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Sammanfattning 

För en icke-finansiell värdepappersrörelse föreligger det en ovisshet avseende hur, 

när och på vilket sätt en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värde-

papper ska företas. Problematiken grundar sig i att en värdepappersrörelses värde-

papper presumeras utgöra lagertillgångar istället för, som i normalfallet, kapitaltill-

gångar. För en icke-finansiell värdepappersrörelse, dvs. ett bolag som huvudsakligen 

handlar med värdepapper för egen räkning, yttrar sig gränsdragningsproblematiken 

t.ex. då bolaget även företar riskkapitalistinvesteringar. Frågan som uppkommer vid 

en sådan blandad verksamhet är således om riskkapitalistinvesteringarna ”smittas” av 

rörelseverksamheten eller om de kan, separat, klassificeras som kapitaltillgångar i 

form av näringsbetingade andelar.  

Genom en analys av förarbeten och rättspraxis kan det klargöras att innehav i dotter- 

och intressebolag samt innehav som betingas av organisatoriska skäl skatterättsligt 

ska klassificeras som kapitaltillgångar. Det föreligger dock en osäkerhet avseende när 

kravet på organisatoriska skäl ska anses uppfyllt, vilket ytterligare försvårar en be-

dömning. För innehav som inte betingas av organisatoriska skäl har det genom rätts-

praxis utarbetats ett flertal bedömningsgrunder, kriterier, vilka ska ligga till grund för 

en bedömning avseende om en värdepappersrörelses innehav skatterättsligt ska anses 

utgöra en lager- eller en kapitaltillgång. Vidare har det framkommit att en bedömning 

ska ske in casu. Det har i rättspraxis däremot inte utarbetats någon enhetlig linje för 

hur kriterierna ska tillämpas vid en helhetsbedömning. Ur en icke-finansiell värde-

pappersrörelses perspektiv torde dock ett långsiktigt innehav, en avsaknad av varaktig 

och regelbunden handel och en skillnad i omfattningen av innehaven tyda på att vär-

depapperna utgör kapitaltillgångar vilka kan komma att klassificeras som näringsbe-

tingade andelar.   

Avslutningsvis kan det dock konstateras att den rådande osäkerheten avseende kom-

plexiteten och avsaknaden av tydliga riktlinjer som fastställer hur en gränsdragning 

mellan värdepappershandel och värdepappersförvaltning bör företas medför att icke-

finansiella värdepappersrörelser inte bara spekulerar i värdepapper utan även i den 

skattemässiga klassificeringen av dess tillgångar.  
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Abstract 

For non-financial securities companies, there is an uncertainty regarding how, when and in 

what way the demarcation between trading and management of securities occurs. The 

problem is based on the fact that there is a presumption that securities businesses securities 

are classified as stock assets rather than, as in the normal case, capital assets. For a non-

financial securities business, i.e. a company mainly dealing in securities for its own account, 

the complexity regarding the demarcation occurs for example when the company also un-

dertakes venture capitalist investments. The question that arises when a non-financial com-

pany carries out such diversified activities is therefore if the venture capitalist investments 

become "infected" by the main trading activities or if they can, separately, be classified as 

capital assets in the form of business-related shares. 

When analysing the legislative history and case law it can be clarified that the holdings in 

subsidiary and associated companies, and securities which are determined by organizational 

reasons should be seen as capital assets and could thereby be classified as business-related 

shares. However there is an uncertainty as to when the requirements for organizational 

shares are achieved which adds to further demarcation issues. Regarding securities which 

are not classified as organizational shares there has through case law emerged a number of 

important criteria which is used in order to undertake a assessment if a non-financial com-

pany´s securities assets, for tax purposes, are regarded as stock- or capital asset. Further-

more, it has been clarified that a decision should be exercised in casu. The courts have not, 

however, developed a standard line for how the criteria should be applicable in an in casu 

assessment. From a non-financial securities company´s perspective the most important cir-

cumstances, would in my opinion however be a long-term holding period, a lack of con-

sistent and regular trade and a difference in the extent of holdings in relation to the main 

trading business.  

In conclusion,  -the current uncertainty concerning the complexity and the lack of clear 

guidelines setting out how the demarcation between trading and management of securities 

should be undertaken, means that non-financial securities companies are not only speculat-

ing in securities in the hope of good returns, but also in the tax classification of its securi-

ties. 

 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ......................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................ 4 
1.3 Metod och Material .......................................................................... 4 
1.4 Avgränsning .................................................................................... 6 
1.5 Disposition ....................................................................................... 7 

2 Värdepappersrörelse ............................................................ 9 
2.1 Inledning .......................................................................................... 9 
2.2 Definition av en värdepappersrörelse .............................................. 9 

2.2.1 Finansiella bolag ................................................................. 9 
2.2.2 Icke-finansiella bolag ........................................................ 10 

2.3 Finansiella och icke-finansiella bolag som bedriver blandad 
verksamhet ............................................................................................ 12 
2.4 Kan en icke-finansiell värdepappersrörelse som bedriver 
blandad verksamhet inneha näringsbetingade andelar? ....................... 13 
2.5 Sammanfattning ............................................................................ 16 

3 Grundläggande skatterättsliga aspekter ........................... 18 
3.1 Inledning ........................................................................................ 18 
3.2 Rörelserekvisitet och näringsrekvisiteten ...................................... 20 

3.2.1 Rörelserekvisitet ............................................................... 20 
3.2.2 Näringsrekvisiten .............................................................. 21 
3.2.3 Rekvisitens betydelse ....................................................... 23 

3.3 Skatterättslig klassificering av lager- respektive 
kapitaltillgång ......................................................................................... 24 

3.3.1 Klassificeringsfrågan avseende 
värdepappersrörelser .................................................................. 24 
3.3.2 Lagertillgångar .................................................................. 25 
3.3.3 Kapitaltillgångar ................................................................ 25 
3.3.3.1 Näringsbetingade andelar .............................................................................. 25 
3.3.3.2 Kapitalplaceringsandelar ............................................................................... 26 

3.4 Beskattning av värdepapper som utgör en lager- respektive 
kapitaltillgång ......................................................................................... 27 

3.4.1 Beskattning av värdepapper som utgör en 
lagertillgång ................................................................................. 27 
3.4.2 Beskattning av värdepapper som utgör en 
kapitaltillgång .............................................................................. 28 

3.5 Sammanfattning ............................................................................ 29 

4 De av rättspraxis utarbetade bedömningsgrunderna ...... 31 
4.1 Inledning ........................................................................................ 31 
4.2 Kan värdepapperna anses avsedda för handel? ........................... 32 

4.2.1 Vägledande rättspraxis ..................................................... 32 
4.2.2 Egna reflektioner ............................................................... 35 

4.3 Hur länge har bolaget ägt aktierna? .............................................. 37 
4.3.1 Vägledande rättspraxis ..................................................... 37 
4.3.2 Egna reflektioner ............................................................... 39 

4.4 Har det skett en omfattande handel med värdepapperna? ........... 40 



 

 
ii 

4.4.1 Vägledande rättspraxis ..................................................... 40 
4.4.2 Egna reflektioner ............................................................... 43 

4.5 Vilken betydelse har bolagets redovisning, deklaration och 
bolagsordning? ...................................................................................... 45 

4.5.1 Vägledande rättspraxis ..................................................... 45 
4.5.2 Egna reflektioner ............................................................... 47 

4.6 Sammanfattande analys ................................................................ 49 

5 Betingas värdepapperna av väsentligen 
organisatoriska skäl? .............................................................. 51 

5.1 Inledning ........................................................................................ 51 
5.2 Vägledande rättspraxis .................................................................. 51 
5.3 Egna reflektioner ........................................................................... 53 
5.4 Sammanfattande analys ................................................................ 55 

6 Sammanfattande slutsats ................................................... 56 

Referenslista ............................................................................ 60 



 

 
iii 

Figurer 
Figur 2-1 Finansiella respektive icke-finansiella värdepappersrörelser och 

deras verksamhetsområden ............................................................ 17 
Figur 3-1 Rörelserekvisitet och näringsrekvisitenens betydelse vid en 

gränsdragning ................................................................................. 23 
Figur 3-2 Beskattningskonsekvenser för en värdepappersrörelse ............. 30 

 



 

 
iv 

Förkortningar 

 
AB  Aktiebolag 

Bet.  Betänkande 

Dnr  Diarienummer  

Fi  Finansinspektionen 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

Kap.  Kapitel 

LVPM  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

Not.  Notismål 

Prop.  Proposition  

Ref.  Referat mål 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RÅ  Regeringsrättens Årsbok  

SKV  Skatteverket 

SN  Skattenytt  

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvSkT  Svensk skattetidning 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 

ÅRKL Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbo-
lag 

 

 



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

En värdepappersrörelses affärsidé består i att spekulera i värdepapper med hopp om hög 

avkastning. Verksamheten innebär därmed en hög risk med många osäkra parametrar. Men 

värdepappersrörelsens risker ligger inte enbart i de investeringar den genomför utan även i 

den skatterättsliga hanteringen av dess värdepapper. Den skatterättsliga risken grundar sig 

på den osäkerhet som föreligger avseende gränsdragningen mellan handel med- och för-

valtning av värdepapper.1 Eftersom ett bolag enligt den svenska inkomstskatterättsliga lag-

stiftningen, inkomstskattelag (1999:1229),2 beskattas för dess samtliga inkomster i inkomst-

slaget näringsverksamhet men antingen enligt rörelsereglerna (lagertillgångar3) eller enligt de 

specifika kapitalreglerna4 måste således en gränsdragning företas. Normalt sett så klassifice-

ras värdepapper som en kapitaltillgång.5 För en värdepappersrörelse presumeras dock samt-

liga värdepappersinnehav utgöra en lagertillgång.6 Då klassificeringen av en värdepappers-

rörelses värdepapper baseras på verksamheten i sig uppstår således en komplex gränsdrag-

ningsproblematik avseende vilka värdepapper som anses ingå i handeln och vilka värde-

papper som anses ingå i en förvaltande del.  

Inkomstskatterättsligt föreligger det betydande skillnader i beskattningen av tillgångar som 

klassificeras som en lager- respektive en kapitaltillgång. Skillnaderna grundar sig främst i att 

avdrag för värdeminskning medges löpande på lagertillgångar samt att lagertillgångar vid 

avyttring medför en skattepliktig vinst eller förlust som kan kvittas mot samtliga inkomster 

i inkomstslaget näringsverksamhet.7 Anses värdepapper dock utgöra kapitaltillgångar inne-

                                                 
1 Se t.ex. Jansson, Sune E, Investmentföretag och handel med värdepapper, SvSkT 2000:8, s. 786 ff., Arvidsson, Ri-

chard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5 och Gunne; Cecilia, 
Vad är kapitalförvaltning?, SvSkT 2008:6-7 s. 489. 

 
2 Fortsättningsvis benämnt IL. 

3 17 kap. 3 § 1 stycket IL. 

4 Reglerna återfinns i b.la. i 44 kap. IL. 

5 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 310. 

6 17 kap. 3 § 1 stycket IL, SOU, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 429 och SOU 2008:80, Beskattningstidpunk-
ten för näringsverksamhet, s. 380.  

7 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och handbok 
i skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 362. 
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bär det att avdrag först medges vid avyttring.8 Vidare föreligger skattefrihet vid avyttring 

och utdelning om kapitaltillgångarna klassificeras som näringsbetingade andelar.9  

I praktiken kan en uppdelning mellan värdepappershandel och värdepappersförvaltning an-

ses okomplicerad. Det finns dock situationer där gränsdragningen avseende värdepapper 

som anses utgöra en lagertillgång och värdepapper som anses utgöra en kapitaltillgång är 

komplex. En sådan situation uppstår t.ex. då en värdepappersrörelse inom sin verksamhet 

även gör riskkapitalistinvesteringar i syfte att erhålla skattefria utdelningar på de näringsbe-

tingade andelarna dvs. när värdepappersrörelsen bedriver en så kallad blandad verksam-

het.10 Skatterättsligt innebär det att det föreligger en risk för en värdepappersrörelse att de 

aktier som införskaffats i den förvaltande verksamheten ”smittas” av dess handel med vär-

depapper dvs. att samtliga värdepapper klassificeras som lagertillgångar baserat på den om-

ständighet att bolaget i sig klassificerats som en värdepappersrörelse.11 Är så fallet betyder 

det att bolaget i en sådan situation inte kan anses inneha kapitaltillgångar och därmed inte 

näringsbetingade andelar.12 Det medför således att de inte kan erhålla skattefria utdelningar 

eller, vid avyttring av andelar, en skattefri kapitalvinst. Det är således med grund i den skat-

terättsliga klassificeringen som osäkerheten uppstår.13 

Då det inte finns några lagstadgade regler avseende var gränsdragningen mellan handel och 

förvaltning går utgör rättspraxis en betydelsefull rättskälla. Genom rättspraxis har det utar-

betats ett antal bedömningsgrunder vilka ger vägledning vid en bedömning om ett bolag 

kan anses bedriva såväl handel med värdepapper som förvaltning av värdepapper.14 Be-

dömningsgrunderna har dock främst utarbetats utifrån ett bolags möjlighet till att bedriva 

handel med värdepapper och inte, som i förevarande frågeställning, en värdepappersrörel-

ses möjlighet till att bedriva förvaltning av värdepapper.15 Den 27 maj 2011 kom dock ett 

                                                 
8 44 kap. 26 § IL. 

9 25a kap. 5 § IL. 

10 Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10.  

11 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-09, Kammarrätten i Sundsvalls dom, 
mål nr 2710-10. Se även Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10 1988, s. 511ff. och Arvidsson, Ri-
chard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 567 ff. 

12 24 kap. 14 § 1 stycket IL. Där det stadgas att endast kapitaltillgångar kan utgöra näringsbetingade andelar. 

13 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, 1988 ref. 45 I och II, Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10. 

14 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45 (I och II), RÅ 2003 ref. 49, Se även t.ex. Arvidsson, Richard, 
Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 290 ff.  

15 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45 (I och II), RÅ 2003 ref. 49. 
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avgörande från Kammarrätten i Sundsvall angående just denna problematik.16 I Kammar-

rättens dom fastslog rätten att värdepappersrörelsens riskkapitalistinvestering, baserat på de 

faktiska omständigheterna, ansågs ingå i värdepappersrörelsen trots att bolaget yrkade på 

att andelarna skulle klassificeras som kapitaltillgångar. Omständigheterna i fallet var enligt 

följande;  

Kammarrätten i 
Sundsvalls dom, mål 
nr 2710-10 

Bolaget Inventor Invest AB förvärvade under december 2005 aktier i bolaget Mone-

tar varvid de under oktober 2006, efter ett uppköpserbjudande, sålde av hela sitt in-

nehav. Vidare utgjorde innehavet i Monetar 4,65 % av totala antalet aktier. Vid fram-

ställande i förvaltningsdomstolen anförde bolaget att innehavet inte ingick som ett led 

i värdepappersrörelsen utan att innehavet var näringsbetingat. Som stöd för sin talan 

anförde de att syftet med anskaffningen var att medverka till en utveckling företaget 

så att en lönsam exit skulle kunna genomföras efter tre till fem år. Bolaget hänvisade 

till Kammarrätten i Stockholms mål nr 5601-2002, Skatterättsnämndens förhandsbe-

sked Dnr 62-05/D, samt RÅ 2009 ref. 36 och påpekade att det förelåg en möjlighet 

att samtidigt bedriva värdepappersrörelse och värdepappersförvaltningen. Bolaget 

ansåg vidare att avgörandet i RÅ 2007 not 162 var tillämpligt och att blandad verk-

samhet var möjligt. De framförde därtill att det faktum att aktierna var onoterade 

medförde att de inte var lämpade för handel. Bolaget framhöll också att de redovis-

ningsmässigt hanterat tillgångarna som anläggningstillgångar vilket borde innebära att 

de även skatterättsligt torde betraktades så.17  

Skatteverket bestred bolagets yrkanden och anförde att då bolaget bedrev värdepap-

persrörelse presumerades dess samtliga värdepapper utgöra lagertillgångar. De fram-

förde vidare att Kammarrättens avgörande i mål nr 5601-2002 endast stadgade att det 

kunde föreligga särskilda situationer då en värdepappersrörelse kunde anses inneha 

dels lageraktier och dels kapitalplaceringsaktier, - en sådan situation ansågs inte före-

ligga. Vidare framförde Skatteverket att inte heller Skatterättsnämndens förhandsbe-

sked var tillämpligt då innehaven där hade varit för en längre tidsperiod. Avslut-

ningsvis framhöll Skatteverket att det skulle medföra stora kontroll- och avvägnings-

problem om aktieposterna delades upp.18 

Förvaltningsrätten fastslog att bolaget ansågs bedriva värdepappersrörelse och att det 

därför fanns en stark presumtion för att bolagets aktier utgjorde lagertillgångar. Vi-

dare anförde rätten att det krävdes att bolaget för att bryta presumtionen kunde 

styrka att innehavet betingats av väsentligen organisatoriska skäl. Därmed ansåg rät-

ten att det inte var av betydelse hur bolaget redovisat aktieinnehavet. Slutligen så an-

förde rätten att bolaget inte i övrigt påvisat att aktierna bort ses som kapitaltill-

gångar.19 Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom. 

 

                                                 
16 Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10. 

17 Skatteverkets omprövningsbeslut Dnr 82 - 438092, s. 2 ff. (Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-
10) 

18 Skatteverkets omprövningsbeslut Dnr 82 - 438092, s. 2 ff. (Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-
10) 

19 Förvaltningsrätten i Härnösands dom, mål nr 1185-10, s. 2 ff. (Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 
2710-10) 
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Baserat på Kammarrättens avgörande kan det konstateras att gränsdragningen mellan han-

del med- och förvaltning av värdepapper är en komplex och oförutsägbar företeelse. Då 

gränsdragningsproblematiken i många avseenden är ett ej debatterat område föreligger det 

således en intressant och aktuell grund för en ingående analys av ämnet.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar den problematik som föreligger för en värdepappersrörelse avseende 

gränsdragningen mellan dess yrkesmässiga handel med värdepapper och dess förvaltning av 

värdepapper i form av riskkapitalistinvesteringar. Syftet med uppsatsen är således att in-

komstskatterättsligt utreda om en icke-finansiell värdepappersrörelse kan inneha såväl la-

gertillgångar som kapitaltillgångar (näringsbetingade andelar) genom att identifiera vilka be-

dömningsgrunder som är avgörande och därefter framställa en välgrundad analys av gäl-

lande rätt. 

1.3 Metod och Material 

Uppsatsen upprättas utifrån den rättsdogmatiska metoden vilket betyder att gällande rätt 

utreds utifrån en hierarkisk ordning.20 Tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden in-

nebär att jag utgår från den svenska lagstiftningen på området. Därefter tillämpas förarbe-

ten, rättspraxis och doktrin, i nämnd ordning, för att illustrera gränsdragningsproblemati-

ken.  I förevarande fall kommer dock stort fokus ligga på relevant rättspraxis vilket medför 

att dess roll, i viss bemärkelse, nästintill blir likvärdig den av förarbeten. Med relevant rätts-

praxis avses mål som behandlat gränsdragningsproblematiken mellan handel med värde-

papper och förvaltning av värdepapper och som medfört att rättsläget ändrats eller förtyd-

ligats.  

Då gränsdragningsproblematiken inte ingående finns reglerat i den svenska lagstiftningen 

används relevanta lagrum främst till att förklara och beskriva de grundläggande reglerna för 

vad som utgör en värdepappersrörelse. Vidare används svensk lagtext för att redogöra vad 

som utgör en kapital- respektive en lagertillgång samt beskattningskonsekvenserna avse-

ende de olika tillgångarna. Även sambandet mellan de redovisningsmässiga reglerna och de 

skatterättsliga reglerna belyses utifrån gällande rätt.  

Därefter används förarbeten för att visa på om det föreligger en grundläggande möjlighet 

för en värdepappersrörelse att även inneha kapitaltillgångar dvs. hur frågan har hanterats 

                                                 
20 Rabe, Gunnar, Melbi, Ingrid, Det svenska skattesystemet, 21. Uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2008, s. 506. 
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vid upprättande av relevant lagstiftning. Då tillgången på förarbeten som behandlar den ak-

tuella problematiken är begränsad är tillämpningen av förarbeten så som propositioner och 

statens offentliga utredningar således sparsam. Det innebär att yttranden i förarbetena end-

ast används i syfte att klargöra om det föreligger en teoretisk möjlighet för en värdepap-

persrörelse att inneha kapitaltillgångar.  

