotterbolaget i stället för moderbolaget.141 SRN hade därige-

nom redan avgjort att det i målet var fråga om överföring av en del av en verksamhet. Må-

let rörde överföring av fastigheter. I RÅ 1997 ref. 48 I och II var det fråga om överföring 

av fastighet samt värdepapper. Sammanfattningsvis kan därav framhållas att HFD genom 

tidigare praxis fastställt att fastighetsöverföring samt överföring av värdepapper skall klas-

sas som överföring av en del av en verksamhet.142  

Genom senare praxis har HFD vidare fastställt vad som skall anses som en verksamhet el-

ler del av en verksamhet. I RÅ 2010 ref. 11 I uttalades att verksamheten skulle komma att 

delas upp på två bolag varav det ena bolaget skulle bedriva den ursprungliga verksamheten, 

bestående av konsultverksamhet inom fastighetsekonomi, och det andra bolaget skulle be-

driva kapitalförvaltning av likvida medel som var upparbetade i det ursprungliga företaget. 

Två alternativ föreslogs. I det ena fallet skulle likvida medel överföras i form av utdelning 

och i det andra fallet skulle aktier, som sålts till underpris, lösas in.143  

I RÅ 2010 ref. 11 V delades bolaget upp på två företag genom att ett av företagen bedrev 

kapitalförvaltning av det överskott som uppkom vid en försäljning av det andra bolagets 

dotterföretag. Kapitalet skulle i framtiden lånas ut till det bolag som ägde dotterföretaget 

                                                 
140 RÅ 1999 ref. 28, s. 3, RÅ 2005 ref. 3, s. 2-3 samt RÅ 2007 not 66, s. 3. 

141 RÅ 2005 ref. 3, s. 3. 

142 För vidare diskussion kring begreppet verksamhet enligt tidigare praxis se under avsnitt 3.3.5. 

143 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 1-4. 
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samt andra bolag inom koncernen.144 Därav klassas även kapitalförvaltning av överskott 

från en försäljning som verksamhet.  

Genom RÅ 2010 ref. 11 II och IV har HFD förtydligat att förvaltning av fastighet anses 

som en verksamhet. I båda fallen skulle den ursprungliga verksamheten föras över till ett 

nytt bolag medan förvaltning av fastighet skulle ske i det ursprungliga bolaget. Fastigheten 

hade i fallen tidigare ägts av det ursprungliga bolaget. När den samlade verksamheten för-

des över till ett nytt bolag behölls fastigheten i det ursprungliga företaget. Förvaltningen av 

fastigheten bestod av att hyra ut fastigheten till det övertagande bolaget.145 

HFD har även beslutat att en verksamhetsöverföring ska ha skett även i det fall då inga till-

gångar överförs mellan bolagen. I RÅ 2010 ref. 11 III ansåg HFD att det ursprungliga före-

taget skulle anses bedriva kapitalförvaltning av det i konsultverksamheten upparbetade ka-

pitalet. Konsultverksamheten skulle i sin tur anses överförd till det nystartade företaget 

trots det att inga materiella tillgångar överförts mellan bolagen och trots det faktum att det 

passerat tre år mellan den tidpunkt då konsultverksamheten lades ned till dess att den upp-

togs igen i det nystartade bolaget. HFD ansåg att verksamheten var knuten till ägarens per-

son genom de kunskaper och affärskontakter som han innehade.146 En verksamhet skall 

därav även inkludera en persons kunskaper och affärskontakter och det är inte ett krav att 

överföring sker i form av materiella tillgångar. 

Genom Köpeskillingsmålen har HFD ytterligare utvecklat begreppet verksamhet. I målen 

ansågs den ursprungliga verksamheten vara uppdelad på två bolag med anledning av att ka-

pitalförvaltning bedrevs i ett bolag samtidigt som den ursprungliga verksamheten bedrevs i 

ett annat bolag. Kapitalet som förvaltades härrörde i båda fallen från verksamheten i vilket 

delägarna varit verksamma i betydande omfattning. I det ena fallet hade först en utdelning 

skett till ett holdingbolag från den ursprungliga verksamheten och därefter hade holdingbo-

laget sålts extern och köpeskillingen hade tillfallit ett annat bolag som ägdes av delägarna.147 

I det andra fallet hade det ursprungliga företaget kommit att ägas av delägarna. Bolagen 

hade därefter sålt den ursprungliga verksamheten och på så vis tillgodogjort sig kapital från 

den ursprungliga verksamheten i form av köpeskilling. Genom vidare transaktioner hade 

                                                 
144 RÅ 2010 ref. 11 V, s. 12-15.  

145 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 4- 8 samt IV, s. 11-12.  

146 RÅ 2010 ref. 11 III, s. 8-10. 

147 HFD 2011 ref. 75.  



  

 
38 

sedan kapitalförvaltningen hamnat i två andra bolag som även de ägdes av delägarna.148 En 

verksamhetsöverföring kan därigenom ske genom att en del av verksamheten förs över i 

form av kapitalförvaltning av en köpeskilling. 

Sammanfattningsvis har HFD, så här långt, fastslagit att med verksamhet i 57 kap 4 § 1 st. 

IL avses fastighetsförvaltning, förvaltning av en aktiepost samt kapitalförvaltning, oavsett 

om den förs över genom likvidation, fusion, utdelning eller till och med i form av köpeskil-

ling.149 HFD har även fastslagit att det inte krävs att några fysiska tillgångar förs över för att 

det skall anses som en verksamhet utan att det är tillräckligt att immateriella tillgångar så 

som kundkontakter förs över mellan bolagen.150 

                                                 
148 HFD 2011 not 88. 

149 RÅ 1997 ref. 48 I och II, RÅ 2005 ref. 3, RÅ 2010 ref. 11 I, II, III, IV och V, HFD 2011 ref. 75 samt 
HFD 2011 not 88. 

150 RÅ 2010 ref. 11 III. 
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4 Konsekvenser av HFD:s avgöranden 

4.1 Inledning 

Som framkommit i tidigare avsnitt har HFD utvidgat begreppet samma eller likartad verk-

samhet. Numer är det inte möjligt att lägga ett bolag i träda, samtidigt som verksamheten 

bedrivs vidare i ett annat företag, för att efter fem år plocka ut kapitalet i bolaget till be-

skattning i inkomstslaget kapital. Den här ändringen kan komma att få stora konsekvenser 

för de trädabolag som finns idag och även för delägare att i framtiden genomföra ett gene-

rationsskifte. Dock finns fortfarande möjlighet för delägare att avkvalificera aktier och på så 

sätt komma ur 3:12 smittan. Nedan redogör för de konsekvenser som HFD:s avgörande 

medför för delägare i fåmansföretag samt de möjligheter som kvarstår att avkvalificera akti-

er. 

4.2 Konsekvenser för delägare i fåmansföretag 

4.2.1 Tidpunkten för när aktier avkvalificeras 

Som framkommit under avsnitt tre har HFD genom RÅ 2010 ref. 11 beslutat att verksam-

heten skall anses uppdelad på två bolag i de fall kapital förs mellan två bolag i form av ut-

delning.151 Genom Köpeskillingsmålen har HFD likställt köpeskilling vid försäljning av ett 

dotterbolag med utdelning från dotterbolaget genom att även en överföring av en köpeskil-

ling kan ”smitta” det mottagande bolaget.152 En fråga som bör ställas är därmed hur lång tid 

som skall ha förflutit sedan den dag överföringen av kapital skedde mellan bolagen för att 

aktierna i det bolag som mottagit kapitalet inte längre skall anses kvalificerade. 

