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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige gäller sedan skattereformen 1990 att arbetsinkomster beskattas progressivt och att 

inkomster av kapital beskattas proportionerligt. Den speciella regleringen kring fåmansföretag 

och däri aktiva ägare syftar till att motverka att de skattskyldiga tillförs speciella 

skattefördelar som normalt följer av ägarskap i företag, men som löntagare inte åtnjuter. Detta 

beror på att man som aktiv i en juridisk person har ett formellt partsförhållande1 mellan sig 

själv och bolaget, trots att någon sådan åtskillnad de-facto inte finns. Det finns därmed en risk 

att den skattskyldige disponerar vinsten på ett sätt som inte hade varit möjlig för en normal 

löntagare, genom att ta ut vinstmedel som utdelning (kapitalbeskattning) istället för att betala 

ut lön som beskattas progressivt. En sådan ordning accepteras inte då skatteförmågeprincipen 

är djupt rotad i det svenska skattesystemet.2 I grova drag innebär den att en högre inkomst 

innebär en högre förmåga att betala skatt, vilket staten skall utnyttja.  

En annan viktig princip som talar för att löntagare och företagsägare skall behandlas lika är 

likformighetsprincipen som föreskriver att lika inkomst skall beskattas lika, dvs. 

arbetsinsatser i fåmansföretag skall beskattas i inkomstslaget tjänst om samma sak skulle gälla 

för en löntagare.3  

Idag används olika slags förfaranden för att kringgå reglerna för fåmansföretag, och dessa 

förfaranden är ofta föremål för prövning i praxis. Skatteverket har exempelvis uttalat att s.k 

dubbla interna aktieöverlåtelser i syfte att kringgå fåmansföretagsreglerna kommer att 

ifrågasättas genom process.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att göra en utredning kring hur syftet att förhindra omvandling av 

tjänsteinkomster till kapitalinkomster tolkats i förarbeten och rättstillämpning. Uppsatsen har 

alltså karaktären av en analys av vad som är tjänste- respektive kapitalinkomster i 3:12-

reglernas mening. En genomgång kommer också att göras av olika kringgåendeförfaranden 

                                                
1 SOU 2002:52 s. 107. 
2 http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf80001373/Kapitel_1.pdf s.19. 
3 SOU 2002:52 s. 111. 
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som vidtagits av skattskyldiga, och hur dessa förhåller sig till både lagstiftningens syfte och 

gällande rätt.  

 
 

1.3  Metod och källor 
 
Vid skrivandet av denna uppsats kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska 

metoden. Detta innebär primärt att jag undersöker rättskällor på området i fallande hierarkisk 

ordning för att utreda hur gällande rätt ser ut. Källorna är primärt lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin. Då skatterätten är starkt kopplad till legalitetsprincipen4 lägger jag extra vikt vid 

lagtext och relevanta förarbeten. Praxis är viktig för att utröna gällande rätt, men min 

diskussion i denna del kommer också att vara fristående och förutsättningslös.  

En rättsdogmatisk metod syftar också till att rekonstruera ett visst rättsområde och finna 

mening bakom vad som format det specifika området.5 Min analys av gällande rätt kommer 

därför också att utföras gentemot en slags ”tänkt” gällande rätt såsom jag uppfattar den, och 

konstruerar den utifrån lagtext och förarbeten för att sedan jämföra om praxis ligger i linje 

med detta eller ej.  

Uppsatsen präglas starkt av egna ändamålsdiskussioner utifrån vissa grundsatser – då 

primärt grundsatsen att tjänsteinkomster inte skall beskattas som kapitalinkomster.  

 

1.4  Avgränsningar 
 
Likt jag antytt ovan är den tänkta situationen som jag behandlar att en andelsägare vill avyttra 

sin andel med så låg skattekostnad som möjligt. Jag förutsätter alltså att ägaren vill utskifta 

samlade vinstmedel till sig själv (eller en närstående), och kommer inte närmare gå in på 

några förutsättningar för att göra löpande aktieutdelningar under verksamhetstiden eller göra 

beräkningar kring detta. Vidare avser jag inte att behandla eventuell problematik kring 

generationsskiften, utan jag förutsätter att andelen säljs till en extern köpare eller att 

andelsägaren delar ut vinstmedel till sig själv. Jag begränsar mig också till att undersöka 

avyttring av aktiebolag, såvida det inte i praxis finns fall som rör handelsbolag. Det finns 

vissa saker som är nödvändiga att förstå som emellertid utretts särskilt i andra uppsatser, 