Eftersom gränsdragningsproblematiken inte ingående hanteras genom varken lag eller för-

arbeten utgör rättspraxis den mest betydelsefulla rättskällan för att analysera var gränsen 

mellan handel med- och förvaltning av värdepapper går. Valet av att tillmäta stor vikt vid 

rättspraxis förklaras dels med att utvecklingen avseende gränsdragningsproblematiken näst-

intill uteslutande hanterats i de svenska domstolarna och dels baserat på rättspraxis numera 

utgör en framväxande rättskälla vari säkra slutsatser kan finnas. Enligt Påhlssons artikel i 

SN, Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, så har rättspraxis fått en allt mer 

betydande roll som rättskälla i det svenska rättssystemet. Detta då ett åberopande av rätts-

praxis innebär ett åberopande av principen att lika fall ska behandlas lika.21 Principen om 

likformighet återfinns i 1 kap. 9 § Regeringsformen (1974:152)22 och utgör en av grundstenarna 

i det svenska rättsystemet. Vidare har de svenska domstolarna de senaste åren presenterat 

allt mer omfattande och motiverande domar vilket medfört att rättspraxis värde som rätts-

källa ökat.23  

Användningen av rättspraxis företas således i syfte att identifiera avgörande kriterier vilka 

kan ligga till grund för en bedömning. Stor vikt läggs därför på prejudicerande domar från 

Högsta Förvaltningsdomstolen. I förevarande fall får dock även de lägre instanserna, då 

främst Kammarrätterna, samt förhandsbesked från Skatterättsnämnden anse ha ett betydel-

sefullt rättsvärde, eftersom tydliga riktlinjer avseende en icke-finansiell värdepappersrörelses möj-

lighet till att inneha kapitaltillgångar inte behandlas av Högsta Förvaltningsdomstolen. För 

att tolka och analysera det rådande rättsläget utifrån en icke-finansiell värdepappersrörelses 

perspektiv används således även avgöranden från de lägre instanserna och förhandsbesked 

från Skatterättsnämnden för att finna vägledning avseende vilka bedömningsgrunder som 

varit av betydelse vid en gränsdragning. Vidare presenteras all rättspraxis, under varje be-

dömningsgrund, i kronologisk ordning.  

                                                 
21 Påhlsson, Robert, Skattepraxis i utvecklingen – principer för rättsfallsanalys, SN nr 3, 2011, s. 313 ff. 

22 Fortsättningsvis benämnt RF. 

23 Påhlsson, Robert, Skattepraxis i utvecklingen – principer för rättsfallsanalys, SN nr 3, 2011, s. 313 ff. 
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Slutligen används doktrin att för att fylla i ”luckor” samt ge ytterligare en dimension på ana-

lysen av gränsdragningsproblematiken.  Valet av doktrin har i stor utsträckning baserats på 

artiklar som behandlat gränsdragningen mellan handel med- och förvaltning av värdepap-

per. Eftersom den aktuella frågeställningen är klart avgränsad har tillgången på artiklar som 

behandlar gränsdragningen från en icke-finansiell värdepappersrörelse varit obefintligt. 

Därmed används nästintill uteslutande artiklar som behandlar gränsdragningsproblematiken 

utifrån finansiella företags, investmentföretags samt ideella organisationers och stiftelsers 

synvinkel. Det medför dock inte att analysen påverkas negativt utan det innebär endast att 

underlaget för analysen breddas vilket ger en mer välgrundad argumentation.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar endast gränsdragningen mellan värdepappershandel och värdepap-

persförvaltning för icke-finansiella värdepappersrörelser. Det innebär att analysen av gränsdrag-

ningsproblematiken inte omfattar finansiella företag så som investmentföretag eller bank- 

och kreditinstitut, då regelverket och hantering av finansiella företag skiljer sig från den av 

värdepappersrörelser.  

Vidare belyses endast gränsdragningsproblematiken avseende ett aktiebolags handel med- re-

spektive förvaltning av värdepapper. Därmed analyseras inte gränsdragningsproblematiken 

utifrån ett handelsbolags, en ekonomisk förenings, en ideell förenings, stiftelses eller ut-

ländskt bolags perspektiv. Valet av att endast inkludera företag i aktiebolagsform beror på 

att värdepappersrörelser oftast bedrivs i nämnda bolagsform.24 Avgränsningen motiveras 

även med att handel med värdepapper i andra företagsformer innebär helt andra regler vil-

ket medför en annan gränsdragningsproblematik. Avgränsningen att endast inkludera ak-

tiebolag medför således en mer koncentrerad fokusering på syftets utformning.  

I 1 kap. 4 § 1 punkten lag (2007:528) om värdepappersmarknaden25 stadgas det att finansiella in-

strument innefattar överlåtbara värdepapper. Med överlåtbara värdepapper avses sådana 

värdepapper utom betalningsmedel som kan handlas med på kapitalmarknaden.26 Vidare 

stadgas i 1 kap. 4 § 2 punkten LVPM att aktier i aktiebolag innefattas. Vid användandet av 

begreppet värdepapper i denna uppsats avses dock endast aktier eller aktieliknande instru-

                                                 
24 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-09 och 2710-10. 

25 Fortsättningsvis benämnt LVPM. 

26 1 kap. 4 § 2 punkten LVPM. 
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ment. Därmed behandlas inte t.ex. värdepapper som ett bolag själv gett ut i form t.ex. ak-

tier, obligationer eller konvertibler, då sådana värdepapper inte utgör tillgångar som ingår 

ett bolags näringsverksamhet.27   

Trots att det generellt föreligger ett starkt samband mellan redovisning och beskattning 

sker ingen ingående beskrivning av de redovisningsmässiga reglerna i förhållande till de 

skatterättsliga.28 Valet att inte ingående behandla de redovisningsmässiga aspekterna av 

klassificeringen av ett bolags tillgångar förklaras med att den skatterättsliga bedömningen 

om ett bolags värdepapper utgör en lager- eller en kapitaltillgång inte styrs av hur bolaget 

redovisat tillgången i dess räkenskaper dvs. avseende klassificeringen av värdepapper i en 

värdepappersrörelse föreligger det ingen koppling mellan områdena.29  Att så är fallet har 

även förtydligats i rättspraxis.30 Endast i de fall då en övergripande förklaring behövts har 

de redovisningsmässiga reglerna belysts.  

Slutligen ligger endast svensk rätt till grund för utredningen vilket medför att några inter-

nationella aspekter inte beaktas. Valet av att utesluta internationella aspekter förklaras med 

att de inte påverkar den centrala frågan eftersom det är ”luckorna” i den svenska skattelag-

stiftningen samt den svenska rättspraxisutvecklingen som är avgörande vid granskningen.  

1.5 Disposition 

Efter förevarande kapitel följer kapitel två som ger den grundläggande informationen avse-

ende en värdepappersrörelse och dess verksamhet. I kapitlet ges en definition av såväl fi-

nansiella som icke-finansiella värdepappersrörelser. Vidare beskrivs förutsättningarna för 

värdepappersrörelser som bedriver s.k. blandad verksamhet.  Därefter bevaras frågan om 

det föreligger en teoretisk möjlighet för en icke-finansiell värdepappersrörelse att inneha 

näringsbetingade andelar. Avslutningsvis knyts kapitlets avsnitt samman i en sammanfatt-

ning.  

                                                 
27 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års beskattning, SKV 399-3 utgåva 1, s. 1287. 

28 Se t.ex. Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2012, SKV 305 utgåva 9, s. 663 ff., Norberg, 
Claes, Senare års rättspraxis beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning på det kopplade området – några re-
flektioner, SN 2003, s. 508. 

29 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 179 f, Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 

2012, SKV 305 utgåva 9, s. 663 ff., Se även Norberg, Claes, Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella 
instrument kunna nyttiggöras vid beskattningen, SN 2009, s. 135. 

30 RÅ 1986 ref. 53, RÅ 2003 ref. 49, RÅ 2007 not 162 och Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 337-09 
2710-10.  
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I kapitel tre ges en mer ingående förklaring av de grundläggande skatterättsliga reglerna. In-

ledningsvis presenteras rörelserekvisitet och näringsrekvisiten. Vidare ges en förklaring till 

rekvisitens betydelse vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värde-

papper.  Därefter ges en beskrivning av den skatterättsliga klassificeringen av tillgångar vari 

definitionen av lager- respektive kapitaltillgångar förklaras utifrån en värdepappersrörelses 

perspektiv. Som ett slutligt led i kapitlet, avseende de skatterättsliga grundläggande reglerna, 

ges en redogörelse av beskattningskonsekvenserna för en värdepappersrörelse. Kapitlet av-

slutas med en sammanfattning. 

Kapitel fyra utgör, tillsammans med kapitel fem, kärnan i uppsatsen och behandlar gräns-

dragningsproblematiken mellan en icke- finansiell värdepappersrörelses handel med- och 

förvaltning av värdepapper utifrån de av rättspraxis utarbetade bedömningsgrunderna. 

Varje avsnitt i kapitlet behandlar en bedömningsgrund och är uppdelad i vägledande rätts-

praxisutvecklingen avseende det aktuella kriteriet samt en bedömning av kriteriet med hjälp 

egna åsikter och doktrin. Kapitel fyra avslutas med en sammanfattande analys.  

I kapitel fem belyses begreppet organisatoriska skäl och dess innebörd och påverkan vid en 

gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper. Begreppet analyseras 

med hjälp av gällande rätt, vägledande rättspraxis och baserat på egna åsikter. Även detta 

kapitel knyts samman med en sammanfattande analys.   

Avslutningsvis ges, i kapitel sex, en sammanfattande slutsats vari en sammantagen bedöm-

ning av en icke-finansiell värdepappersrörelses möjlighet att inneha kapitaltillgångar i form 

av riskkapitalistinvesteringar presenteras utifrån de i kapitel fyra och fem angivna bedöm-

ningsgrunderna. Vidare presenteras även några avslutande synpunkter på hur en icke-

finansiell värdepappersrörelse bör förhålla sig till den rådande situationen.  
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2 Värdepappersrörelse  

2.1 Inledning  

För att ha förståelse för komplexiteten kring gränsdragningen mellan handel med- och för-

valtning av värdepapper är det av betydelse att inledningsvis förklara vad en värdepappers-

rörelse är och i vilka former en sådan verksamhet kan bedrivas. Vidare är det även viktigt 

att utröna om det reellt föreligger en möjlighet för en värdepappersrörelse att inneha vär-

depapper som klassificeras som kapitaltillgångar.  

I avsnitt 2.2 ges således en beskrivning av vad som utgör en finansiell- respektive en icke-

finansiell värdepappersrörelse. Vidare beskrivs i avsnitt 2.3 hur gränsdragningsproblemati-

ken uppstår vid så kallad blandad verksamhet. I avsnitt 2.4 behandlas därefter den centrala 

frågan avseende om en icke-finansiell värdepappersrörelse teoretisk kan inneha värdepap-

per som klassificeras som såväl lager- som kapitaltillgångar. Avslutningsvis knyts kapitlet 

samman med en kortfattad sammanfattning i avsnitt 2.5.  

2.2 Definition av en värdepappersrörelse 

2.2.1 Finansiella bolag 

Varken begreppet värdepappersrörelse eller uttrycket handel med värdepapper återfinns i 

IL, utan vägledning får istället hämtas från annan lagstiftning.31 I 1 kap. 5 § 28 punkten 

LVPM stadgas det att en värdepappersrörelse är en, ”verksamhet som består i att yrkesmässigt 

tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.” Det saknas dock preciserade 

bestämmelser avseende vilka bolag som kan anses bedriva en sådan rörelse.32 

Enligt tradition anses finansiella bolag så som försäkringsföretag, kreditinstitut och värde-

pappersbolag bedriva värdepappersrörelse.33 Syftet med dess verksamhet är att yrkesmässigt 

erbjuda dess kunder kapitalförvaltning. Det innebär således att den yrkesmässiga handeln 

med värdepapper sker för annans räkning.34 Att nämnda bolagsformer presumeras bedriva 

handel med värdepapper kan även utläsas genom tillgången på rättspraxis. Då det inte fö-

                                                 
31 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, del 2, s. 378. 

32 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 415. 

33 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 415, SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksam-
het, del 2, s. 378.  

34 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års beskattning, SKV 399-3 utgåva 1, s. 1565, 
Gunne, Cecilia, Vad är kapitalförvaltning, SvSkT 2008:67, s. 489. 
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rekommer avgöranden som behandlar frågan avseende om ett finansiellt bolags handel med 

värdepapper föranleder att en värdepappersrörelse är för handen torde samtliga finansiella 

bolag således uppfylla kraven på yrkesmässighet. Därmed styrks presumtionen att finansi-

ella bolags handel med värdepapper medför att de klassificeras som värdepappersrörelser.35  

För att finansiella bolag så som kreditinstitut och värdepappersbolag ska få bedriva handel 

med värdepapper i Sverige krävs det vidare att bolaget innehar ett tillstånd från Finansin-

spektionen36 enligt 2 kap. 1 § LVPM.37 Eftersom finansiella värdepappersrörelser kräver 

tillstånd från Fi kan således en tydlig skiljelinje mellan finansiella och icke-finansiella värde-

pappershanterande bolag skådas.38 Sammantaget kan det därmed konstateras att värdepap-

pershanterande bolag som handlar med värdepapper för annans räkning och med tillstånd 

från Fi torde i samtliga fall anses utgöra en värdepappersrörelse. Bedömningen avseende en 

icke-finansiell värdepappersrörelse är dock mer komplex. 

2.2.2 Icke-finansiella bolag 

För icke-finansiella bolag som bedriver handel med värdepapper finns ingen lagstadgad de-

finition. I 2 kap. 5 § 7 punkten LVPM stadgas det dock att tillstånd för att bedriva värde-

pappersrörelse inte krävs för; 

”fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investeringstjänster eller utför in-

vesteringsverksamhet utom handel för egen räkning, såvida de inte, 

a) är markandsgaranter, eller 

b) handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform 

på ett organiserat, frekvent, och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett sy-

stem som är tillgängligt för någon utomstående i syfte att handla med denne.” 

Genom undantaget för tillståndsplikt framkommer det således att en juridisk person som 

handlar med värdepapper för egen räkning torde utgöra en värdepappersrörelse trots att det 

                                                 
35 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 415. 

36 Fortsättningsvis benämnt Fi. 

37 Ansökan om tillstånd ska upprättas enligt 3 kap. Fi:s författningssamling FFFS 2007:16, Finansinspektion-
ens föreskrifter om värdepappersrörelse. Vidare utgår en avgift motsvarande 270 000 kr enligt Förordning 
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Se avgiftsklass Q i förordningen. 

38 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 335. 
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inte utför handel för annans räkning. När det gäller icke-finansiella bolags möjlighet till att 

bedriva värdepappersrörelse har dock osäkerheten historiskt varit stor.  

Redan 1977 företogs en utredning av företagsskatteberedningen, Beskattning av företag39. I ut-

redningen behandlades frågan om handel med värdepapper som bedrevs av annan än 

fondkommissionär eller dylikt, kunde anses utgöra rörelse då handeln i stor utsträckning 

genomfördes för den skatteskyldiges egen räkning. Vidare framfördes förslag på att all 

handel med värdepapper som inte bedrevs av fondkommissionär eller dylikt skulle beskatt-

tas enligt kapitalvinstreglerna. En sådan begränsning ansågs dock inte vara förenlig med rö-

relserekvisitet. Därmed ansåg beredningen att en yrkesmässig handel med värdepapper 

fortsättningsvis skulle beskattas enligt inkomst av rörelse.40  

I senare förarbeten, Vissa företagsskattefrågor, har det uttryckligen framförts att både finansi-

ella och icke-finansiella bolag kan driva skattemässig värdepappersrörelse men att det före-

ligger skillnader i utgångspunkterna för en klassificering av verksamheten. Skillnaderna 

grundar sig i att finansiella bolag presumeras driva värdepappersrörelse, medan verksam-

heten i icke-finansiella bolag prövas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.41 Trots 

att det inte finns någon lagstadgad definition av icke-finansiella bolags handel med värde-

papper får det således stå klart att en sådan verksamhet kan klassificeras som en värdepap-

persrörelse.42 Ett bolags handel med värdepapper för egen räkning kan följaktligen utgöra en 

värdepappersrörelse.43  

Vid en bedömning om ett aktiebolags handel med värdepapper medför att det klassificeras 

som en värdepappersrörelse får vägledning hämtas i 13 kap IL där de allmänna reglerna av-

seende näringsverksamhet finns stadgade.44 I 13 kap 1 § IL framkommer det att närings-

verksamhet är sådan förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.45 

Uppfyller ett bolag kraven i 13 kap. 1 § IL avseende dess handel med värdepapper utgör 

                                                 
39 SOU 1977:86, Beskattning av företag. 

40 SOU 1977:86, Beskattning av företag, s. 549 f. 

41 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 434, Se även SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 415.  

42 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-
bok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 321. 

43 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-09 och 2710-10. 

44 För en mer utförlig presentation och analys av näringsrekvisiten i 13 kap. 1 § IL se avsnitt 3.2.2 och 3.2.3. 

45 För en mer ingående analys av 13 kap 1 § IL avseende gränsdragningsproblematiken se avsnitt 3.2.2. 
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det således en värdepappersrörelse i enighet med 2 kap. 24 § IL.46 I praktiken innebär det 

att om ett aktiebolags verksamhetssyfte är att bedriva handel med värdepapper för egen 

räkning anses det skatterättsligt utgöra en icke-finansiell värdepappersrörelse.47 Kravet på 

yrkesmässighet är således förhållandevis lågt. Gränsdragningsproblematiken uppstår istället 

när en värdepappersrörelse, finansiell som icke-finansiell, bedriver så kallad blandad verksam-

het.  

2.3 Finansiella och icke-finansiella bolag som bedriver blan-

dad verksamhet 

Det kan således konstateras att både finansiella bolag såsom banker eller andra kreditinsti-

tut och icke-finansiella aktiebolag vars verksamhet helt eller delvis består av att handla med 

värdepapper kan definieras som en värdepappersrörelse.48 Vid en uppdelning mellan olika 

former av värdepappersrörelser har även begreppen kvalificerade respektive okvalificerade vär-

depappersrörelser använts, innebörden är dock den samma.49 (Vidare används begreppen 

finansiellt och icke-finansiellt bolag). Inkomstsskatterättsligt föreligger det ingen skillnad 

mellan finansiella och icke-finansiella värdepappersrörelser utan en uppdelning sker endast 

i syfte att påvisa skillnaderna vid en bedömning om en värdepappersrörelse är för handen.50 

Om en finansiell eller icke-finansiell värdepappersrörelse endast bedriver handel med vär-

depapper uppstår således ingen gränsdragningsproblematik utan gränsdragningen mellan 

handel med- och förvaltning av värdepapper uppstår först vid så kallad blandad verksam-

het. 51  Med blandad verksamhet, i förevarande uppsats, avses värdepappersrörelser som 

utöver sin huvudverksamhet även bedriver förvaltning av värdepapper. För en finansiell 

värdepappersrörelse kan även den blandade verksamheten bestå i att det sker en handel 

med värdepapper för egen räkning. Förvaltningen av värdepapper kan t.ex. uppstå när ett 

bolag väljer att företa rikskapitalistinvesteringar, dvs. placera en del av sitt kapital i intres-

                                                 
46 Med det menas att den uppfyller kraven för rörelse. 

47 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 11. Uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 43. 

48 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 434. 

49 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 312. 

50 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 312. 

51 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 312, Se även t.ex. RÅ 2003 ref. 49 och Tivéus, Ulf, Handel med vär-
depapper, SN nr 10 1988 s. 44 f. 
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santa bolag med hopp om god avkastning efter ett antal år.52 Eftersom handel med- och 

förvaltning av värdepapper både skatterättsligt och redovisningsmässigt hanteras olika blir 

en gränsdragning nödvändig.53  

Vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper har rättspraxis 

varit den vägledande rättskällan och det har genom avgöranden på området framkommit 

att en värdepappersrörelse kan ”smitta” den förvaltande verksamheten dvs. att hela verk-

samheten skatterättsligt betraktas som en värdepappersrörelse.54 Vid en bedömning om den 

förvaltande verksamheten ska anses ingå i rörelsen har det framförts att en gränsdragning 

väsentligen torde bestämmas efter kvantitativa kriterier.55 De kriterier som framkommit ge-

nom rättspraxis och som legat till grund för en gränsdragning är b.la. om handel med akti-

erna varit varaktig och regelbunden, hur många transaktioner som genomförts och hur stor 

omsättningen varit.56 Eftersom icke-finansiella värdepappersrörelser uteslutande handlar 

med värdepapper för egen räkning, och vid blandad verksamhet förvaltar värdepapper för 

egen räkning, torde gränsdragningsfrågan rörande ett sådant bolag medföra en ökad pro-

blematik då samtliga transaktioner sker för samma spekulant. Det är därför av betydelse att 

utröna om det i grunden föreligger en teoretisk möjlighet för ett sådant bolag att bedriva 

förvaltning av värdepapper.  