Ledning bör i det här fallet kunna dras från RÅ 2010 ref. 11 IV. I fallet var det dock inte 

vinstmedel som fördes över utan i stället en fastighet som behölls för förvaltning i det ur-

sprungliga företaget medan verksamheten fördes vidare till det andra bolaget. Att det i RÅ 

2010 ref. 11 IV var fråga om en överföring av rörelsen och inte en kapitalöverföring torde 

inte vara av betydelse med anledning av att HFD i andra fall i RÅ 2010 ref. 11 likställt ut-

delning av kapitalvinst med verksamhetsöverföring. I fallet var det inte av betydelse att 

verksamhetsuppdelningen skett så tidigt som 1986 utan aktierna i det mottagande bolaget 

ansågs ändå kvalificerade mer än 20 år senare. I det fall en utdelning förs över från dotter-

                                                 
151 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 1-4 och V, s. 12- 15. 

152 HFD 2011 ref. 75 samt HFD 2011 not 88. För vidare resonemang kring Köpeskillingsmålen se avsnitt 
3.4.4. 
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bolaget till moderbolaget torde det därav inte spela någon roll när i tiden överföringen 

sker.153  

Att samtliga utdelningar som lämnats från ett dotterbolag till ett moderbolag skall tas i be-

aktande torde få stora konsekvenser för delägare i fåmansföretag. Antag att den fysiska per-

sonen A äger andelar i X AB som i sin tur är moderbolag till Y AB, i vilket A är verksam i 

betydande omfattning. X AB har för avsikt att avyttra aktierna i Y AB till ett av honom hel-

ägt bolag Nyab 1. Före överföringen sker en utdelning från Y AB till X AB. Aktierna i X 

AB skall anses kvalificerade även efter det att den femåriga karenstiden har löpt ut med an-

ledning av att X AB och Y AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Verksamhe-

ten skall anses uppdelad på två bolag, X AB och Y AB, till följd av att kapital flyttats från X 

AB till Y AB före försäljningen. Aktierna i X AB är däremot enbart kvalificerade under den 

period som A är verksam i betydande omfattning i Y AB och fem år därefter. Så länge A är 

verksam i betydande omfattning i Y AB kommer aktierna i X AB att vara kvalificerade 

trots att det kan ha förflutit ett X antal år sedan överföringen skedde mellan bolagen.  

Men vad händer i det fall andelsägare successivt plockar ut kapital ut X AB till den dag bo-

laget är helt tömt på kapital? Antag att X AB väljer att ta ett lån därefter. Skall X AB och Y 

AB fortfarande anses bedriva samma eller likartad verksamhet då kapitalet i X AB enbart 

består av lånade pengar från en extern part? Så torde rimligen inte vara fallet. Syftet med 

bestämmelsen är, som nämnts tidigare, att delägare inte skall kunna omvandla förvärvsin-

komster till lägre beskattade kapitalinkomster. I nämnda fall finns inte längre det kapital 

kvar som går att hänföra från delägarens verksamhet i Y AB och därav borde inte företagen 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Det borde dock vara svårt att avgöra var-

ifrån kapitalet härrör i det fall lånet upptogs före dess att aktieägaren tömde bolaget på ka-

pital. I ett sådant fall torde företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet fram 

till den tidpunkt aktieägaren upphör att vara verksam i betydande omfattning i Y AB eller 

till den dag företaget töms helt på kapital. 

Den tolkning som HFD har gjort av paragrafen innebär att delägare i fåmansföretag måste 

vara väldigt uppmärksamma på vilka kapitalöverföringar de gjort mellan bolagen under 

årens lopp. Det är inte tillräckligt att vara medveten om vad som skett under den senaste 

femårsperioden. Det torde heller inte vara av betydelse hur stor värdeöverföringen är. 

HFD har inte i något av de fall som varit uppe för prövning yttrat att kapitalöverföringens 

                                                 
153 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 60.  
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storlek skulle vara av betydelse. Det borde därav ses som en verksamhetsöverföring i varje 

enskilt fall där kapital, som upparbetats i det bolag i vilket den skattskyldige är verksam, 

förs över till ett annat bolag i vilket den skattskyldige är delägare.  

Enligt Asklöf och Zinders bör även koncernbidrag likställas med utdelning då koncernbi-

drag enligt civilrättsliga regler är en vinstöverföring från dotterbolaget till moderbolaget. De 

anser även att ett aktieägartillskott skulle vara att likställa med vinstutdelning mellan bola-

gen.154 Då även koncernbidrag och aktieägartillskott kan leda till att bolag anses bedriva 

samma eller likartad verksamhet krävs det att delägaren är väl insatt i sin verksamhet och är 

medveten om alla de transaktioner som skett inom företaget. 

I det fall andelsägaren köpt moderbolag med tillhörande dotterföretag borde dock de trans-

aktioner som skett före ägarbytet inte vara av betydelse med anledning av att det vore att gå 

utöver syftet med bestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är framförallt att delägare inte 

skall kunna omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, vilket inte är för handen då 

delägaren inte tidigare varit verksam vare sig i moderbolaget eller i dotterbolaget.155 Det 

torde heller inte vara av betydelse om den skattskyldige köper ett moderbolag med tillhö-

rande dotterbolag i vilket han tidigare varit verksam. Utan ägarintresse har den skattskyldige 

ingen möjlighet att spara arbetsinkomster i bolaget för att sedan dela ut dem vid den tid-

punkt denne övertar verksamheten.  

4.2.2 Tidigare genomförda ”upplägg” 

4.2.2.1 Retroaktivitet 

Revisionsbyråerna runt om i Sverige har sedan HFD:s avgörande i RÅ 2010 ref. 11 samt 

Köpeskillingsmålen flaggat för att avgörandena kan komma att få stora konsekvenser för 

redan genomförda upplägg.156 Många kapitalbolag, innehållande kapital från den ursprung-

liga verksamheten, har lagts i träda i syfte att ha det i träda i fem år för att det därefter skall 

                                                 
154 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 60. 

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

156 Se bland annat Täreby, A, Förhandsbesked rörande ”samma eller likartad verksamhet” (särskilt viktiga för s.k. kassa-
bolag/malpåsebolag/trädabolag), hämtad 2012-04-11 kl. 13:59, Timén, H, Skatteverkets granskning p.g.a. Regeringsrät-
tens avgörande gällande samma eller likartad verksamhet, hämtad 2012-04-11 kl. 14:01, Zinders, R, Förändrade möjlighe-
ter till avkvalificering av aktier i ett fåmansföretag, hämtad 2012-04-11 kl. 14:03 samt Segerberg, J, och Benson, F, 
HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet, hämtad 2012-04-15 kl. 14:09. 
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vara möjligt för andelsägaren att plocka ut kapitalet till en beskattning i inkomstslaget kapi-

tal.157  

Genom att HFD genom RÅ 2010 ref. 11 samt Köpeskillingsmålen utvidgat begreppet 

samma eller likartad verksamhet till att innefatta att en verksamhet anses uppdelad på två 

bolag i det fall kapital, både i form av utdelning och i form av köpeskilling, förs över mellan 

bolagen uppkommer frågan vad konsekvenserna blir för alla de delägare som äger aktier i 

bolag i vilket verksamheten delats på motsvarande vis.  

I Regeringsformen (1974:152)158 finns en bestämmelse som reglerar att föreskrifter om 

skatt skall meddelas genom lag.159 I RF står även stadgat ett förbud mot retroaktivitet avse-

ende skatter och avgifter. Retroaktivitetsförbudet innebär att den skattskyldige inte får på-

föras skatter eller avgifter för vilka det inte fanns några föreskrifter vid den tidpunkt då 

omständigheten inträffade som utlöste skatt eller avgiftsskyldigheten.160  

Att HFD utvidgat räckvidden av begreppet samma eller likartad verksamhet i 57 kap 4 § 1 

st. 1 p. IL innebär dock inte att delägare som tidigare genomfört ovan nämnda upplägg inte 

skall bli skattskyldiga för utdelning eller kapitalvinst därifrån. Bestämmelsen i RF avser en-

bart fall där bestämmelsen inte fanns lagstadgad vid tidpunkten. HFD har genom ovan nämn-

da mål enbart gjort en tolkningsutvidgning av en sedan tidigare befintlig bestämmelse. Ge-

nom RÅ 1998 not 191, som rörde inkomst av annan fastighet, har HFD fastslagit att för-

budet mot retoraktivitet inte gäller för ändring av praxis.161 Det fastslogs även att det inte är 

av betydelse ifall utdelningen skett före den dag ett mål avgjorts av HFD.162 Något förbud 

mot retroaktivitet finns därför inte i de här fallen varför det är nödvändigt att utreda om 

beskattning kan ske i efterhand av delägare som genomfört liknande upplägg. 