                                                
4 RF 8:2 p.2.  
5 Nils Jareborg i SvJt 2004 s. 4 
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såsom rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” 6. Ytterligare en djuplodande analys inom 

samma område skulle vara tämligen överflödig, så jag begränsar mig till att presentera 

eventuella särdrag som jag finner särskilt intressanta eller det som behövs för att läsaren skall 

kunna följa med i mina tankegångar kring ämnet. Jag gör inga särskilda undersökningar kring 

andra förfaranden som liknar avyttring, exempelvis likvidering eller fusion. Sådana 

dispositionssätt nämner jag bara då de är nödvändiga för en jämförelse med en traditionell 

avyttring. 

 

1.5  Disposition 
 
Uppsatsens första kapitel inleds med en kort bakgrund av ämnet och en genomgång av syfte, 

metod och källor samt avgränsningar. I det andra kapitlet gör jag en enklare genomgång av de 

rekvisit som innebär att det speciella regelverk som finns för kvalificerade andelar i 

fåmansföretag, de s.k 3:12-reglerna (som jag härefter kommer att kalla dem) blir tillämpliga. 

Jag koncentrerar mig här på regleringen i 57:4 som innehåller de kritiska rekvisiten för att en 

andel ska anses som kvalificerad . Jag gör även en kort analys av vilka som primärt träffas av 

dessa regler.  

I kapitel tre inleder jag med en genomgång av den så kallade femårsregeln, som stipulerar 

att det ovan nämnda rekvisitet, verksam i betydande omfattning, måste ha skett under de fem 

tidigare beskattningsåren. Jag gör här en utredning varför regeln finns, vad den fyller för 

funktion och lämnar också en egen analys kring hur regeln ska tolkas. Genomgången av 

femårsregeln inleder stycket därför att övriga frågeställningar – i regel – är ointressanta om 

den aktivitet som ska bedömas ligger längre tillbaka i tiden än vad femårsregeln stipulerar. 

Vissa undantag finns dock, som jag återkommer till senare i min analys. 

Kapitlet fortsätter sedan med en grundlig genomgång av mest kritiska rekvisitet ”verksam i 

betydande omfattning”, som sett för sig i lagtexten endast ger en vag ledning om vad 

innebörden är. Analysen av rekvisitet är uppdelad i två avsnitt, hur rekvisitet ser ut i 

förarbeten och andra utredande källor, samt en del om hur rekvisitet har tolkats i praxis. Till 

dessa två områden finns olika underkategorier, exempelvis om den formella positionen i 

bolaget är viktig. En kortare analys av rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” inkluderas 

i detta avsnitt, där jag presenterar vilka situationer regeln riktar in sig på. 

                                                
6 Alexandra Ferm, Samma eller likartad verksamhet, Lunds Universitet 2011. 
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I det fjärde kapitlet fokuserar jag på hur skattskyldiga har försökt att kringgå reglerna på 

olika sätt för att de tidigare utredda rekvisiten inte längre skall anses uppfyllda (vilket får till 

följd att vanliga regler om kapitalvinst inträder). Jag fokuserar här på tre olika sorters 

förfaranden. De kanske vanligaste kringgåendeförfarandena är olika dispositioner med 

aktieöverlåtelser som innebär att andelar avkvalificeras enligt 57:4. Dessa kan delas in i 

interna aktieöverlåtelser (som samspelar med femårsregeln), och dubbla eller upprepade 

aktieöverlåtelser som får till följd att andelen omedelbart avkvalificeras. Analysen är här 

riktad mot praxis eftersom det är i domstol som dessa förfaranden primärt uppmärksammats 

och varit föremål för prövning.  

Härefter analyserar jag regeln som anger gränsen för 3:12-reglernas utsträckning, en 

takregel som stipulerar det maximala belopp som måste tas upp som tjänsteintäkt även om 

den skattskyldige ser det som en kapitalvinst.  