2.4 Kan en icke-finansiell värdepappersrörelse som bedriver 

blandad verksamhet inneha näringsbetingade andelar? 

Eftersom det varken finns tydliga lagstadgade regler eller enhetlig vägledande rättspraxis 

avseende frågan, om ett bolag som bedriver handel med värdepapper även kan inneha risk-

kapitalistinvesteringar vilka klassificeras som näringsbetingade andelar föreligger det en 

                                                 
52 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 2003 ref. 49 och Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10. Se även 

Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10 1988, s. 510, ff. Gunne, Cecilia, Vad är kapitalförvaltning, SvSkT 
2008:6-7, s. 490. 

53 I 4 kap. 1 § Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) stadgas det att; ”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är av-
sedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.” Redovis-
ningsmässigt bestäms således vad som utgör en omsättningstillgång negativt dvs. uppfyller en tillgång inte 
kriterierna för en anläggningstillgång så utgör den en omsättningstillgång. Den redovisningsmässiga bedöm-
ningen om en tillgång klassificeras som anläggnings- eller omsättningstillgång görs med utgångspunkt i om 
den stadigvarande brukas och innehas i verksamheten. Det är således syftet med innehavet, och med fokus 
på innehavstiden, som avgör hur aktierna ska bokföras.53 

54 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2710-10. 

55 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 309 och SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3 s. 415. 

56 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45, RÅ 2004 ref. 49. 
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överhängande osäkerhet gällande värdepappersrörelser som bedriver blandad verksamhet. 

Redan 1988 publicerade Tivéus en artikel i SN, Handel med värdepapper, vari han framförde 

att;  

”En annan fråga som aktualiseras i sammanhanget är huruvida ett bolag som driver 

handel med värdepapper skattemässigt kan inneha såväl omsättnings- som anläggnings-

aktier under åberopande att man innehar en kort och en lång portfölj. Detta torde dock 

inte vara möjligt. Om väl rörelse är för handen kan, så länge detta består, reareglerna 

inte tillämpas på andra innehav än s.k. kvalificerade organisationsinnehav. Vinst på 

aktier i dotterbolag, som inte är sådana organisationsaktier, bör möjligen också kvalifi-

cera för reareglerna.” 57 

Även Persson Österman skrev i sin bok, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 

att presumtionen för bolag vilka handlar med värdepapper måste vara att dess samtliga ak-

tier utgör lagertillgångar.58 Den tidiga uppfattningen i frågan var därmed att bolag vilka 

handlade med värdepapper inte kunde anses inneha kapitaltillgångar om de inte ansågs vara 

organisationsinnehav eller aktier i dotterbolag.  

I slutbetänkandet till 2002 års företagsskatteutredning, Vissa företagsskattefrågor, utreddes frå-

gan avseende huruvida en värdepappersrörelse, vilken för egen räkning bedriver handel 

med värdepapper, samtidigt kan inneha kapitaltillgångar.59 I utredningen ansågs det att ett 

långsiktigt innehav i form av obligationer torde kunna anses utgöra en kapitaltillgång. Det 

framkom dock mer osäkert om långsiktiga innehav av aktier skulle kunna, till skillnad från 

kortsiktiga, behandlas som kapitaltillgångar. Utredningen framhävde att osäkerheten grun-

dande sig på att det i t.ex. RÅ 2002 ref. 52 gjordes en totalbedömning av värdepappersport-

följen dvs. att det inte skedde någon uppdelning mellan långsiktiga och kortsiktiga innehav. 

Däremot angav utredningen att, ”… organisatoriska innehav av andelar skall klassificeras som ka-

pitaltillgångar, även om företaget bedriver värdepappersrörelse.”60 Det kan därmed stå klart att organi-

satoriska innehav inte anses utgöra en del av en rörelse varför de skall klassificeras som ka-

pitaltillgångar. Avslutningsvis fastställdes det att det torde föreligga en stor osäkerhet avse-

                                                 
57 Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10, 1988, s 511.  

58 Persson Österman, Roger, Kontinuitetsprincipen i den Svenska inkomstbeskattningen, Norstedts Juridik AB, Uppl. 
1, Stockholm, 1997, s.  

59 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning, Stockholm, 
2005. 

60 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 318. 
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ende förutsebarheten vid en skatterättslig gränsdragning mellan handel med- och förvalt-

ning av värdepapper.61 Genom utredningen och efterföljande rättspraxis torde det dock 

kunna konstateras att det föreligger en, i vart fall, teoretisk möjlighet för en värdepappers-

rörelse att inneha kapitaltillgångar som klassificeras som näringsbetingade.  

I en efterkommande utredning, Beskattningsfrågor för näringsverksamhet62, fastslogs det än en 

gång att ett bolag som bedriver handel med värdepapper torde kunna inneha tillgångar som 

vid sidan av den huvudsakliga verksamheten klassificeras som kapitaltillgångar.63 Utred-

ningen förtydligade även att andelar i dotter- eller intressebolag inte ansågs utgöra lagertill-

gångar enligt 17 kap. 3 § IL.64 Vidare framförde utredningen att;  

”Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att företag som bedriver handel med 

värdepapper och därmed innehar finansiella instrument som lagertillgångar i rö-

relsen samtidigt kan inneha finansiella instrument som är kapitaltillgångar.”
65

 

Det kan således genom utredningarna konstateras att andelar i dotter- och intressebolag 

samt organisatoriska innehav skatterättsligt ska klassificeras som kapitaltillgångar. Däremot 

föreligger det en överhängande osäkerhet avseende innehav som inte uppfyller nyss 

nämnda krav. För en icke-finansiell värdepappersrörelse kan det således konstateras att det 

föreligger en påtaglig osäkerhet avseende när dess värdepapper i praktiken torde kunna 

klassificeras som näringsbetingade andelar.  

Vidare föreligger det även enligt min uppfattning en viss osäkerhet avseende vad begreppet 

organisatoriska skäl innebär och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en värdepap-

persrörelse ska anses inneha organisatoriska innehav. I kapitel fem kommer därför begreppet 

organisatoriska skäl analyseras utifrån en icke-finansiell värdepappersrörelses möjlighet att 

inneha näringsbetingade andelar. 

Avslutningsvis bör det även tilläggas att en eventuell ”smitta” inte belöper mellan olika bo-

lag. En värdepappersrörelse kan således undvika problematiken genom att bedriva handeln 

                                                 
61 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 318. 

62 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, Slutbetänkande av utredningen om sambandet mel-
lan redovisning och beskattning, Stockholm 2008. 

63 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. 

64 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. 

65 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, s. 381. 
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med värdepapper i ett bolag, och förvaltningen av värdepapper, i ett annat.66 Vidare har det 

fastslagits att om värdepapper en gång klassificerats som lagertillgångar behåller de sin ka-

raktär som lagertillgång även om handeln med värdepapper upphör eller om de anskaffas 

av någon utomstående.67 Därmed kan inte en omvandling av ett bolag eller en fusion med-

föra att värdepapperna klassificeras på något annat sätt dvs. en gång en lagertillgång, alltid 

en lagertillgång. 

2.5 Sammanfattning  

Bolag som bedriver handel med värdepapper kan antingen klassificeras som finansiella eller 

icke-finansiella värdepappersrörelser. Traditionellt sätt utgör bolag som bedriver handel 

med värdepapper för annans räkning och som innehar tillstånd från Fi, en finansiell värde-

pappersrörelse. Finansiella värdepappersrörelser kan t.ex. vara banker, kreditinstitut och 

försäkringsbolag. För ett bolag som bedriver handel med värdepapper för egen räkning och 

således inte innehar något tillstånd från Fi får en bedömning istället ske baserat på om det 

föreligger en yrkesmässig handel med värdepapper enligt 13 kap 1 § IL. Kan en yrkesmässig 

handel påvisas utgör också bolaget en icke-finansiell värdepappersrörelse.  

Vidare kan värdepappersrörelser, såväl finansiella som icke-finansiella, bedriva så kallad 

blandad verksamhet. Det är vid blandad verksamhet som gränsdragningsproblematiken främst 

uppstår. Nedan ges en illustration av vilka skillnader som föreligger avseende finansiella 

och icke-finansiella värdepappersrörelse vid en blandad verksamhet. 

                                                 
66 Se t.ex. RÅ 2007 not 162 och Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10, 1988, s 511. 

67 RÅ 2009 ref. 36. 
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Figur 2-1 Finansiella respektive icke-finansiella värdepappersrörelser och deras verksamhetsområden 

Figuren ovan påvisar i tydlighet de skillnader som finns avseende gränsdragningen mellan 

handel med- och förvaltning av värdepapper mellan finansiella- och icke-finansiella värde-

pappersrörelser. För en icke-finansiell värdepappersrörelse blir en gränsdragning avseende 

den blandade verksamheten påtagligt komplex då både handeln med- och förvaltningen av 

värdepapper sker för egen räkning dvs. för en och samma spekulant.  

Det kan dock sammanfattningsvis, genom en analys av de utredningar som behandlat 

gränsdragningsproblematiken, konstateras att aktier i dotterbolag och intressebolag samt 

rena organisationsinnehav inte ska ingå i rörelseverksamheten, vilket medför att de ska 

kunna klassificeras som näringsbetingade andelar. Däremot kan det ifrågasättas vad organi-

satoriska skäl är vid en gränsdragning och vilka kriterier som bör anses föreligga för att ett 

innehav ska klassificeras som organisatoriskt. Vidare är det oklart under vilka omständig-

heter andelar i bolag som inte uppfyller kraven på dotterbolag, intressebolag eller rena or-

ganisations innehav, skatterättsligt kan utgöra kapitaltillgångar i form av näringsbetingade 

andelar. En analys av både de avgörande bedömningsgrunderna för en gränsdragning och 

organisatoriska skäl kommer därför att ingående belysas i kapitel fyra respektive fem. I näst-

kommande kapitel presenteras dock först en grundläggande beskrivning av de betydelse-

fulla rekvisit som ligger till grund för en skatterättslig bedömning avseende om en värde-

pappersrörelses tillgångar anses ingå i rörelseverksamheten. Kapitlet behandlar även den 

skatterättsliga klassificeringsfrågan samt reglerna avseende beskattning av värdepapper.  
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3 Grundläggande skatterättsliga aspekter 

3.1 Inledning 

Som framgår av förgående kapitel kan såväl finansiella- som icke-finansiella bolag klassifi-

ceras som värdepappersrörelser.68 Gränsdragningsproblematiken för en icke-finansiell vär-

depappersrörelse uppstår därmed först då ett bolag bedriver s.k. blandad verksamhet dvs. 

då den utöver handeln med värdepapper även bedriver värdepappersförvaltning.69  

Den grundläggande anledningen till att det föreligger en komplexitet avseende en gräns-

dragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper, är avsaknaden av tydliga 

skatterättsliga regler som separerar rörelseinkomster från kapitalinkomster.70 Även om det 

råder en avsaknad av lagstadgade regler för hur själva gränsdragningen mellan handel med- 

och förvaltning av ska företas finns det klara och tydliga bestämmelser som stadgar hur 

värdepapper som ingår i en rörelse, respektive hur värdepapper som ingår i ett förvaltande 

bolag ska beskattas.  

Enligt 13 kap. 2 § IL beskattas juridiska personer endast i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Innebörden av lagstadgande i nämnda paragraf är att ett bolags samtliga inkomster beskatt-

tas i inkomstslaget näringsverksamhet oavsett om de uppkommit som en del av den hu-

vudsakliga rörelsen eller om de utgör kapitalinkomster.71 Det innebär att ett aktiebolag som 

bedriver förvaltning av värdepapper beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet men en-

ligt de specifika reglerna för kapitalvinster/kapitalförluster och i enighet med beräknings-

reglerna i inkomstslaget kapital.72 En värdepappersrörelse som bedriver handel med värde-

papper beskattas dock endast enligt näringsreglerna.73 På så sätt skiljer sig beskattningen 

mellan rörelseinkomsterna och kapitalinkomster.74 I samband med en sådan uppdelning blir 

                                                 
68 Se avsnitt 2.2. 

69 Se avsnitt 2.3. 

70 Se b.la. Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 552. 

71 Se b.la. Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 553. 

72 25 och 25a kap. IL. 

73 Norberg, Claes, Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella instrument kunna nyttiggöras vid beskattningen?, 
SN 2009, s. 135 ff. 

74 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-

bok i skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 59 ff. 
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även klassificeringsfrågan aktuell.75 Med klassificeringsfrågan avses om tillgångarna i ett bo-

lag ska klassificeras som en lagertillgång (de som utgör rörelseinkomster) eller som en kapi-

taltillgång (de som utgör kapitalinkomster).76 Klassificeringsfrågan är således nära förankrad 

med gränsdragningsfrågan. Vidare är syftet avseende den skattemässiga klassificeringen att 

separera de olika tillgångarna då de värderas och beskattas olika.77  

Bedömningen om en tillgång klassificeras som en lager- eller kapitaltillgång baseras på ka-

raktären av tillgången.78 Enligt den redovisningsmässiga klassificeringen är det syftet med in-

nehavet som ligger till grund för bedömningen. En tillgång som är avsedd för omsättning el-

ler förbrukning utgör en lagertillgång medan en tillgång som är inte är avsedd för omsätt-

ning eller förbrukning utgör en kapitaltillgång.79 Avseende värdepapper i en värdepappers-

rörelse utgör dock syftet med verksamheten den avgörande faktorn.80 Med det menas att värde-

pappersrörelser presumeras utifrån verksamheten i sig inneha lagertillgångar, dvs. klassifice-

ringen av värdepapperna är avhängd klassificeringen av bolaget.81 Vid en sådan bedömning 

är således rörelserekvisitet och näringsrekvisitet avgörande.  

Som framgått av kapitel två ska en bedömning om en yrkesmässig handel med värdepapper 

existerar baseras på de grundläggande skatterättsliga reglerna. I avsnitt 3.2 presenteras 

följaktligen de grundläggande bestämmelserna avseende rörelserekvisitet i 2 kap. 24 § IL 

och näringsrekvisitet i 13 kap. 1 § IL. Vidare presenteras, i avsnitt 3.3, den skattemässiga 

klassificeringen av en lager- respektive en kapitaltillgång. Baserat på den sammantagna be-

dömningen av ett bolags verksamhet och dess tillgångar presenteras därefter, i avsnitt 3.4, 

beskattningskonsekvenserna för värdepapper som utgör en lager- respektive en kapitaltill-

gång. Kapitlet avslutas med en kortfattad sammanfattning i avsnitt 3.5.  

                                                 
75 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, del 2, s. 396. 

76 Den skatterättsliga definitionen av lagertillgång återfinns i 17 kap. 3 § IL och definitionen av en kapitaltill-
gång bestäms negativ enligt 25 kap. 3 § IL. Prop. 1999/2000:2, Inkomstskattelagen, del 1, s. 507. Se även, Lo-
din, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och handbok i 
skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 362. 

77 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 310. Se även Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, 
Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 362. 

78 17 kap. 3 § IL. Där anges vad som utgör en lagertillgång. Anses inte ett värdepapper vara lager utgör den 
således en kapitaltillgång.  

79 17 kap. 3 IL, 25 kap. 3 § IL 

80 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 310, SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, s.396. 

81 17 kap. 3 § 1 stycket IL, SOU, Vissa företagsskattefrågor, Bilaga 3, s. 429, SOU 2008:80 s. 380. 
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3.2 Rörelserekvisitet och näringsrekvisiteten 

3.2.1 Rörelserekvisitet 

Då det föreligger olika beräkningsregler beroende på vilken inkomst ett bolag erhåller 

måste således de olika inkomsterna separeras. Av vikt vid en sådan gränsdragning är om in-

komsterna är hänförliga till rörelseverksamheten eller inte.82 För att värdepapper ska klassi-

ficeras som en lagertillgång ska de ingå i en näringsverksamhet vilken utgör en rörelse.83 

Enligt 2 kap. 24 § IL stadgas det att; 

”Med rörelse avses annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepap-

per eller liknande tillgångar. Om kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar 

innehas som ett led i rörelsen, räknas innehavet dock till rörelsen.”  

Enligt första meningen kan således inte ett bolag vars verksamhet är att handla med värde-

papper utgöra en rörelse. Det framkommer dock enligt andra meningen att ett bolag som 

innehar värdepapper som ett led i sin verksamhet ska anses utgöra en rörelse. Vad som ska 

anses utgöra ett led i rörelsen är dock högst oklart.84 Före skattereformen 1990 förekom 

begreppet rörelse frekvent i inkomstskattelagstiftningen men i samband med införandet av 

inkomstskattelagen kom inkomstslaget rörelse, att tillsammans med inkomstslagen jord-

bruksfastighet och annan fastighet, att ingå i inkomstslaget näringsverksamhet. Reformen 

medförde därmed att rörelsebegreppet togs bort i de flesta bestämmelserna.85 Enligt lag-

kommentaren till nämnda paragraf var syftet med återinförandet av rörelsebegreppet att 

endast avgränsa ren förvaltning av värdepapper. Därmed kan det fastslås att bolag vilka 

endast bedriver förvaltning av värdepapper inte anses utgöra en rörelse.86  

Då rörelsekriteriet i 2 kap 24 § IL endast stadgar att ren förvaltning av värdepapper inte ska 

innefattas av begreppet ges således ingen vägledning avseende hur en gränsdragning i prak-

                                                 
82 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-

bok i skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 52-53 och 239.  

83 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 314. 

84 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45 I och II, RÅ 2007 not 162. Se även t.ex. Tivéus, Ulf, Handel med 
värdepapper, SN nr 10, Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 
2001:6-7, Melz, Peter, Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser, SN nr 9, 2001. 

85 Prop. 1999/2002:2 del 2, s. 161. 

86 Se även Melz, Peter, Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser, SN nr 9, 2001, s. 477 
ff.  
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tiken ska ske för värdepappersrörelser som bedriver blandad verksamhet.87 Vid blandad 

verksamhet sker ingen ren förvaltningen utan bolagets samtliga tillgångar presumeras ingå i 

rörelseverksamheten. Vid en bedömning om förvaltningen således ”smittas” av rörelse-

verksamheten blir följaktligen näringsrekvisiteten i 13 kap 1 § avgörande.88  

3.2.2 Näringsrekvisiten 

I 13 kap. IL återfinns de regler som separerar inkomstslaget näringsverksamhet från in-

komstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Enligt 13 kap. 1 § 1 stycket IL ska inkomster 

och utgifter som är hänförliga till näringsverksamheten tas upp i inkomstslaget näringsverk-

samhet. Vidare stadgas att näringsverksamhet är sådan förvärvsverksamhet som bedrivs yrkes-

mässigt och självständigt. Det framkommer således genom lagstadgande att det föreligger tre 

rekvisit för att en näringsverksamhet ska anses föreligga. Vidare måste samtliga rekvisit 

uppfyllas för att en näringsverksamhet ska anses föreligga.89 Det bör även tilläggas att ovan 

angivna rekvisit motsvarar de rekvisit som förekom i den tidigare kommunalskattelagen av-

seende avgränsningen av inkomstslaget rörelse. Då rekvisiten inte förändrats kan således 

vägledning hämtas från äldre rättspraxis.90 

För att det första kriteriet, förvärvssyftet, ska vara uppfyllt krävs det att en värdepappersrö-

relse har ett vinstsyfte. Med det menas att endast sådan verksamhet som föranleder ett 

ekonomiskt utbyte uppfyller kravet på näringsverksamhet.91 Det innebär att all form av 

”hobbyverksamhet” utesluts från beskattning enligt inkomstslaget näringsverksamhet.92 Så-

dan verksamhet ska istället beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap 1 § IL.93 Kravet på 

att det ska föreligga ett vinstsyfte är dock relativt lågt för juridiska personer. Detta då det 

genom praxis framkommit att juridiska personer ansetts utgöra näringsverksamhet trots att 

vinstsyftet varit klart begränsat.94 Vidare bör det klargöras att det inte krävs att ett bolag ska 

gå med vinst för att kriteriet ska vara uppfyllt utan bedömningen grundar sig på verksam-

                                                 
87 Se t.ex. Melz, Peter, Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser, SN nr 9, 2001, s. 477. 

88 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45, RÅ 2007 not 162, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2710-10. 

89 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 554. 

90 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 61. 

91 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 554. 

92 Lagkommentar 13 kap 1 § IL. 

93 Se även Prop. 1989/90:110 s. 650. 

94 RÅ 1998 ref. 10. 
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hetens syfte.95 Därmed är kriteriet om förvärvsverksamhet, avseende en värdepappersrörel-

ses riskkapitalistinvesteringar, uppfyllt även om en sådan förvaltning genomförs i hopp om 

god avkastning.  

Vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper utgör kriteriet 

avseende yrkesmässighet den avgörande faktorn.96 Detta då kravet på förvärvsverksamhet 

och självständighet torde vara uppfylla i en klar majoritet av fallen. För att yrkesmässighet 

ska föreligga krävs det att verksamheten ska vara regelbunden, av en viss omfattning samt 

varaktig.97 Vidare bör det förtydligas att även omfattande verksamhet som pågår under en 

begränsad och förhållandevis kort tid kan anses yrkesmässigt bedriven. Det innebär att om 

en verksamhet bedrivs varaktigt blir kravet på omfattningen lägre.98 Enligt Lodin m.fl. krävs 

det även att verksamheten är riktad mot allmänheten dvs. att handeln med värdepapper, 

t.ex. handel med likviditetsreserver, inte sker för egen räkning.99 Genom rättspraxis har det 

dock framkommit att bolag som enbart bedriver handel med värdepapper för egen räkning 

kan anses bedriva en värdepappersrörelse.100 Att så är fallet styrks även i doktrin.101 

För aktiebolag vilket bedriver handel med värdepapper får kravet avseende självständighet så-

ledes anses uppfyllt redan genom att verksamheten bedrivs i aktiebolagsform. Det innebär 

därmed att kriteriet avseende värdepappersrörelser uteslutande bör ses som uppfyllt. Detta 

då kravet på självständighet syftar till att avgränsa mot inkomstslaget tjänst, dvs. att verk-

samheten inte får bedrivas som en anställning.102  

                                                 
95 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 554. 

96 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 555. 

97 Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10, 1988. 

98 Lagkommentar 13 kap. 1 § IL. 

99 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-
bok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 242. 

100 Se t.ex. RÅ 1940 ref. 35, RÅ 1986 ref. 53, RÅ 2003 ref. 49 (I målet uttryckte Regeringsrätten att ett bolags 
handel med värdepapper för egen räkning borde kunna ske i rimlig omfattning utan att en värdepappersrö-
relse ska anses bedrivas. Resonemanget tyder på att handel med värdepapper de facto kan uppgå till en så-
dan nivå där en rörelse anses föreligga). 

101 Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10, s. 511 ff., Melz, Peter, Handel med värdepapper – ett problem för 
ideella föreningar och stiftelser, SN nr 9, 2001, s. 477 f, Arvidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrö-
relse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 303. 

102 Lagkommentar 13 kap. 1 § IL. 
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3.2.3 Rekvisitens betydelse 

Vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper kan det således 

konstateras att rörelserekvisitet har en begränsad betydelse. Av större vikt blir istället nä-

ringsrekvisiten i 13 kap 1 § IL, varvid fokus uteslutande hamnar på kravet om yrkesmässig-

het.  En bedömning avseende yrkesmässighet syftar således till att fastställa om förvaltning-

en företagits på ett sätt som innebär att den anses utgöra ett led i rörelseverksamheten eller 

om den utgör en separat förvaltande del av bolaget.103  Nedan illustreras hur en bedömning 

enligt rörelserekvisitet och näringsrekvisitet yrkesmässighet i praktiken sker vid en gräns-

dragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper.  

 

Figur 3-1 Rörelserekvisitet och näringsrekvisitenens betydelse vid en gränsdragning  

Genom illustrationen kan det således stå klart att rörelserekvisitet endast påvisar hur be-

skattning ska ske och inte hur en gränsdragning mellan handel med och förvaltning av vär-

depapper ska företas. Då det är, som visas i figur 3-1, bedömningen av näringsrekvisitet yr-

kesmässighet som utgör den centrala frågan vid en gränsdragning behandlar nästkommande 

avsnitt, avsnitt 3.3, den närliggande klassificeringsfrågan mer ingående.   

                                                 
103 Vid en bedömning av yrkesmässigheten avseende gränsdragningen mellan handel med- och förvaltning av 

värdepapper utgör rättspraxis den centrala källan.  
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3.3 Skatterättslig klassificering av lager- respektive kapital-

tillgång 

3.3.1 Klassificeringsfrågan avseende värdepappersrörelser 

I 14 kap. 2 § IL stadgas det att det skattemässiga resultatet skall beräknas enligt bokfö-

ringsmässiga grunder. Det innebär att inkomster och utgifter ska redovisas som intäkter 

och kostnader för de år på vilka de belöper.104 Genom bestämmelsen framkommer det att 

en beskattning ska ske med grund i ett bolags redovisning dvs. hur dess tillgångar redovis-

ningsmässigt klassificerats. Inom redovisningen sker en kategorisering av antingen omsätt-

ningstillgångar eller anläggningstillgångar.105 Syftet med uppdelningen är t.ex. att tydliggöra ett 

företags ekonomiska situation samt att möjliggöra en hantering av dess tillgångar enligt de 

värderingsregler som finns stadgade.106 Vidare styrs den redovisningsmässiga klassificering-

en av antingen avsikten med innehavet eller av hur lång förfallotid tillgången har.107 Då det 

skattemässiga resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder föreligger således ett 

samband mellan redovisning och beskattning.108  

När det kommer till klassificeringen av värdepapper i en värdepappersrörelse dvs. om ett 

bolags innehav utgör en lager- eller en kapitaltillgång har det dock enligt förarbetena till IL 

framkommit att det inte föreligger något samband mellan den redovisningsmässiga och den 

skatterättsliga klassificeringen av tillgångar.109 Vid en gränsdragning mellan handel med- och 

förvaltning av värdepapper sker således en separat skattemässig klassificering av värdepap-

perna, oberoende av hur de klassificerats redovisningsmässigt.110 Den skattemässiga klassi-

ficeringen baseras istället på verksamheten i sig, dvs. med utgångspunkt i den verksamhet 

                                                 
104 Lagkommentar 14 kap. 2 § IL. 

105 För de redovisningsmässiga definitionerna återfinns definitionen av omsättningstillgång och anläggnings-
tillgång i 4 kap. 1 § ÅRL. Vidare finns specifika regler i 4 kap. 3 § ÅRKL avseende vad som utgör anlägg-
ningstillgångar i finansiella värdepappersrörelser.  

106 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2012 års beskattning, SKV 305 ut-
gåva 9, s. 23 och 663 f. 

107 Norberg, Claes, Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, 2. Uppl., Författarna och Iustus Förlag AB, 
Uppsala, 2010, s. 160. 

108 Se t.ex. Norberg, Claes, Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, 2. Uppl., Författarna och Iustus Förlag 
AB, Uppsala, 2010, s. 20 och Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2011 
års beskattning, SKV 305 utgåva 9, s. 23 f. 

109 Prop. 1999:2000:2 del 2, s. 179 f.  

110 Se t.ex. Norberg, Claes, Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella instrument kunna nyttiggöras vid be-
skattningen, SN 2009, s. 135.  
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som bolaget bedriver.111 Med det menas att en värdepappersrörelse presumeras inneha la-

gertillgångar medan en förvaltande verksamhet presumeras inneha kapitaltillgångar.112 Be-

driver ett bolag yrkesmässig handel med värdepapper innebär det att dess samtliga värde-

pappersinnehav presumeras ingå i rörelseverksamheten.113 Om bolaget däremot anses bed-

riva förvaltning av värdepapper anses inte bolagets värdepappersinnehav ingå i rörelsen.114 

Därmed är klassificeringsfrågan dvs. uppdelningen mellan lager- respektive kapitaltill-

gångar, beroende av den skatterättsliga bedömningen av ett bolags verksamhetsområde.  

3.3.2 Lagertillgångar 

En lagertillgång är enligt 17 kap. 3 § 1 stycket IL en tillgång som är avsedd för omsättning 

eller för förbrukning. Vidare krävs det att en tillgång ska ingå i en näringsverksamhet för att 

den ska kategoriseras som en lagertillgång.115 I 17 kap. 19-21 §§ IL återfinns de specifika 

reglerna avseende lagertillgångar som utgör finansiella instrument.  

3.3.3 Kapitaltillgångar 

3.3.3.1 Näringsbetingade andelar 

Det stadgas i 25 kap. 3 § 2 stycket IL att det med en kapitaltillgång avses t.ex. andra till-

gångar än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, inven-

tarier och patent. Anses inte en tillgång falla inom rekvisiten för en lagertillgång utgör den 

därmed en kapitaltillgång. Vidare delas kapitaltillgångar upp i näringsbetingade andelar och ka-

pitalplaceringsandelar. 

Vad som avses med näringsbetingad andel stadgas i 24 kap. 13-14 §§ IL. I 24 kap. 13 § 1 styck-

et IL så fastställs det att det med en näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag 

som uppfyller någon av förutsättningarna i 24 kap. 14 § IL och ägs av någon av följande ju-

ridiska personer; 

                                                 
111 RÅ 1986 ref. 53, 1988 ref. 45, Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-09 och 2710-10. Se även An-

dersson, Lennart, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 5. Uppl., Björn Lundén 
Information AB, Uddevalla, 2002, s. 238. 

112 Norberg, Claes, Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, 2. Uppl., Författarna och Iustus Förlag AB, 
Uppsala, 2010, s. 160 Jmf, Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, In-
komstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 310. 

113 Andersson, Lennart, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 5. Uppl., Björn Lun-

dén Information AB, Uddevalla, 2002, s. 238. 

114 Andersson, Lennart, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 5. Uppl., Björn Lun-
dén Information AB, Uddevalla, 2002, s. 238. 

115 2 kap. 24 § IL och SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 315. 
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1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett invest-
mentföretag, 

2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestäm-
melserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap, 

3. en svensk sparbank, 

4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, eller 

5. ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1-4. 

För att en andel ska klassificeras som en näringsbetingad andel krävs det vidare att andelen 

utgör en kapitaltillgång och att den uppfyller någon av följande förutsättningar i 24 kap. 14 

§ 1 stycket 1-3 punkten IL;  

1. Andelen är inte markandsnoterad 

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda före-
taget motsvarar 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. 

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett 
företag som med hänsyn till äganderättsförhållandena eller organisatoriska förhållande 
kan anses stå det när. 

Innebörden av att ett innehav anses vara näringsbetingat är att kapitalvinster vid avyttring- 

och utdelningar, sedan 2003, är skattefria.116 Det innebär vidare att kapitalförluster på såd-

ana andelar inte heller får dras av.117  

3.3.3.2 Kapitalplaceringsandelar 

Det finns ingen lagstadgad skatterättslig definition avseende vad som utgör en kapitalplace-

ringsandel. Därmed sker en negativ klassificering av kapitalplaceringsandelar, dvs. om en till-

gång inte anses utgöra en lagertillgång eller inte uppfyller kraven för näringsbetingade ande-

lar anses den vara en kapitalplaceringsandel.118 Innebörden av att ett innehav klassificeras 

som en kapitaltillgång i form av kapitalplaceringsandelar är att en kapitalförlust på sådan 

andel endast får kvittas mot en kapitalvinst på likande värdepapper.119 Det betyder således 

                                                 
116  25a kap. 5 § 1 stycket IL. För införande bestämmelsen se, SOU 2001:11, prop. 2002/03:96, bet. 

2002/03:SkU 14. 

117 25a kap. 5 § 2 stycket IL. 

118 Det innebär att bedömningen om andelar i ett bolag utgör kapitalplaceringsaktier bestäms negativt. Är inte 
kriterierna för näringsbetingade andelar uppfyllda anses andelarna utgöra kapitalplaceringsandelar vilket 
medför att beskattning aktualiseras.   

119 48 kap. 26 § IL. 
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att kapitalplaceringsaktier är skattepliktiga.120 Reglerna avseende den limiterade kvittnings-

rätten brukar benämnas ”aktiefållan”. Aktiefållan medför således en begränsning för före-

tag att kvitta sina förluster på kapitalplaceringsandelar mot genererade vinster på andra ka-

pitalplaceringsandelar.121 Det föreligger dock en möjlighet för bolag att rulla fram en ka-

pitalförlust till dess att en kvittningsmöjlighet uppstår.122 

Det kan således tydligt skådas att en skatterättslig klassificering av tillgångar föranleder 

stora skillnader vid en beskattning. I nästkommande avsnitt ges därför en mer ingående be-

skrivning av de inkomstskatterättsliga reglerna avseende beskattning av värdepapper. 

3.4 Beskattning av värdepapper som utgör en lager- respek-

tive kapitaltillgång 

3.4.1 Beskattning av värdepapper som utgör en lagertillgång 

Anses en värdepappersrörelses värdepapper utgöra lagertillgångar, vilket presumeras vara 

fallet, ska bolaget vid en avyttring av aktier ta upp en bokföringsmässig vinst eller förlust 

dvs. en skattepliktig vinst respektive en avdragsgill förlust.123 Vidare uppgår bolagsskatten 

till 26,3 %.124 Det innebär att när värdepapper i en näringsverksamhet avyttras ska skillna-

den mellan försäljningspriset och det senaste lagervärdet, om värdepapperna ägdes på för-

gående balansdag, att beskattas.125 Därmed ingår löpande förändringar av lagervärdet i det 

skattemässiga resultatet.  Vidare kan förluster på värdepapper som skattemässigt utgör lager 

dras av mot alla andra förluster i näringsverksamheten.126 Därutöver medges även avdrag 

för nedskrivning av värdepapperna.127  

                                                 
120 Lundén, Björn, Aktiebolag – Skatt, ekonomi och juridik, 16. Uppl., Björn Lundén Information AB, Näsviken 
2008, s. 223. 

121 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-
bok i skatterätt, 12. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 369. 

122 48 kap. 26 § 3 stycket IL. 

123 Andersson, Lennart, Värdepapper – En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, 5. Uppl., Björn Lun-
dén Information AB, Uddevalla, 2002, s. 238. 

124 65 kap. 10 § IL. 

125 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2012 års beskattning, SKV 305 ut-
gåva 9, s. 664 ff. 

126 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2011 års beskattning, SKV 305 ut-
gåva 9, s. 664 ff. 

127 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-
bok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 325. 
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Enligt huvudregeln i 17 kap. 3 § IL ska ett lager värderas till det lägsta av anskaffningsvär-

det och nettoförsäljningsvärdet. För finansiella instrument, så som värdepapper, ska dock 

lagret tas upp till det verkliga värdet enligt 17 kap. 20 § 1 stycket IL. För företag som ingår i 

en intressegemenskap föreligger även en möjlighet att värdera lagret till det samlade an-

skaffningsvärdet.128 Det förutsätter dock att samtliga bolag i intressegemenskapen tar upp 

lagret till sådant värde.129 Vidare förelåg det tidigare en möjlighet att skriva ner värdet på 

värdepapper med hänsyn till prisfallsrisk med ett belopp som framstod skäligt. Denna möj-

lighet togs dock bort i samband med 1990 års skattereform.130 

3.4.2 Beskattning av värdepapper som utgör en kapitaltillgång 

Om däremot en viss del av en värdepappersrörelses portfölj anses utgöra kapitaltillgångar 

ska bolaget redovisa inkomster vid avyttring av värdepapper enligt reglerna för kapitalin-

komster, men dock som nämnts tidigare, fortfarande i inkomstslaget näringsverksamhet.131 

I 25 kap. 3 § 1 stycket IL stadgas det att det med kapitalvinst respektive kapitalförlust i in-

komstslaget näringsverksamhet avses vinst eller förlust vid en försäljning av kapitaltill-

gångar. Anskaffningsutgifter för aktier kostnadsförs normalt inte, till skillnad från andra an-

läggningstillgångar, i näringsverksamheten genom värdeminskningsavdrag då det i realiteten 

i regel inte förekommer någon sådan värdeminskning. Därmed medges avdrag först vid 

avyttring av värdepapperna.132 Vidare ska kapitalvinster tas upp till beskattning vid avyttring 

medan kapitalförluster först får dras av då de är definitiva enligt 44 kap. 26 § IL. 

Som framgått i avsnitt 3.3.3 delas kapitaltillgångar upp i näringsbetingade andelar respektive 

kapitalplaceringsandelar. Beskattning av en vinst på näringsbetingad andel är som huvudre-

                                                 
128 Med företag i intressegemenskap avses enligt 17 kap. 19a § IL; “företag som med avdragsrätt kan lämna kon-

cernbidrag till varandra, och i fråga om företag som, direkt eller indirekt, äger andel i ett handelsbolag, företaget och handelsbo-
laget.” Vidare stadgas det i 17 kap. 19a 2 stycket IL att det även krävs att företaget är skattskyldigt i Sverige 
för den verksamhet är lagertillgången ingår som en intressegemenskap ska anses föreligga. 

129 17 kap. 20 § IL. 

130 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 11. Uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 45. 

131 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-

bok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 310 och Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 11. Uppl., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 43. 

132 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – En läro- och hand-
bok i skatterätt, 11. Uppl., Studentlitteratur, 2007, s. 310. 



 

 
29 

gel skattefri vilket medför att en kapitalförlust ej får dras av. Vidare ska inte heller utdelning 

på sådana andelar tas upp till beskattning.133  

Avseende kapitalplaceringsaktier fanns det tidigare en möjlighet för bolag att kvitta kapital-

förluster på kapitalplaceringsandelar med andra inkomst i verksamheten. I samband med 

skattereformen 1990 togs dock denna möjlighet bort. Därmed får bolag numera endast dra 

av kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar mot vinster på andra kapitalplaceringsandelar 

enligt 48 kap. 26 § IL. I det fall förlusterna överstiger vinsterna föreligger det dock en möj-

lighet att spara förlusten till följande beskattningsår enligt 48 kap. 26 § 2 stycket IL.  

3.5 Sammanfattning  

Enligt 13 kap 2 § IL ska juridiska personer beskattas för samtliga inkomster i inkomstslaget 

näringsverksamhet oavsett om inkomsterna härrör från rörelseverksamheten eller om de är 

kapitalinkomster. I inkomstslaget näringsverksamhet sker dock ett avskiljande mellan rörel-

seinkomster och kapitalinkomster vilket medför olika beskattningskonsekvenser. Därmed 

måste en gränsdragning mellan rörelseinkomster och kapitalinkomster företas.  

Genom 2 kap 24 § IL framkommer det att ren förvaltning av värdepapper inte kan utgöra 

en rörelse då sådan förvaltning inte utgör ett led i rörelsen. Bestämmelsen anger dock inte 

hur en gränsdragning ska utföras. Då en värdepappersrörelse presumeras inneha värdepap-

per som ingår i rörelsen dvs. att rörelsen ”smittar” en eventuell förvaltning av värdepapper 

får vägledning istället hämtas i 13 kap 1 § IL där näringsrekvisiten, förvärvsverksamhet, yrkes-

mässighet och självständighet, finns stadgade. Av de stadgade näringsrekvisiten utgör rekvisitet 

yrkesmässighet den centrala bedömningsgrunden för om en värdepappersrörelses handel 

med- eller förvaltning av värdepapper ska anses ingå i rörelseverksamheten eller ej. För att 

bedöma om kravet på yrkesmässighet är uppfyllt har ett antal bedömningsgrunder utarbe-

tats genom rättspraxis.  

Vidare sker en klassificering av tillgångar både inom skatterätten och inom redovisningen. 

Vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper föreligger det 

dock inget samband mellan den skatterättsliga klassificeringen och den redovisningsmäss-

iga. Då en värdepappersrörelses tillgångar presumeras ingå i rörelseverksamheten innebär 

det att ett sådant bolags tillgångar som utgångspunkt klassificeras som lagertillgångar. Anses 

värdepappersrörelsen även bedriva förvaltning av värdepapper klassificeras de värdepap-

                                                 
133 Se avsnitt 3.3.3.1. 
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perna som kapitaltillgångar som antingen utgör näringsbetingade andelar eller kapitalplace-

ringsandelar. Nedan ges en illustration av beskattningskonsekvenserna, baserat på verk-

samhetsområde och den skatterättsliga klassificeringen, för en värdepappersrörelse ur ett 

generellt perspektiv. 

 

Figur 3-2 Beskattningskonsekvenser för en värdepappersrörelse 

 

Illustrationen ger således en tydlig bild avseende konsekvenserna en gränsdragning mellan 

handel med- och förvaltning av värdepapper skatterättsligt medför. För att dock avgöra hur 

värdepapperna ska klassificeras och beskattas måste en analys av de av rättspraxis utarbe-

tade bedömningsgrunderna företas. Vidare måste även begreppet organisatoriska skäl bely-

sas utifrån en icke-finansiell värdepappersrörelses perspektiv. I kapitel fyra och fem görs där-

för en grundlig analys, av bedömningsgrunderna samt begreppet organisatoriska skäl, med 

hjälp av gällande rätt, vägledande rättspraxis, doktrin och egna åsikter.  
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4 De av rättspraxis utarbetade bedömningsgrunderna 

4.1 Inledning  

Baserat på det underlag som presenterats i de förgående kapitlen får de stå klart att en vär-

depappersrörelse kan bedriva såväl handel med- som förvaltning av värdepapper. Det 

framkommer dock inte om en sådan möjlighet endast omfattar aktier i dotter- och intres-

sebolag samt innehav som av organisatoriska skäl inte bör ses som en del av rörelsen.134  

Eftersom det inte finns några klara riktlinjer i varken lag, förarbeten, rättspraxis eller dokt-

rin avseende hur en gränsdragning mellan handel med och förvaltning av värdepapper ska 

företas, föreligger det således en påtaglig rättsosäkerhet. Den rådande rättsosäkerheten 

grundar sig b.la. på att det inte finns någon förutsägbarhet avseende hur en icke-finansiell vär-

depappersrörelses tillgångar skatterättsligt ska klassificeras vid en gränsdragning mellan 

handel med- och förvaltning av värdepapper. Att rättsosäkerheten är som mest framträ-

dande för en icke-finansiell värdepappersrörelse baseras på komplexiteten avseende gräns-

dragningen mellan handel för egen räkning och förvaltningen för egen räkning, samt det 

faktum att det inte finns några prejudicerande domar.  