4.2.2.2 Omprövning och efterbeskattning 

Efter det att en inkomstdeklaration har getts in till Skatteverket har verket två år på sig att 

ompröva beslutet, den så kallade tvåårsfristen, från utgången av det kalenderår då beskatt-

                                                 
157 Se exempelvis Täreby, A, Förhandsbesked rörande ”samma eller likartad verksamhet” (särskilt viktiga för s.k. kassa-

bolag/malpåsebolag/trädabolag), hämtad 2012-04-11 kl. 13:59. 

158 Härefter benämnt RF. 

159 8:3 1 st. 2 p. RF i jämförelse med 8:1 1 st. RF. 

160 2:10 2 st. RF.  

161 RÅ 1998 not 191, s. 2.  

162 RÅ 1998 not 191, s. 2.  
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ningsåret har gått ut i det fallet beslutet är till nackdel för den skattskyldige.163 Omprövning 

till den skattskyliges nackdel kan företas utan att nya omständigheter tillkommit.164 

I propositionen till dåvarande Taxeringslagen (1990:324)165 har uttryckts att Skatteverket 

normalt sett inte har någon anledning att ta upp en fråga på nytt efter det att ett taxerings-

beslut har fattats och att Skatteverket inte har skyldighet att gå igenom tidigare taxeringsbe-

slut i det fall det skett en ändring i rättspraxis.166 

Trots att Skatteverket normalt sett inte går tillbaka och omprövar ett taxeringsbeslut i det 

fall rättspraxis ändrar rättsläget finns fortfarande möjlighet för verket att göra så. Risk finns 

därför att Skatteverket går in och ändrar ett redan fattat taxeringsbeslut med anledning av 

den ändrade rättspraxisen.  

Skatteverket har även möjlighet att ompröva beslutet efter det att tiden för omprövning har 

löpt ut genom så kallad efterbeskattning, förutsatt att vissa förutsättningar är vid handen. 

Efterbeskattning kan bland annat ske i det fall den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift 

till ledning för taxeringen och beslutet därigenom blivit felaktigt.167 Skatteverket har då fram 

till utgången av det sjätte året efter det år beskattningen gäller på sig att ompröva beslutet 

och göra en så kallad efterbeskattning av den skattskyldige.168  

En uppgift skall anses oriktig i det fall ”[… ] det klart framgår att 1. en lämnad uppgift är 

felaktig”169. I förarbetena har uttalats att en uppgift skall anses som oriktig i det fall den 

                                                 
163 66:21 Skatteförfarandelag (2011:1244). Härefter benämnt SFL. 

164 RÅ 1996 ref. 102, s. 6.  

165 Härefter benämnt TL. 

166 Regeringens proposition 1989/90:74 ny taxeringslag m.m., s. 304. Bestämmelsen är numera införd i SFL 
då TL har upphört. Bestämmelsen har inte ändrats i sak och därför används förarbeten hänförliga till TL. 
Även vidare i uppsatsen används förarbeten hänförliga till TL och inte i något av fallen har bestämmelsen 
ändrats i sak.  

167 66:27 1 p. a SFL. 

168 66:27 SFL. Av lagtexten framgår inte tydligt att omprövning får ske av beslut rörande beskattning enligt 
IL. I bestämmelsens tidigare lydelse, om eftertaxering i 4:15 TL, framgår tydligt att eftertaxering får göras av 
samtliga omprövningsbeslut. Bestämmelsen har genom införandet i SFL fått en annan lydelse och är inte 
lika tydlig. Av Regeringens proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet, s. 613 framgår att eftertaxering även 
får ske i det fall omprövningsbeslutet handlar om en ”annan skatt eller avgift”. Därav antas att efterbeskatt-
ning får ske när fråga i beslutet rör beskattning enligt IL.  

169 49:5 1 st. SFL. 
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skattskyldige lämnat en felaktig uppgift om till vilket inkomstslag en inkomst är hänförlig.170 

Antag att en delägare i ett fåmansföretag har ingett en deklaration till Skatteverket i vilken 

han uppgett att den utdelning han tagit ut från bolaget under beskattningsåret skall beskat-

tas i inkomstslaget kapital. Att en delägare före avgörandena i RÅ 2010 ref. 11 samt Köpe-

skillingsmålen uppgett i deklarationen att utdelning alternativt kapitalvinst skall beskattas i 

inkomstslaget kapital är inte anmärkningsvärt då det varit oklart hur kapitalvinst samt ut-

delning skall beskattas. Uppgiften kan dock anses som oriktig och det finns risk för efter-

beskattning.171 

Efterbeskattning får dock inte ske i det fall det skulle anses uppenbart oskäligt att ompröva 

beslutet.172 I propositionen till TL uttalas att ”[d]et kan förekomma situationer då ett i och 

för sig riktigt eftertaxeringsbeslut kan förefalla stötande för den allmänna rättskänslan”173. 

Ett exempel på när så skulle vara fallet är när uppgiften rör en komplicerad eller ovanlig 

frågeställning. I propositionen har uttalats att ett sådant fall kan vara när en inkomst inte ti-

digare varit skattepliktig men högsta instans bedömt att en sådan intäkt skall vara skatte-

pliktig.174 Det bör därav finnas möjlighet att undgå efterbeskattning i det fall delägaren läm-

nat uppgift om att intäkten skall beskattas i inkomstslaget kapital och det visar sig att så inte 

var fallet. Det gäller dock enbart för de fall där deklarationen ingavs före den tidpunkt då 

högsta instans avgjorde fallen RÅ 2010 ref. 11 och Köpeskillingsmålen.  

4.2.2.3 Skattetillägg 

I det fall ett efterbeskattningsbeslut fattats av Skatteverket kan även ett skattetillägg påföras 

den skattskyldige. Skattetillägg påförs i det fall den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift, 

på annat sätt än muntligen, under förfarandet.175 Vid oriktig uppgift skall skattetillägg utgå 

med 40 procent av den undanhållna skatten.176  

                                                 
170 Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1971 med förslag till skattebrottslag, m.m., s. 247. Termen oriktig upp-

gift har samma innebörd i bestämmelserna om efterbeskattning, skattetillägg och även i Skattebrottslagen 
(1971:69) 

171 66:27 1 st. 1 p. a. SFL. 

172 66:28 1 st. 2 p. SFL.  

173 Regeringens proposition 1991/92:43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-
skatt m.m., s. 91. 

174 Prop. 1991/92:43, s. 91-92. 

175 49:4 1 st. 1 p. SFL. 

176 49:11 SFL. 
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I RÅ 1989 not 161, som rörde periodisering av förskottsbetalningar, beslutade HFD att 

skattetillägget skulle efterges. Anledningen var att frågan i målet hade varit i viss mån om-

tvistade och de olika beskattningsmyndigheterna hade haft olika uppfattning om hur be-

skattning skulle ske. Av 3:12 utredningen i SOU 2002:52 framgår, som ovan nämnts, att det 

går att flytta verksamheten mellan bolag utan att det ursprungliga bolaget ”smittas”. Den 

allmänna uppfattningen borde därav, före HFD:s avgörande i RÅ 2010 ref. 11 ha varit att 

utdelning på aktier i exemplet skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Därav borde skatte-

tillägg inte påföras på de utdelningar som skedde före dess att HFD gav sitt avgörande med 

anledning av att rättsläget får anses ha varit oklart. Även Skatteverket uttalade i flera av i 

målet behandlade förhandsbesked att aktierna inte skulle anses kvalificerade och skiljaktiga 

i RÅ 1997 ref. 48 I var även de av den åsikten och det får därav anses att även beskatt-

ningsmyndigheterna och beslutsfattarna i det här fallet hade olika uppfattning om hur ut-

delningen skulle beskattas.177  

Även delägare som redovisat utdelning på aktier i inkomstslaget kapital där utdelningen 

härrör från en köpeskilling torde undgå skattetillägg. I litteraturen har diskuterats ifall köpe-

skilling skall likställas med utdelning. Åsikten i litteraturen har varit att så inte skall vara fal-

let.178 Även Skatteverket var av åsikten att aktierna i ett av målen inte skulle anses kvalifice-

rade.179 Frågan får därav ha ansetts omtvistad. 