I kapitel fem riktas sedan uppmärksamheten mot andra sidan av myntet, dvs. vilka verktyg 

som det allmänna kan begagna sig av för att motverka och/eller underkänna de upplägg som 

jag i avsnittet innan beskrivit. Jag har valt att ägna mig åt en analys över Lag mot skatteflykt 

(1995:575), som härefter benämns Skatteflyktslagen. Jag har valt detta då de förfaranden som 

rör sig i den intressanta gråzonen tenderar att angripas med hjälp av denna lag. Lagen har 

blivit det mest använda verktyget av det allmänna i kampen mot olika skatteupplägg, och 

praxis på detta område är riklig, och även aktuella mål finns. Jag börjar där med en 

genomgång av kring vilka rekvisit skatteflyktslagen är uppbyggd och hur den är tänkt att 

tillämpas för att skapa en grundläggande förståelse hos läsaren. Genomgången är riktad mot 

förarbeten till skatteflyktslagen och tjänar som grund för kommande resonemang. 

När jag ovan utrett hur skatteflyktslagen är tänkt att användas gör jag en särskild studie 

kring dess tillämplighet i den särskilda fråga som uppsatsen är uppbyggd kring, nämligen hur 

olika slags skatteupplägg för att kringgå 3:12-reglerna kan angripas. Jag återvänder här delvis 

till en utredning av rekvisiten i 57:4, men jag tittar mer på det övergripande syftet med 

bestämmelsen. Detta då syftet med kringgångna regler är ett centralt rekvisit för tillämpning 

av skatteflyktslagen. Jag gör därefter en egen analys om skatteflyktslagen verkligen kan 

tillämpas på de olika skatteuppläggen och ger också exempel på situationer där en tillämpning 

eventuellt kan komma i konflikt med olika motiv som ligger till grund för regeln i 57:4.  

Härefter är utredningen färdig vad gäller syftet med de berörda reglerna, hur man ska se på 

olika upplägg och hur dessa eventuellt kan angripas. Detta mynnar givetvis ut i att olika 

situationer berörts där det kan finnas rum för förbättringar, eller där jag som författare inom 

ramen för min analys anser att vissa principer eller motiv frångåtts i rättstillämpningen. 
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Därför fortsätter jag med ett avsnitt de lege ferenda, dvs. hur regleringen på området 

eventuellt kan ses över. Avslutningsvis gör jag en sammanfattning av vad jag kommit fram till 

i uppsatsen och återkopplar till grundsyftet med reglerna.  

 

 

2. 3:12-systemet 
 

2.1 Fåmansföretag 
 
För att en andel ska anses vara kvalificerad, och därmed föremål för beskattning enligt 3:12-

reglerna, måste andelen vara i ett fåmansföretag. Det finns två regler som stipulerar att ett 

företag ska ses som ett fåmansföretag. Normaldefinitionen på ett fåmansföretag återfinns i 56 

kap. i Lag om Inkomstskatt (1999:1229), härefter förkortad till IL. Häri finns två alternativa 

rekvisit. Den definition som är den tongivande tar sikte på just att ägarna ska vara få till 

antalet och samtidigt ha kontroll över bolaget.7 Kravet som uppställs är att fyra eller färre 

delägare ska äga en sådan andel av bolaget som motsvarar mer än hälften av rösterna i 

bolaget, typiskt sett alltså mer än 50 % av aktierna. Detta får till följd att det inte är möjligt att 

som ägare ha kontroll över ett bolag utan att definieras som ett fåmansföretag. Den största 

andel en andelsägare skulle kunna ha och ändå undkomma fåmansföretagsdefinitionen är 47 

%, med ytterligare tre delägare som äger en procent vardera8. För att förhindra att närstående 

tar del av vinst som sedan skiftas över till andelsägaren skall andelsägaren och närstående 

anses som en enda person.9 Effekten att förlora kontrollen över bolaget är en långtgående 

konsekvens som sannolikt de flesta företagare drar sig för. Det ger dock vid handen att man 

kan inneha 47 % av ett bolag och slippa den speciella beskattning som 3:12-reglerna medför 

(om dessa skulle vara tillämpliga). För att undkomma 3:12-reglerna borde dock denna 

fördelning existera redan från företagets start, en senare minskning till 47 % är i princip lönlös 

om bolaget någon gång varit föremål för fåmansföretagsbeskattning. Den vanliga 

femårsregeln inträder då som gräns för när en andel kan anses kvalificerad (se nedan). 