Under de senaste decennierna har dock gränsdragningsproblematiken, ur ett bredare per-

spektiv, behandlats i rättspraxis. Genom rättspraxisutvecklingen samt de riktlinjer som åter-

finns i den svenska lagstiftningen har det konstaterats att ett bolag som bedriver yrkesmäss-

ig handel med värdepapper anses utgöra en värdepappersrörelse.135 Vidare har det fram-

kommit att en bedömning av yrkesmässigheten ska ske baserat på de faktiska omständig-

heterna i det enskilda fallet dvs. genom en in casu bedömning.136 Det har även genom rätts-

praxis upprättats ett antal bedömningsgrunder, kriterier, vilka är vägledande vid en gräns-

dragning. De kriterier som tillkommit genom åren har dock främst utarbetats utifrån om-

ständigheter där bolag huvudsakligen bedrivit antingen bank-, investment-, produktions- el-

ler handelsverksamhet.137 Efter det av Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2710-10, avgjorda 

målet kan det dock ifrågasättas om det föreligger en möjlighet för en icke-finansiell värde-

                                                 
134 Se avsnitt 2.4. 

135 13 kap 1 § IL, RÅ 1981 1:4, RÅ 1986 ref. 53, 1988 ref. 45, RÅ 2007 not 162. Se även t.ex. Tivéus, Ulf, 
Handel med värdepapper, SN nr 10, Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, 
SvSkT 2001:6-7, Melz, Peter, Handel med värdepapper – ett problem för ideella föreningar och stiftelser, SN nr 9, 2001. 

136 RÅ 2003 ref 49 Jmf Arvidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, 
SvSkT 2004:5, s. 296. 

137 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 53, RÅ 2002 ref. 52, RÅ 2007 not 162. 
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pappersrörelse att inneha långsiktiga placeringar dvs. näringsbetingade andelar som inte ut-

gör andelar i dotter- eller intressebolag och som inte betingas av väsentligen organisatoriska 

skäl. Avgörandet har uppmärksammats på flera olika håll vilket med största sannolikhet 

medfört en ökad oro för bolag som bedriver värdepappersrörelse och samtidigt innehar 

riskkapitalistinvesteringar.138  

Då nästan samtliga fall från Högsta Förvaltningsdomstolen behandlat ett bolags, som hu-

vudsakligen bedrivit antingen bank-, investment-, produktion eller handelsverksamhet, 

möjlighet att separat bedriva värdepappersrörelse får således de av rättspraxis utarbetade 

bedömningsgrunderna analyseras utifrån det motsatta, dvs. i vilken omfattning en icke-

finansiell värdepappersrörelse kan bedriva förvaltning av värdepapper. Därmed kan till-

lämpningen av bedömningsgrunderna skilja från tidigare bedömningar.  För att försöka ge 

en klarhet i hur kriterierna bör tolkas och vilken betydelse de bör tillmätas ges nedan en in-

gående analys av kriterierna med hjälp av gällande rätt, vägledande rättspraxis, doktrin samt 

egna åsikter och funderingar.  

I avsnitt 4.2 besvaras frågan avseende vilka värdepappers som kan vara avsedda för handel. I 

efterföljande avsnitt behandlas kriteriet innehavstiden och dess betydelse vid en helhetsbe-

dömning. I avsnitt 4.4 belyses problematiken kring omfattningen av innehaven vari grunder 

så som antal genomförda transaktioner, omsättning, omsättningshastighet osv. analyseras. 

Därefter i avsnitt 4.5 undersökes redovisningens och bolagsordningens betydelse. Avslut-

ningsvis ges en sammanfattande analys i avsnitt 4.6. 

4.2 Kan värdepapperna anses avsedda för handel? 

4.2.1 Vägledande rättspraxis  

Ett av de grundläggande kriterierna för att en yrkesmässig handel med värdepapper ska an-

ses föreligga är att värdepapperna i fråga kan anses vara avsedda för handel. Med avsedda för 

handel menas att värdepapperna kan omsättas på en marknad.139 Då värdepapper kan ägas 

på ett flertal olika sätt är det därför av intresse att klargöra vilka värdepapper som kan anses 

vara avsedda för handel och därmed ingå i en värdepappersrörelse. Redan på 1940-talet be-

                                                 
138 Se t.ex. Newset Ekonomifakta, Näringsbetingade andelar ingick i värdepappershandel, nr 8 2011, s. 16 och Norén, 

Helena, Bolag som bedriver handel med värdepapper presumeras endast äga lageraktier, Ernst & Young, 2011-06-07,  
http://skattenatet.ey.se/2011/06/07/bolag-som-bedriver-handel-med-vardepapper-presumeras-endast-aga-
lageraktier/, (hämtad 2012-04-26) 
 
139 1 kap 4 § 2 punkten LVPM. 

http://skattenatet.ey.se/2011/06/07/bolag-som-bedriver-handel-med-vardepapper-presumeras-endast-aga-lageraktier/
http://skattenatet.ey.se/2011/06/07/bolag-som-bedriver-handel-med-vardepapper-presumeras-endast-aga-lageraktier/
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handlade Högsta Förvaltningsdomstolen140 frågan om handel med värdepapper för egen 

räkning kunde leda till att ett bolag ansågs bedriva värdepappersrörelse. I målet, RÅ 1940 

ref. 35, gjordes en bedömning om ett aktiebolag kunde anses bedriva rörelse då det handlat 

med värdepapper för egen räkning dvs. om den karaktären av handel kunde medföra att vär-

depapperna ansågs avsedda för handel. Nedan kan en kortfattad presentation av målet skå-

das; 

RÅ 1940 ref. 35 Omständigheterna i fallet var att ett aktiebolag, vilket ägdes av en bankir, för egen 

räkning köpt och sålt aktier. Antal transaktioner uppgick till cirka 250 medan omsätt-

ningen uppgick till cirka 4-5 miljoner kronor. Vidare hade handeln pågått kontinuer-

ligt och innehavstiden hade varit kort. Det framgick även att bolagets enda verksam-

het bestod i att förvalta en del av aktieägarens förmögenhet. Bolaget hade behandlat 

tillgångarna enligt bokföringsmässiga grunder och yrkade således de bedrev penning-

rörelse. Högsta Förvaltningsdomstolen fastslog att bolaget bedrev yrkesmässighandel 

med aktier och att bolagets redovisning således var korrekt.  

 

Genom rättsfallet har det således fastställts att handel med aktier för egen räkning kan med-

föra att kravet på yrkesmässighet är uppfyllt vilket innebär att en värdepappersrörelse i så-

dant fall anses föreligga. Det förekommer således inget krav på utåtriktad handel. Däremot 

tillkom i början på 80-talet ett rättsfall, RÅ 1981 ref. 1:4, som klargjorde att fysiska personers 

handel med värdepapper för egen räkning inte skulle anses utgöra en rörelse. Nedan ges de 

omständigheterna i målet; 

RÅ 1981 ref. 1:4 

 

Omständigheterna i målet var att den skattskyldige i egen regi och via ett av honom 

samt hans fru delägt handelsbolag handlat med värdepapper- Omsättningen var 

snabb och handeln skedde i betydande omfattning. Domstolen ansåg att handeln be-

drivits för handelsbolagets eller den skatteskyldiges egen räkning och att den därmed 

inte varit avsedd för allmänheten eller särskilda investerare. Därmed gjorde domsto-

len bedömningen att verksamheten inte skatterättsligt kunde anses utgöra en rörelse 

trots att handel varit omfattande och kortsiktig. Högsta Förvaltningsdomstolen kon-

staterade således att ingen förekom någon yrkesmässig handel med värdepapper. 

 

RÅ 1981 ref. 1:4 klargjorde således att fysiska personers handel med värdepapper inte för-

anleder att en rörelse anses föreligga. Däremot medförde målet en osäkerhet avseende om 

det genom domen tillkommit ett skattemässigt krav på utåtriktad handel även om den 

skattskyldige var ett aktiebolag.141 Fem år senare kom dock ett förtydligande genom RÅ 

1986 ref. 53, - ett aktiebolags handel med värdepapper för egen räkning kunde medföra att 

en rörelse förelåg. Avgörandet i RÅ 1981 ref. 1:4 ansåg således inte tillämpligt på aktiebo-

                                                 
140 Dåvarande Regeringsrätten. 

141 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 564 ff. 
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lag. I RÅ 1986 ref. 53 förtydligades dock inte enbart att handel för egen räkning kunde 

medföra att rörelsekriterierna var uppfyllda, utan avgörandet fastslog även att bolag vilka 

bedrev blandad verksamhet även kunde klassificeras som en värdepappersrörelse om dess 

handel med värdepapper skedde i betydande omfattning. Nedan presenteras omständigheterna 

i målet; 

RÅ 1986 ref. 53  

 

 

I målet behandlades frågan om ett bolags handel med värdepapper för egen räkning 

kunde betraktas som rörelse. Bolaget bedrev huvudsakligen verksamhet inom träva-

ruindustrin. Utöver trävaruindustrin handlade bolaget även med värdepapper. Samt-

liga köp och försäljningar av värdepapper skedde för egen räkning. Då omfattningen 

av dess handel med värdepapper ökat ansökte bolaget om ett förhandsbesked hos 

Skatteverket142. Bolaget anförde att dess handel med värdepapper ökat i sådan om-

fattning att värdepappersverksamheten borde ses som en värdepappersrörelse och 

därmed beskattas enligt rörelsereglerna. Det faktum att värdepapperna redovisats 

som anläggningstillgångar och att handeln påbörjats som ett led för att inbringa in-

täkter till den kapitalkrävande trävaruhandeln ansåg bolaget inte påverka bedömning-

en. 

 

Skatteverket anförde, i linje med RÅ 1981 ref. 1:4, att en vanlig spekulationsverksam-

het för egen räkning som stundom inbringat stora vinster inte kunde anses utgöra en 

värdepappersrörelse. Vidare anförde verket att inte heller det faktum att spekulation-

en skedde i stor omfattning medförde någon annan bedömning. Bolaget fullföljde då 

sin talan i Högsta Förvaltningsdomstolen143. Domstolen ändrade Skatteverkets beslut 

och fastslog att bolaget skatterättsligt ansågs bedriva värdepappersrörelse då handeln 

med värdepapper skedde i betydande omfattning.  

 

Genom RÅ 1986 ref. 53 kan det således fastställas att handel med värdepapper i betydande 

omfattning kan medföra att kravet på yrkesmässighets uppfylls och att en värdepappersrö-

relse således föreligger, trots att handeln ursprungligen varit ett led för att inbringa kapital 

till den övriga verksamheten. I efterkommande rättspraxis har det vidare framkommit att 

antalet aktieägare inte heller varit en avgörande faktor vid en bedömning avseende om yr-

kesmässig handel förelegat.144 Vidare tillkom ett förtydligande genom RÅ 1988 ref. 45 I och 

II, avseende att det inte spelar någon roll vem eller vilka som äger ett bolag vid en bedöm-

ning om yrkesmässig handel med värdepapper förelegat. Omständigheterna i målet ges ne-

dan;  

RÅ 1988 ref. 45 
(I)  
 
 

I målet behandlade rätten frågan om ett helägt dotterbolags aktietransaktioner skulle 

beskattas som en rörelse eller som en tillfällig förvärvsverksamhet. Dotterbolaget 

hade handlat med aktier men samtliga aktier ägdes av moderbolaget. Transaktionerna 

                                                 
142 Det dåvarande Riksskatteverket. 

143 Dåvarande Regeringsrätten. 

144 RÅ 1988 ref. 45 (II) 



 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
(II)  
 

 

hade företagits för egen räkning. Omsättningen på handeln uppgick till cirka 21 Mkr 

och antal transaktioner uppgick till 150 stycken. Kammarrätten anförde att handeln 

varit betydande, hastig samt regelbunden. Vidare så anförde rätten att bolaget företa-

git ett stort antal aktietransaktioner. Kammarrätten ansåg därför att aktietransaktion-

erna utgjorde en yrkesmässigt bedriven värdepappersrörelse och skulle således bes-

kattas därefter. Högsta Förvaltningsdomstolen145 fastställde domen.  

 

I målet var omständigheterna liknande de i (I) Skillnaden var dock att bolaget ägdes 

av en fysisk person. Handeln med värdepapper i bolaget skedde för egen räkning och 

antal aktietransaktioner uppgick till 57 stycken och omsättningen uppgick till cirka 14 

Mkr. Vidare så angavs att handeln varit hastig, varaktig och regelbunden samt att bo-

laget företagit ett stort antal transaktioner. Domstolen bedömde således att handeln 

var yrkesmässig och därmed skulle anses utgöra en rörelse. Högsta Förvaltningsdom-

stolen146 fastställde domen. 

 

Rättspraxisutvecklingen har således medfört att aktiebolag som bedriver blandad verksam-

het oavsett hur många aktieägare bolaget har och för vems räkning handeln företagits, kan 

uppfylla kraven på rörelse om dess handel med värdepapper sker yrkesmässigt och i bety-

dande omfattning. Det har även framkommit att handel med såväl noterade andelar som 

onoterade andelar kan komma att klassificeras som lagertillgångar.147 Även i de fall där det 

förelegat hembudsklausuler har rätten ansett att aktierna varit avsedda för handel.148 Däre-

mot har det framkommit att syntetiska personaloptioner inte kan anses avsedda för han-

del.149 Därmed torde en värdepappersrörelses värdepapper nästintill uteslutande kunna an-

ses vara avsedda för handel. 

4.2.2 Egna reflektioner  

Genom framställningen av rättspraxisen i avsnitt 4.2.1 kan det inledningsvis konstateras att 

det finns klara skillnader i kraven på yrkesmässighet mellan aktiebolag och fysiska personer. 

I enlighet med rättspraxisutvecklingen anser Tivéus, i sin artikel; Handel med värdepapper, att 

privatpersoner inte torde kunna utföra yrkesmässig handel med värdepapper oavsett om 

det sker i egen regi eller via ett handelsbolag.150 Även Arvidsson och Gunne är av samma 

                                                 
145 Dåvarande Regeringsrätten.  

146 Dåvarande Regeringsrätten. 

147 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom mål nr 5601-2002. 

148 Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 337-09. I fallet rörde det sig om ett generationsskifte varför vidare-
försäljningen var avtalad redan på förhand. Därmed ansåg Skatteverket, vilket rätten instämde i, att hem-
budsklausulerna inte hade någon betydelse.  

149 RÅ 2000 not 47. 

150 Tivéus, Ulf, Handel med värdepapper, SN nr 10, 1988, s 511. 
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uppfattning då de anser att de civilrättsliga reglerna inte kan tillgodoses.151 Enligt min me-

ning torde samma slutsats kunna dras idag då det inte tillkommit någon förändring på om-

rådet. Det får därmed stå klart att fysiska personer som handlar med värdepapper inte torde 

kunna utgöra en rörelse vilket medför att de inte kan klassificeras som en icke-finansiell 

värdepappersrörelse.  

När det gäller ett aktiebolags handel med värdepapper för egen räkning har debatten i dokt-

rin varit omfattande. Arvidsson och Gunne menar att avgörandet i RÅ 1940 ref. 35 fastslog 

att ett aktiebolags handel med värdepapper för egen räkning kan medföra att det klassifice-

ras som en rörelse.152 Enligt min mening, och med grund i rättspraxisutvecklingen, förelig-

ger det i dag ingen oklarhet avseende om ett aktiebolags handel med värdepapper för egen 

räkning ska medföra att kravet på yrkesmässighet ska vara tillgodosett. Det står således 

klart att handel med värdepapper för egen räkning kan innebära att rörelsekriterierna upp-

fylls.  

Beträffande kravet på yrkesmässighet har Arvidsson och Gunne vidare framfört att kravet 

på yrkesmässighet för bolag vars enda verksamhet består i att handla med värdepapper skil-

jer sig från bolag som bedriver blandad verksamhet.153 De framför att för ett bolag som be-

driver blandad verksamhet krävs det att en egen förvärvskälla måste ha uppkommit för att 

kravet på yrkesmässig handel ska anses uppfyllt.154 Arvidsson och Gunne framför vidare att 

kravet på yrkesmässighet för ett bolag vars verksamhet endast består i att bedriva handel 

med värdepapper är tämligen lågt satt medan kravet på en blandad verksamhet torde vara 

högre satt. När det kommer till en bedömning avseende värdepappersrörelses förvaltning 

av värdepapper torde dock kravet på yrkesmässighet vara lägre ställt än ett bolag vars verk-

samhet endast består av att handla med värdepapper. Förklaringen är att värdepappersrö-

relsers samtliga värdepapper presumeras ingå i rörelsen. För att bryta den presumtionen 

torde därför kravet vara väldigt lågt satt. Att så är fallet framkommer även av de två do-

marna från Kammarrätten i Sundsvall.155 

                                                 
151 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 564 ff., Ar-

vidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 302.  

152 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 567 ff. 

153 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 569. 

154 Arvidsson, Richard, Gunne, Cecilia, Om stiftelser och handel med värdepapper, SvSkT 2001:6-7, s. 573. 

155 Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 337-09 och 2710-10. 
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Avslutningsvis får det konstateras att kriteriet avseende att värdepapperna ska vara avsedda 

för handel borde vara uppfyllt i de flesta fall oavsett om de är noterade eller onoterade, eller 

beroende bolagets storlek eller antal aktieägare. Därmed torde inte en värdepappersrörelses 

riskkapitalistinvesteringar kunna avskiljas från rörelseverksamheten baserat på att de inte är 

avsedda för handel.156  Det kan därför noterats att vid en bedömning, avseende en gräns-

dragning av en icke-finansiell värdepappersrörelses handel respektive förvaltning av värde-

papper utgör kravet på att värdepapperna ska vara avsedda för handel ett mindre betydelse-

fullt kriterium. 

4.3 Hur länge har bolaget ägt aktierna? 

4.3.1 Vägledande rättspraxis  

Hur länge ett bolag ägt aktierna, dvs. innehavstiden, är ett av de kriterier som däremot till-

mätts stor betydelse. Med innehavstiden menas, i förevarande uppsats, om en icke-

finansiell värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar företagits ur ett långsiktigt eller 

kortsiktigt perspektiv. Långsiktiga innehav utan en regelbunden handel torde påvisa att in-

nehavet inte utgör en del av rörelsen medan kortsiktiga innehav borde indikera om att de 

utgör en del av handeln med värdepapper.157 I Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr 

62-05/D behandlade nämnden uttryckligen betydelsen av just innehavstiden avseende en 

värdepappersrörelses långsiktiga placeringar. Nedan presenteras de faktiska omständighet-

erna i förhandsbeskedet; 

Skatterättsnämndens 
förhandsbesked Dnr 
62-05/D 

Förhandsbeskedet avsåg frågan om ett bolag kunde anses inneha både anläggnings-

tillgångar och omsättningstillgångar då de bedrev såväl värdepappersförvaltning som 

värdepappershandel. Bolaget innehade aktier i ett marknadsnoterat bolag där inneha-

vet översteg 10 %. Aktieinnehavet hade varit långsiktigt och avyttring hade endast 

skett i två tidigare omgångar. Vidare ansågs innehavet vara väldigt stort i förhållande 

till bolagets övriga aktieinnehav. Bolagets fråga var således om aktieinnehavet efter en 

planerad avyttring fortsättningsvis skulle klassificeras som näringsbetingade kapital-

tillgångar då bolaget samtidigt bedrev värdepappersrörelse.  

 

Skatterättsnämnden uttalade sig enligt följande, ”oavsett om bolagets samtliga köp och för-

säljningar av aktier skall bedömas som en omedelbar verksamhet eller om dess innehav och försälj-

ningar av aktier skall anses ingå i en särskild värdepappersförvaltning, kan aktierna i det nämnda 

bolaget mot bakgrund i vad som upplysts i ärendet inte anses utgöra lagertillgångar…”.158 Skatte-

                                                 
156 En sådan tolkning skedde t.ex. i Kammarrätten i Sundsvalls domar, mål nr 2710-10 och 337-09. 

157 Se RÅ 1988 ref. 45. 

158 Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr 62-05/D, s. 2. 
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rättsnämnden ansåg med grund i vad som framkommit i ärendet att innehavet inte 

kunde anses vara en lagertillgång utan att innehavet även efter försäljningen skulle 

anses utgöra näringsbetingade kapitaltillgångar. 

