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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av Lex Ugglas och följs av en 

problemdiskussion samt uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 

En debatt om förmögenhetsbeskattningen av aktier i onoterade aktiebolag blossade upp 

under förra året. Bakgrunden är Skatteverkets granskning av företag med hög likviditet. 

Lagtillämpningen kom att bli känd som Lex Uggla, uppkallat efter artisten Magnus Uggla 

vars privata förmögenhet upptaxerades med dryga 14 miljoner kr då, det ansågs utgöra 

överlikviditet i hans enmansföretag Uggly Music AB. I dagsläget finns 49 fall där 

Skatteverket funnit omotiverat hög likviditet likt den ovannämnda. Enligt en annan källa 

granskades 115 företag under 2005 varav 59 ansågs vara överlikvida. Enligt UC 

(Upplysningscentralen som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag) 

befinner sig 45 000 företag i riskzonen.   

Lex Uggla är ingen fråga om nya lagar och regler utan lagen är från 1997 men reglerna 

har blivit uppmärksammade först nu efter att Skatteverket under 2005 granskat 

likviditeten i företagen. I korthet innebär Lex Uggla att Skatteverket kräver 

förmögenhetsskatt på aktier, kassa och andra finansiella tillgångar som finns i ett onoterat 

företag och som anses utgöra överlikviditet. Överlikviditet anses föreligga om 

Skatteverket bedömer rörelsekapitalet vara för högt och ej behövligt i bolagets löpande 

verksamhet.   

Kapital som finns i ett aktiebolag ska inte tas upp som skattepliktig förmögenhet av 

bolagets ägare om pengarna ska användas för verksamheten eller för framtida 

investeringar. Det kan kännas orimligt att det kan bli förmögenhetsskatt även på de 

pengar som företagsledaren så småningom får betala i skatt när pengarna tas ut ur bolaget 

(via t.ex. löner eller utdelning). För att förhindra att privat kapital stoppas in i ett bolag så 

att ägaren kommer undan förmögenhetsskatt säger lagen att det ska bli förmögenhetsskatt 

för ägaren på pengar som inte behövs för några investeringar.   
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Skatteverket har så sent som 2006-03-14 publicerat en skrivelse som inför deklarationen 

(2006 års taxering) ska hjälpa företagare vid bedömningen av värdet på deras aktier. 

Oklarheter har i viss mån försvunnit i samband med skrivelsen och dess schablonmässiga 

regler men det saknas fortfarande en del information vilket bl.a. påpekades i 

vårpropositionen. 

1.2 Problemdiskussion 

Alla överklaganden som har inkommit från företagarna efter Skatteverkets bedömning av 

överlikviditeten har lett oss till slutsatsen att det finns tolkningsproblem vad gäller den 

beskattningsbara förmögenheten i företagen. Många frågor dyker upp när man ska utifrån 

framtida finansiella behov göra en bedömning av eventuell överlikviditet i företagen. Det 

är oklart t.ex. var gränsen mellan rörelse- och rörelsefrämmande kapital går. Detta utgör 

grunden vid bedömningen av s.k. överlikviditet. Närmare analys av ämnet leder oss 

vidare till ett annat gränsdragningsproblem nämligen vad som ska räknas som 

värdepappershandel respektive kapitalförvaltning. Någon definition av vad som är 

värdepappershandel finns inte i skattelagstiftningen. Gränsdragningen mellan 

värdepappershandel och vanlig kapitalförvaltning får istället bedömas utifrån rättspraxis.

 

(Input 

 

Skatter och nya regler 4/2005 Öhrlings PricewaterhouseCoopers). Detta har ett 

starkt samband med det som formulerades som första gränsdragningsproblem ovan med 

tanke på att värdepappershandel räknas som rörelsekapital medan kapitalförvaltning hör 

till rörelsefrämmande tillgångar. Detta innebär vidare att värdepappershandeln är fri från 

förmögenhetsbeskattning men det är inte tillgångarna som räknas som kapitalförvaltning.  

Dessa är några av de oklarheter som finns i samband med bedömningen av 

överlikviditeten. Fler problem och oklarheter dyker upp. I detta sammanhang är det både 

viktigt och intressant att också se vilka orsaker som ligger bakom dessa problem. Det har 

mest pratats om bristerna i skattelagstiftningen som ger stort utrymme för godtyckliga 

tolkningar och beslut från myndigheternas sida.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur bedömning och fastställande av 

överlikviditet i onoterade aktiebolag går till.  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras val av tillvägagångssätt och urval av information. 

Vidare diskuteras valens för- och nackdelar. 

2.1 Perspektiv och forskningsansats 

Beroende på vilket syfte den samhällsvetenskapliga studien har väljs ett teoretiskt 

perspektiv, med detta menas med vilka glasögon forskaren har valt att betrakta problemet 

(Holme & Solvang, 1997). Forskarens egna referensramar ska beaktas i undersökningen. 

I denna studie betraktas förmögenhetsbeskattning av finansiella tillgångar i onoterade 

bolag ur företagets perspektiv.   

De referensramar vi besitter är att den ena av oss har en inblick i Skatteverkets 

verksamhet och den andra av oss saknar detta och har således kunnat förhålla sig mer 

objektiv. Vi har båda aktivt följt med i debatten som råder kring ämnet.  

Det finns ett stort behov av att systematiskt se på samhällsförhållanden på ett teoretiskt 

sätt (Holme & Solvang, 1997). Det finns i huvudsak två olika angreppssätt, deduktiv och 

induktiv metod. Denna uppsats har en induktiv ansats eftersom vi kommer att utgå från 

empirin och därefter dra slutsatser och analysera materialet utifrån det som framkommit. 

2.2 Kvalitativ metod 

Vilken metod som används har sin utgångspunkt i avsikten som studien har och vilken 

information som behövs för att tillgodose ändamålet (Bell, 2000). Bryman & Bell (2005) 

menar att den kvalitativa metoden är lämplig när förståelse för människors tolkning av 

verkligheten eftersöks. Det är således deltagarnas uppfattning om studerat fenomen som 

sätts i fokus och forskaren försöker anamma intervjupersonernas betraktelsesätt. I denna 

undersökning har en kvalitativ metod valts, då den kvalitativa karaktären som syftar till 

att ge en grundlig och fullständig förståelse av en begränsad företeelse ansetts fördelaktig 

(Holme & Solvang, 1997). Studien ämnar bidra till att ge en djup, snarare än en bred, 

beskrivning av förmögenhetsbeskattning av finansiella tillgångar i onoterade bolag.   
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Gällande praktisk utformning är den kvalitativa metoden ostrukturerad. Inom denna 

flexibla karaktär ryms en del av ansatsens för- och nackdelar. En fördel till följd av 

flexibiliteten är att det finns möjlighet att ändra fokus och upplägg på undersökningen 

beroende på information och erfarenhet som erhålls under arbetets gång (Holme & 

Solvang, 1997). En nackdel som kan kopplas till flexibiliteten är att undersökningen 

riskerar att bli subjektiv, vilket innebär att forskarens uppfattning har påverkat studiens 

resultat. Ytterliggare kritik gäller att möjligheterna att dra generella slutsatser utifrån 

resultatet är små, samt att svårigheter att replikera undersökningen kan förekomma. 

(Bryman & Bell, 2005).  

2.3 Datainsamling 

Insamling av information kan ske på ett flertal olika sätt och insamlad data uppdelas 

vanligen i två grundläggande kategorier beroende på om källan definieras som primär 

eller sekundär (Lundahl & Skärvad, 1999). Nedan redovisas tillvägagångssättet för 

insamling av information. 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är information som inhämtats direkt från en källa av forskaren och är specifikt 

utformad för den eftersökta problemställningen (Bell, 2000). I denna undersökning 

inhämtades primärdata genom intervjuer. Viktiga aspekter som vi hade i åtanke vid 

insamlandet av data genom intervjuer var att bestämma vilken form intervjun skulle ha, 

vilka personer som var intressanta för undersökningen, vilka frågor som kunde ge 

utförliga svar samt hur det praktiska upplägget kring intervjun skulle se ut. 

2.3.1.1 Intervjuer 

Avsikten med kvalitativa intervjuer är att ge en djupare förståelse för det som studeras 

(Holme & Solvang, 1997). Intervjuförfarandet innehar både starka och svaga sidor. En 

fördel är att mer komplexa frågor kan ställas och att oklarheter kan tydliggöras för 

respondenten. Den huvudskaliga risken med intervjuer är att respondenten påverkas av 

intervjuaren t.ex. genom att ledande frågor ställs (Dahmström, 2000). Detta kan enligt 

Bell (2000) leda till skevhet i resultatet, vilket kan vara svårt att undvika helt men genom 

att reflektera över problemet kan det minimeras. Kvalitativa intervjuer förekommer i 



 

7

 
olika former och i denna studie har en semistrukturerad variant använts för de två 

intervjuerna. Detta innebär att en färdigformulerad intervjuguide ligger till grund för 

intervjuerna med möjlighet att ställa improviserade följdfrågor utifrån erhållna svar. 

Respondenten har inga givna svarsalternativ att ta ställning till utan får fritt formulera sitt 

resonemang. På så vis har intervjun riktats till att behandla det som eftersökts och 

kontrollen, att vi fått svar på det vi vill, har underlättats.  

2.3.1.2 Urval av respondenter 

Vilka respondenter som intervjuas är en betydelsefull faktor för att kunna erhålla ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Vid denna kvalitativa undersökning ansågs ett lämpligt 

tillvägagångssätt vara att göra ett systematiskt urval där respondenten valdes utifrån 

förmodad kännedom om ämnet. Problem som kan uppstå med detta urvalssätt är att det 

krävs vetskap om vilka respondenter som förfogar över användbar information samt att 

respondenten kan ge felaktig information (Holme & Solvang, 1997).  

Två intervjuer har genomförts varav den första med en representant från Skatteverket. 

Valet att endast ha en intervju med en sakkunnig från Skatteverket motiveras med att 

Skatteverket ska ha en enhetlig åsikt angående ämnet och därmed skulle fler intervjuer 

inte innebära någon ytterligare information. För att komma i kontakt med en representant 

skickades e-post ut till samtliga Skattekontor i Sverige där vi efterfrågade om det fanns 

sakkunniga som var villiga att ställa upp. Ett flertal av de svar som erhölls 

rekommenderade att kontakt skulle tas med huvudkontorets rättsenhet som besitter den 

största kunskapen. Således kom vi i kontakt med respondenten som tillhör en expertgrupp 

inom rättsenheten, vilka har tagit fram Skatteverkets styrsignal: Förmögenhetsvärdering 

av aktier i onoterade bolag.