Den alternativa definitionen i 56. kap. IL är för verksamheter som är uppdelade i olika 

enheter där en fysisk person antingen genom innehav eller avtal har faktisk bestämmanderätt 
                                                
7 56:2 p. 1. IL 
8 Jag förutsätter att andelarna här inte kan vara mindre än en procent, dvs. en aktie innebär ett enprocentigt 
innehav. I teorin är det möjligt att komma upp till en ägarandel om precis under 50 % ju fler aktier som finns i 
bolaget. 
9 56:5 IL. 
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över en verksamhet (en enhet) eller kan förfoga över dess resultat.10 Regeln inrättades 

ursprungligen för att ett stort företag med många anslutna mindre enheter inte skulle kunna 

undkomma fåmansföretagsdefinitionen genom att moderbolaget med många delägare 

användes som ”paraply”. Den alternativa definitionen har prövats en gång i domstol, men de 

skattskyldiga ansågs då inte ha reell bestämmanderätt över sin enhet (ett moderbolag med 

anslutna kliniker).11 

Det finns även ett tredje kriterium som utvidgar definitionen av vad som anses vara ett 

fåmansföretag. Detta återfinns dock inte i det 56e utan i det 57e kapitlet, som är det kapitel 

där 3:12-reglerna återfinns. Såtillvida flera delägare är verksamma i betydande omfattning 

skall de anses vara en delägare.12 Detta innebär att man genom att bunta ihop verksamma 

delägare kan få ner antalet till fyra eller färre som kontrollerar mer än 50 %, och därigenom 

falla under den normala fåmansföretagsdefinitionen i 56:2. Typexemplet på detta är 

gemensamt bedrivna verksamheter såsom större revisionsbyråer, där alla aktiva delägare 

anses vara en person.  

 
 

2.2 Kvalificerad andel 
 

2.2.1 Verksam i betydande omfattning 
 
Det kanske mest kritiska rekvisitet av alla gällande fåmansföretagsbeskattning är ”verksam i 

betydande omfattning” som stadgas i 57:4 p.1. Det tar sikte på att arbetsinsatser som utförs av 

en andelsägare som liknar sådana som utförs vid en vanlig anställning, skall träffas av 

reglerna. Eftersom syftet med reglerna är att tjänsteinkomster inte ska kunna omvandlas till 

kapitalinkomster tar rekvisitet primärt sikte på sådana situationer där en inkomst hos en annan 

arbetsgivare skulle beskattats i tjänst. Som ledning till rekvisitet har det i förarbeten också 

anförts att en andelsägare ska anses verksam i betydande omfattning om denne har stor 

betydelse för vinstgenereringen i företaget.13 Möjligen kan detta ses som en uppluckring av 

synen att en delägares arbetsinsats måste likna ett normalt anställningsförhållande, och öppna 

för att ta med ekonomiska parametrar i bedömningen.  

 

                                                
10 56:2 p.2.  
11 RÅ 1978 ref 1:52.  
12 57:3 st.2.  
13 Prop 1989/90:110 s. 703. 
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2.2.2 Samma eller likartad verksamhet 
 
Detta rekvisit hör samman med det ovan beskrivna så till vida att när någons arbetsinsats ska 

bedömas så räcker det inte att enbart titta på situationen i det företag där andelsägaren för 

närvarande är verksam, utan alla företag där han tidigare varit det ska också tas med i 

bedömningen. Detta under förutsättning att något av företagen bedrivit samma eller en 

likartad verksamhet som i det företag där andelsägaren nu är verksam. Syftet med denna regel 

är att man inte ska kunna bedriva en viss verksamhet i ett bolag för att sedan överföra 

verksamheten till ett nytt bolag i syfte att tillgodogöra sig vinstmedlen i det första bolaget. Så 

länge som en andelsägare sysslar med en viss verksamhet så kommer intjänade vinstmedel 

träffas av 3:12-reglerna, oavsett i vilket företag dessa vinstmedel finns. Tidigare bolag 

bedriver ju samma eller likartad verksamhet som ett bolag som andelsägaren numera är 

verksam. 

2.2.3 Femårsregeln 
 
De ovanstående reglerna är beroende av ytterligare ett rekvisit som återfinns i 57:4 p.1 och 2., 

nämligen att andelsägaren varit verksam under beskattningsåret eller de senaste fem 

beskattningsåren i den ovan nämnda kretsen företag (sådana med i vart fall likartad 

verksamhet). Beskattningsår som begrepp innebär det år som inkomsterna intjänats, till 

skillnad från taxeringsår som avser det år som inkomsterna deklareras. Detta innebär att det 

nuvarande året och fem hela föregående år är den period under vilken andelsägaren någon 

gång ska ha varit verksam i betydande omfattning. I praktiken innebär detta att det år då 

någon blir verksam blir det första kalenderåret14 i en rad av sex år som utgör den period då 

arbetsinsatsen ska bedömas.  