 

Genom förhandsbeskedet kan det konstateras att innehavstiden i relation till genomförda 

avyttringar torde vara ett avgörande kriterium vid en bedömning om en icke-finansiell vär-

depappersrörelses riskkapitalistinvesteringar skatterättsligt utgör näringsbetingade andelar. 

Att innehavstiden haft en avgörande betydelse kan även utläsas i Kammarrätten i 

Sundsvalls dom, mål nr 337-09. Omständigheterna i fallet var följande;  

Kammarrätten i 
Sundsvalls dom, mål 
nr 337-09 

Målet rörde om ett bolags köp och försäljning av onoterade, i bolaget Gärdin & Pers-

son Överst AB (GPÖ), skatterättsligt skulle anses utgöra en lagertillgång. Bolaget 

hade bildats som ett led vid ett generationsskifte och utifrån bolagsordningen skulle 

dess verksamhet bestå i att ”äga och förvalta näringsbetingade andelar i rörelsedrivande företag 

och andra värdepapper samt bedriva handel med aktier, obligationer och andra värdepapper.”159 

Den 11 januari 2005 köpte bolaget onoterade aktier i GPÖ och redan den 26 januari 

2005 sålde bolaget aktierna. Därmed var bolaget endast ägare av aktierna i 15 dagar. 

Mellan juni och december 2005 omsatte bolagets handel med värdepapper 5 855 426 

kronor och antalet transaktioner uppgick till i vart fall 40 köp och 27 försäljningar. 

Vidare uppgick det utgående lagret till 3 743 250 kronor. Bolaget hade även bokfört 

aktierna som lagertillgångar i sina räkenskaper. 

  

Bolaget anförde att dess primära syfte under det första räkenskapsåret var att delta 

som part vid ett generationsskifte. Först då generationsskiftet genomförts var bola-

gets syfte att påbörja en handel med värdepapper. Det faktum att handel först påbör-

jades i juni ansåg bolaget indikera på att försäljningen inte utgjorde ett led i en kapita-

lanskaffning för rörelseverksamheten. Därmed ansåg bolaget att endast omständig-

heterna mellan juni-december skulle ligga till grund vid en bedömning. Bolaget an-

förde även att aktierna inte var lämpade för handel då de var föremål för en hem-

budsklausul samt att antalet aktieägare i GPÖ endast uppgick till tre stycken. Vidare 

anförde bolaget att omsättningshastigheten endast uppgick till cirka 1,5 ggr. (I beräk-

ningen ansåg dock bolaget att endast försäljningstransaktionerna skulle ingå varför de 

exkluderade köpetransaktionerna). De framförde därför att aktierna skattemässigt ut-

gjorde näringsbetingade andelar.  

Skatteverket anförde att de onoterade aktierna i enighet med RÅ 1986 ref. 53 torde 

ses som en kapitalanförskaffning dvs. att transaktionen genomförts för att inbringa 

kapital till rörelseverksamheten. Vidare framförde Skatteverket att en helhetsbedöm-

ning över omständigheterna skulle baseras på hela beskattningsåret inte baserat på 

delar av beskattningsåret som bolaget anförde. De ansåg vidare att omsättningshas-

tigheten skulle, i enighet med rådande rättspraxis, beräknas som omsättningen divide-

rat med genomsnittligt lagervärde. Enligt Skatteverket uppgick omsättningshastighet-

en därmed till 3,12 g eller 7,51(om GPÖ aktierna räknades med).  

I sitt avgörande anförde Länsrätten att samtliga transaktioner måste räknas med vid 

en bedömning dvs. både köp och försäljning. Vidare framförde rätten att det fanns 

stöd för Skatteverkets beräkning av omsättningshastigheten. Det faktum att aktierna 

                                                 
159 Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-09, s. 2. 
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var föremål för en hembudsklausul ansågs inte utgöra något avgörande hinder för att 

yrkesmässig handel med värdepapper förelåg. Därmed ansåg rätten att bolaget bedrev 

yrkesmässig handel med värdepapper och att GPÖ aktierna skulle innefattas i denna 

handel då de inte var andelar i dotterbolag eller av andra organisatoriska skäl kunde 

separeras från verksamheten. Aktierna utgjorde således lagertillgångar.  

 

Baserat på en granskning av såväl Skatterättsnämndens förhandsbesked som Kammarrätten 

i Sundsvalls dom, mål nr 337-09 samt även Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-

10 får det fastställas att innehavstiden är av stor betydelse vid en gränsdragning mellan 

handel med- och förvaltning av värdepapper från en icke-finansiell värdepappersrörelses 

perspektiv.  

4.3.2 Egna reflektioner  

Det kan baserat på avgörandena i avsnitt 4.3.1 således konstateras att innehavstiden är av 

framstående betydelse vid en bedömning av gränsen mellan handel med- och förvaltning av 

värdepapper. Enligt min mening utgör innehavstiden kanske även det mest avgörande kri-

teriet då tiden för det faktiska ägandet varit en central fråga i både Skatterättsnämndens 

förhandsbesked och i de av Kammarrätten i Sundsvall avgjorda domarna. Det bör dock 

förtydligas att inget utav avgörandena konkretiserat vad som i praktiken utgör ett långsiktigt 

innehav.  

I Kammarrätten i Sundsvalls dom mål nr 337-09 hade bolaget endast ägt aktierna i cirka två 

veckor varför innehavstiden inte talade för att aktierna skulle klassificeras som en kapital-

tillgång. I Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2710-10, hade bolaget i fråga införskaffat ono-

terade aktier för att mindre än ett år senare sälja av hela innehavet. Innehavet av värdepap-

perna ansågs därför vara kortsiktigt trots att bolaget angav att de införskaffat dem i ett 

långsiktigt perspektiv. Båda målen skiljer sig således från Skatterättsnämndens förhandsbe-

sked där innehavet de facto förfogades över under en längre tidsperiod. 

Baserat på nämnda avgöranden torde därför innehav vilka införskaffats som en långsiktig 

investering och som därefter också innehafts i åtminstone mer än ett beskattningsår med-

föra en ökad möjlighet att värdepapperna klassificeras som näringsbetingade andelar. Där-

med torde begreppet långsiktigt innehav vid en skatterättslig bedömning motsvara den redo-

visningsmässiga gränsdragningen mellan omsättnings- och anläggningstillgångar dvs. om de 

inte omsätts inom ett år klassificeras tillgångarna som anläggningstillgångar.  
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För ett handels- eller produktions- eller ett investmentbolag har den faktiska innehavstiden 

dock inte varit ett betydande kriterium utan en bedömning har skett utifrån om handeln va-

rit varaktig och regelbunden, dvs. som bolaget de facto handlat med värdepapperna från 

start. Därmed har inte själva tiden för innehavet varit den centrala frågan utan fokus har 

istället legat på hur handeln med värdepapperna skett sedan anskaffandet. Innehavstiden 

utgör således ett av de kriterier som enligt min mening särskiljer bedömningen av en värde-

pappersrörelses förvaltning av värdepapper från en handels/produktionsbolags eller in-

vestmentföretags handel med värdepapper.  

Avslutningsvis kan det således fastslås att en analys av innehavstiden är ett av de kriterier 

som tydligt indikerar om en icke-finansiell värdepappersrörelses förvaltning av värdepapper 

de facto torde kunna klassificeras som näringsbetingade andelar. Vidare torde begreppet lång-

siktigt innehav i visst avseende motsvara den redovisningsmässiga bedömningen dvs. att vär-

depapperna bör ha innehafts längre än ett beskattningsår. Att endast beakta innehavstiden 

utan hänsyn till övriga omständigheter är däremot inte genomförbart. En bedömning av 

innehavstiden är därför nära förankrad med b.la. omfattningen av handeln vilken behandlas 

i nästkommande avsnitt.  

4.4 Har det skett en omfattande handel med värdepapperna? 

4.4.1 Vägledande rättspraxis 

Som framgått av avsnitt 4.3 ska en bedömning av innehavstiden ske i samverkan med en 

bedömning av b.la. omfattningen av handeln. Vid en analys av rättspraxisutvecklingen torde 

det kunna utläsas att omfattningen av handeln med värdepapper utgjort det mest centrala 

kriteriet vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper. I RÅ 

1986 ref. 53160 ansåg rätten att bolagets handel med värdepapper fått en ”betydande omfatt-

ning”161 varför bolaget ansågs bedriva värdepappersrörelse.162 I RÅ 1988 ref. 45 (I och II)163 

angav rätten att aktiebolagets omsättning varit betydande och hastig samt att antalet aktietrans-

aktioner varit stort vilket fick till följd av att handeln ansågs utgöra en rörelse. Vidare har 

det framkommit, genom RÅ 2002 ref. 52, att ett investmentbolag hade rätt att bedriva han-

                                                 
160 Se avsnitt 4.2 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

161 RÅ 1986 ref. 53, s. 2. 

162 Se avsnitt 4.2.1 för omständigheterna i fallet. 

163 Se avsnitt 4.2.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 
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del med dess likviditetsreserver i relativt betydande omfattning utan att innehavet klassificerades 

som rörelse. Omständigheterna i fallet var följande; 

RÅ 2002 ref. 52 Omständigheterna i fallet var att ett bolag hade överfört sin likviditetsförvaltning till 

ett dotterbolag för att undvika att dess som karaktär som investmentbolag gick förlo-

rad då Skatteverket164 innan överlåtelsen till dotterbolaget beskattat bolaget som en 

värdepappersrörelse. År 2001 ansökte bolaget om ett förhandsbesked gällande om de 

kunde återföra likviditetsförvaltningen och fortsättningsvis klassificeras som ett in-

vestmentbolag. Ansåg Skatterättsnämnden att så inte kunde ske önskade bolaget be-

sked i vilken omfattning likviditetsförvaltningen kunde ske i moderbolaget utan att 

förlora karaktären som ett investmentbolag.  

 

Likviditetsförvaltning uppgick till ca 18 % av bolaget aktiers och värdepapper. Vidare 

uppgav bolaget att de normalt skulle ha en betydande likviditetsreserver för att möj-

liggöra en expansiv investeringsverksamhet och att den endast undantagsvis skulle 

överstiga 900 Mkr. Vidare uppgick den totala omsättningen av aktier och värdepap-

per till 4900 Mkr. De klargjorde även att likviditeten skulle förvaltas med låg risk och 

hög omsättningsbarhet och att aktieportföljen i huvudsak skulle utgöras av börsnote-

rade aktier. 

Högsta Förvaltningsdomstolen165 anförde att ”För förvaltning av ett investmentföretags inve-

steringar är en viss omsättning av värdepapper nödvändig och måste ses som en integrerad del av och 

ett led i den förvaltade verksamheten”.166 De fortsatte sedan med att klargöra att även om 

det i det aktuella fallet rörde sig om en relativt betydande likviditetsreserv så kunde 

det inte utgöra skäl för att likviditetsförvaltningen skulle ses som en skild verksamhet. 

Domstolen förtydligade därefter att ingen gräns för hur stor omsättningen i ett in-

vestmentföretags värdepappersportfölj bör upprättas. Endast i de fall då omsättning-

en i värdepappersportföljer når nivåer där förvaltning ingen inte längre kan vara det 

egentliga syftet med verksamheten ska ett bolag förlora sin karaktär som investment-

bolag. Därmed kunde bolaget återföra likviditetsförvaltningen utan några skatterätts-

liga konsekvenser.  

 

Genom målet kan det tydligt utläsas att syftet med bolagets verksamhet i förhållande till 

omfattningen av värdepappersportföljen utgjorde en betydande grund för avgörandet. Med 

omfattningen i målet avsågs omsättningen av värdepappershandeln i relation till bolagets 

totala omsättning. Vid en helhetsbedömning fann således rätten att investmentbolaget 

kunde behålla sin karaktär trots att det skett en relativt betydande värdepappershandel. 

Även i ett efterkommande mål, RÅ 2003 ref. 49, framkom det att omfattningen på förvalt-

ningen skulle ställas i relation till företagets totala omsättning. Nedan presenteras omstän-

digheterna i avgörandet; 

                                                 
164 Dåvarande Skattemyndigheten. 

165 Dåvarande Regeringsrätten. 

166 RÅ 2002 ref. 52, s. 3. 
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RÅ 2003 ref. 49 Målet rörde ett bolag som bedrev tidningsverksamhet och som valt att mellan åren 

1991 till 1996 placera sin likviditetsreserv i en aktieportfölj. Placeringen förvaltades av 

ett värdepappersbolag i syfte att öka avkastningen. Skatteverket167 ansåg dock att bo-

lagets förvaltning av likviditetsreserven utgjorde en värdepappersrörelse varför de 

skulle beräkna vinsten i enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet, då bolagets 

placeringar pågick i sex år och p.g.a. att de ansågs varaktigt bedrivna. 

 

Enligt bolaget var syftet dock inte att bedriva värdepappersrörelse. Det skedde inte 

heller någon ändring i bolagsordningen. Vidare uppgick placeringarna i aktieportföl-

jen endast till ca 15-20 Mkr av bolagets totala omsättning på ca 1000 Mkr varför bo-

laget ansåg att en rörelse inte kunde anses föreligga. Bolaget anförde också att det 

faktum att placeringarna överlåtits till värdepappersbolaget borde betyda att de inte 

bedrev någon självständig och yrkesmässig verksamhet avseende värdepapper. 

Högsta förvaltningsdomstolen168 anförde i frågan att det ”bör finnas ett ganska vitt ut-

rymme för företag att placera vad som kan bedömas som en rimlig likviditetsreserv i aktier eller 

andra värdepapper… utan att företaget för den skull skall anses bedriva värdepappersrörelse”.169 

Domstolen fortsatte sedan med att fastslå att inga generella termer för när en förvalt-

ning övergår till värdepappersrörelse bör fastslås utan att bedömning skall ske med 

utgångspunkt i det enskilda fallet. Vidare så ansåg domstolen att faktorer så som för-

valtningens omfattning i förhållande till bolagets storlek, verksamhetsinriktning samt 

hur förvaltningen organiseras och genomförs borde ligga till underlag för bedöm-

ningen. Högsta Förvaltningsdomstolen fann inte att omständigheterna i det aktuella 

fallet föranledde att bolaget skulle ses som en värdepappersrörelse.  

 

Vid en granskning av RÅ 1986 ref. 53, RÅ 1988 ref. 45, RÅ 2002 ref. 52 och RÅ 2003 ref. 

49 kan det således konstateras att de föreligger fyra olika kriterier inom begreppet omfatt-

ning, vilka samtliga måste behandlas vid en bedömning. Med bedömningsgrunden omfatt-

ning avses således följande kriterier;   

 Antal genomförda transaktioner 

 Omsättningen på transaktionerna i kronor 

 Omsättningshastigheten170 

 Omsättningen på transaktionerna i kronor i förhållande till bolagets totala omsättning. 

 

                                                 
167 Dåvarande Skattemyndigheten. 

168 Dåvarande Regeringsrätten. 

169 RÅ 2004 ref. 49, s. 3. 

170 Vid en bedömning avseende om ett bolags tillgångar ska klassificeras om lager eller kapitaltillgång utgör 

omsättningshastigheten enligt Skatteverket det viktigaste kriteriet. Vidare görs en beräkning av omsättnings-

hastigheten genom att dividera omsättningen med genomsnittligt lagervärde. (Skatteverket, Handledning för 

sambandet mellan redovisning och beskattning vid 2012 års beskattning, SKV 305 utgåva 8, s. 660) 
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Det är dock oklart hur ovan nämnda del-kriterier ska hanteras och analyseras vid en be-

dömning om en icke-finansiell värdepappersrörelses värdepapper utgör en del av rörelse-

verksamheten eller om förvaltningen utgör ett separat verksamhetsområde. I nästkom-

mande avsnitt ges därför en analys av del-kriterierna ur en icke-finansiell värdepappersrö-

relses perspektiv. 

4.4.2 Egna reflektioner  

Det kan genom avsnitt 4.4.1 konstateras att begreppet omfattningen innefattar ett flertal 

olika bedömningsgrunder som tillsammans kan benämnas som omfattningen. Det finns så-

ledes flera olika del-kriterier att beakta vid en bedömning avseende gränsdragningsproble-

matiken för en icke-finansiell värdepappersrörelse. Inledningsvis bör det dock förtydligas 

att en bedömning och tolkning av begreppet omfattningen, avseende en icke-finansiell vär-

depappersrörelses förvaltning av värdepapper, skiljer sig till viss del från bedömningen av-

seende ett handels-/produktions-/investmentbolags handel med värdepapper. 

För en icke-finansiell värdepappersrörelse kan, enligt min bedömning de två första del-

kriterierna kunna tillämpas på ungefär samma sätt som de tillämpats i rättspraxis. Med det 

menat att om antal transaktioner varit stort och omsättningen på dem i kronor överstigit ca 

6 miljoner kronor torde det indikera på att förvaltningen istället borde ses som en del av 

rörelseverksamheten.171 Däremot anser jag inte att omsättningshastigheten torde medföra 

någon egentlig betydelse då jag finner det svårt att tro att omsättningshastigheten i en för-

valtande sektion skulle överstiga de riktmärken som antagits, dvs. över 3 ggr.172 Enligt min 

tolkning torde all form av påtaglig omsättningshastighet medföra att handeln varit för om-

fattande vilket skulle innebär att någon annan bedömning inte hade varit nödvändig. Där-

med är det enligt min uppfattning, således omsättningen på förvaltningen i relation till den 

totala omsättningen som torde medföra en konkret skillnad vid en bedömning ur en icke-

finansiell värdepappersrörelses perspektiv.  

För investmentbolag eller handels/produktionsbolag som bedriver blandad verksamhet har 

det tydligt markerats att handeln med värdepapper inte får utgöra en för stor del av bola-

gets omsättning. Vid en bedömning av en värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar 

                                                 
171 Förvaltningsrätten i Jämtlands län dom, mål nr 831-07, s. 4. (Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-

09) 

172 Förvaltningsrätten i Jämtlands län dom, mål nr 831-07, s. 3. (Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 337-
09) 
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torde det förhållningsättet istället, enligt min mening, tolkas e contrario dvs. en stor om-

fattning torde tyda på att innehavet inte utgör en del av rörelseverksamheten. Det innebär 

således att värdepappersrörelser som innehar långsiktiga och omfattande riskkapitalinveste-

ringar torde besitta en ökad möjlighet att få dem klassificerade som näringsbetingade ande-

lar. Att så torde vara fallet kan b.la. utläsas i Skatterättsnämndens förhandsbesked Dnr 62-

05/D där nämnden ansåg att värdepappersrörelsens innehav, vilket var stort i jämförelse 

med den övriga verksamheten, utgjorde en näringsbetingad andel. Vidare yttrade sig Skat-

teverket avseende bedömningen i Dnr 62-05/D173, i dess omprövningsbeslut till Kammar-

rättens i Sundsvalls dom 2710-10, enligt följande; ”Vad gäller förhandsbeskedet från Skatterätts-

nämnden… hade aktierna i det marknadsnoterade bolaget innehafts under en lång tid och innehavet i det 

markandsnoterade bolaget var mycket stort jämfört med värdepappersrörelsen”174. Utlåtandet är enligt 

min mening en tydlig indikation på att omfattningen av investeringen markant skiljde sig 

från den övriga verksamheten vilket medförde att den inte ansågs ingå i värdepappersrörel-

sen.  

Även RÅ 2007 not 162175 anser jag peka på att riskkapitalistinvesteringar torde om de sker i 

en viss omfattning utgöra kapitaltillgångar. Det kan dock, baserat på omständigheterna i 

fallet konstateras att innehavet i viss mån betingades av organisatoriska skäl. Därmed anser 

jag att fallet endast till viss del kan tillämpas på en icke-finansiell värdepappersrörelses möj-

lighet att inneha näringsbetingade andelar som inte uppfyller kraven på dotter- och intres-

sebolag samt organisatoriska innehav.  

Vid en analys av samtliga fall torde riskkapitalistinvesteringar som utgör en omfattande del 

av bolagets totala verksamhet inte ”smittas” av värdepappersrörelsen. Det finns dock inga 

klara riktlinjer att skönja varken i rättspraxis eller i doktrin vilket medför en stor osäkerhet 

avseende hur kriteriet omfattning ska hanteras vid en bedömning av en icke-finansiell vär-

depappersrörelses förvaltning av värdepapper.  

                                                 
173 Se avsnitt 4.3.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

174 Skatteverkets omprövningsbeslut, den 31 mars 2009, Dnr 82-438092, s. 5.  

175 Se avsnitt 5.2 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 
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4.5 Vilken betydelse har bolagets redovisning, deklaration 

och bolagsordning? 