  

Den andra respondenten arbetar som skattejurist vid en revisionsbyrå. Genom kontakter 

där kände vi till att hon hade god insikt och kunskap i ämnet. Respondenten har tidigare 

arbetat på Skatteverket och känner således även till deras synsätt. Tanken med denna 

intervju var att den främst skulle bidra med mer övergripande kunskaper kring ämnet.  
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2.3.1.3 Utformning av intervjuguide 

Utgångspunkt för formulering av frågorna var att de skulle inbringa information som 

behövs för att kunna besvara syftet. Eftersom ändamålet med intervjuerna skiljde sig åt 

och intervjupersonerna innehar olika kunskaper beträffande ämnet konstruerades två 

olika guider. Intervjuguiden till Skatteverket utformades för att främst ge konkreta fakta 

om hur bedömningen av ett företags finansiella tillgångar går till. I den andra guiden var 

dispositionen inte lika strikt och frågorna behandlade mera personliga åsikter än fakta. 

Gemensamt för båda guiderna var att ledande frågor försökte undvikas. Formuleringen av 

frågorna fick således en öppen karaktär där respondenten fritt fick föra sitt resonemang. 

Denna öppna formulering bidrog även till att underlätta möjligheten att ställa följdfrågor.  

2.3.1.4 Genomförande av intervjuer 

Av de två intervjuerna som genomfördes i denna studie gjordes den ena per telefon på 

grund av geografiskt avstånd och den andra intervjun genom ett möte. 

Tillvägagångssättet har varit detsamma vid både telefon- och besöksintervjun. Efter att ha 

kontaktat respondenterna via e-post vidtogs telefonkontakt där tid för intervjun 

bestämdes. Respondenterna fick före intervjuerna ta del av intervjuguiderna och en kort 

presentation av syftet med uppsatsen. Således hade de möjlighet att förbereda sig och 

diskutera med kollegor. Detta var något som efterfrågades av båda respondenterna och 

ansågs nödvändigt av oss, då ämnet kan anses vara komplext och att detaljkunskap 

eftersöktes. Innan frågorna skickades till respondenterna kontrollerades de av andra 

personer vid Skatteverket och personer inom revisionsbranschen som innehar en viss 

kunskap i ämnet.  

Under båda intervjuerna har den ena av oss varit huvudansvarig och ställt frågor medan 

den andre intagit en mer lyssnande- och betraktande roll. Intervjuerna inleddes med att 

intervjupersonerna fick redogöra för sin position, arbetsuppgifter och vilken relation de 

har till ämnet. Vidare användes intervjuguiden som underlag för samtalet och 

improviserade följdfrågor ställdes utifrån respondentens svar. Avslutningsvis gavs 

respondenten möjlighet att komma med egna funderingar och kompletteringar.   
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För att inte missa någon information bandades båda intervjuerna, vilket 

intervjupersonerna gav sitt medgivande till, och transkriberades därefter. För att 

nedskrivningen av intervjuerna skulle bli så korrekt som möjligt och att misstolkningar av 

vad intervjupersonerna menade skulle undvikas, kontrollerade vi varandras 

transkriberade text. Det material i uppsatsen som är baserat på respondenternas svar 

skickades sedan till dem för att de skulle kunna göra en bedömning om det tolkats rätt.  

Det kan tänkas att de olika intervjuförfarandena har gett olika resultat, eftersom man i 

mötet kan göra andra tolkningar i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Samtidigt kan 

det lättare för en intervjuperson att öppna sig per telefon, eftersom viss osäkerhet kan 

uppstå vid ett möte. 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata definieras som information som finns dokumenterad men som inte 

framställts företrädesvis för studien. Sekundärdata förekommer i varierande former t.ex. 

böcker, tidningsartiklar men även i elektroniskt format såsom videoupptagningar och 

information från Internet (Lundahl & Skärvad, 1999).  

För att erhålla underlag till uppsatsen har främst en slumpmässig sökning av information 

använts. Utgångspunkten för insamling av sekundärdata var att tidigare forskning inom 

ämnet eftersöktes, vilket ledde till insikten att ingen för oss relevant forskning fanns 

tillgänglig. Vidare undersöktes vilka trycka källor som skulle kunna bidra genom sökning 

efter böcker i bibliotekskatalogerna LIBRIS och DISA. Beroende på ämnets aktualitet 

gavs inget tillfredsställande resultat utan det huvudsakliga tryckta material som nyttjats är 

lagtext. Elektroniskt material har varit en viktig informationskälla. För att finna 

dagstidningar och tidskrifter som diskuterat ämnet har sökorden Lex Uggla , 

överlikviditet , Skatteverket och förmögenhetsskatt använts i databaser för artiklar 

så som Affärsdata, Artikelsök, Mediearkivet och Presstext. Dessa sökord har även 

använts i sökmotorn Google. Andra centrala källor till information har varit 

Skatteverkets- och regeringens hemsida där Skatteverkets skrivelse och propositionen till 

lagen om statlig förmögenhetsskatt finns. 
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Slutligen har vi även letat efter domar ifrån kammarrätten och andra instanser som 

avhandlar ämnet. Denna sökning har varit problematisk då det krävs specifika 

målnummer för att finna dessa, vilka vi har haft svårigheter att fått tag på. Således har 

enbart en dom av värde kunnat användas. Vi har även erhållit en Regeringsrättsdom som 

dock saknade betydelse då den var hemligstämplad enligt sekretesslagen och inte 

innehöll någon information.  

2.4 Källkritik 

Vid insamling av information är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt. 

Informationen kan medvetet eller omedvetet vara manipulerad, partisk, vinklad eller 

ofullständig (Lundahl & Skärvad, 1999). Avsikten med källkritiken är att klarlägga om 

källan mäter det den utger sig för att mäta, om den är väsentlig för frågeställningen och 

om den är fri från olika fel. För att granska använda källor i denna uppsats har de 

källkritiska kriterierna; samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet tillämpats 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).   

Kriteriet samtidskrav, som innebär att källan ska vara aktuell, anser vi vara väl uppfyllt. 

Merparten av använd information härstammar från de senaste åren och som exempel kan 

nämnas att Skatteverkets skrivelse utkom i mars år 2006.   

Tendenskritik används för att utröna om upphovskällan till informationen har något 

egenintresse i den aktuella frågan. För att minimera detta problem har ingen information 

använts som tar uppenbar ställning i frågan. Mycket av den debatt som förts i massmedia 

har haft en kritisk inställning till Lex Uggla-beskattning och Skatteverkets 

bedömningar.   

De två sista kriterierna avser källornas oberoende gentemot varandra och dess äkthet. 

Äktheten kan i vissa fall vara svår att avgöra. För att komma runt dessa problem har flera 

oberoende källor jämförts och därefter använts i studien.   
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3. Litteraturöversikt 

Detta kapitel redogör för de dokumenterade bedömningsgrunder som finns angående 

förmögenhetsbeskattning av finansiella tillgångar i onoterade aktiebolag. Kapitlet inleds 

med det övergripande syftet med skatter och förklaring av viktiga begrepp i uppsatsen. 

Därefter ges en beskrivning av innebörden av lagen om statlig förmögenhetsskatt och 

Skatteverkets skrivelse.  

3.1 Skatter 

Skatternas primära uppgift är att finansiera den offentliga sektorn. Regeringen nämner tre 

huvudsakliga nyttor som skattebetalningarna innebär. Skattepengarna används för det 

första till s.k. gemensamma nyttigheter så som försvar och vård. Det andra skälet till 

skatter är att de bidrar till samhällsekonomisk effektivitet . Med det menas att skatten 

kan verka som ett instrument för att främja samhällsintressen. Som en tredje orsak nämns 

allokeringsmässiga skäl, alltså att pengar omfördelas till dem som behöver genom t.ex. 

bidrag och dylikt. Ett viktigt mål med skatter som regeringen satt upp, förutom att öka 

den samhällsekonomiska effektiviteten och omfördela resurser, är de ska vara rättvisa. 

Således är ambitionen att alla likartade situationer behandlas lika (www.regeringen.se) . 

3.2 Skatteverket 

De statliga myndigheterna får efter bemyndigande av riksdagen och regeringen fatta 

beslut i olika ärenden. Skatteverket, som lyder under Finansdepartementet, är central 

förvaltningsmyndighet för frågor om bl.a. skatter. Den 1 januari 2004 inrättades 

Skatteverket. Den nya myndigheten ersatte Riksskatteverket och de tio regionala 

skattemyndigheterna. Den information, allmänna råd, och rekommendationer som 

beslutats och publicerats av Riksskatteverket gäller även efter Skatteverkets inrättande. 

Skatteverket har till uppgift att bl. a. utfärda föreskrifter och allmänna råd. Dessa vänder 

sig främst till tjänstemän hos Skatteverket, kronofogdemyndigheter m.fl. men de är också 

av intresse för bl.a. jurister, revisorer, ekonomichefer och i utbildningssammanhang 

(www.skatteverket.se) . 

http://www.regeringen.se
http://www.skatteverket.se
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3.3 Definitioner och förklaringar 

3.3.1 Onoterade aktier 

Onoterade aktier är aktier som inte är noterade på marknaden i det land där aktiebolaget 

är hemmahörande. Onoterade aktier är skattepliktiga enbart till den del av verksamheten 

som är att beteckna som kapitalförvaltning, och då sker värderingen enligt 14 § 1 st. SFL, 

som om bolagets tillgångar hade ägts direkt av delägaren (SkatteNytt 2006, Vad är Lex 

uggla?). 

3.3.2 Rörelse 

Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta 

medel, värdepapper eller liknande tillgångar . Om sådana tillgångar innehas som ett led 

i rörelsen , räknas de dock till rörelsen (SkatteNytt 2006, Vad är Lex uggla?). 

3.3.3 Rörelsefrämmande förmögenhet 

Rörelsefrämmande förmögenhet utgörs av tillgångar och skulder som inte anses tillhöra 

rörelsen (www.skatteverket.se). 