Ovanstående resonemang förutsätter dock att lämnandet av den oriktiga uppgiften har 

skett före dess att målen avgjordes av högsta instans. Oriktiga uppgifter av det här slaget 

som lämnas efter det att frågorna klargjorts av HFD skall påföras skattetillägg med anled-

ning av att rättsläget inte längre är oklart.  

4.2.3 Befintliga trädabolag 

Även om omprövning, efterbeskattning samt skattetillägg är något som kan drabba de del-

ägare som sedan tidigare genomfört upplägg som i dagens läge inte innebär att aktierna blir 

avkvalificerade drabbar HFD:s avgöranden ändå mest den kategori av delägare som gått 

och trott att de kunde lägga bolaget i träda för att efter fem år plocka ut kapitalet ur bolaget 

till en beskattning om 25 procent i inkomstslaget kapital. Genom att HFD utvidgat begrep-

                                                 
177 Dnr 12-08/D samt Dnr 77-08/D – två av förhandsbeskeden som avgjordes av HFD i RÅ 2010 ref. 11 

samt skiljaktiga i RÅ 1997 ref. 48 I, s. 2-3. 

178 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 61. 

179 HFD 2011 ref. 75, s. 3. 
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pet samma eller likartad verksamhet så att det inte längre är möjligt att lägga bolag i träda i 

fem år samtidigt som verksamheten bedrivs vidare i ett annat bolag uppstår det stora skat-

tekonsekvenser för de delägare som genomfört sådana upplägg. I stället för att ha möjlighet 

att plocka ut allt kapitalet i bolaget till en beskattning om 25 procent fem år efter dess att 

andelsägaren upphörde att vara verksam i bolaget har delägaren enbart möjlighet att plocka 

ut kapital i bolaget till beskattning om 20 procent upp till gränsbeloppet varje år. Plockar 

delägaren ut kapital överstigande gränsbeloppet kommer den överstigande delen att beskat-

tas i inkomstslaget tjänst. I det fall delägaren väljer att sälja bolaget kommer denne troligen 

att behöva beskatta inkomsten både i kapital och i tjänst då det är rimligt att anta att en ka-

pitalvinst kommer att överstiga gränsbeloppet. Det är därmed inte helt omöjligt för deläga-

ren att få ut kapital från bolaget till en lägre beskattning, dock kommer det att ta betydligt 

längre tid än vad som från början var avsett.  

En möjlighet för delägaren är att starta flera nya bolag för att därigenom plocka ut kapitalet 

under en kortare period genom att delägaren erhåller ett gränsbelopp i varje bolag för vilket 

denne kan plocka ut kapitalet till 20 procents beskattning varje år. Enligt ett förslag som gi-

vits i budgetpropositionen för 2012 har Regeringen dock uttalat att de har en önskan om 

att begränsa förenklingsregeln, vilken innebär att delägaren har möjlighet att plocka ut kapi-

tal upp till ett gränsbelopp om två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp.180 Förslaget inne-

bär att andelsägaren enbart har möjlighet att använda sig av förenklingsregeln i ett av bola-

gen i det fall denne äger flera fåmansföretag. I resterande bolag måste denne i stället an-

vända sig av huvudregeln för beräkning av gränsbelopp.181 Huvudregeln är betydligt mindre 

förmånlig om bolaget inte har några anställda. Om budgetpropositionen går igenom kom-

mer delägarens möjligheter till att plocka ut kapital till en lägre beskattning begränsas ytter-

ligare. 

4.3 Möjligheter att avkvalificera andelar 

4.3.1 Dubbel internare 

Även om HFD genom sina senaste avgöranden stängt många dörrar för delägare i fåmans-

företag finns fortfarande möjlighet att avkvalificera aktier. Genom RÅ 2010 ref. 11 har 

                                                 
180 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetproposition för 2012: Förslag till statens budget för 2012, fi-

nansplan och skattefrågor, s. 435. Förenklingsregeln återfinns i 57:11 1 st. 1 p. IL. 

181 Prop. 2011/12:1, s. 435. 
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HFD öppnat upp för möjligheten att avkvalificera aktier. I fallet skulle ett generationsskifte 

genomföras. Sökanden föreslog två exempel på hur generationsskiftet skulle gå till. Sökan-

dena A och B ägde tillsammans aktierna i X AB. X AB bedrev möbelhandel. I första alter-

nativet skulle verksamheten föras över till två nystartade bolag som skulle komma att ägas 

av A:s respektive B:s barn, företagen Y AB och Z AB. Förvaltningen av den fastighet på 

vilket bolagen bedrevs skulle vara kvar i X AB och X AB skulle även erhålla royalty från Y 

AB och Z AB.182 HFD beslutade att de tre bolagen skulle anses bedriva samma eller likar-

tad verksamhet med anledning av att verksamheten ansågs uppdelad på tre bolag.183 Det 

andra alternativet innehöll samma upplägg men med tillägget att sökandena skulle starta ett 

nytt bolag, Nyab, till vilket de skulle överlåta aktierna i X AB till omkostnadsbeloppet. A 

och B skulle inte vara verksamma i Nyab och bolaget skulle enbart bedriva förvaltning av 

aktierna i X AB.184 HFD ansåg att aktierna i Nyab inte skulle anses kvalificerade enligt 57 

kap 4 § 1 st. 1 p. IL med anledning av att närståendes verksamheter i Y AB och Z AB inte 

kunde anses som samma eller likartad den verksamhet som kom att bedrivas i X AB. Akti-

erna kunde inte heller anses kvalificerade enligt paragrafens andra punkt då den enbart re-

glerar sökandenas samt närståendes verksamhet i X AB.185  

Genom RÅ 2010 ref. 11 II har HFD därigenom öppnat upp för möjligheten att göra en så 

kallad dubbel internare eller läkningsinternare, som det kommit att benämnas. Delägare har 

därigenom möjlighet att avkvalificera smittade aktier genom att överlåta de smittade aktier-

na till ett nytt bolag. De smittade aktierna smittar i sin tur inte aktierna i det övertagande 

bolaget. Ägaren har inte varit verksam i betydande omfattning i bolaget, denne har heller 

inte varit verksam i betydande omfattning i något annat bolag som holdingbolaget ägt an-

delar i och denne har heller inte varit verksam i betydande omfattning i något annat få-

mansföretag som anses bedriva samma eller likartad verksamhet som holdingbolaget, och 

därmed blir aktierna inte kvalificerade.186 Därigenom har aktierna avkvalificerats vilket in-

nebär att det är möjligt att genomföra en utdelning, som i fallet ovan, från X AB till hol-

dingbolaget för att därefter plocka ut aktierna i holdingbolaget till en beskattning i inkomst-

slaget kapital, utan att behöva vänta på att någon karenstid ska löpa ut.  

                                                 
182 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 4-5. 

183 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 6-7. 

184 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 4-5. 

185 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 6-7. 