4.5.1 Vägledande rättspraxis  

Ett av de kriterier som tillkommit genom rättspraxis och vars betydelse belysts i samtliga 

mål är redovisningens och bolagsordningens inverkan på en gränsdragning mellan värde-

pappershandel och värdepappersförvaltning. I RÅ 1940 ref. 35176 ansåg domstolen att det 

inte fanns fog att avvika från bolagets deklaration. Bolaget i fråga hade bokfört värdepap-

perna som omsättningstillgångar och den skatterättsliga bedömningen föranledde ingen 

förändring vilket medförde att de skattemässigt klassificerades som lagertillgångar. Vidare 

skedde en liknande bedömning i RÅ 1969 not Fi 1148 där domstolen dömde i enighet med 

bolagets bolagsordning vilken stadgade att bolaget bedrev handel med värdepapper. I RÅ 

1988 ref. 45177 dömde domstolen återigen i enighet med bolagens deklarationer vari värde-

papperna deklarerats som lagertillgångar. Genom en analys av de tidiga målen kan det där-

med utläsas att Högsta Förvaltningsdomstolen dömde i enighet med bolagens redovisning, 

deklaration eller bolagsordning. Det bör dock understrykas att de samtliga utgångarna med-

förde att värdepapperna skatterättsligt klassificerades som lagertillgångar. I Kammarrätten i 

Stockholms dom, mål nr 5601-2002 bedömde rätten däremot att ett bolags redovisnings-

mässiga klassificering av dess tillgångar de facto inte utgjorde en avgörande faktor.  

Kammarrätten i 
Stockholms dom, 
mål nr 5601-2002 

Omständigheterna i målet var att ett bolag yrkade att dess aktier utgjorde omsätt-

ningstillgångar. Skatteverket medgav dock inte avdrag för bolagets förlust på aktierna 

då de enligt Skatteverket ansågs utgöra kapitalplaceringsaktier och inte omsättnings-

tillgångar som bolaget anförde. TJ Junior AB (bolaget) bedrev enligt dess förvalt-

ningsberättelse handel med värdepapper. I en specifik affär använde sig bolaget av en 

mellanhand, Syskorfa AB, för att erhålla aktier i ISI Systems (ISI). Detta då Syskorfa 

AB hade ett aktieägaravtal med ISI vilket innebar att bolaget inte kunde äga aktier i 

ISI. För att kringgå aktieägaravtalet upprättade bolaget ett skuldebrev hos Syskorfa 

AB vilket gav bolaget rätt att köpa och Syskorfa AB rätt att sälja aktier i ISI för re-

versbeloppet. Investeringen gjordes med avsikten att ISI skulle börsintroduceras och 

att aktieägaravtalet då skulle upphöra. En sådan börsintroduktion skedde dock aldrig 

och ISI försattes i konkurs vilket medförde att aktierna blev värdelösa. Bolaget ville 

därför yrka avdrag på förlusten.  

 

Förvaltningsdomstolen178 anförde att handel med värdepapper anses föreligga om 

handeln är spekulativ och hastig. Vidare så anförde de i enighet med RÅ 2000 ref. 47 

att det kan finnas situationer där finansiella tillgångar kan behandlas på ett annat sätt 

                                                 
176 Se avsnitt 4.2.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

177 Se avsnitt 4.2.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

178 Dåvarande Länsrätten. 
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än som lagertillgångar hos ett bolag som bedriver värdepappershandel. Domstolen 

påpekade dock att det måste finnas en stark presumtion att aktier i bolag som bedri-

ver värdepappersrörelse är omsättningstillgångar.  

Då bolaget ifråga bokfört aktierna som anläggningstillgångar men i efterhand med-

gett att de skatterättslig bort ses som omsättningstillgångar uppstod därför frågan på 

hur de skulle bedömas. Bolaget hänvisade till RÅ 1986 ref. 53 där det framgick att det 

inte är hur bokföringen av tillgångarna gjorts som ska ligga till grund för den skatte-

mässiga bedömningen utan verksamheten. Då bolaget ifråga uppgett att avsikten med 

investeringen var att bolaget skulle börsnoteras och att förvärvet ingick i bolagets 

värdepappersrörelse ansåg rätten att aktierna utgjorde omsättningstillgångar trots att 

det rörde sig om onoterade aktier och att de bokförts som anläggningstillgångar. 

Kammarrätten ansåg att omständigheterna inte föranledde någon annan bedömning 

än den som länsrätten gjort.  

 

Kammarrättens avgörande medförde således ett avsteg från de tidigare domarna. Däremot 

kan det konstateras att fallet i stor utsträckning följde avgörandet i RÅ 1986 ref. 53179. I RÅ 

1986 ref. 53 hade bolaget bokfört värdepapperna som anläggningstillgångar men yrkade på 

att de skulle, i enighet med syftet med innehavet, bokföras som omsättningstillgångar. 

Domstolen fastställde att innehavet skatterättsligt de facto utgjorde en lagertillgång. Både i 

Kammarrättens avgörande och i RÅ 1986 ref. 53 dömde rätten istället i enighet med syftet 

med innehaven. Det kan dock konstateras att bolagen i de båda målen önskade att få sina 

tillgångar klassificerade som lagertillgångar. Därmed medförde avstegen från de tidigare 

domarna inte någon skatterättslig skillnad.  

I RÅ 2003 ref. 49180 dömde dock domstolen återigen i enighet med ett bolags bolagsord-

ning. I fallet hade bolaget i fråga inte genomfört någon ändring av dess bolagsordning vil-

ket enligt dem indikerade att någon verksamhetsändring eller utvidgning inte hade skett. 

Vid en helhetsbedömning fann rätten att bolaget inte hade ändrat eller utvidgat sin verk-

samhet och bolaget ansågs därmed inte bedriva värdepappersrörelse. I målet dömde således 

domstolen i enighet med bolagets yrkande på att tillgångarna skulle klassificeras som an-

läggningstillgångar dvs. som kapitaltillgångar. Målet medförde således en tydlig indikation 

på att bolagsordningens betydelse kanske var överordnad den av redovisningen. Det är dock 

oklart hur pass stor påverkan bolagsordningen hade vid helhetsbedömningen. 

                                                 
179 Se avsnitt 4.2.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

180 Se avsnitt 4.4.1 för en beskrivning av omständigheterna i målet.  
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Vidare framkom det genom RÅ 2007 not 162181 att den skattemässiga klassificeringen av 

tillgångar i normalfallet torde motsvara den redovisningsmässiga klassificeringen. Avseende 

en gränsdragning mellan handel med och förvaltning av värdepapper ansåg rätten dock att 

någon koppling inte förelåg. Domen medförde således ett förtydligande av Kammarrätten i 

Stockholms dom. 

Det kan således konstateras att den skattemässiga klassificeringen av ett bolags värdepapper 

inte nödvändigtvis följer den redovisningsmässiga. Att så är fallet avseende icke-finansiella 

värdepappersrörelser kan tydligt skådas i senare rättspraxis. I Kammarrätten i Sundsvalls 

dom, mål nr 2710-10 angav rätten att ”Denna redovisning säger inte någonting om aktiernas skatte-

mässiga klassificering, varför redovisningen inte kan läggas till grund för bolagets yrkande.”.182 Slutligen 

kan det därför klargöras att det inte föreligger något samband mellan redovisning och be-

skattning avseende klassificering av värdepapper varför redovisningens och deklarations 

betydelse får anses vara ytterst liten.183 Däremot torde det vara mer troligt att verksamhets-

beskrivningen i bolagsordningen är av större betydelse vid en bedömning.  

4.5.2 Egna reflektioner  

Enligt den rättspraxis som presenterats i avsnitt 4.5.1 kan det noterats att i de tidiga målen 

fanns en tendens att följa bolagets egen redovisning av värdepapperna. Det kan dock inte 

bevisas att redovisningen och bolagsordningen utgjorde avgörande faktorer vid bedöm-

ningen. Mer troligt torde istället vara att de samtliga omständigheterna i målen påvisade att 

bolagets redovisning var skatterättsligt korrekt. Arvidsson anförde, i sin artikel, att redovis-

ning, deklaration samt verksamhetsbeskrivning i bolagsordning borde utgöra en framstå-

ende del i en bedömning av en skattemässig klassificering av värdepapper. 184 Arvidsson 

angav t.ex. att ”Regeringsrätten vid sin bedömning tagit stor hänsyn till hur företaget självt har upptagit 

värdepappersverksamheten i sin redovisning och deklaration, liksom till bolagsordningen företaget…”.185 

                                                 
181 Se avsnitt 5.2 för en beskrivning av omständigheterna i målet. 

182 Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10, s. 2. 

183 Prop. 1999:2000:2 del 2, s. 179 f.  

184 Arvidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 

303. 

185 Arvidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 
293 f. 
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Vidare uttalade han sig att rätten endast i undantagsfall frångått bolagets egen behandling av 

tillgångarna.186  

Enligt min mening och med grund i den efterkommande praxisutvecklingen avseende 

gränsdragningsproblematiken torde ett bolags redovisning numera endast utgöra, en till viss 

mån vägledande, men inte en avgörande faktor. Anledning till att redovisningen inte torde 

medföra någon större betydelse vid en gränsdragning är att det konstaterats att det inte fö-

religger någon koppling mellan den redovisningsmässiga och skattemässiga klassificeringen 

av värdepapper.187 Jag delar således inte Arvidssons uppfattning om att stor hänsyn borde 

tas till hur ett bolag valt att definiera dess tillgångar i redovisningen och deklarationen. Vi-

dare är jag av åsikten att redovisningen inte borde utgöra en viktig del vid en bedömning då 

det i sådant fall skulle öppna upp möjligheten för ett bolag att redovisningsmässigt styra 

den skatterättsligt klassificeringen. Därmed kan inte den redovisningsmässiga klassificering-

en av värdepapper, i ett bolags balansräkning, direkt tillämpas vid en beskattning. 

Avseende ett bolags deklaration anser jag att den inte alls borde påverka den skatterättsliga 

bedömningen då den baseras på det ekonomiska utfallet för beskattningsåret. Hade dekla-

rationen kunnat ligga till grund hade således ett bolag vid beskattningsårets utgång haft 

möjligheten att klassificera dess värdepapper på ett skattemässigt fördelaktigt sätt. Därmed 

anser jag det inte troligt att ett bolag som redovisat sina tillgångar som omsättningstill-

gångar i efterhand skulle kunna yrka på att de skatterättsligt utgjort anläggningstillgångar 

om det i övrigt inte vid en skatterättslig bedömning framkommit att de bort ses som kapi-

taltillgångar. 

Däremot anser jag att verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen torde utgöra ett mer 

betydande kriterium då den borde ses som ett klargörande av ett bolags syfte med den fak-

tiska verksamheten. Därmed torde den vara mer i linje med den skatterättsliga bedömning-

en. Avslutningsvis kan det således konstateras att redovisningens och deklarationens inver-

kan är klart begränsad medan verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen torde vara av 

större betydelse vid en gränsdragning.  

                                                 
186 Arvidsson, Richard, Gränsdragningen mellan värdepappersrörelse och förvaltning av värdepapper, SvSkT 2004:5, s. 

303. 

187 17 kap. 17-20c §§ IL, Se även, Norberg, Claes, Hur skulle utvecklingen av redovisningen av finansiella instrument 
kunna nyttiggöras vid beskattningen?, SN 2009, s. 135 ff.  
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4.6 Sammanfattande analys 

Inledningsvis kan det konstateras att det finns en relativt omfattande rättspraxis som be-

handlar gränsdragningsproblematiken. Det kan däremot fastslås att rättspraxisutvecklingen 

inte varit särskilt klargörande vilket medfört att utvecklingen inte heller bidragit till någon 

tydlig vägledning i frågan. I nästintill samtliga avgöranden har domstolens argumentation 

varit vag vilket medför en ökad osäkerhet avseende dess prejudicerande värde samt dess 

tillämplighet på framtida mål. Det kan även konstateras att majoriteten av fallen behandlat 

gränsdragningsproblematiken utifrån ett investment-, handels- eller produktionsbolags per-

spektiv vilket även försvårar en analog tillämpning av bedömningsgrunderna på en icke-

finansiell värdepappersrörelse. Endast i Skatterättsnämndens förhandsbesked Dnr 62-05/D 

och i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 337-09 och 2710-10 har frågan behandlats. Det får 

således fastställas att likhetsprincipen som stadgads i 1 kap. 9 § RF blir svår att efterfölja 

när det kommer till gränsdragningen mellan handel med- och förvaltning av värdepapper ur 

en icke-finansiellvärdepappersrörelses perspektiv. Däremot kan det genom rättspraxis utlä-

sas ett antal kriterier som är av betydelse vid en gränsdragning.  

Vid en sammantagen analys, av nämnd rättspraxis och baserat på bedömningsgrunderna, 

kan det konstateras att nästintill samtliga värdepapper anses vara avsedda för handel. Där-

med kan en gränsdragning i flertalet fall inte ske baserat på värdepapperna i sig. Vidare kan 

det av rättspraxis utläsas att ett bolags redovisning eller deklaration inte heller torde utgöra en 

betydelsefull bedömningsgrund. Förklaringen till att redovisningen och deklarationen sak-

nar större betydelse vid bedömningen baseras på det faktum att det inte föreligger någon 

koppling mellan de redovisningsmässiga bestämmelserna och de skatterättsliga avseende 

värdepappren i värdepappersrörelser. Klassificeringen av värdepapper i en värdepappersrö-

relse baseras på verksamheten i sig och inte på de faktiska värdepapperna. Däremot får ett 

bolags verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen tillmätas viss betydelse vid en bedömning då 

den till viss del påvisar bolagets egentliga syfte med dess verksamhet.  

De kriterier som emellertid torde ha en central betydelse vid en gränsdragning mellan han-

del med- och förvaltning av värdepapper, ur en icke-finansiell värdepappersrörelses per-

spektiv, är innehavstiden och omfattningen av handeln. Vid en bedömning torde ett innehav 

som anskaffats ur ett långsiktigt perspektiv och där ägandet överstigit ett helt beskatt-

ningsår indikera på att värdepapperna inte utgör ett led i rörelseverksamheten. Det förutsät-

ter dock att det inte skett någon regelbunden handel under innehavstiden. Ett fåtal avytt-
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ringar efter det första beskattningsåret torde dock vara acceptabelt enligt Skatterättsnämn-

dens förhandsbesked. Med omfattningen av handeln torde omsättningen av den individu-

ella riskkapitalistinvesteringen i förhållande till bolagets totala omsättning vara vägledande. 

Vid en sådan bedömning anser jag att en stor omsättning som markant skiljer sig från öv-

riga innehav bör betraktas som en kapitaltillgång.  

Sammanfattningsvis torde det således kunna konstateras att risken för att en icke-finansiell 

värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar klassificeras som lagerandelar är som störst 

det första beskattningsåret. Har ett innehav i ett investeringsobjekt innehafts under mer än 

två beskattningsår torde således risken ha minimerats till nästintill obefintlig om inte avytt-

ringarna i av tillgångarna sker regelbundet och frekvent. Att så är fallet kan även tolkas ge-

nom att det inte förekommit några mål som behandlat gränsdragningsproblematiken avse-

ende värdepapper som innehafts om en period länge än ett beskattningsår. För en icke-

finansiell värdepappersrörelse är således risken avseende gränsdragningsproblematiken 

främst förknippad med det första beskattningsåret. Avslutningsvis kan det därför konstate-

ras att det föreligger en klar begränsning för icke-finansiella värdepappersrörelser att företa 

riskkapitalistinvesteringar då de är förknippade med en eventuell negativ begränsning. För 

innehav som däremot betingas av väsentligen organisatoriska skäl är risken för en negativ 

begränsning tämligen liten. Men när betingas värdepapperna av väsentligen organisatorisk 

skäl? I nästkommande kapitel sker följaktligen en analys avseende begreppet organisato-

riska skäl och dess betydelse vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av 

värdepapper, ur en icke-finansiell värdepappersrörelses perspektiv. 
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5 Betingas värdepapperna av väsentligen organisato-

riska skäl? 

5.1 Inledning  

Enligt förgående kapitel kan det konstateras att det genom rättspraxis tillkommit ett flertal 

kriterier vilka i mer eller mindre utsträckning ligger till grund för en bedömning avseende 

gränsdragningen mellan handel med- och förvaltning av värdepapper. Det kan dock kon-

stateras att en sådan bedömning i många hänseenden är komplex vilket medför att en 

gränsdragning kan var svår att företa. Det har däremot framkommit att rena andelar i dot-

ter- och intressebolag samt organisatoriska innehav ska klassificeras som kapitaltillgångar.188 

Däremot har det inte tydliggjorts vad som menas med organisatoriska innehav när det 

kommer till en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper ur en 

icke-finansiell värdepappersrörelses perspektiv. I Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 

2710-10, angav rätten att värdepapper som ”objektivt sätt betingas av väsentligen organisatoriska 

skäl.” 189 skulle kunna medföra att en icke-finansiell värdepappersrörelses värdepapper skat-

terättsligt klassificerades som kapitaltillgångar. Frågan som därmed uppstår är; -vad menas 

med organisatoriska skäl vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av vär-

depapper och hur bör en bedömning av begreppet företas?  

5.2 Vägledande rättspraxis 

Vid en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning av värdepapper föreligger det en 

oklarhet avseende vad begreppet organisatoriska skäl innebär samt hur det ska tillämpas. 

Osäkerheten grundar sig på att det inte finns några prejudicerande domar som behandlat 

begreppet organisatoriska skäl utifrån en icke-finansiell värdepappersrörelses möjlighet att 

inneha näringsbetingade andelar. Däremot anser jag att RÅ 2007 not 162 torde vara vägle-

dande i frågan. Nedan ges en beskrivning av omständigheterna i fallet; 

RÅ 2007 ref. 162 Frågan i målet var om en. (SEB) kunde inneha värdepapper vilka utgjorde kapitaltill-

gångar. SEB bedrev sedan 1995 en särskild affärsenhet, SEB Företaginvest, vilken 

hade till uppgift att tillhandahålla riskkapital åt mindre och medelstora utvecklingsbo-

lag. Dess uppgift bestod i att förvärva mellan 10-40 % av aktierna i utvecklingsbolag 

som bankens personal därefter aktivt hanterade genom b.la. rådgivning och styrelse-

representation. Vidare hade affärsenheten en fristående egen ledning. För varje för-

värv upprättades en plan tillsammans med övriga intressenter vari bankens exit-

                                                 
188 Se avsnitt 2.4. 

189 Förvaltningsrätten i Härnösands dom meddelad den 6 oktober 2010, mål nr 1185-10. Kammarrätten i 
Sundsvall gjorde inga avsteg från Förvaltningsrättens dom.  
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strategi reglerades. I verksamheten hade det sedan starten förvärvats aktier i cirka 60 

utvecklingsföretag varav SEB Företaginvest avyttrat drygt 20 företag inom en tid av 

två till tio år. SEB hade genom åren redovisat innehaven som omsättningstillgångar 

men hade nu för avsikt att redovisa dem som anläggningstillgångar eller alternativt 

överföra dem till SEBs helägda dotterbolag SEB Företagsinvest AB, och sökte därför 

ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. SEB framförde således en förfrågan om 

bankens aktier i utvecklingsföretagen kunde anses utgöra näringsbetingade andelar. 

Skatterättsnämnden anförde att tillgångar som ingår i en traditionell bank- och finan-

sieringsverksamhet normalt ska anses utgöra lagertillgångar enligt 17 kap. 3 § IL. Vi-

dare så anförde de att den skattemässiga klassificeringen av tillgångarna torde mot-

svara de redovisningsmässiga. Skatterättsnämnden konstaterade dock att det inte fö-

relåg någon koppling mellan redovisningen och beskattningen avseende den aktuella 

gränsdragningsfrågan.190  

Avseende möjligheten för en bank att inneha kapitaltillgångar framförde Skatterätts-

nämnden att de svenska bankerna under stor del av 1900-talet var förbjudna att in-

neha aktier av kapitalplaceringskaraktär. År 1991 medgavs dock en möjlighet för 

banker att i begränsad omfattning förvärva aktier i kapitalplaceringssyfte. Vidare an-

förde Skatterättsnämnden att en sådan möjlighet utvidgats för banker i samband med 

införandet av lagen (2004:297) om bank- finansieringsrörelse då de medgivits rätt att in-

neha s.k. kvalificerade innehav. De konstaterade således att huvudregeln var att en 

bankverksamhets samtliga innehav skulle skatterättsligt presumeras utgöra lagertill-

gångar men att det genom en utvidgad lagstiftning förelåg en ökad möjlighet för såd-

ana bolag att inneha värdepapper i kapitalplaceringssyfte. De fortsatte därefter med 

att klargöra att om inte innehavet ses som ett led i den traditionella verksamheten så 

ska utgångspunkt för klassificeringen ske i enighet med vad som gäller för företag i all-

mänhet. I det aktuella fallet ansåg Skatterättsnämnden att aktierna i utvecklingsbolagen 

inte kunde anses ingå i den traditionella verksamheten utan att de var hänförliga till 

en särskild verksamhetsgren. Vidare anförde de att innehaven inte heller kunde klas-

sificeras som lager enligt reglerna i lag (1991:981) om värdepappersrörelse191.  