3.3.4 Kapitalförvaltning och näringsverksamhet 

Vid bedömningen om tillgångarna i ett företag är förmögenhetsskattepliktiga indelas 

dessa i två kategorier. Beroende på om tillgångarna benämns som arbetande, dvs. 

tillgångar som kan kopplas till näringsverksamheten, eller om tillgångarna är hänförliga 

kapitalförvaltningen sker beskattningen olika. I huvudregeln för inkomstskattelagen (IL), 

13 kap. 1 §, preciseras att näringsverksamhet innebär förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt . Med kapitalförvaltning menas verksamhet som inte 

anses utgöra en del av den vardagliga verksamheten. Om det bedöms att 

kapitalförvaltning bedrivs ska dessa tillgångar värderas och beskattas enligt övriga 

bestämmelser i SFL (prop. 1996/97:177). Rent tillämpningsmässigt sker alltså 

värderingen genom att det avgörs om tillgången kan associeras till näringsverksamhet 

eller kapitalförvaltning och om den bedöms ha uppkommit genom näringsverksamhet är 

den fri från förmögenhetsskatt medan övriga tillgångar är skattepliktiga. 

http://www.skatteverket.se
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3.3.5 Värdepappershandel 

Om företaget bedriver värdepappershandel räknas bolagets innehav av värdepapper som 

arbetande kapital och är därmed inte förmögenhetsskattepliktigt. Kriterier som måste vara 

uppfyllda för att detta ska gälla är att värdepappershandeln ska ha ansenlig omfattning, att 

det ska handla om korta affärer samt att handeln pågår kontinuerligt. 

Omsättningshastigheten har en avgörande betydelse i detta sammanhang (Sandström & 

Svensson, 2005). Skatteverket har i de bedömningar som gjorts ansett att kriterierna 

uppfyllts om antalet aktieaffärer inte understiger 100 stycken, omsättningen är minst 10 

miljoner kr/år och lagret har omvandlats minst tre gånger. (NSD  Affärsliv, 2006-02-17) 

Kammarrätten har i några fall valt att inte klassa verksamheten som värdepappershandel 

p.g.a. för låg omsättningshastighet.  

3.3.6 Kassalikviditet 

Kassalikviditeten är ett nyckeltal för att bedöma bolagets kortsiktiga betalningsförmåga 

och beräknas genom att ta kvoten mellan omsättningstillgångarna (exklusive varulager 

och pågående arbete) och de kortfristiga skulderna. Som underlag för beräkningen 

används bokförda värden i räkenskaperna. Kassalikviditeten bör vara minst 100 procent 

för att betalningsförmågan ska vara acceptabel (www.skatteverket.se) 

3.4 Lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL) 

3.4.1 Historia 

Förmögenhetsskatt infördes första gången i Sverige 1910. Föregångaren till rådande lag 

stiftades år 1947. Under år 1991 beslutade riksdagen att denna lag skulle upphävas. Det 

främsta skälet till förändringen var att beskattningen ansågs hämma investeringsviljan 

och tillväxten i mindre företag. Ett annat var att minska kapitalflykten från landet. 

Övergångsreglerna gjorde gällande att förmögenhetsskatten skulle tillämpas fram till 

inkomståret 1994. I och med den s.k. krisöverkommelsen hösten 1992 sköts avskaffandet 

upp och vid regeringsskiftet 1994 bestämde riksdagen att förmögenhetsskatten skulle 

bibehållas. Nuvarande regler om förmögenhetsskatt är från 1997, lag om statlig 

förmögenhetsskatt, SFL -1997:323 (Ds 1996:42). 

http://www.skatteverket.se
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3.4.2 Motiv till lag 

I prop. 1996/97:177 beskrivs bakgrunden och avsikten med förmögenhetsskatten. Där 

skrivs det att skatten ur rättvise-, likformighet- och samhällelig effektivitetssynpunkt är 

motiverad. Tanken med skattens utformning är att i minsta möjliga mån påverka 

företagsamheten och ekonomisk tillväxt i landet. Därmed ska lagen göra en åtskillnad på 

tillgångar och kapital som används i rörelsen s.k. arbetande kapital och tillgångar som 

inte räknas till rörelsen.   

3.4.3 Tillämpning 

Den beskattningsbara förmögenheten definieras enligt 2 § SFL som värdet av skillnaden 

mellan den skattskyldiges tillgångar och skulder beräknade vid årsskiftet. Med 

skattskyldig avses fysisk person, dödsbo, svensk förening eller samfund samt svensk 

stiftelse (6 § SFL). Detta medför att aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar 

i sig är fria från beskattning och att eventuell förmögenhetskatt istället påförs delägarna 

eller medlemmarna i dessa. Skatten ska baseras på den del av förmögenheten som 

överstiger ett fribelopp, som för fysisk person, dödsbo och stiftelse uppgår till 1 500 000 

kronor. Skattessatsen som tillämpas är satt till 1,5 procent. För annan juridisk person är 

fribeloppet satt till 25 000 kronor och skattesatsen är 1,5 promille (19-20 § § SFL).  

3.4.4 Skattepliktiga tillgångar och icke avdragsgilla skulder 

De tillgångar som är skattepliktiga vid beräkning av förmögenheten listas uttömmande i 3 

§ SFL och här nämns bl.a: 

 

3 § 1 st. 1 SFL. Privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt  

 

3 § 1 st. 2 SFL och 3 § 1 st. 3 SFL. Den del av en näringsfastighet som inrymmer 

en bostadslägenhet som används av fastighetsägaren för eget eller närståendes 

boende  

 

3 § 1st. 4 SFL. Aktie i ett aktieslag som är inregistrerat vid börs i det land där 

bolaget är hemmahörande. I Sverige motsvarar det de aktier som finns på A-

listan. För aktier som är marknadsnoterade på O-listan eller OTC-listan gäller 

således att de är skattefria. Den huvudsakliga anledningen till att denna skillnad 

görs är för att underlätta investeringar i små och medelstora företag (prop. 
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1996/97:177 s. 51). Vidare tilläggs det i paragrafen att marknadsnoterad aktie i 

ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den 29 

maj 1997 var eller senare har varit inregistrerad vid svensk börs med undantag 

för huvuddelägares aktie ska räknas till den skattepliktiga förmögenheten. Skälet 

till att detta undantag infördes är att ett flertal bolag hade lämnat A-lista. 

 

3 § 1 st. 5 SFL. Aktier som är marknadsnoterade i ett annat land än i det som 

bolaget är hemmahörande. Samma regler gäller alltså för aktier i utländska 

bolag som för aktier i svenska bolag 

 

3 § 1 st. 7 SFL. Övriga marknadsnoterade tillgångar så som t.ex. optioner, 

terminer och obligationer  

 

3 § 1 st. 10 SFL. Likvida medel som överstiger 25 000 kronor  

Gällande skulderna så fastställs i 4 § SFL huvudsakligen att samtliga skulder ska 

reduceras från värdet av tillgångarna. Dock uppräknas i andra stycket en rad skulder som 

inte är avdragsgilla. Ett urval av dessa som anges är 

 

4 § 2 st. 1 SFL. Skulder bundna till näringsverksamhet inte dras av utan endast 

kapitalförvaltningens skulder innehar den möjligheten 

 

4 § 2 st. 2 SFL. Skulder som är hänförliga till aktier som inte är skattepliktig är 

inte avdragsgilla 

3.4.5 Värdering av tillgångar och skulder 

Utgångspunkten för värdering av tillgångar och skulder är att likformighetsprincipen ska 

tillämpas. Detta innebär att värderingen av tillgångar och skulder ska ske på samma sätt 

och således tas båda upp till sitt fulla värde (Prop. 1996/97:117). Reglerna för värdering 

av tillgångar beskrivs i 9-17 § § SFL. Huvudregeln finns i 9 § SFL och enligt denna ska 

tillgången upptas till marknadsvärde om inget annat anges i de efterföljande paragraferna. 

Marknadsvärdet definieras som det noterade eller allmänna värdet av en tillgång vid 

omsättning (Prop. 1996/97:117). Hur skulderna ska hanteras anges i 18 § SFL. För 

skulder som anses hänförliga till onoterade aktier och dylikt och bedöms höra till 

kapitalförvaltningen gäller att dessa ska minskas från värdet av tillgångarna innan 

beskattningsbart belopp fastställs (4 § 2 st. 3 SFL). Som ovan nämnts gäller enligt regeln 
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om likformighet att skulderna ska beräknas på motsvarande sätt som tillgångar genom 

tillämpning av 9, 16 och 17 § § SFL. 

3.4.6 Värdering av marknadsnoterade värdepapper 

Marknadsnotering innebär att aktien eller liknande antingen noteras vid börs eller 

regelbundet omsätts på en allmänt tillgänglig marknad (48 kap. 5 § IL). Detta innebär att 

registrerade eller marknadsnoterade aktier och andra värdepapper vid svensk eller 

utländsk börs uppfyller denna kvalifikation. Dessa ska enligt 12 § SFL tas upp till 80 

procent av det noterade värdet vid årsskiftet.  

3.4.7 Värdering av onoterade värdepapper 

Vid värdering av icke noterade aktier och andra jämförbara delägarrätter som listas i 48 

kap. 2 § IL gäller som huvudregel att tillgångar och skulder i bolaget ska hanteras som 

om innehavet ägts direkt av ägaren (14 § 1 st. SFL).  

3.5 Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 

3.5.1 Varför SFL i onoterade aktiebolag? 

Som nämnts ovan så är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar i sig fria 

från förmögenhetsbeskattningen och eventuell förmögenhetskatt i stället påförs delägarna 

eller medlemmarna i dessa. Motivet till att tillgångar i företag ska förmögenhetsbeskattas 

är för att ägaren inte ska kunna undvika skatt genom att föra in kapital i ett bolag. 

Omfattande tillgångar i form av aktier och andra värdepapper skulle därmed undantas 

från skatteunderlaget. Motivet skildras på sidan 53 i Prop. 1996/97:117 där det framgår 

att ägaren inte ska kunna undgå beskattning genom att föra in kapital i ett bolag.  

3.5.2 Innebörd 

Enligt lagen om förmögenhetsskatt ska den som äger aktier i ett onoterat bolag 

förmögenhetsbeskattas för bolagets tillgångar som om han ägde bolagets tillgångar själv. 

Tillgångar som ingår i näringsverksamhet är dock inte förmögenhetsskattepliktiga. 

Däremot är tillgångar i kapitalförvaltning alltid skattepliktiga enligt SFL (Sandström & 

Svensson, 2005). 
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Skatteverket gör i sina prövningar skillnad på två typer av kapital. Arbetande kapital 

definieras som kapital som används i näringsverksamhet medan man med 

rörelsefrämmande förmögenhet menar kapital som inte kan hänföras dit. Reglerna anger 

att förmögenhetsbeskattning inte ska tillämpas på det arbetande kapitalet utan enbart på 

det rörelsefrämmande (www.skatteverket.se).  