186 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 64. 
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Även i Köpeskillingsmålen sker interna aktieöverlåtelser. Utgången blev i målen, till skillnad 

från RÅ 2010 ref. 11 II, att aktierna skulle anses kvalificerade.187 Skillnaden i målen torde 

vara att Nyab, i RÅ 2010 ref. 11 II, enbart kom att bedriva förvaltning av aktierna i X AB i 

vilket sökandena tidigare hade varit verksamma i betydande omfattning till skillnad mot 

Köpeskillingsmålen i vilket kapitalförvaltningen, av kapital som härrörde från den verk-

samhet i vilket sökanden varit verksamma i betydande omfattning, övertogs av holdingbo-

laget. Överföringen skedde i form av likvidation, utdelning, fusion och försäljning till ex-

tern köpare.188 Det bör därav understrykas att det är av vikt att delägare uppmärksammar 

skillnaden och försäkrar sig om att kapitalförvaltningen inte förs över till det slutliga hol-

dingbolaget utan att kapitalförvaltningen behålls i det ursprungliga bolaget eller ett annat 

bolag. I det fall sökanden i Köpeskillingsmålen i stället enbart valt att bedriva förvaltning av 

aktierna i de bolag som innehöll kapital från den ursprungliga verksamheten och ägt aktier-

na genom ett annat holdingbolag torde det blivit samma bedömning som i RÅ 2010 ref. 11 

II och aktierna i holdingbolaget hade inte ansetts kvalificerade.  

4.3.2 Överföring till dotterbolag 

I RÅ 2005 ref. 3 presenteras ytterligare en möjlighet att avkvalificera aktier. I målet skulle 

en verksamhetsgren, bestående av fastigheter, föras över från verksamhetsbolaget, i vilket 

delägaren var verksam i betydande omfattning, till ett av delägaren nystartat bolags dotter-

bolag. Överföringen skulle ske till underpris. Vare sig det nystartade moderbolaget eller 

dotterbolaget hade tidigare bedrivit någon verksamhet. HFD beslutade att det överlåtande 

bolaget och det övertagande bolagets moderbolag inte skulle anses bedriva samma eller lik-

artad verksamhet med anledning av att ett indirekt ägande uttryckligen stadgas i 57 kap 4 § 

1 st. 2 p. IL och att punkten inte innehåller kriteriet om samma eller likartad verksamhet 

utan att det krävs att andelsägaren är verksam antingen i moderbolaget eller i dotterbolaget 

för att aktierna skall vara kvalificerade.189  

Relativt kort tid efter överföringen såldes dotterbolaget, innehållande fastigheterna, till en 

extern köpare till marknadspris vilket innebar att en vinst uppstod som tillföll moderbola-

get.190 Vad som kan diskuteras är ifall utgången i målet skulle ha blivit densamma om fallet 

                                                 
187 HFD 2011 ref. 75, s. 4 samt HFD 2011 not 88, s. 2. 

188 HFD 2011 ref. 75, s. 1 samt HFD 2011 not 88, s. 1. 

189 RÅ 2005 ref. 3, s. 3. 

190 RÅ 2005 ref. 3, s. 1. 
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avgjorts idag. Som diskuterats ovan skall två bolag anses bedriva samma eller likartad verk-

samhet i det fall kapital på något vis härrör från verksamheten i det ursprungliga bolaget.191 

HFD har vidare stadgat att en verksamhet skall anses uppdelad på två bolag i det fall fas-

tighetsförvaltning bedrivs i det ena företaget samtidigt som den ursprungliga verksamheten 

bedrivs i ett annat bolag.192 Då det i RÅ 2005 ref. 3 varit tal om en verksamhetsöverföring i 

form av fastighet från det ena bolaget till det andra bolagets dotterbolag har verksamheten 

delats upp på två bolag. Dock innehåller inte paragrafens andra punkt kriteriet samma eller 

likartad verksamhet och därav faller transaktionen inte inom tillämpningsområdet för 3:12 

reglerna. Vidare har fastigheterna sålts vidare och den kapitalvinst som uppstod har till-

godogjorts moderbolaget. I HFD 2011 not 88 såldes hela verksamheten och ett av deläga-

ren ägt bolag erhöll då köpeskillingen för försäljningen. Kapitalförvaltningen av köpeskil-

lingen övertogs sedan av ytterligare ett av delägaren ägt bolag och kapitalet ansågs härröra 

från den ursprungliga verksamheten. Paralleller borde kunna dras mellan de olika fallen. 

Skillnaden består dock i att det i RÅ 2005 ref. 2005 varit en fastighetsförvaltning som sedan 

resulterat i en kapitalförvaltning medan det i HFD 2011 not 88 enbart varit tal om en kapi-

talförvaltning. Det torde vara rimligt att anta att de transaktioner som genomförts i RÅ 

2005 ref. 3 vid en bedömning i dag skulle falla in inom tillämpningsområdet för 3:12 reg-

lerna eftersom att bolaget inte längre ägs indirekt utan är sålt till en extern part och det en-

bart är kapitalförvaltningen som finns kvar. Kapitalet härrör från den verksamhet som del-

ägaren är verksam i betydande omfattning i, även om den i första ledet överfördes i form 

av fastighetsförvaltning och inte kapitalförvaltning. Det borde därav inte längre vara möjligt 

att avkvalificera aktier genom nämnda transaktioner.  

Även om en sådan avkvalificering skulle vara möjlig innebär den att delägaren uttagsbeskat-

tas för den underprisöverlåtelse som sker mellan det överlåtande bolaget och det motta-

gande bolaget då aktierna inte är kvalificerade i det mottagande bolaget. Uttagsbeskattning 

innebär att delägaren beskattas som om överföringen sker till marknadspris.193 För att del-

ägaren skall undvika uttagsbeskattning krävs att förutsättningarna för underprisöverlåtelse 

är uppfyllt vilket innebär att hela verksamheten eller en verksamhetsgren skall överföras 

samt att i det fall aktierna i det överlåtande bolaget är kvalificerade krävs att samma andel i 

                                                 
191 Se bland annat HFD 2011 ref. 75 samt HFD 2011 not 88. 

192 Se bland annat RÅ 2010 ref. 11 II, s. 4-8. 

193 22:7 1 st. IL. 
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det övertagande bolaget är kvalificerade.194 Samtliga förutsättningar är uppfyllda i det fall 

transaktionen inte faller in under 3:12 reglernas tillämpningsområde. Med anledning av att 

transaktionen skall uttagsbeskattas är ett sådant upplägg inte att föredra även om det skulle 

vara möjligt att avkvalificera aktierna på det här viset.  

4.3.3 Enskild näringsverksamhet 

I RÅ 2010 ref. 11 III framkom även att det är möjligt att överföra verksamheten till en en-

skild firma och på så sätt komma ur 3:12 reglerna. I fallet hade den skattskyldige överfört 

sin konsultverksamhet från sitt fåmansföretag till en enskild firma. Kapitalet från den ur-

sprungliga verksamheten var kvar i det ursprungliga bolaget. Den skattskyldige planerade 

att överföra verksamheten från den enskilda firman till ett nytt fåmansföretag och undrade 

om det ursprungliga fåmansföretaget och det nystartade fåmansföretaget skulle anses be-

driva samma eller likartad verksamhet. Utgången i målet blev att så var fallet.195  

Som framkom i avsnitt två kan ett fåmansföretag vara ett aktiebolag, ekonomisk förening 

eller motsvarande utländsk juridisk person.196 Handelsbolag kan vara ett fåmanshandelsbo-

lag.197 En enskild näringsverksamhet kan inte vara ett fåmansföretag. För att ett bolag skall 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet krävs att båda bolagen är fåmansföretag.198 

Genom att föra över verksamheten till en enskild näringsverksamhet börjar den femåriga 

karenstiden löpa och delägaren kan därigenom plocka ut kapitalet i bolaget fem år efter 

dess att denne upphörde att vara verksam i betydande omfattning i det ursprungliga bolaget 

till en beskattning om 25 procent.199 Efter att den femåriga karenstiden har löpt ut har den 

skattskyldige även möjlighet att överföra verksamheten från den enskilda näringsverksam-

heten till ett nytt fåmansföretag utan att aktierna i det nystartade företaget påverkas av kapi-

talförvaltningen i det ursprungliga företaget. 