Det kan vid en första anblick se märkligt ut att det finns en tidsgräns för när verksamheten 

ska bedömas, samtidigt som man inte kan flytta runt verksamheten mellan olika bolag utan att 

alla bolag faller under 3:12-reglerna oavsett när verksamheten bedrivits. En skillnad som kan 

påpekas är att tidsgränsen gäller sedan en viss verksamhet har upphört – flyttas verksamheten 

till ett annat bolag fortsätter den ju att bedrivas där.  

 

 

                                                
14 Då företaget har kalenderår som räkenskapsår. Vid brutet räkenskapsår räknar man fortsatt med den 
tolvmånadersperiod som utgör beskattningsåret. 
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2.2.4 Indirekt ägande 
 
En andel ska också anses kvalificerad även om andelsägaren inte är direkt verksam i ett visst 

företag, det räcker med att företaget äger andel i ett annat fåmansföretag där andelsägaren 

varit verksam. Det går alltså inte att undkomma 3:12-reglerna genom att slussa vidare vinsten 

till ett moderbolag som också är ett fåmansföretag med hänvisning till att man inte varit 

verksam i just det bolaget. 15 Skillnaden mot att man inte får vara verksam i flera 

fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet är just att det är ägarsambandet som är 

det viktiga istället för verksamhetens art. Skulle bedömningen ske utifrån verksamheten skulle 

de flesta bolag med ett moderbolag slippa 3:12-beskattning då ett holdingbolag sällan 

bedriver samma verksamhet som dotterbolag. Vanligen ägnar sig holdingbolaget bara åt 

värdepappersförvaltning, medan dotterbolaget kan ha en helt annan verksamhet, exempelvis 

ett snickeri.  

2.2.5 3:12-reglernas tillämplighet 
 
Likt utrett ovan innebär det att 3:12-reglerna blir tillämpliga om en andelsägare varit verksam 

i betydande omfattning under den senaste sexårsperioden. Effekten blir att utdelning till viss 

del måste tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 57:20. Hur stort detta belopp är (gränsbeloppet) 

beräknas enligt bestämmelserna i 57:10-17. Det finns ingen ventil eller något undantag från 

tillämpning av 3:12-reglerna förutom den s.k utomståenderegeln i 57:5. Enligt denna ska inte 

3:12-reglerna tillämpas om det inte finns synnerliga skäl. Regeln är tillämplig då utomstående 

äger betydande del av bolaget, vilket i förarbeten angivits vara mer än 30 %.16 Detta får till 

följd att en prövning inte kan ske huruvida det är skäligt att tillämpa 3:12-reglerna, den enda 

framkomliga vägen att undvika sådan beskattning är att på något sätt kringgå rekvisiten i 57:4. 

En undantagsregel var tänkt att införas som kunde tillämpas om den skattskyldige kunde visa 

att en viss inkomst skulle klassas som en kapitalinkomst istället för en tjänsteinkomst.17 Den 

regeln infördes aldrig sedan på grund av det befarades att regeln var för trubbig som 

instrument då det är svårt att avgöra vilka inkomster som ska hänföras till respektive 

inkomstslag. Det argumentet finner jag en aning bakvänt då denna undantagsregel innebar en 

stark bevisbörda för den enskilde, som just skulle visa att en inkomst skulle hänföras till 

kapital istället för tjänst. Kunde den enskilde i ett specifikt fall frambringa sådan bevisning 

som krävdes borde rimligen den osäkerheten vara överbryggad.  
                                                
15 Prop 1995/96:109 s. 66. ff. 
16 Prop 1989/90:110 s 468. 
17 Prop 1990/91:54 s. 221.  
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2.2.6 Vem träffas av reglerna? 
 
3:12-reglerna är beskaffade så att en viss kapitalvinst kan tas upp med skatterabatt innan 

tjänstebeskattningen inträder, inom det så kallade gränsbeloppet. I denna redogörelse tittar jag 

endast närmare på den s.k förenklingsregeln som är den mest tillämpade beräkningsregeln. 