3.5.3 Skatteverkets skrivelse 2006-03-14 (Dnr 131 161383-06/1152) 

Som en följd av debatten kring Lex Uggla kom Skatteverket ut med en skrivelse som kan 

ses som riktlinjer vid fastställandet av den beskattningsbara förmögenheten i företagen 

d.v.s. bedömningen av överskottslikviditeten. Skrivelsen i sin helhet är tillgänglig på 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2006/06/skrivelser20060314.4.1e92

a90109fb231bdf8000492.html. Anledningen till skrivelsen är att ge företagarna 

information som ska underlätta bedömningen huruvida deras aktier faller under 

förmögenhetsbeskattningen eller ej. Skrivelsen inriktas på betydelsen av bolagets innehav 

av finansiella tillgångar. Andra tillgångar som kan ha betydelse, t.ex. småhus som 

används av ägaren, berörs däremot inte.   

Lagstiftningen möjliggör inte för Skatteverket att uttala exakta normer för 

förmögenhetsvärderingen men för att öka förutsebarheten anges dock vissa 

schablonmässiga utgångspunkter för bedömningen. Några viktiga punkter som 

Skatteverket tar upp i skrivelsen i samband med den beskattningsbara förmögenheten är: 

 

Ingen distinktion görs mellan olika former av finansiella tillgångar. Det har alltså 

ingen betydelse om tillgångarna avser bankmedel eller t.ex. obligationer, aktier 

eller fondandelar 

 

Företag som innehar finansiella tillgångar som inte överstiger 1 miljon kr eller 

har en kassalikviditet under 200 procent berörs ej 

 

Vid högre kassalikviditet får man göra en bedömning med hänsyn till 

förutsättningarna i det enskilda bolaget, främst baserad på kommande 

investeringsbehov 

 

Skulder ska beaktas i den omfattning som de är hänförliga till rörelsefrämmande 

egendom 

http://www.skatteverket.se
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2006/06/skrivelser20060314.4.1e92
a90109fb231bdf8000492.html
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Vid den individuella bedömningen ska enligt skrivelsen hänsyn tas bl.a. till: 

 
Bolagets storlek och verksamhet 

 
Anförda investerings- och expansionsplaner ska vara konkreta och förutsebara. 

De bör alltså kunna stödjas av fakta som gör dem sannolika 

 

Eftersyn av de åberopade omständigheterna bör ske. Om det under taxeringsåret 

framgår att finansiella tillgångar har använts i rörelsen för investeringar eller 

andra utgifter, kan man förutsätta att de också tillhörde rörelsen vid utgången av 

beskattningsåret 

 

Förhållandena under de närmast föregående åren, såsom bolagets resultatnivå 

och förändring av de finansiella tillgångarnas storlek  

3.6 Kommentar till SFL  

3.6.1 Lagrådets kommentar 

Lagrådet består av domare från högsta domstolen, regeringsrätten eller annat lagkunnigt 

folk som har till uppgift att på begäran av regering eller riksdag ge synpunkter på 

lagförslag. Vid granskningen undersöker Lagrådet hur förslaget förhåller sig till 

grundlagen, hur skriften förhåller sig inbördes, om förslaget är rättssäkert, om lagen är 

utformad så att tillämpningen av lagen överrensstämmer med avsikten samt vilka 

tillämpningsproblem som kan uppstå (www.lagradet.se).  

I sin kommentar till SFL i prop. 1996/97:117 s. 138-139 skriver Lagrådet att förslaget 

enligt Lagrådets uppfattning anses ha fått en i huvudsak godtagbar utformning. Därmed 

inte sagt att de föreslagna lagreglerna genomgående har kunnat ges sådan precision att 

tillämpningsproblem kommer att undvikas. Som exempel på praktiska problem som kan 

uppstå berör Lagrådet att det kan vara svårt att skilja på skulder hänförliga till icke 

skattepliktiga tillgångar och skattepliktiga tillgångar. För att undvika dessa problem vid 

tillämpningen av lagen förespråkar dock inte Lagrådet en mer detaljerad reglering utan 

hänvisar till den rättsliga prövningen för att lösa dessa.    

http://www.lagradet.se
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En annan synpunkt som tas upp är att det enligt lagen ska göras skillnad på aktier listade 

vid A-listan och aktier vid O- och OTC-listan. Detta anser Lagrådet strida mot 

likformighetsprincipen. För att i så stor utsträckning som möjligt minimera 

konsekvenserna av denna O-likabehandling menas det att schablonreglerna som finns ska 

tillämpas omsorgsfullt (prop. 1996/97:117).                             
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna och vidare presenteras den 

information som erhållits genom intervjuerna. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

en kammarrättsdom i syfte att ge ett praktiskt exempel på hur bedömningen går till. 

4.1 Medverkande respondenter 

Olof Wallin tillhör rättsavdelningen vid Skatteverkets huvudkontor där han ingår i en 

expertgrupp. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är rättslig styrning, vilket innebär arbete 

med att fastställa och presentera Skatteverkets uppfattning i olika frågor. Detta sker 

genom att styrsignaler eller rättsliga ställningstaganden framställs med syftet att alla inom 

Skatteverket ska följa dessa. Vidare innehåller arbetsuppgifterna bland annat att företräda 

Skatteverket i Regeringsrätten och i skatterättsnämnden.   

Jessica Holtz Forsberg arbetar som skattejurist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 

Uppsala och har tidigare arbetat på Skatteverket i drygt fyra år. Fokus i verksamheten 

ligger på små- och medelstora företag och bland de konkreta arbetsuppgifterna ingår att 

utreda skatterättsliga frågor i samband med upprättande av deklarationer och revision av 

företag. Ytterligare arbetsuppgifter innefattar kvalificerad skatterådgivning och att sprida 

information om skattenyheter till såväl revisorer som klienter.  

4.2 Bedömning av finansiella tillgångar 

Bedömningen om ett företags finansiella tillgångar är förmögenhetsskattepliktiga eller 

inte, kan sägas ske i tre steg. Först identifieras företaget utifrån kriterierna i skrivelsen. 

Steg två är att ta kontakt med företagaren och be om förklaring och motivering. I tredje 

och sista steget utvärderas och bedöms de uppgifter som inkommit från företagen i 

ärendet.      
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Wallin beskriver förloppet efter identifieringen:  

Vi ser egentligen bara siffror och lite allmänna fakta. Det är i första hand företaget som måste 

förse oss med uppgifter som gör att det är motiverat, sannolikt eller rimligt att de här 

finansiella tillgångarna i bolaget anses tillhöra rörelsen. I förläggningen blir det lite grann av 

en kommunikation, en skriftväxling och en bedömning av uppgifter som har framkommit i 

ärendet. 

4.2.1 Identifiering av företag 

Vilka deklarationer och företag som Skatteverket väljer att kontrollera och granska görs 

vanligtvis utifrån en planerad riskanalys, vilket innebär att en företeelse, ett problem eller 

liknande eftersöks. Utgångspunkten för granskningen av företag är räkenskapsschemat 

som ska bifogas inkomstdeklarationen av alla näringsidkare. Räkenskapsschemat kan ses 

som en komprimerad variant av balansräkningen där det ska redogöras för företagets 

tillgångar, skulder och eget kapital. Sedan söker datorn ut och identifierar de företag som 

faller inom ramen för eftersökta kriterier, exempelvis företag med en kassalikviditet som 

överstiger 200 procent eller 1 000 000 kronor i finansiella tillgångar. Denna planerade 

urvalsprincip tillämpades i Stockholm för undersökningen som föranledde Magnus Uggla 

beslutet. Då hade Skatteverket tagit fram ungefär 100 stycken bolag som ansågs 

intressanta att studera hur de hade förmögenhetsdeklarerat aktierna i företagen (Wallin, 

2006-05-11).  

Om ingen planerad kontrollaktion existerar blir förmögenhetsgranskningen av företag av 

mer slumpmässig karaktär. Wallin beskriver:  

Ärenden kan dyka upp i samband med att man reviderar ett bolag och finner att de har väldigt 

mycket finansiella tillgångar och utifrån det börjar fundera på om det finns ett 

förmögenhetsvärde i det. Det kan också vara så att deklarationen träffas av någon annan 

företeelse som man har sökt ut. I samband med det kan granskaren notera att det finns 

mycket kassa och bank i det här bolaget och börja fundera vidare på om det här kan vara ett 

sådant företag som har en klar överlikviditet. 
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4.2.1.1 Motiv till belopp 

I Skatteverkets skrivelse anges att gränsen innan en undersökning avseende ett företags 

likviditet påbörjas dras vid 1 000 000 kronor eller en kassalikviditet på 200 procent. 

Motivet till att Skatteverket valde att precisera gränser anger Wallin som:  

Det blev en del turbulens i höstas kring den här frågan hur man ska göra med den här 

förmögenhetsvärderingen och i efterhand framkom det då ett önskemål om att Skatteverket 

skulle kunna lämna lite ledning hur företagarna skall deklarera. Det var många som hörde av 

sig till oss och ville veta hur de veta om de hade överlikviditet eller något 

förmögenhetsvärde. Efter ett visst resonemang så kom vi fram till att det kunde vara önskvärt 

att försöka precisera några belopp.   

Wallin redogör vidare för tankegången vid bestämmandet:  

Där finns både för- och nackdelar, att sätter man lite belopp och liknande som det egentligen 

inte finns något konkret stöd i lagen. Att det skulle vara just 1 000 000 eller en kassalikviditet 

på 200 procent innebär en risk för att det blir väldigt styrande. Men i det här sammanhanget 

tyckte vi att behovet av att få en tydlighet, en riktlinje vägde över. Det här kan väl även 

uppfattas lite som ambitionsnivåer för Skatteverket, att under de här värdena så är det 

egentligen ingenting som Skatteverket i normalfallet bryr sig om att granska eller utreda 

vidare. Gällande den här gränsen tyckte vi att det fanns ett behov av en rent beloppsmässig 

gräns i kronor räknat just för att rensa bort väldigt mycket mindre företag. Man kanske har ett 

enmansrörmokeri och kanske har 500 000 i kassa. Då ska man inte ens behöva fundera på om 

det är förmögenhetsskatteplikt. Syftet har alltså varit att rensa bort väldigt många småföretag 

som inte ska behöva fundera vidare i den här frågan.  

Att beloppen sattes till just 1 000 000 kronor och en maximal kassalikviditet på 200 

procent anger Wallin som lite mellan tummen och pekfingret . Utgångspunkten för 

vägledningen var att titta på de likvida medlen i relation till de kortfristiga skulderna 

något som även domstolar tillämpar. Enligt SCB statistiska årsbok ligger den mediana 

kassalikviditeten mellan 80 och 120 procent för företag i Sverige.     
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Wallin berättar:   

Vi tyckte att en kassalikviditet upp till 200 procent ligger i den klart övre gränsen för vad 

som är normalt. Vi ville uttala något om att har man en kassalikviditet upp till 200 procent så 

ska det betraktas i det här sammanhanget som godtagbar normal likviditet. Det är först 

därefter som vi egentligen börjar intressera oss för den här frågan.  