En enskild näringsverksamhet skiljer sig dock på många sätt från ett aktiebolag. En enskild 

näringsverksamhet är inte ett eget skattesubjekt, ägaren blir personligt ansvarig för företa-

                                                 
194 23:17 IL samt 23:19 IL.  

195 RÅ 2010 ref. 11 III, s. 8-10. 

196 56:2 IL. 

197 56:4 IL. 

198 57:4 1 st. 1 p IL. 

199 Utdelning från onoterade andelar i aktiebolag skall tas upp till beskattning med fem sjättedelar till en be-
skattning om 30 procent, se 42:15 a 1 st. IL samt 65:7 IL. 



  

 
51 

gets skulder, ägaren beskattas annorlunda för kapital från bolaget och denne är även skyldig 

att betala egenavgifter.200 Någon närmare utredning av vad som skiljer de båda företags-

formerna åt görs inte i uppsatsen men delägaren bör vara uppmärksam på att även om 

denne genom en sådan överföring kommer ur 3:12 reglerna efter fem år måste denne nog-

grant utreda om en enskild firma är ett bra alternativ för den verksamhet som bedrivs.201 

 

                                                 
200 Se Lundén, B, Enskild firma: skatt deklaration ekonomi juridik, tjugonde upplagan, Mölnlycke 2012, s. 12-

13 samt 3:1-3 Socialavgiftslag (2000:980). 

201 För vidare information om hur reglerna ser ut för enskild näringsverksamhet se Lundén, Björn, Enskild 
firma skatt deklaration ekonomi juridik samt Ehn, L, Den rådande tolkningen av samma eller likartad verk-
samhet: Konsekvenser vid generationsskiften i fåmansföretag, Jönköpings Internationella Handelshögskola, 
2011. 
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5 Skatteflyktslagens inverkan på dubbel internare 

5.1 Inledning 

Som diskuteras i föregående avsnitt har HFD beslutat att avkvalificering av aktier är möjlig 

genom en så kallad dubbel internare. Genom förfarandet blir reglerna om kvalificerade an-

delar på grund av samma eller likartad verksamhet i 57 kap 4 § 1 st. 1 p. IL inte tillämpliga. 

En fråga som bör ställas är däremot om en dubbel internare kan anses som skatteflykt en-

ligt reglerna i Lag (1995:575) mot skatteflykt. I det här avsnittet görs en utredning av ifall en 

dubbel internare fortfarande är ett möjligt alternativ för delägare i fåmansföretag eller om 

ett sådant förfarande skall ses som skatteflykt.  

5.2 Skatteflyktslagen 

Lagen om skatteflykt är tillämplig på frågor som gäller kommunal och statlig inkomstbe-

skattning.202 Skatteflyktslagen finns till i syfte att förhindra att transaktioner genomförs i 

syfte att erhålla en mer förmånlig beskattning än vad som är stadgat enligt lag.203 Den para-

graf som avgör om skatteflykt föreligger lyder som följer: 

”Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i 

ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort 

det övervägande skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot 

lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna ut-

formning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts 

genom förfarandet”204 

Paragrafen innehåller flera kriterier som samtliga skall vara uppfyllda för att lagen skall bli 

tillämplig. Först och främst krävs att den skattskyldige företagit en rättshandling. Det är 

                                                 
202 1 § Skatteflyktslagen. 

203 Regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag, s. 33. 

204 2 § Skatteflyktslagen. 
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därmed inte tillräckligt att den skattskyldige varit passiv.205 Den skatteförmån som uppnås 

skall även tillkomma den skattskyldige. Vidare följer fyra kriterier i lagens fyra punkter. 

Det första rekvisitet är att rättshandlingen skall leda till en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige.206 I propositionen uttalades att skatteflyktslagen framförallt ämnar träffa fall 

där den skattskyldige vidtar civilrättsligt accepterade rättshandlingar men som ur ett skatte-

rättsligt perspektiv leder till klart oberättigade skatteförmåner. Dock poängteras att ett skatte-

flyktsförfarande inte skall anses föreligga enbart med anledning av att den skattskyldige ge-

nomfört en åtgärd som lett till minskad skatt.207 Rättshandlingen och skatteförmånen behö-

ver inte inträffa samma år. Däremot krävs att det vid prövningstillfället går att utröna att 

skatteförmånen kommer att realiseras.208 Vad som skall avses med väsentligt belopp i para-

grafen har inte uttryckts utan lagstiftaren har i stället lämnat över frågan till domstolarna.209 

Det andra rekvisitet som skall vara uppfyllt är att den skattskyldige direkt eller indirekt skall 

ha medverkat i rättshandlingen. En rättshandling kan företas indirekt genom att den företas 

av ett handelsbolag eller ett aktiebolag vari den skattskyldige är delägare. Dock krävs, som 

nämnts ovan, att den skattskyldige erhåller en skatteförmån. En rättshandling som den 

skattskyldige deltagit i där skatteförmånen tillfaller någon annan omfattas inte av lagen.210 

För det tredje skall det övervägande syftet med rättshandlingen vara att uppnå en skatte-

förmån. Vid avgörande skall samtliga skäl tas i beaktande och vägas mot varandra. Om 

skatteförmånen, genom en objektiv bedömning, väger tyngre än övriga skäl gemensamt 

skall rekvisitet anses uppfyllt.211  

Till sist skall rättshandlingen strida mot lagstiftningens syfte. Här ses till utformningen av 

bestämmelsen samt allmänna rättsprinciper som kommer till uttryck i bestämmelserna. 

Man ser främst till ordalydelsen av bestämmelsen och inte till vad som kommit till uttryck i 

dess förarbeten. Däremot utesluts inte det faktum att man ser till förarbetena för att få 

                                                 
205 Prop. 1996/97:170, s. 17 och s. 33.  

206 2 § 1 p. Skatteflyktslagen. 

207 Prop. 1996/97:170, s. 9. 

208 Prop. 1996/97:170, s. 45. 

209 Prop. 1996/97:170, s. 45. 

210 Prop. 1996/97:170, s. 41. 

211 Prop. 1996/97:170, s. 44. 
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klarhet i lagmotiven i det fall det är oklart vad syftet med bestämmelsen är. För att avgöra 

ifall en uppnådd skatteförmån strider mot lagstiftningens syfte skall hänsyn tas till bestäm-

melsen som reglerar frågan men även till de allmänna regler som styr vad som skall anses 

som skattepliktig inkomst. Vid bedömning av ifall en rättshandling skall anses strida mot 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i 57 kap 4 § 1 st. IL torde därav hänsyn 

även tas till det generella syftet med reglerna om beskattning av delägare i fåmansföretag. 

Om rättshandlingen faller in under tillämpningsområdet för Skatteflyktslagen skall underla-

get för fastställandet av beskattning ske så som om rättshandlingen inte hade företagits.212 I 

det fall Skatteflyktslagen skulle anses tillämplig på förfarandet med den dubbla internaren 

torde därmed beskattning ske så som att man bortser från att de skattskyldiga äger aktierna 

indirekt genom ett holdingbolag. Aktierna i det bolag som tidigare bedrivit verksamheterna 

torde därigenom anses ägas direkt av de skattskyldiga vilket innebär att aktierna anses kvali-

ficerade och beskattning skall ske enligt reglerna om beskattning av delägare i fåmansföre-

tag i 57 kapitlet IL.  

5.3 Skatteflyktslagen i förhållande till dubbel internare 

I RÅ 2010 ref. 11 II framkom, som diskuterats under avsnitt 4.3.1, att delägare i fåmansfö-

retag har möjlighet att avkvalificera smittade aktier genom att genomföra en dubbel inter-

nare.213 I målet ställdes även frågan om Skatteflyktslagen skulle bli tillämplig på förfarandet. 