Regeln där man räknar med löneunderlag m.m (normalregeln) är alltför individuellt utformad 

för att göra någon generellt giltig analys av. Enligt 57:11 p.1. kan ett belopp som motsvarar 

2,75 inkomstbasbelopp tas upp som inkomst av kapital per fåmansföretag. Detta fördelas 

sedan på andelarna i företaget. En ensam ägare till ett fåmansföretag får ta upp två 

tredjedelar18 av 2,75 inkomstbasbelopp i inkomstslaget kapital. En utdelning görs ur fritt eget 

kapital som är belastat med bolagsskatt. Enligt 57:9 avses med inkomstbasbelopp ett sådant 

som gällde året före beskattningsåret (utdelningsåret i det här fallet). För 2012 ska alltså 2011 

års inkomstbasbelopp ligga till grund för beräkningen, detta uppgick till 51100 kr.19 Den 

totala summan som kan tas upp inom gränsbeloppet blir då 14052520. Det kan dock anmärkas 

att gränsbeloppet för taxeringsåret 2012 fortfarande beräknas med 2,5 inkomstbasbelopp, jag 

använder här den högre nivån för att göra en mer korrekt framställning för analys av framtida 

utdelningar.21 Kostnaden för en sådan utdelning blir alltså 190671 kr22. Till detta kommer att 

andelsägaren kan betala lön till sig själv upp till en viss nivå (den nedre brytpunkten) innan 

sådan beskattas progressivt. För inkomståret 2012 är den nedre brytpunkten (grundavdrag 

med nedre skiktgräns) 395600 kr.23 Vid ett antagande om att arbetsgivaravgifter utgår med 

30% av bruttolönen skulle ett sådant löneuttag kosta företaget 514280 kr. Sammanlagt innebär 

det att en ensam ägare till ett fåmansföretag för att få maximal utdelning och lön utan 

progressiv beskattning för beskattningsåret 2012 behöver vinstmedel om 704951 kr för att 

finansiera sådana utbetalningar. Omsättningen måste vara högre än så eftersom kostnader ej 

tagits med i beräkningen.  

                                                
18 57:20. Den reella effekten blir en beskattning om 20 %.  
19 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2010.4.76a43be412206334b89800047590.html#Inkomst
basbelopp 
20 2,75 IBB enligt 57:11 p.1. multiplicerat med det aktuella årets nivå.  
21 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2011.4.6eb1f7eb12c507b23b780005839.html#Gransbel
opp 
22 140525 delat på 0,737 (1,0-0.263, bolagsskattesatsen för AB). 
23 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2011.4.6eb1f7eb12c507b23b780005839.html#Brytpunkt 
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En relativt hög omsättning (över 700000) för ett enmansföretag måste alltså skapas innan 

3:12-reglerna innebär någon skattepålaga. Vinst därutöver som skapas beskattas progressivt, 

såvida företaget inte har ett stort löneunderlag  (normalregeln) som kan höja gränsbeloppet  

Enligt 57:22 ska 100 inkomstbasbelopp utgöra tak för den kapitalvinst som enligt 3:12-

reglerna kan behöva tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 3:12-reglerna. Detta räknas 

avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren, alltså under en sexårsperiod likt 

perioden inom vilken en verksamhet ska bedömas som kvalificerad eller ej. Om belopp 

motsvarande 100 inkomstbasbelopp tagits upp enligt 57 kap. inträder normal 

kapitalvinstbeskattning om 30 %.  

 

3. Analys av rekvisiten i 57:4 
 

3.1 Femårsregeln 
 

 
Från början var rekvisitet som stipulerar att en viss verksamhet skall bedömas under en 

period av sex år (beskattningsår och fem föregående) mer extensiv. Då den var upptagen i 3§ 

12 mom. 5 st. SIL var perioden under vilken verksamheten skulle bedömas utsträckt till tio år. 

En halvering av bedömningsperioden har alltså skett. Regeln infördes då det inte ansågs 

tillräckligt preventivt att enbart bedöma ägarförhållandena vid avyttringstillfället, då det då 

fanns möjlighet att sluta vara verksam innan avyttringen och då dela ut ackumulerade 

arbetsinkomster i inkomstslaget kapital.24 Regelns existens har vidare motiverats med att den 

ska undanröja oklarheter.25 Vilka oklarheter som ska undanröjas är något oklart uttryckt, men 

i propositionen nämns att sådana kan uppstå i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i 

ett nytt bolag. Möjligen avses här att en femårsperiod alltid måste tillämpas när man tittar på 

om någon varit verksam i betydande omfattning. En ny verksamhet i ett annat bolag ska dock 

alltid vara av samma eller likartat slag för att regeln ska bli tillämplig. Startas en verksamhet 

inom ett helt nytt område har det ingen påverkan på fristen för det tidigare bolaget. Jag finner 

det därför väldigt oklart vilka oklarheter som kan undanröjas vid start av ny verksamhet. 