Gränserna styrktes vidare genom att tester gjordes som sållade bort flertalet företag. 

Därefter sattes fokus på de företag som innehade stora tillgångar. Wallin berättar:  

Vi genomförde en skuggkörning i datamaskinerna utifrån uppgifterna som lämnades vid förra 

årets taxering och fann att enbart de här grundläggande schablonvärdena innebär att 91 

procent av aktiebolagen faller bort och då återstår egentligen bara 9 procent som skulle kunna 

tänkas omfattas av det här. Men många av dem omfattas inte heller beroende på att de har 

individuella skäl, investeringsbehov eller särskilda förhållanden i det enskilda bolaget. Men 

det var vår absoluta ambition att plocka bort kanske 90 procent av företagen om inte annat 

för att lugna marknaden. Det här berör inte alla utan bara ett fåtal.   

I vårpropositionen för år 2006 eftersöks det ännu tydligare föreskrifter gällande 

förmögenhetsbeskattning av finansiella tillgångar och arbetet med att förbättra och 

förtydliga regelverket fortgår enligt Wallin:  

Det har bakgrund i att olika politiker har gjort motioner eller framställningar om att det 

behövs ytterliggare information för att företagarna är oroliga. Det som är inriktningen här är 

att man vill ha lite mer information om vad som gäller just enskilda näringsidkare, 

handelsbolag och koncernförhållande. Det är en fråga som vi har varit helt medvetna om och 

avsiktligt avstått ifrån att behandla tidigare. Men det är någonting som vi jobbar med för 

tillfället. Vi också fått påstötningar ifrån externt håll, branschorganisationer och 

konsultfirmor som vill veta Skatteverkets uppfattning när man ska värdera ett moderbolag 

och som kanske har flera dotterbolag och det är någonting som vi kommer att fokusera på nu 

och ska försöka komma ut med någonting före juli. 

4.2.2 Kommunikation 

Om ett företag innehar tillgångar som överstiger gränsvärdena betyder inte det 

automatiskt att dessa ska beskattas. I andra steget ges företagaren möjlighet att ge sin syn 
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på ärendet och motivera varför tillgångarna behövs för verksamheten. Som Wallin 

beskriver det:  

Verkar det vara ett sådant bolag som man kan säga har höga finansiella tillgångar och det 

skulle kunna vara någon form av överlikviditet, då är det första ledet egentligen att 

konfrontera företagaren med den uppgiften och be honom förklara hur han har gjort sin 

bedömning av förmögenhetsvärdet.   

4.2.3 Bedömning av inkomna uppgifter 

I tredje steget är utgångsläget, för att avgöra om tillgångarna hör till rörelsen eller ej, att 

företagaren som är insatt i verksamheten och branschen ska anföra av vilka anledningar 

tillgångarna finns. Dessa skäl prövas sedan av Skatteverket. Wallin berättar:  

Företagaren kan han hävda att det här bara är en tillfällig hög likviditet. Vi ser egentligen 

bara en ögonblicksbild, kanske förhållandet per 31/12. Han kan förklara med att det här det 

beror på att jag har sålt en fastighet eller sålt inventarier. Det kan vara en mängd olika saker 

som förklarar att det var av en väldigt tillfällig karaktär. Han kan även förklara det med att 

han kommer att investera i någonting. Det kan vara maskiner, inventarier, varulager. Jag var 

inblandad i ett fall där det var en vinodlaragentur som hade väldigt mycket pengar men 

menade att vi kommer gå över till att sälja eget varulager. Han kunde sen också visa att han 

hade gjort det då han fört över kassamedel om 30 000 000 kronor in i varulagret och då är det 

helt okej.   

Eftersom varje företagssituation kan anses vara unik är det svårt att skapa regler som 

gäller generellt. Wallin förklarar:  

Det är alltid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och det är  

det som gör det så svårt att kanske säga någonting generellt som gäller för alla lägen. För 

ytterst är det alltid en bedömning av de uppgifter och fakta som finns för det enskilda 

företaget.  
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4.2.3.1 Bedömningsfaktorer 

Vid Skatteverkets bedömning av företagens inkomna uppgifter anges i skrivelsen som 

tidigare nämnts att ett antal faktorer beaktas, vilka bland annat är: verksamhetens storlek 

och bransch, investering och expansionsplaner samt tidsaspekten.  

4.2.3.1.1 Verksamhetens storlek och bransch  

I regelverket uppges att hänsyn ska tas till bolagets storlek och bransch. Ett exempel som 

ges är att ett mindre konsultföretag inte har samma behov av finansiella tillgångar som ett 

större tillverkande företag.   

En typ av bransch som bedöms annorlunda är de företag som idkar värdepappershandel. 

För dem gäller att de tillgångarna inte ska förmögenhetsbeskattas. De räknas då som en 

rörelsetillgång analogt med andra typer av varulager. För att bedöma om ett företag 

bedriver handel med värdepapper anger Wallin att det initialt handlar om att se till antalet 

transaktioner som görs:  

I huvudsak så handlar det i så fall om att bedöma frekvensen av transaktionerna som görs. 

Det är egentligen det som är skillnaden mellan om det är förvaltning av värdepapper, som 

innebär att det är ett mer långvarigt innehav, och en tillfällig omdisponering av det förvaltade 

kapitalet. Handel med värdepapper kräver att det är en kontinuerlig fortgående omsättning av 

aktierna eller värdepapper och då ska det vara ett visst antal transaktioner.  

Enligt Holtz Forsberg är gränsdragningen för när ett företags köp och försäljning av 

aktier ska beskattas som handel med värdepapper svår. Av praxis går det inte att dra 

några generella slutsatser i fråga om vilken omsättningshastighet, antal transaktioner och 

storlek på omsättningen som krävs. I de fall omsättningen uppgått till några miljoner och 

antalet transaktioner till ca 50 har handel med värdepapper ansetts föreligga. Skatteverket 

synes dock ha en tendens till att ställa högre krav i den praktiska hanteringen.     



 

26

 
Som exempel på kraven vid gränsdragningen nämner Wallin ett regeringsrättsfall:  

Det finns ett fall ifrån regeringsrätten för 2 eller 3 år sedan som handlade om 

Göteborgspostenkoncernen. Där hade man då en tillfällig likviditet som man förvaltade på ett 

sådant sätt så att det objektivt skulle kunna bedömas som värdepappershandel. 

Regeringsrätten gjorde dock analysen att det inte var bolagets egentliga avsikt att bedriva 

någon självständig handel med värdepapper utan det här var ett normalt led i en kortvarig 

förvaltning av det här kapitalet. Därför skulle det fortfarande bedömas som förvaltning av 

värdepapper. 

4.2.3.1.2 Investering och expansionsplaner 

För företag som av Skatteverket anses vara överlikvida är ett av de vanligaste argumenten 

att investeringar planeras. Antigen att exempelvis anläggningstillgångar måste ersättas 

eller att verksamheten ska utvidgas.   

I Skatteverkets skrivelse uppges att investeringsplanerna måste vara konkreta och 

förutsebara alltså kunna stödjas av fakta som gör dem sannolika . Vad detta innebär 

kommenterar Wallin:  

Jag tror inte jag kan säga någonting generellt utan att det är som jag vart inne på fri 

bevisprövning som gäller. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Olika 

handlingar och olika uppgifter kan ha olika bevisvärde beroende på de övriga 

förutsättningarna. Ett exempel kan vara åkeriet som nämns i skrivelsen. Där kan de kanske 

utan vidare visa hur gamla bilar de har. De kanske vidare kan påvisa att de har som policy att 

inneha max tio år gamla bilar och det har de kunnat visa att det är någonting som är 

vägledande för dem. Enbart sådana fakta och omständigheter skulle kunna vara tillräckligt. 

Det är väldigt svårt att säga något generellt om hur en godkänd investeringsplan ska se ut. 

Det är som sagt en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Enligt Holtz Forsbergs så innebär formuleringen i skrivelsen att det är viktigt att 

företagen dokumenterar och på så sätt kan leda sina planerade investeringar i bevisning. 

Dokumentation kan exempelvis ske i form av beslut i ledningsgruppen eller liknande.    
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Angående nyinvesteringar av anläggningstillgångar gäller för företagaren att t.ex. påvisa 

att den tekniska utvecklingen inte gör det företagsekonomiskt lönsamt med nuvarande 

tillgångar utan att investeringar måste ske. Wallin uppger följande:  

Det vanligaste kan vara att man avser att göra nyinvesteringar. Det kan vara så att man har ett 

mer cykliskt behov av att göra investeringar. Gällande exemplet från skrivelsen om åkeriet 

kanske de har som en strategi att aldrig ha mer än tio år gamla fordon. Man vet på förhand att 

om ett antal år så måste tre stycken bilar bytas ut. Det är en investering och då behövs också 

kapital för att självfinansiera de här inköpen. De vill inte låna till det hela och man kanske 

kan visa från tidigare att man inte har lånat till just inköp utan att man har använt kassamedel 

i de fallen.  

Vid expansion av verksamheten gäller det för företagen att bevisa för Skatteverket att en 

utvidgning skulle gynna verksamheten. Ett accepterat argument som Wallin anger är att 

företaget vuxit ur lokalen.   

Man kanske kan påvisa att rörelselokalen som vi har idag börjar bli för trång. Att det finns en 

sådan omsättningsökning så att de måste helt enkelt ha en ny lokal och en ny fastighet och 

det kommer att kosta oss väldigt mycket pengar. Man kan visa att man redan är igång med 

lite projektering, tagit kontakt, rekat marknaden och sånt där då men det är väl det 

vanligaste kanske att man anför att det är för kommande behov av investeringar i maskiner 

inventarier nya rörelselokaler och liknande för att etablera sig på nya marknader.  

Vidare gäller enligt Wallin att investeringarna inte uteslutande måste ske inom den egna 

verksamhetens ramar.  

Svenskt näringsliv hade som en viktig punkt att vi skulle ha med att man också skulle kunna 

köpa upp andra bolag. Det måste inte bara vara så att man investerar i den egna 

verksamheten. Det ska vara legitimt att man också sätter av pengar för att kunna köpa upp ett 

annat bolag och på det viset utvidga och expandera. Det tycker vi också är okej. Det kan 

däremot vara lite svårare att kanske visa att man har de där planerna och att de är konkreta 

men är det så att de finns är det alltså ett fullgott skäl.   
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För att investeringsplaner ska godkännas krävs att de på något sätt kan sammankopplas 

med den befintliga verksamheten. Som ett exempel på investeringsplaner som riskerar att 

inte godkännas anger Wallin:  

Något som vi däremot är väldigt tveksamma och skeptiska till är de som säger att de funderar 

på att köpa en näringsfastighet. Ett hyreshus är en skattefri tillgång. Är det så att man är inom 

fastighetsförvaltarbranschen då är det helt okej. Det är i linje med den verksamhet man har. 