SRN ansåg att så inte skulle vara fallet. Till ledning för sin ställning gjorde SRN en jämfö-

relse mellan punkterna 1 och 2 i 57 kap 4 § 1 st. IL. I bestämmelsens andra stycke finns 

ingen hänvisning till att paragrafen skall gälla även då samma eller likartad verksamhet be-

drivs i ett annat fåmansföretag. Det är därmed enbart delägarens eller närståendes verk-

samhet i dotterbolag som är av betydelse vid avgörande ifall aktierna i moderbolaget skall 

anses kvalificerade. SRN uttalade att det därav följer av lydelsen till andra punkten i be-

stämmelsen ”[a]tt en intern aktieöverlåtelse som innebär att direkt innehavda aktier i stället 

kommer att ägas indirekt i sin tur kan leda till att aktierna i moderbolaget inte blir kvalifice-

rade andelar i aktieägarens hand […]”214. SRN ansåg att en sådan skillnad var avsiktlig och 

att en rättshandling av det här slaget därför inte kan medföra att Skatteflyktslagen blir till-

lämplig. HFD förkastade dock SRN:s förhandsbesked i den här frågan med anledning av 
                                                 
212 3 § Skatteflyktslagen. 

213 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 6-7. 

214 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 6. 
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att de ansåg att det saknades tillräckligt underlag för att besvara frågan.215 Det råder därav 

fortsatt osäkerhet kring om Skatteflyktslagen skall vara tillämplig på förfarandet.  

HFD har i ett annat avgörande, RÅ 2009 ref. 31, rörande interna aktieöverlåtelser, genom 

fastställande av ett förhandsbesked, beslutat att Skatteflyktslagen i det aktuella fallet skulle 

anses tillämpligt på förfarandet.216 Frågan i målet skiljer sig dock från förfarandet med dub-

bel internare genom att fråga i målet avser om aktierna skall anses kvalificerade enligt 57 

kap 4 § IL med anledning av att delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget, 

och inte som i RÅ 2010 ref. 11 II där fråga i stället var ifall aktierna skulle anses kvalificera-

de med anledning av att bolaget ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som ett 

annat fåmansbolag.  

I målet hade flera transaktioner genomförts. Delägaren hade tillsammans med dennes fru 

sålt aktierna i ett bolag i vilket de var verksamma i betydande omfattning till ett av dem ägt 

bolag. Aktierna hade sedan direkt därefter sålts vidare till en extern köpare varvid en stor 

kapitalvinst hade uppstått. Därefter startade paret upp ytterligare ett bolag till vilket de sål-

de aktierna i det bolag som erhållit kapitalvinsten för att direkt därefter sälja vidare aktierna 

till ett av dem, ytterligare, nystartat bolag varvid ytterligare en stor kapitalvinst uppstod. Re-

sultatet av de genomförda transaktionerna ledde till att aktierna inte skulle anses kvalifice-

rade enligt 57 kap 4 § IL med anledning av att delägarna inte varit verksamma i betydande 

omfattning i det företag som sålts eller dess dotterföretag.217  

SRN uttalade, vilket HFD fastställde, att de första tre kriterierna i 2 § i Skatteflyktslagen 

skulle anses uppfyllda. Någon vidare utredning av hur SRN kom fram till beslutet ges inte i 

rättsfallet.218 SRN gör en mer utförlig bedömning av ifall rekvisitet, i 2 § 4 p. Skatteflyktsla-

gen, om rättshandlingen anses strida mot lagstiftningens syfte, skall anses uppfyllt. För ett 

sådant avgörande såg SRN till syftet med reglerna om utdelning och kapitalvinst på kvalifi-

cerade andelar. De uttryckte vidare att syftet med reglerna är att inkomster hänförliga från 

arbetsprestationer skall beskattas i inkomstslaget tjänst. SRN ansåg att de anpassningar som 

paret gjort för att kapitalvinsten skall beskattas i inkomstslaget kapital enligt reglerna i 48 

                                                 
215 RÅ 2010 ref. 11 II, s. 8. 

216 RÅ 2009 ref. 31.  

217 RÅ 2009 ref. 31, s. 1-2. 

218 RÅ 2009 ref. 31, s. 2. 
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kapitlet IL var ett förfarande som lagstiftaren inte hade anledning att gå in på vid lagens 

tillkomst och därav skulle Skatteflyktslagen anses tillämplig.219  

Några allmänna paralleller bör ej kunna dras från fallet vad avser kriterierna 1-3 i Skatte-

flyktslagen och dubbla internare i allmänhet med anledning av att de är väldigt beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det bör dock kunna hävdas att de skattskyldiga i RÅ 

2010 ref. 11 II direkt medverkat till rättshandlingen. Vad gäller kriteriet ifall en skatteför-

mån har uppnåtts är så enbart fallet då de skattskyldiga plockat ut kapital från Nyab. Sker 

ingen utdelning eller försäljning har ingen skatteförmån uppstått. För vidare resonemang 

kring skatteförmån se nedan. Det är även svårt att avgöra om det övervägande skälet med 

rättshandlingarna varit att uppnå en skatteförmån. Det är inte orimligt att anta att det var 

den här punkten HFD avsåg då det uttalade att det inte fanns tillräckligt med underlag för 

att avgöra ifall Skatteflyktslagen skulle anses tillämplig på förfarandet.  

Den fråga där ledning bör kunna tas från ovan redovisade fall är om förfarandet kan anses 

strida mot syftet med reglerna om kvalificerade andelar. Även här bör de regler som blir ak-

tuella vara de som reglerar beskattning av utdelning och kapitalvinst i 57 kapitlet IL. Hols-

tad anser att skatteflykt enbart borde kunna uppstå då en rättshandling avviker från vad 

som klassas som ett typiskt förfarande. Han trycker vidare på att det är lagstiftningens syfte 

som skall vara avgörande och inte lagstiftarens.220 Det resonemang som förs av SRN i RÅ 

2010 ref. 11 II om att det följer av ordalydelsen i bestämmelsen att kvalificerade aktier kan 

avkvalificeras genom nämnda transaktioner står i linje med Holstads uttalande om att det 

enbart är avvikande transaktioner som skall träffas.221  

Enligt Asklöf och Zinders borde inte den dubbla internaren i sig leda till skatteflykt utan 

den avgörande faktorn borde i stället vara vilka transaktioner den skattskyldige väljer att fö-

                                                 
219 RÅ 2009 ref. 31, s. 2 och 4. 

220 Holstad, P, Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, 
Skattenytt 2010, häfte 5, s. 294-310, s. 303. 

221 Dock bör påpekas att SRN i RÅ 2005 ref. 3 var av den mottsatta uppfattningen att öppningen av avkvali-

ficering av aktier eventuellt inte var avsedd av lagstiftaren. Då SRN i det tidigare fallet inte varit helt på det 

klara med ifall skillnaden var avsiktig och SRN i det senare fallet tydligt uttalar att skillnaden var avsiktlig, 

samt då RÅ 2010 ref. 11 är ett nyare rättsfall bör uttalandet i det senare fallet tillmätas större värde.  
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reta därefter.222 Deras uttalande kan anses ytterligare stödja argumentet att SRN:s åsikt om 

att möjligheten till förfarandet varit åsyftad av lagstiftaren och att det därav inte bör falla in 

under Skatteflyktslagen. I RÅ 2009 ref. 31 hade de skattskyldiga direkt kommit ur 3:12 reg-

lernas tillämpningsområde. Skillnaden i RÅ 2010 ref. 11 II är att bolaget, i vilket de skatt-

skyldiga är delägare, i sin tur äger det bolag i vilket det smittade kapitalet förvaltas och än 

har inte någon utdelning företagits eller kapitalvinst uppstått. Asklöf och Zinders menar att 

tiden borde vara av betydelse. Desto längre tid den skattskyldige väntar med att företa nästa 

transaktion desto större borde chansen vara att risken för skatteflykt minskar. Deras förslag 

är att den skattskyldige väntar fem år med att plocka ut kapitalet med anledning av att ka-

renstiden är fem år.223 Åsikten delas av Holstad som menar att då ett förfarande sträcker sig 

över en allt för lång period kan det vara svårt att argumentera för att samtliga transaktioner 

ingår i ett och samma förfarande.224 Täreby är av åsikten att risken för tillämpning av Skat-

teflyktslagen även borde minska i det fall det bolag som kommer att äga aktierna i det smit-

tade bolaget var på plats före dess att rättshandlingarna företogs.225 Genom en samman-

vägning av de uttalade argumenten borde kunna påstås att i det fall paret i det refererade 

målet ovan genomfört transaktionerna mellan sedan tidigare befintliga bolag och med en 

längre tidsaspekt mellan de olika transaktionerna torde risken för skatteflykt avsevärt mins-

ka. Genom ett sådant upplägg har inte den skattskyldige omedelbart utnyttjat det faktum att 

denne kommit ur 3:12 reglernas tillämpningsområde.  