Skatterättsnämnden fastslog därmed att aktierna skulle utgöra kapitaltillgångar då inte 

heller reglerna för vad som gällde för företag i allmänhet medförde att tillgångarna 

kunde klassificeras som lagertillgångar. Vidare gällde bedömning såväl om innehavet 

skedde genom en särskild affärsenhet eller via ett dotterbolag. Högsta Förvaltnings-

domstolen192 fastställde Skatterättsnämnden förhandsbesked. 

 

Målet medförde således en öppning för finansiella värdepappersrörelser att inneha närings-

betingade andelar under förutsättning att värdepapperna inte ansågs utgöra ett led i den 

traditionella verksamheten. Vidare framkom det att omständigheter såsom aktiv rådgivning, 

styrelseposter, en separat ledning, storleken på innehavet och en på förhand planerad exit-

strategi, medförde att innehavet skatterättsligt klassificerades som en kapitaltillgång. I För-

                                                 
190 Skatterättsnämnden hänvisade till prop. 1999/2000:2 del 2, s. 179 f och 17 kap. 17-18 §§ IL. 

191 Denna lag är upphävd och ersatt med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

192 Dåvarande Regeringsrätten. 
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valtningsrätten i Härnösands dom, mål nr 1185-10193 (Kammarrätten i Sundsvalls dom mål 

nr 2710-10) angav rätten att; 

”Av utredningen framgår att bolaget driver handel med värdepapper. Det föreligger därmed 

en stark presumtion för att de värdepapper i form av b.la. aktier som bolaget innehar utgör 

lagertillgångar. För att bryta denna presumtion bör det krävas att bolaget i detta fall styr-

ker att innehavet av aktier i Monetar Pensionsförvaltning AB objektivt sett betingas vä-

sentligen av organisatoriska skäl. Det saknar därmed enligt förvaltningsrättens mening be-

tydelse hur bolaget klassificerat nämnda aktier i sin redovisning. Bolaget har inte heller i 

övrigt visat att aktierna bör hänföras till kapitaltillgång för bolaget.”194  

Genom rättens motivering till domslutet kan det således konstateras att en gränsdragning 

baserat på organisatoriska skäl är aktuell även för en icke-finansiell värdepappersrörelse. 

Det är dock mer oklart i vilken omfattning de organisatoriska sambanden måste föreligga 

för att kravet på organisatoriska skäl ska anses uppfyllt. Vidare föreligger det en osäkerhet 

avseende om kravet på organisatoriska samband minskar om de av rättspraxis utarbetade 

kriterierna till viss del anses uppfyllda dvs. i vilken omfattning det föreligger ett samband 

mellan bedömningsgrunderna och organisatoriska skäl.  

5.3 Egna reflektioner  

Inledningsvis får det konstateras att det föreligger en oklarhet avseende vad begreppet or-

ganisatoriska skäl är samt hur pass omfattande de organisatoriska sambanden måste vara 

för att innehavet ska betingas av väsentligen organisatoriska skäl. Begreppet torde dock, en-

ligt min bedömning, ta sikte på andra samband mellan det investerande bolaget och det 

mottagande bolaget än just själva aktieförvärvet/investeringen. I RÅ 2007 not 162 hade 

banken agerat som aktiv rådgivare alternativt innehaft en styrelsepost i de bolag de investe-

rat i. Vidare hade även bankens exit-strategi hanterats vid varje förvärv. Innehaven i de en-

skilda investeringsobjekten uppgick även till 10 % eller mer. Det förelåg därmed en utökad 

relation mellan banken och det mottagande bolagen. I Skatterättsnämnden förhandsbesked, 

vilket Högsta förvaltningsdomstolen195 sedan fastställde i RÅ 2007 not 162, angav nämnden 

att bankernas rätt att investera i s.k. kvalificerade aktier utvidgades med införandet lagen 

                                                 
193 Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10 fastställde Förvaltningsrättens avgörande.  

194 Förvaltningsrätten i Härnösands dom meddelad den 6 oktober 2010, mål nr 1185-10, s. 5. 

195 Dåvarande Regeringsrätten.  
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(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.196 Vidare framkom att det sådant kvalificerat inne-

hav föreligger om ”… innehavet representerar - direkt eller indirekt - tio procent eller mer av kapitalet 

eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.”197 Då 

förutsättningarna i målet ansågs uppfyllda bedömdes bankens innehav inte utgöra ett led i 

rörelseverksamheten utan de ansågs hänförliga till en särskild verksamhetsgren av annat 

slag. Enligt min bedömning betingades värdepapperna i fallet, trots att begreppet inte ex-

plicit användes, av väsentligen organisatoriska skäl.  

I Kammarrätten i Sundsvalls dom, mål nr 2710-10 anförde dock Skatteverket att RÅ 2007 

not 162 inte kunde anses tillämpligt då målet behandlade en banks möjlighet att inneha nä-

ringsbetingade andelar samt då omständigheterna mellan fallen markant skiljde sig åt. En-

ligt min bedömning torde dock inte Skatteverkets argumentation innebära ett totalt avsteg 

från en analog tillämpning vid bedömningen om en icke-finansiell värdepappersrörelse vär-

depapper kan klassificeras som näringsbetingade andelar. Därmed kan, enligt min bedöm-

ning, de omständigheter som åberopades i fallet ses som vägledande vid en bedömning om 

organisatoriska skäl föreligger.  

Avseende kravet på omfattningen av de organisatoriska sambanden är jag av uppfattningen 

att det baseras på i vilken omfattning bedömningsgrunderna som utarbetats genom rätts-

praxis uppfyllts.  Framkommer det vid en analys av bedömningsgrunderna att ingen av dem 

anses tillräckligt tillgodosedda anser jag att det måste föreligga tydliga samband mellan bo-

lagen dvs. att det föreligger flera omständigheter som talar för att innehavet betingas av vä-

sentligen organisatoriska skäl. Det räcket således inte vid en sådan situation, enligt min me-

ning, att det föreligger ett enstaka organisatoriskt samband. Om det däremot vid en analys 

av bedömningsgrunderna framkommer att ett antal kriterier tyder på att innehavet skatte-

rättsligt utgör en näringsbetingad andel men att föreligger en påtaglig osäkerhet torde inte 

innehavet behöva betingas av väsentligen organisatoriska skäl. I en sådan situation skulle där-

för en eller två omständigheter kunna medföra att innehavet till övervägande del anses ut-

göra en näringsbetingad andel. Det kan således konstateras att vid en in casu bedömning 

måste även organisatoriska skäl belysas i samspel med de kriterier som utarbetats genom 

rättspraxis.  

                                                 
196 Reglerna återfinns numera även i 7 kap LVPM. 

197 RÅ 2007 not 162, s. 8. 
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5.4 Sammanfattande analys 

Det har genom förarbeten konstaterats att organisatoriska innehav ska klassificeras som 

kapitaltillgångar. Det har däremot inte, ur en icke-finansiell värdepappersrörelses perspek-

tiv, förekommit något förtydligande avseende vad som kan medföra att ett värdepappers-

innehav ses som ett organisatoriskt innehav. Enligt min mening och baserat på RÅ 2007 

not 162 torde dock följande omständigheter vara vägledande; 

 Innehavet överstiger 10 % i investeringsobjektet 

 Innehavet medför att bolaget erhåller en direkt eller indirekt påverkan av ledningen i investerings-
objektet, 

 Det sker ett administrativt utbyte 

 Det förekommer någon form av låneverksamhet mellan bolagen 

 Det har upprättats någon form av exit-strategi 

 Det sker någon form av informationsutbyte mellan bolagen 

 Bolagen samarbetar genom att t.ex. sitta i samma kontorsbyggnad eller på annat sätt ha en kopp-
ling till varandra. 

Enligt min argumentation så skulle även en kombination av de av rättspraxis utarbetade 

kriterierna i relation till någon av de omständigheter som tyder på att organisatoriska skäl 

föreligger medföra att ett innehav kan klassificeras som näringsbetingade. En bedömning 

avseende hur pass omfattande de organisatoriska skälen måste vara baseras således på i vil-

ken omfattning bedömningsgrunderna anses uppfyllda. Vid en in casu bedömning måste så-

ledes även eventuella organisatoriska samband analyseras för att fastställa hur värdepapper-

na skatterättsligt ska klassificeras. Det medför således en omfattande granskning och be-

dömning av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet.  
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6 Sammanfattande slutsats 

Det kan inledningsvis konstateras att en gränsdragning mellan handel med- och förvaltning 

av värdepapper, ur en icke-finansiell värdepappersrörelses perspektiv, är komplex. Däremot 

kan det fastställas, baserat på yttranden i förarbeten och tillsammans med den återgivna 

rättspraxisen, att det föreligger en möjlighet för en värdepappersrörelse att inneha såväl ka-

pital- som lagertillgångar. Hur den teoretiska möjligheten tillämpas i praktiken är dock mer 

osäkert.  

För att fastställa om ett bolag kan inneha såväl värdepapper som utgöra lagertillgångar som 

kapitaltillgångar har det, genom vägledande rättspraxis, konstaterats att en skatterättslig be-

dömning ska ske in casu, dvs. baserat på en helhetsbedömning av de faktiska omständighet-

erna i det enskilda fallet. Vidare har det utarbetats ett antal kriterier vilka en gränsdragning 

mellan handel med- och förvaltning av värdepapper ska baseras på. Det har däremot inte 

upprättats någon enhetlig linje för hur kriterierna ska tillämpas dvs. hur många av kriterier-

na som ska ligga till grund vid en bedömning samt vilka kriterier som är av störst betydelse. 

Däremot har det klargjorts att rena innehav i dotter- och intressebolag samt organisatoriska 

innehav ska klassificeras som kapitaltillgångar. Avseende organisatoriska innehav har det 

dock inte med tydlighet fastslagits vad som krävs för att ett sådant innehav ska anses före-

ligga eller på vilka grunder det baseras. Det har inte heller upprättas riktlinjer för hur be-

dömningen av organisatoriska skäl bör ske i förhållande till bedömningen av de av rätts-

praxis utarbetade bedömningsgrunderna.  

Vid en in casu bedömning av de av rättspraxis utarbetade kriterierna kan det därför inled-

ningsvis konstateras att det oerhört svårt att upprätta försvarbara riktlinjer för när, var och 

hur en icke-finansiell värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar skattemässigt bör ses 

som en del av rörelsen och när förvaltningen av värdepapperna torde ses som ett separat 

verksamhetsområde. Det faktum att domstolarna nästintill uteslutande levererat förhållan-

devis vaga argument för sin bedömning medför även att riktlinjerna blir svåranalyserade 

och därmed svåra att tillämpa på ett ändamålsenligt sätt. Vad som dock kan tala för att en 

icke-finansiell värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar inte borde ses som en inte-

grerad del i värdepappershandeln är om de markant skiljer sig från den övriga verksamhet-

en. De avgörande kriterierna är då innehavstiden samt omfattningen av handel. Enligt min ar-

gumentation torde innehav som innehafts under ett beskattningsår och där omsättningen 

varit stor i förhållande till bolagets totala omsättning samt där handeln varit mycket spar-
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sam medföra att innehavet klassificeras som en kapitaltillgång. Vidare torde även verksam-

hetsbeskrivningen i bolagsordning kunna ha en betydelse, om än underordnad, övriga 

nämnda bedömningsgrunder. Detta då bolagsordningen i viss utsträckning påvisar bolagets 

egentliga syfte med dess verksamhet.  

Avseende en bedömning om organisatoriska skäl föreligger utgör omständigheter så som 

rådgivning, en styrelsepost i investeringsobjektet, informationsutbyte, administrativt stöd 

och låneverksamhet en indikation på att det den icke-finansiella värdepappersrörelsen har 

en direkt eller indirekt påverkan på det andra bolaget. Vidare är även det procentuella inne-

havet i investeringsobjektet av betydelse. Det är dock oklart i vilket omfattning det måste 

föreligga organisatoriska samband om de av rättspraxis utarbetade kriterierna till viss del är 

tillgodosedda.  

För att företa en bedömning av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet måste så-

ledes bedömning enligt min argumentation innefatta samtliga omständigheter utan en in-

bördes rangordning. Vid en in casu bedömning torde därför både de av rättspraxis utarbe-

tade bedömningsgrunderna och eventuella organisatoriska samband analyseras tillsammans. 

Detta då den enskilda bedömningen är avhängda den andra bedömningen. Med det menas 

att en bedömning avseende hur pass omfattande de organisatoriska skälen måste vara base-

ras på i vilken omfattning bedömningsgrunderna anses uppfyllda. Anses däremot bedöm-

ningsgrunderna var uppfyllda behöver inte organisatoriska samband analyseras och vise 

versa. Den sammantagna bedömningen företas följaktligen när inget av kriterierna anses 

uppfyllda separat. Enligt min bedömning är därför begreppet organisatoriska skäl i viss 

mening vilseledande. Det hade enligt min bedömning varit mer tydligt om formulering mer 

följt resonemanget i RÅ 2007 not 162 där det anfördes att innehavet inte utgjorde ett led i 

den traditionella verksamheten utan att det var hänförligt till en särskild verksamhets gren. I 

målet gjordes således ingen separation mellan bedömningsgrunderna och organisatoriska 

skäl utan samtliga omständigheter bedömdes tillsammans. Baserat på ovan anförda reso-

nemang kan det således konstateras att en gränsdragning mellan handel med- och förvalt-

ning av värdepapper är oerhört komplex. Den enda tillförlitliga slutsats som dock kan dras 

är att osäkerheten är överhängande.  

För att påvisa komplexiteten och därmed den osäkerhet som föreligger vid en gränsdrag-

ning mellan handel med- och förvaltning av ges nedan tre exempel på när en icke-finansiell 

värdepappersrörelses riskkapitalistinvesteringar torde utgöra näringsbetingade andelar, när 
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de inte torde uppfylla de av rättspraxis utarbetade kriterierna samt ett exempel då utgången 

får anses oklar. 

Exempel I Bolaget X bedriver handel med värdepapper för egen räkning och därutöver investe-

rar bolaget i utvalda intressebolag. Bolag X har nu köpt 10 % av aktierna i det onote-

rade bolaget Y. Handeln med värdepapper uppgår till cirka 300 Mkr och riskkapi-

talistinvesteringen värderas till ca 70 Mkr. Bolag X har för avsikt att inneha aktierna i 

bolag Y om en period motsvarande 3-5 år varav endast ett fåtal avyttringar kan vara 

aktuella.  

 

I förevarande fall torde bolag X:s riskkapitalist investering i bolag Y kunna ses som 

en separat enhet inom verksamheten och således klassificeras som näringsbetingade 

andelar. Antagandet baseras på att innehavet är omfattande, dvs. 70 Mkr utgör en 

stor del av bolagets totala omsättning, handeln ska vara sparsam och innehavet är 

planerad för en länge period varför aktierna inte bör anses ingå i en kortfristig och 

spekulativ verksamhet.  

 

Exempel II  Bolag A bedriver handel med värdepapper och har därutöver som avsikt att investera 

i utvalda aktiebolag. Bolag A anskaffar 3 % av de onoterade aktierna i bolag B. Han-

deln med värdepapper i bolag A uppgår till cirka 300 Mkr och värdet på aktierna i 

Bolag B värderas till 10 Mkr. Bolag A har för avsikt att inneha aktierna i 3-5 år och 

endast ett fåtal avyttringar kan vara aktuella. Bolag B går otroligt bra och efter cirka 

ett år önskar ägarna att köpa ut Bolag A:s andelar. Erbjudandet motsvarar Bolag A:s 

förväntade avkastning efter 3-5 år och de godtar därför gladeligen erbjudandet.  

 

I förevarande fall utgör riskkapitalistinvesteringen endast en mindre del i bolag A:s 

totala omsättning. Det indikerar på att investeringen inte markant särskiljer sig från 

övriga innehav. Vidare så har andelarna avyttrats efter en relativt kortfristig period 

vilket även det indikerar på att investeringen var kortsiktig och spekulativ. Om om-

ständigheterna sker enligt ovan är det således min mening att det föreligger, i enighet 

med Kammarrätten i Sundsvalls mål, en överhängande risk att andelarna klassificeras 

som lagertillgångar. Det får dock klargöras att inga säkra slutsatser kan upprättas. 

 

Exempel III Bolag 1 bedriver handel med värdepapper och klassificeras som en icke-finansiell 

värdepappersrörelse. Ledningen för bolaget har nu bestämt sig för att även börja be-

driva förvaltning av värdepapper i form av riskkapitalistinvesteringar. Under året kö-

per bolaget aktier i Bolag 2. Innehavet uppgår till 8 % och en exit-strategi upprättas. 

Vidare är bolagets totala omsättning 400 Mkr och innehavet i Bolag 2 värderas till 15 

Mkr. Bolaget bokför dock av misstag aktierna som lagertillgångar och ändrar inte hel-

ler sin verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen. Däremot erhåller VD:n en styrel-

sepost i Bolag 2. Vidare så bistår Bolag 1 med administrativt stöd i Bolag 2 i en pe-

riod om tre månader. Bolag 2:s framgång är dock mycket stor och efter ett oemot-

ståndligt uppköpserbjudande säljer Bolag 1 sitt aktieinnehav efter 6 månader.  

I förevarande fall får det anses oerhört svårt att fastställa om innehavet skatterättsligt 

utgöra en lagertillgång eller om innehavet kan klassificeras som en näringsbetingad 

andel. Enligt min mening torde varken kravet på organisatoriska skäl eller en bedöm-

ning baserat på kriterierna, som en isolerad bedömningsgrund, vara uppfyllt. Däre-

mot kan kombinationen möjligtvis medföra att innehavet ses som näringsbetingat. 

Det går dock inte enligt min mening att dra några klara slutsatser.  
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Ovan exemplifierade fall anser jag ger en tydlig bild över den komplexitet som föreligger 

vid en gränsdragning mellan handel med värdepapper och förvaltning av värdepapper. Att 

på förhand utröna hur värdepapper i en icke-finansiell värdepappersrörelse skatterättsligt 

skulle kunna komma att klassificeras är således enligt min mening oerhört svårt. Vad skulle 

t.ex. ske om Bolag X, i exempel I, avyttrade aktierna under det första beskattningsåret? Hur 

skulle en bedömning företas om det skett ett flertal avyttringar men innehavet betingas av 

till viss del organisatoriska skäl? Hur borde tillgångarna, i exempel II, klassificeras om de 

avyttras först efter två år? Vad hade skett om innehavet avyttrats i angiven tid men bolaget 

hade bidragit med viss rådgivning? Hur hade utgången i exempel III blivit om aktieposten 

uppgått till 11 % men omfattningen i förhållande till bolagets totala omsättning endast varit 

1 Mkr? Hur hade utgången blivit om försäljningen skett strategiskt per den 1/1 och bolaget 

inte innehaft någon styrelsepost?  Samtliga frågeställningar påvisar således den faktiska svå-

righeten att fastställa på vilka kriterier en bedömning ska utgå från samt var gränsen mellan 

de utarbetade bedömningsgrunderna och organisatoriska skäl går. Vidare utgör även mark-

naden i sig en osäkerhet då värdet på aktierna kan variera avsevärt vilket medför ytterligare 

en aspekt vid en bedömning av t.ex. omsättningen i förhållande till bolagets totala omsätt-

ning. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att en gränsdragning mellan en icke-finansiell 

värdepappersrörelses handel med– och förvaltning av värdepapper är oerhört komplex. 

Det innebär vidare att det inte föreligger någon tydlig förutsägbarhet för icke-finansiella 

värdepappersrörelser avseende hur deras riskkapitalistinvesteringar skatterättsligt kan 

komma att klassificeras. En icke-finansiell värdepappersrörelse som inte utvidgat sin verk-

samhet till att även innefatta förvaltning av värdepapper bör därför noggrant överväga att 

bedriva den förvaltande verksamheten i ett helägt dotterbolag då det genom rättspraxis 

konstaterats att en eventuell ”smitta” inte belöper mellan bolag. Det föreligger således en 

enkel lösning på ett komplext problem för de bolag som inte påbörjat en blandad verksam-

het.  För en icke-finansiell värdepappersrörelse som däremot bedriver blandad verksamhet 

får benämningen risk i riskkapitalistinvestering ytterligare en dimension, -den skatterättsliga 

klassificeringen. 
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