Är man däremot advokat, konsult eller sysslar med någon form av plasttillverkning så är det 

väldigt diffust att säga att man funderar på att köpa ett hyreshus för trettio miljoner kronor i 

bolaget. Då blir det generellt nej. 

4.2.3.1.3 Tidsaspekten 

Wallin framhäver att vid bedömningen om tillgångarna ska klassas som 

förmögenhetsskattefria eller förmögenhetsskattepliktiga är tidsaspekten en faktor som 

Skatteverket tar hänsyn till. Någon konkret gräns eller ett visst antal år som ett bolag kan 

inneha stora tillgångar finns dock inte. Via kontroll av balansräkning och 

räkenskapsschema bakåt i tiden kan en uppfattning fås om storleken på tillgångarna är 

tillfälliga eller om det är något som byggts upp under flera år. Wallin förklarar:  

Om man ser att ett bolag varje år under en längre tid har genererat en stadig vinst som i 

princip bara ökat de finansiella tillgångarna så talar det för att det kan vara överlikviditet eller 

att det är vinstmedel som övergått till förvaltning av värdepapper snarare än det är tillgångar 

som behövs för driften.  

Tidsaspekten fungerar dock inte uteslutande som något Skatteverket kan åberopa som 

bevis för att överskottslikviditet föreligger. Kan företagaren påvisa att tillgångar ska 

användas inom rörelsen ska de inte förmögenhetsbeskattas. Wallin klargör:  

Hur det sett ut bakåt i tiden har en klar betydelse i båda riktningarna kan man säga. 

Företagarna kan ju också påvisa vissa vinstmedel men sen ett år så investeras väldigt mycket 

i en ny verksamhet och de här pengarna kommer att behövas för att göra den lanseringen. 

Han kanske också kan visa att han redan har haft kontakter och skaffat sig en 

marknadsundersökning osv. Det talar i så fall om att de här pengarna som objektivt skulle 

kunna tyckas vara onödiga har fått sin förklaring och att de kommer med all sannolikt att 

användas i rörelsen och då innehar man också de här pengarna som ett led i rörelsen.  
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4.2.3.2 Bevisbördan 

Gällande bevisbördan finns ingen dokumenterad uppdelning mellan företag och 

Skatteverk. För den praxis som tillämpas redogör Wallin:  

Vi har väl menat att primärt så ankommer det på Skatteverket att presentera det här 

grundläggande materialet, att det finns kassa och bank, alltså ett siffermässigt underlag som 

antyder att det finns en överlikviditet.   

Efter att Skatteverket konstaterat överlikviditet ges företagaren möjligheten att klargöra 

orsaken. Om företagaren anser att det finns skäl för likviditeten övergår bevisbördan till 

denne. Wallin förklarar:  

Företagaren invänder och menar att överlikviditeten beror på detta och kommer därför att 

behövas. Han anser helt enkelt att det finns ett motiverat och rättmätigt behov av pengarna. I 

de delarna är det snarare företagaren, den skattskyldige, som har en bevisbörda för sina egna 

uppgifter. Men det är ingenting som man måste leda i absoluta bevis men man måste på 

något sätt göra dem sannolika eller trovärdiga.   

Holtz Forsberg anger om bevisbördan att det är viktigt att inse att det inte enbart räcker 

med påståenden utan att de enskilda också måste vara beredda på att kunna bevisa hur det 

förhåller sig. Det ställs ganska höga krav på att den enskilde har underlag för sina 

påståenden. Bevisbördan för att likviditeten är motiverad ligger hos den enskilde. Det är 

också den enskilde som har närmast till bevisningen i detta avseende och som kan sin 

bransch och verksamhet bäst.   

Om den skattskyldige lämnar en oriktig uppgift ska skattetillägg påföras och då är det 

Skatteverket som innehar bevisbördan (www.skatteverket.se). Skatteverkets syn på 

Skattetillägg vid förmögenhetsbeskattning av tillgångar i företag kommenterar Wallin 

som:  

Det kan vara ett mer eller mindre ett renodlat kapitalförvaltningsföretag som bedriver en 

ytterst begränsad eller ingen rörelse alls, då är det ganska så klart att det där är en 

förmögenhetsskattepliktig tillgång. Det kan också vara ett företag som har fullständigt 

omotiverat höga likvida tillgångar i förhållande till den verksamhet som bedrivs i övrigt. Det 

http://www.skatteverket.se
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är liksom uppenbart att det finns ett förmögenhetsskattemässigtvärde. Då har man egentligen 

lämnat en oriktig uppgift och då kan det bli ett skattetillägg. Men vi ska inte påföra 

skattetillägg bara för att man gör olika bedömningar och att det är en bevis- och 

bedömningsfråga. Då ska vi vara väldigt försiktiga med att anföra att det är en oriktig uppgift 

och där kan man säga att där har Skatteverket bevisbördan. Vi måste alltså egentligen leda 

bevis på att det är en oriktig uppgift, inte bara att vi gör olika bedömningar.   

För att undvika problem med skattetillägg menar Holtz Forsberg att Skatteverkets 

styrsignal kan ses som en indikation på i vilka fall det krävs att den enskilde lämnar 

ytterligare upplysningar i deklarationen. Ägare till den grupp av företag som enligt 

styrsignalen ska kunna motivera sin likviditet bör i deklarationen lämna upplysningar om 

hur aktierna har värderats samt eventuellt också anföra skäl till varför någon 

överlikviditet inte ska anses föreligga i deras fall. Under förutsättning att den enskilde 

lämnat en övrig upplysning torde skattetillägg inte kunna påföras då någon oriktig uppgift 

inte lämnats utan meningsskiljaktigheten beror på att Skatteverket och den enskilde har 

olika uppfattning om hur tillgångarna ska värderas.   

4.2.4 Svårigheter vid bedömning 

4.2.4.1 Kapital investerat i utlandet 

Regeln att allt kapital ska behandlas lika gör att även kapital investerat i utlandet ska 

inkluderas vid bedömningen. Detta skulle kunna innebära ett bedömningsproblem för 

Skattverket då marknadsförhållanden och omständigheter kan skilja sig från de svenska. 

Enligt Wallin innebär det inte något reellt problem utan bedömningen sker på samma 

sätt:  

Prövningen ska ske på samma grunder oavsett om det är ett svenskt bolag, ett norskt bolag, 

ett ryskt bolag. Sen kan det vara så att det finns speciella förutsättningar just för att det här är 

ett bolag som agerar på den ryska markanden som gör att behovet av finansiella tillgångar är 

större än om precis motsvarande bolag med motsvarande verksamhet hade funnits i Sverige. 

Det är tänkbart och om det är så då ska det beaktas. Men det är någonting som i så fall 

företagaren själv får påvisa att förhållandena är specifika just i det här bolaget beroende på att 

det är ett utländskt bolag eller agerar på en utländsk marknad.   
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4.2.4.2 Flera delägare 

Ytterliggare problem kan uppkomma om det finns flera passiva delägare utan någon 

större insyn i företagets verksamhet. Hur Skatteverket behandlar detta potentiella 

problem beskriver Wallin:  

Förmögenhetsvärdet blir detsamma per aktie oavsett om det är ett litet eller ett stort, aktivt 

eller passivt innehav. Sen har vi fått den här frågan, att det kan hända att mindre aktieägare 

som inte tar någon aktiv del i företaget har lite svårt att göra de här bedömningarna med 

investeringsbehov och liknande och det kan vi också förstå. I första hand så får man vända 

sig till bolaget för att få hjälp med att göra en bedömning av värdet och blir det någon form 

av problem i det avseendet då får man kanske bara ange i sin deklaration att man är 

innehavare av aktier i det här bolaget och inte har någon insyn eller tar del i förvaltningen 

företaget och har också haft svårt att få något underlag ifrån bolaget. Bara man anger detta så 

ankommer det i så fall på Skatteverket att göra en utredning eller göra en bedömning om det 

finns något värde och i så fall rikta det mot den större aktieägaren. Men visst det kan bli ett 

praktiskt problem både för aktieägaren och för Skatteverket om det är många aktieägare och 

att många av dem är passiva och små.   

Enligt Holtz Forsberg förefaller detta ha varit ett mindre problem i praktiken. 

Skatteverkets utredningar tycks hittills främst ha avsett enmansföretag eller företag som 

ägs av exempelvis två makar gemensamt. Rent teoretiskt kan också minoritetsägare 

komma att förmögenhetsbeskattas utifrån sin andel men problemet förefaller hittills ha 

varit av mindre praktisk betydelse.  

4.2.5 Kritik 

4.2.5.1 Latent skatt  

I flera fall har det uttryckts kritik mot att tillgångar i företag förmögenhetsbeskattas då 

detta innebär en form av dubbelbeskattning. Företagaren kan inte ta ut kapitalet ur 

bolaget utan beskattning och får det bestå inom företagets förvaltning kan det 

förmögenhetsbeskattas. Wallin kommenterar denna kritik:  

Vi menar att det inte finns något utrymme med den lagtexten som finns idag att beakta den 

latenta skatteskulden. Det är också något som uppmärksammats i vårpropositionen av 
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regeringen. Jag har ingen direkt insyn vad departementet håller på med men en gissning är att 

man kommer att ändra i lagen så att man på något sätt tar hänsyn till den här dolda 

skattebelastningen.  

4.2.5.2 Tillgången har genererats i företaget eller ej 

I propositionen till SFL skrivs att syftet med att beskatta förmögenheter i företag är för att 

beskattning inte ska kunna undvikas genom att föra in kapital i företag. Allt kapital 

oavsett var det förvaltas ska således behandlas lika. Detta är något som kritiserats från 

företagar håll och Holtz Forsberg instämmer i åsikten att det borde finnas ett utrymme att 

ta större hänsyn till om kapitalet upparbetats i verksamheten eller om det tillförts av 

aktieägaren för att bedriva kapitalförvaltning i företaget. Ett annat förfarande anser hon 

kan verka hämmande på företagstillväxten.   

Wallin återger Skatteverkets syn på denna kritik:   

Att vi inte gör någon skillnad beror på hur lagen är uppställd, att det inte finns något egentligt 

utrymme för att göra den åtskillnaden mellan det som i bolaget är upparbetat kapital eller 

tillfört kapital. Exakt hur lagstiftaren har tänkt vet jag inte om jag vågar ge mig in på här. 