I RÅ 2010 ref. 11 II har den skattskyldige inte företagit någon rättshandling som innebär 

att hans arbetsinkomster kommit att beskattas i inkomstslaget kapital enligt reglerna i 48 

kapitlet IL. Fråga har enbart ställts om aktierna skall anses kvalificerade och att framtida 

utdelning eller kapitalvinst därigenom kan komma att beskattas i inkomstslaget kapital. Av 

förarbetena till Skatteflyktslagen framgår dock som nämnts ovan att det inte är av betydelse 

om skatteförmånen uppstår samma år som rättshandlingen företas. Däremot krävs att det 

vid taxeringstillfället kan avgöras att skatteförmånen kommer att realiseras i framtiden. Ge-

nom att en dubbel internare genomförs men delägaren inte plockar ut vinstmedel från det 

                                                 
222 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 65. 

223 Asklöf, S, och Zinders, R, Trädadomarna – konsekvenser och fallgropar, s. 65. 

224 Holstad, P, Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, 
Skattenytt 2010, häfte 5, s. 294-310, s. 303. 

225 Täreby, A, Regeringsrätten om begreppet ”Samma eller likartad verksamhet” (viktiga domar för vilande bolag), hämtad 
2012-04-18 kl. 15:44. 
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smittade bolaget genom moderbolaget, som inte är smittat, torde möjlighet finnas att akti-

erna kommer att realiseras. Däremot torde, som Asklöf och Zinders uttrycker, risken be-

tydligt minska om skatteförmånen realiseras genom utdelning eller kapitalvinst först fem år 

efter dess att rättshandlingen företogs. Däremot bör poängteras att det inte helt kan uteslu-

tas att rättshandlingen ändå kommer att klassas som skatteflykt med anledning av att akti-

erna i dotterbolaget i det aktuella fallet är smittade så länge som närstående är verksamma i 

betydande omfattning i verksamheten från vilket kapitalet härrör. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en dubbel internare, så som den genomförts i RÅ 2010 

ref. 11 II, inte torde falla in under tillämpningsområdet för Skatteflyktslagen med anledning 

av att förfarandet inte anses strida mot lagstiftningens syfte. Beroende på vilka transaktio-

ner som sker där efter skulle dock Skatteflyktslagen kunna bli tillämplig. Med anledning av 

att frågan dock fortfarande är oklar vore ett avgörande från HFD, där frågan om en dubbel 

internare strider mot lagstiftningens syfte ställs på sin spets, vara önskvärt.   
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6 Slutsats 

För att två fåmansföretag skall anses bedriva samma eller likartad verksamhet krävs i hu-

vudsak att det har skett en verksamhetsöverföring mellan de två bolagen. Verksamheten i 

det mottagande företaget måste ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.  

HFD har utvidgat tolkningen av begreppet och fastslagit att samma eller likartad verksam-

het skall anses föreligga i de fall vinstmedel som härrör från verksamheten i vilken deläga-

ren varit verksam i betydande omfattning förs över till ett nytt bolag. Genom att kapitalet 

härrör från den ursprungliga verksamheten anses bolagen uppdelade på två bolag under 

förutsättning att den ursprungliga verksamheten bedrivs vidare. Det är vidare inte av bety-

delse om kapitalet förs över i form av vinstutdelning eller om kapitalet tillgodogjorts det 

mottagande företaget i form av köpeskilling.  

Två bolag kan även anses bedriva samma eller likartad verksamhet utan att en överföring i 

form av materiella tillgångar sker mellan bolagen. Det är tillräckligt att överföringen sker i 

form av kunskap och affärskontakter. Det är heller inte av betydelse om delägaren upphör 

att vara verksam i betydande omfattning i ursprungsbolaget och först tre år senare startar 

upp ett nytt företag. Aktierna i det ursprungliga företaget skall ändå anses kvalificerade.  

Vidare har HFD beslutat att det inte är av betydelse för vilka aktier prövningen görs ifall 

aktierna skall vara kvalificerade utan att aktierna kan vara kvalificerade både i det ursprung-

liga och det mottagande företaget med anledning av att bolagen anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet. Det är därav inte längre möjligt att lägga bolaget i träda samtidigt som 

verksamheten fortsätter att bedrivas i ett annat bolag, vilket varit den allmänna uppfatt-

ningen sedan lagändringen 1995. Numera börjar karenstiden löpa först den dag delägaren 

upphör att vara verksam i betydande omfattning i det bolag som bedriver samma eller likar-

tad verksamhet.  

De aktieägare i fåmansföretag som tidigare har genomfört transaktioner som genom dagens 

tolkning av begreppet samma eller likartad verksamhet faller in under paragrafen och därav 

skall beskattas enligt 3:12 reglerna kan komma att få sina tidigare beskattningsbeslut om-

prövade. Det finns även risk för efterbeskattning då andelsägaren lämnat en felaktig uppgift 

till ledning för beskattningen. Dock torde risk för skattetillägg vara minimal med anledning 

av att den felaktiga uppgiften kan anses ursäktlig då frågan om var en sådan inkomst skall 

beskattas har varit omtvistad.  
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Den mest omfattande konsekvensen för delägare i fåmansföretag är dock att karenstiden 

fortsätter löpa för de delägare som flyttat över verksamheten till ett nytt bolag medan det 

ursprungliga bolaget lagts i träda. Under tiden aktierna är kvalificerade, på grund av att de 

smittas av delägarens aktivitet i verksamhetsbolaget, kan delägaren enbart ta ut kapital ur 

bolaget upp till gränsbeloppet om denne vill erhålla en förmånligare beskattning. I framti-

den kan dessutom delägarens möjligheter att plocka ut kapital ur bolaget till en lägre be-

skattning begränsas genom att förenklingsregeln, den mest förmånliga regeln för trädabo-

lag, enbart får användas i ett av bolagen om delägaren äger flera bolag.  

Trots att praxis har utvecklat begreppet samma eller likartad verksamhet och inkluderat fler 

transaktioner finns fortfarande möjlighet att avkvalificera smittade aktier genom en dubbel 

internare. Förfarandet innebär att det bolag i vilket aktierna är smittade, på grund av att 

samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett annat bolag, ägs av ett tredje bolag. Genom 

ett sådant förfarande smittar inte de redan smittade aktierna verksamheten i det tredje bo-

laget. Ett sådant förfarande förutsätter dock att delägaren inte är verksam i betydande om-

fattning i det tredje bolaget. Möjlighet finns även att överföra verksamheten till en enskild 

näringsverksamhet och på så sätt komma ur 3:12 reglerna efter att den femåriga karenstiden 

löpt ut. 

Den dubbla internaren, såsom den är utformad i RÅ 2010 ref. 11 II, bör vidare inte falla in 

under Skatteflyktslagens tillämpningsområde då den inte strider mot lagstiftningens syfte. 

Däremot finns stor risk för att Skatteflyktslagen blir tillämplig i det fall delägaren direkt 

plockar ut hela kapitalet från det smittade bolaget genom utdelning till det tredje bolaget, 

för direkt vidareutdelning till aktieägaren, eller genom en vinstgivande försäljning av det 

tredje bolaget. 
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