Regelns syfte är som jag påpekat att man inte ska kunna påbörja samma verksamhet i ett nytt 

bolag för att därefter dela ut tjänsteinkomster i det tidigare bolaget, eller för att man sedan 

man avslutat verksamheten inte ska kunna göra detsamma. Då fristen ändrades från tio till 
                                                
24 Prop 1989/90:110 s.468.  
25 Prop 1995/96:109 s. 88.  
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fem år motiverades det med att det inte skulle innebära någon avsevärd risk för 

skatteplanering.26  

Detta resonemang finner jag väldigt märkligt om man utgår från en ändamålsdiskussion. 

En spärrperiod från att utdela vinstmedel i inkomstslaget kapital syftar primärt till att man 

snabbt inte ska kunna omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Detta medges dock om 

man tillbakaträder från sin verksamhet i betydande omfattning i fem år. Det mest 

ändamålsenliga vore att ha en evig gräns – upplupna tjänsteintäkter har uppstått på samma sätt 

oavsett hur länge man väntar. Det troliga i detta resonemang är att man från lagstiftarens sida 

har antagit att skattskyldiga i vetskap om karensperioden helt enkelt inte orkar vänta med att 

få ut sina samlade vinstmedel som kapitalvinst. På grund av detta skulle då de skattskyldiga 

möjligen välja att löpande ta ut högre ersättning som delvis kommer tas upp i inkomstslaget 

tjänst i enlighet med 3:12-reglerna.  

En fråga i sammanhanget är också vilken betydelse det har att göra en s.k intern 

aktieöverlåtelse (som jag kommer att beskriva mer detaljerat nedan). Enligt ordalydelsen i 

57:4 bör det vara tillräckligt att vänta i sex år för att därefter kunna dela ut vinstmedel enbart i 

inkomstslaget kapital. Att flytta verksamheten till ett nytt bolag för att sedan bli passiv verkar 

snarast ha karaktären av en förtydligande åtgärd, där exempelvis bolagets bildande kan tjäna 

som en hållpunkt i framtida tvister med Skatteverket.  

 
 

3.2 Verksam i betydande omfattning i förarbeten och utredningar 
 
Grundstenen i 3:12-reglerna är att en arbetsinsats av andelsägaren eller närstående skall 

träffas av reglerna.27 Jag ska här göra en analys av huruvida vissa kriterier är viktiga för att 

någon ska anses vara verksam i betydande omfattning. 

 

3.2.1 Omfattning av arbetsinsats – ”betydande” 
 

3:12-reglerna är ett speciellt regelverk som inträder istället för normala kapitalvinstregler i 

syfte att beskattningen av företagsägare skall likna den som gäller för löntagare som utför 

liknande arbete. En normal löntagarbeskattning av ägare av fåmansföretag är alltså normen 

                                                
26 Prop 1996/97:45 s. 44.  
27 Prop 1989/90:110 s.469.  
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som eftersträvas.28 Semantiskt sett antyder ju ordet ”betydande” att det är en arbetsinsats av 

större kvantitativ omfattning som avses i uttrycket. I utomståenderegeln i 57:5 stadgas att en 

andel inte ska anses kvalificerad om utomstående äger företaget till betydande del och har rätt 

till utdelning. I förarbeten uttalas att en tumregel huruvida innehavet är betydande är om det 

överstiger 30 %.29 Intressantare kan dock här vara att analysera vilken täckning detta 

uttalande kan ha för rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”. Förarbetsuttalandet är gjort 

för den paragraf, 57:5 som följer direkt efter den paragraf som är mest intressant i denna 

uppsats, 57:4. Det är därför ingen orimlig tanke att lagstiftaren kan ha avsett att utreda 

begreppet med täckning för hela 57e kapitlet. En kort utredning kring begreppet ”betydande” i 

skatterättslig mening har gjorts och utmynnar endast i en slutsats om att det är förenat med 

svårigheter att ha en konsekvent begreppstillämpning inom skatterätten. 30 Exemplen i denna 

utredning är hämtade från skilda platser i Inkomstskattelagen såsom expertskatteregleringen i 

11:22 IL och avdragsrätt för ökade garantiåtaganden i 16:5 IL. Det betonas här att det finns 

svårigheter att finna en konsekvent och liktydig tillämpning av uttrycket ”betydande”. 