Generellt är det alltså så att det inte har någon betydelse vad som egentligen är den 

ursprungliga investeringen och vad som är en efterhand tillkommen värdeökning. 

Huvudregeln är att vi ska beskatta till marknadsvärdet om det inte finns undantag.   

4.3 Kammarrättsdom nr 13919-03 

Kammarrättsdom med målsnummer 13919-03 gäller en delägare i ett företag som 

bedriver konsultverksamhet inom strategisk företagsledning, affärs- och 

organisationsutveckling.   

Skatteverket beslutade i detta fall att förmögenhetsvärdet för den skattskyldige delägaren 

skulle uppgå till 3 570 000 kronor. Enligt Skatteverkets utredning uppgick likvida medel 

till 12 097 418 kronor och de kortfristiga skulderna till 1 165 000 kronor, vilket 

motsvarar en kassalikviditet på över 1 000 procent. Skatteverket ansåg att minst 

7 000 000 kronor kunde hänföras till kapitalförvaltningen och att en kassalikviditet på 
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ungefär 438 procent (5 097 418/1 165 000) var fullt tillräcklig för att kunna bedriva 

fortsatt verksamhet.   

Skatteverket styrker sin bedömning genom SFL och resonerar enligt följande: 

Utgångspunkten för bedömningen är hämtad från prop. 1996/97:117 s. 53 där det anges 

att tillgångar och skulder ska beaktas som om de innehafts direkt av ägaren. Vidare 

redogörs det för begreppen kapitalförvaltning och näringsverksamhet genom hänvisning 

till 13 kap. IL och 14 § SFL.   

I sitt svar på Skatteverkets övervägande att förmögenhetsbeskatta medlen i företaget 

menar den skattskyldige att kapitalet inte ska hänföras till kapitalförvaltning. 

Anledningarna till detta är att kapitalet i bolaget ansamlats för att det funnits planer på 

expansion av verksamheten genom förvärv och investeringar i andra projekt. Som 

bevisning för att investeringsplaner existerat anger den skattskyldige att huvuddelen av 

tillgångarna funnits placerade på bank- och riksgäldskonton. Således skulle de lätt kunna 

omvandlas till kontanter. Avslutningsvis nämns att kapitalet i bolaget härstammar från 

rörelsen och inte är någon insättning. Detta kapital skulle således inte kunna röras utan 

beskattning och skulle därmed dubbelbeskattas om förmögenhetsskatt påfördes.   

I sin kommentar angående svaret från den skattskyldige uppger Skatteverket att:  

Bolagets överlikviditet har varit bestående under flera års tid. Av utredningen har inte några 

uppgifter framkommit som visar att bolaget skulle ha haft några konkreta expansionsplaner 

eller planer på förvärv av andra verksamheter. Det har inte heller framkommit någon 

omständighet som motiverar att bolaget skulle vara i behov av den höga likviditeten som 

finns avseende bolagets fortsatta verksamhet eller existens.        
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Vidare sägs att ingen hänsyn till hur tillgångarna uppkommit kan tas enligt SFL och att 

medlen inte kan tas ur bolaget utan dubbelbeskattning. Beslutet kvarstår således:  

Bolagets tillgångar används för att fastställa ett värde på bolagets aktier. Det är värdet på den 

skattskyldiges aktieinnehav i bolaget som han som delägare skall förmögenhetsbeskattas för. 

Värdering av bolagets tillgångar skall ske på samma sätt som om tillgångarna innehafts direkt 

av den skattskyldige enligt 14 § SFL.  

Målsägaren överklagade till länsrätten och yrkade att Skatteverkets beslut skulle 

upphävas. Kapitalet i bolaget ska inte ses som kapitalförvaltning då han menar att 

konsultbranschen är en bransch där inkomsterna kan variera mycket beroende på 

konjunkturen. Därmed är det väsentligt för dessa företag att bygga upp buffert med 

kapital under goda år för att klara sig under sämre. Företaget hade fram till 2001 haft 

några bra år bakom sig, vilket medfört relativt goda inkomster, vilka sparades för en 

potentiell sämre framtid.   

Vid länsrättens prövning framkom, analogt med Skatteverkets bedömning, att de 

ungefärliga 12 000 000 kronor som fanns i bolaget inte kunde anses behövas i rörelsen 

och därmed inte heller tillhöra den skattefria näringsverksamheten. Detta underströks av 

att skulderna uppgick till enbart drygt 1 000 000 kr. Trots att syftet med 

kapitalöverskottet uppgavs vara investeringar medför ändå den höga nivån att kapital inte 

kan betraktas som arbetande utan förvaltat. Kammarrätten i Stockholm biföll sedan 

länsrätten dom.             
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5. Analys och diskussion 

Med hjälp utav den schematiska beskrivningen nedan påbörjas analysen. Bilden ska ge 

en beskrivning av hur vi har uppfattat verkligheten utifrån teoretiskt angreppssätt samt 

empiri och litteraturöversikt.   

 

     

Källa: egen komposition.    
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Figuren kan sägas bestå av två delar där vi fokuserar mest på den delen som kallas för 

den individuella bedömningen och som också är den mest problematiska. För att få en 

helhetsbild av processen har vi tagit med även det som går under benämningen 

schablonmässig bedömning.  

Den schablonmässiga delen i figuren där aktiebolag med hög likviditet identifieras 

innebär att Skatteverkets schablonmässiga bedömning tillämpas. Detta bör inte vara 

problematiskt i sig för räkenskaper går enkelt att utläsa från årsredovisningen. 

Nyckeltalet i det första steget är kassalikviditeten. Som nämnts berörs inte företag vars 

finansiella tillgångar understiger 1 000 000 kr eller där kassalikviditeten ligger under 200 

procent. Betydligt svårare blir det när man övergår till den individuella bedömningen som 

inleds efter att man konstaterat en onormalt stor kassalikviditet. Grunden för 

bedömningen tar sin början i frågan om vad som utgör arbetande respektive 

rörelsefrämmande kapital. Detta innebär att Skatteverket grundar sin bedömning framför 

allt på bolagets framtida behov av finansiella tillgångar för sin rörelse på såväl kort som 

lång sikt. Relationen mellan rörelse- och rörelsefrämmande kapital fastställs. Om 

Skatteverket bedömer rörelsekapitalet vara för högt och ej behövligt i bolagets löpande 

verksamhet definieras det som rörelsefrämmande. Överlikviditet anses föreligga. Den 

huvudsakliga anledningen till denna överlikviditet likställs med ägarens intresse att 

minska sin egen förmögenhetsskatt. Bevisbördan ligger nu på ägaren som genom skriftlig 

dokumentation av investeringsplaner eller liknande ska kunna förklara den höga 

likviditeten. Godtar Skatteverket inte denna bevisning påförs förmögenhetsskatt på denna 

överlikviditet hos delägaren. Det saknas för närvarande legal definition av begreppet 

överlikviditet och det enda konkreta som finns att rätta sig efter är schablonregeln som 

anger maximalt tillåten till 200 procent. 

5.1 Individuell bedömning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att varken lagen om statlig förmögenhetsskatt eller 

Skatteverkets skrivelse ger några direkt konkreta svar på hur bedömningen ska gå till. Det 

finns ett antal huvudlinjer och utgångspunkter men dessa ges ingen närmare definition 

utan bedömningen görs utifrån företagets specifika situation. Som exempel kan nämnas 
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att de faktorer som ska beaktas vid bedömning enligt skrivelsen inte ges någon utförlig 

förklaring utan det konstateras mest att hänsyn ska tas till dem.  

5.1.1 Upparbetat/tillskjutet kapital  

Någon hänsyn till om kapitalet har genererats i verksamheten eller tillskjutits tas varken 

upp i lagen eller i Skatteverkets skrivelse. Den enda vägledningen finns i förarbetet till 

lagen som anger att allt kapital ska behandlas lika oavsett förvaltningsform. Denna fråga 

behandlades i det tidigare nämnda kammarrättsmålet och där angavs i domen att lagen 

inte ger utrymme för tolkning som anser att skillnad görs på tillskjutet och upparbetat 

kapital.   

5.1.2 Värdepappershandel/kapitalförvaltning  

Som det konstaterades redan i inledningen så finns det ingen definition i 

skattelagstiftningen av vad som är värdepappershandel. Gränsdragningen mellan 

värdepappershandel och vanlig kapitalförvaltning får istället bedömas utifrån rättspraxis. 

Kriterier på värdepappershandel kan variera något och enligt Skatteverkets representanter 

gäller att handeln med värdepapper pågår kontinuerligt till skillnad mot ren 

kapitalförvaltning som ses som ett mer långvarigt innehav.   

Ett intressant fall som belyser ännu ett kriterium för värdepappershandeln är 

Göteborgspostenkoncernen som togs upp under intervjun med Skatteverket. Koncernen 

ansågs uppfylla de formella kraven för värdepappershandeln men regeringsrätten ansåg 

att det inte var bolagets egentliga avsikt att bedriva någon självständig handel med 

värdepapper utan att det handlade om vanlig kapitalförvaltning. Detta exempel är även 

intressant av två andra skäl. För det första handlar det om Regeringsrätten vars beslut är 

vägledande och för det andra så var det frågan om en tillfällig likviditet.  

5.1.3 Investeringsplaner 

Investeringsplanerna ska enligt Skatteverket vara konkreta och förutsebara. De ska 

således kunna stödjas av fakta som gör dem sannolika. Detta har inget direkt stöd i lagen 

utan har vuxit fram genom praxis. Under arbetets gång har vi bl.a. kommit fram till att en 

del av problematiken kring Lex Uggla hör just hit. Det finns inga klara regler för 
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investeringsplaner utan det varierar från fall till fall. Branschen och den egna 

verksamhetsgrenen spelar en avgörande roll vid avsaknande av väl dokumenterade 

investeringsplaner. Vidare gäller fri bevisprövning, vilket innebär att vilka bevis som 

helst kan åberopas.  

5.1.4 Förvärv av andra verksamheter 

Principen är att investeringen ska gynna den egna verksamheten. Att investera i andra 

verksamheter är enligt Skatteverket godtagbart så länge det inte handlar om extrema fall 

såsom exemplet med en advokat som funderar på att köpa ett hyreshus för trettio miljoner 

kronor. Sådana fall av investeringar är Skatteverket skeptiska till och tillgångarna 

förklaras i regel som rörelsefrämmande.   

Den dokumenterade vägledningen som finns är i huvudsak regeln i propositionen som 

anger att tillgångar som anses tillhöra rörelsen inte ska förmögenhetsbeskattas. Planeras 

ett förvärv som ska ingå i verksamheten ska således avsett kapital för denna investering 

behandlas som om det tillhörde rörelsen. 

5.1.5 Latent skatt 

Skatteverket är medvetet om den kritik som framkommit gällande att den latenta 

skatteskulden som belastar tillgångarna inte beaktas vid värderingen. Detta är något som 

en utvecklad version av skrivelsen förmodligen kommer att innehålla. Anledningen till att 

ingen hänsyn kan tas nu beror på att lagtexten, som den nu är utformad, inte lämnar något 

utrymme för detta.  

5.1.6 Minoritetsägare 

Här gäller att lagen inte gör någon skillnad på om aktieinnehavet är litet eller stort, om 

ägaren är passivt eller aktivt involverad i företagets verksamhet. Förmögenhetsvärdet per 

aktie blir detsamma i varje fall. Har man som småägare ingen insyn i verksamheten ska 

man i första hand vända sig till bolaget och dess ledning eller i annat fall ange den 

förutsättningen i deklarationen. Vidare framkom, i de fall som hittills behandlats, att det 

främst varit fråga om företag med en ensam ägare eller företag som exempelvis ägs av 
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två makar gemensamt. Slutsatsen är följaktligen att minoritetsägare teoretiskt sett också 

kan drabbas av Lex Uggla men att det förefaller vara ett mindre problem i praktiken. 

5.1.7 Utlandet 

För kapital investerat i utlandet görs ingen skillnad mot kapital som är investerat i 

Sverige. Detta med utgångspunkt i likformighetsprincipen som anger att allt kapital ska 

behandlas lika oavsett var det är investerat. Enligt 6 § SFL gäller således att fysisk 

person, dödsbo, förening eller stiftelse omfattas av förmögenhetsbeskattning i Sverige.   

Resonemanget att bedömningen av ett företags finansiella behov blir svårare att göra för 

utländskt kapital på grund av annorlunda förhållanden kan ses som ett teoretiskt problem 

snarare än ett praktiskt. Enligt Skatteverket gäller, som på samma sätt som vid 

bedömning av kapitalbehov i Sverige, att det är upp till företagaren att leda bevis på att 

kapitalet behövs i verksamheten. Accepterade skäl till kapitalet kan dock skilja sig. 

5.1.8 Bevisbördan 

Den praxis som tillämpas gör gällande att Skatteverket ska bevisa att företaget innehar 

överlikviditet och sedan är det upp till företaget att motivera varför likviditeten finns och 

behövs. Detta förfarande har inte något lagligt stöd och inte heller anges det vilken 

bevisning som krävs av företaget. Enligt Skatteverket är det dock inget krav på absolut 

bevis utan det räcker med ett underlag som gör motivet sannolikt och trovärdigt.   

En annan situation där bevisbördan ligger hos Skatteverket är när oriktig uppgift har 

lämnats. Detta kan leda till skattetillägg som i Magnus Ugglas fall. För att detta ska ske 

måste Skatteverket bevisa att det är en oriktig uppgift och att det inte bara är en fråga om 

olika bedömningar. 

5.1.9 Tidsaspekten 

Tidsaspekten är viktig av flera skäl. För det första kan man över tiden avgöra ifall det 

handlar om en tillfällig eller bestående överlikviditet. En tillfällig överlikviditet behöver 

inte leda till att den tas upp som förmögenhetsvärde. Någon konkret gräns eller ett visst 

antal år som ett bolag kan inneha stora tillgångar finns inte. Tidsaspekten fungerar 
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uteslutande som något Skatteverket kan åberopa som bevis för att överskottslikviditet 

föreligger.  

För det andra ska enligt Skatteverkets skrivelse en eftersyn av de åberopade 

omständigheterna ske. Om det under taxeringsåret framgår att finansiella tillgångar har 

använts i rörelsen för investeringar eller andra utgifter, kan man förutsätta att de också 

tillhörde rörelsen vid utgången av beskattningsåret. Därmed kan man konstatera att 

tidsaspekten fungerar i båda riktningar.  

5.2 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för hur bedömning och fastställande av 

överlikviditet i onoterade aktiebolag går till. Det resultat vi kommit fram till gällande hur 

bedömningsprocessen går till kan sammanfattas i tre huvudsakliga steg. De två första 

stegen i bedömningen, identifiering och kommunikation, innebär egentligen inte några 

problem. Där finns konkreta regler att följa och ingen tolkning eller utvärdering behöver 

utföras av Skatteverket. Den kritik som riktats mot Skatteverket att bedömningen är 

godtycklig kan hänföras till det tredje steget. Skatteverket ska där bedöma och granska 

den information som företagaren tillhandahåller vid steg två. Den huvudsakliga 

anledningen till problematiken i det här steget anser vi vara lagtexten och förarbetet till 

lagen om statlig förmögenhetsskatt. Detta är också något som framkom redan genom 

lagrådets kommentar till propositionen. Lagen saknar till stor del definitioner på hur 

tillämpningen ska gå till och lämnar således öppet för tolkningar. Bland de problem som 

vi anser finns med gällande lagtext är att den latenta skatteskulden som finns på tillgångar 

i bolaget inte beaktas samt att ingen skillnad görs om kapitalet genererats genom 

företagets verksamhet eller om det blivit insatt. Detta med tanke på att ändamålet med 

lagen som beskrivs i propositionen är att förmögenhetsbeskattningen inte ska kunna 

undvikas genom att föra in kapital i bolag.  

Skatteverket har gjort en tolkning av lagen och försökt precisera gränser och regler för 

bedömningen. Detta kan i viss mån anses ha bidragit till att klargöra hur bedömningen 
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går till och när den är aktuell för tillämpning. Vad den definitivt har medverkat till är att 

ge Skatteverket en grund för en mer enhetlig bedömning. Dock kvarstår svårigheten att 

varje företags situation är olik alla andras och att det från Skatteverkets sida måste till en 

utredning och bedömning i varje enskilt fall. Någon närmare definition av när kapital hör 

till rörelsen eller ej ges inte och inte heller några konkreta riktlinjer som måste vara 

uppfyllda för att företagaren ska kunna hävda att det överlikvida kapitalet är till för 

framtida investeringar. Det resultat vi fått fram genom samtal med Skatteverket är att så 

länge ingen ändring av lagtexten är förestående kan ingen närmare precisering anges 

gällande bedömningen. Vidare kommer det att bli intressant att se hur normerna för 

beaktandet av den latenta skatteskulden som planeras framtas kommer att se ut.   

Vi valde att besvara uppsatsens syfte genom att använda oss av kvalitativ metod och 

utförde två intervjuer. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att utföra 

fallstudier utifrån tillgängliga domar inom området, vilket möjligen hade kunnat bidra till 

en klarare och mer allmängiltig bild av vilka bedömningskriterier som beaktas vid olika 

situationer.              
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Bilagor  

Intervjuguide till Skatteverket  

Tillvägagångssätt

 

Hur togs styrsignalen fram?  

Hur fastställs relationen mellan rörelse- och rörelsefrämmande tillgångar? Vilket är det 
vanligaste tillvägagångssättet? Vilka medel i form av lagar, skrivelse, regeringsrättens 
beslut o.d. har man till hjälp?  

Hur bedöms om värdepappershandel idkas?  

Hur identifieras företag med hög likviditet?  

Hur går Skatteverket tillväga för att bedöma bolagets behov av finansiella tillgångar för 
sin rörelse? Steg för steg? Vilka faktorer tar man hänsyn till? Konkret exempel från ett 
enskilt fall?   

Bedömningsproblematik

 

Varför görs ingen skillnad mellan tillskjutet medel och medel som genererats i bolaget 
vid bedömningen av överskottslikviditet?  

Gränsdragningen mellan vad som är rörelse- respektive rörelsefrämmande kapital har 
givit upphov till problem. Vad är de vanligaste problem man stöter på i samband med 
uppdelningen av tillgångar i rörelse- och rörelsefrämmande?  

Spelar tidsaspekten någon roll?  

Hur ser en godkänd investeringsplan ut?  

Varför tas ingen hänsyn till den latenta skatteskulden?  

Görs någon skillnad beroende på inom vilken bransch företaget är verksamt?  

Vilka är de vanligaste argumenten för att hävda att överlikviditet inte föreligger?  

Vilken bevisbörda åligger Skatteverket kontra företaget?  

Utgör antalet delägare någon skillnad i bedömningen?  

Vilka svårigheter finns vid bedömningen av vad som ingår i rörelse?  
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Förmögenhetsskatten drabbar även kapital som är direkt eller indirekt investerat i 
utländska bolag. Hur bedöms behovet av rörelsekapital i utländska bolag (med tanke på 
oftast annorlunda marknadsförhållande)?  

Övrigt

 

Känner ni till några fall där domstolar inte har hållit med Skatteverket i fråga om 
bedömningen av överlikviditeten? Vad berodde det på? Vilka tillgångar/skulder var 
involverade? Procent av friande domar?  

Regeringens 2006 års ekonomiska vårproposition säger bl. a. att regeringen kommer att 
ge Skatteverket i uppdrag att ytterligare tydliggöra sin information kring 
överskottslikviditet i onoterade aktiebolag för att underlätta tillämpningen av gällande 
lagstiftning. Detta innebär att skrivelsen från 2006-03-14 saknar en del information. 
Kommentar?                                
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Intervjuguide för Skattejurist  

Vilka erfarenheter har du av Lex Uggla?  

Vilka tillgångar omfattas inte av beskattningen?  

Vilka finansiella tillgångar omfattas?  

Hur går bedömningen till i praktiken? 
Vilka möjligheter finns att undvika beskattning?  

Vilka är de vanligaste synpunkter, funderingar du stöter på?  

Varför har det uppmärksammats först på senare år när lagen härstammar från 1997?  

Vad anser du om de bedömningsgrunder som finns tillgängliga? (styrsignal och lagtext)  

Vilken är din syn på att ingen skillnad görs mellan insatt kapital och det som genererats i 
verksamheten?  

Vilken är anledningen till att ingen hänsyn till latent skatteskuld tas?  

Vad anser du om ingen hänsyn tas till företagets verksamhetsbransch?  

Vad krävs för att en investeringsplan ska godkännas?  

Vilka orsaker ligger bakom problem som har uppstått vid förmögenhetsvärderingen av 
aktier i onoterade aktiebolag?  

Vad har skrivelsen inneburit för effekter?  

Vilken bevisbörda åligger företaget?  

Vilka är de vanligaste argumenten för att hävda att överlikviditet inte föreligger?  

Vad anser du om minoritetsägarnas roll?  

Vilka skillnader finns för bedömning av skulder hänförliga till verksamheten jämfört med 
tillgångar?   

Hur bedöms behovet av rörelsekapital i utländska bolag (med tanke på oftast annorlunda 
marknadsförhållande)?  