Sveriges Advokatsamfund påpekar som remissinstans i utredningen att en avvägning mellan 

praktisk tillämpning och flexibilitet måste göras, vilket jag i sak håller med om. Slutsatsen 

kan alltså dras att det inte går att göra en tolkning av begreppet ”betydande” som är liktydig 

för hela skatterätten.  

Vad exemplet dock inte behandlar är om begreppen nämns i två så närbelägna paragrafer 

som i 57:4 och 57:5, varav begreppet här behandlas i förarbetena till den senare. I jämförelse 

med exemplen som tas upp och som leder till slutsatsen att det är orimligt svårt att göra en 

liktydig tolkning, ter sig dessa två paragrafer så liktydiga att slutsatsen snarare bör vara att det 

är rimligt att anta att ett förarbetsuttalande om den ena paragrafen erkänns giltighet för den 

andra. Det handlar inte heller om en analogi då det kvantitativa uttrycket ”betydande” åtföljs 

av ordet omfattning. Den lingvistiska överensstämmelsen är total. Det bör rimligen inte kunna 

ha gått lagstiftaren förbi att två exakt likadana uttryck i två paragrafer nästföljande varandra 

skulle kunna tolkas på samma sätt.  

Lagstiftningstekniskt bör det inte gå att finna några större hinder för att tolka uttrycken på 

ett likartat sätt. Detta leder dock till frågan i vad mån det är möjligt att tolka ordet 

”betydande” på samma sätt i de båda paragraferna, alltså som något kvantitativt uttryckt över 

30 %. Ett innehav enligt 57:5 som överstiger 30 % förutsätter bara en beräkning av hur stor en 

                                                
28 SOU 2002:52 s. 110 f.  
29 Prop 1989/90:110 s 468.  
30 Prop 1999/2000:2 Del 1 s. 504.  
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viss andel är. Att någon varit verksam i betydande omfattning, eller verksam till mer än 30 % 

kan också enkelt ses som ett kvantitativt uttryck, där 30 % helt enkelt skulle innebära en tjänst 

om 30 % av en vanlig heltidstjänst (då en ”normal anställning” och löntagarbeskattning är 

normen). Här kan också påpekas att skillnaden mellan en aktiv och passiv näringsverksamhet 

är om företagaren arbetat mer än 30 % av heltid i företaget. Det står klart att insatser på mer 

än 30 % rimligen kan falla inom det avsedda området. Det är dock betydligt mer tveksamt om 

alla insatser över 30 % skall bedömas som en verksamhet i betydande omfattning och därmed 

innebära att en andel är kvalificerad. Det är lika osäkert om en insats under 30 % regelmässigt 

icke skall anses vara en verksamhet i betydande omfattning.  

En styrelsemedlem som inte utför kontinuerligt arbete i bolaget ska ”inte utan vidare” 

anses verksam i betydande omfattning.31 Ett styrelseuppdrag brukar typiskt sett innebära 

engagemang i styrelsesammanträden vid olika tidpunkter, men mer sällan ett pågående och 

kontinuerligt engagemang. Formuleringen ”inte utan vidare” leder till uppfattningen att något 

är möjligt, men att det sannolikt inte kommer uppfyllas eller inträffa. Det ska alltså föreligga 

någon slags presumtion emot att ett visst faktum är sant om det ”inte utan vidare” ska anses 

sant. I förevarande fall innebär det att det föreligger en presumtion mot att någon ska anses 

vara verksam i betydande omfattning om vederbörande är styrelseledamot och inte utför ett 

pågående och kontinuerligt arbete. Inte heller insatser av stor betydelse för vinstgenereringen 

ska beaktas om de är den del av ett fåtal, begränsade insatser. Sammantaget signalerar det 

uttalandet att en kvantitativt begränsad insats regelmässigt inte ska anses utgöra en 

verksamhet i betydande omfattning. En insats som är kvantitativt begränsad till under 30 % av 

en heltidsanställning ska därför presumeras vara en insats som inte innebär en verksamhet i 

betydande omfattning. Det finns dock ett förbehåll i denna bedömning. Det tal som är 

behandlat är en insats om 30 %, men det skulle också kunna röra sig om ett lägre tal som 

anger gränsen för när en verksamhet ”inte utan vidare” ska anses bedriven i betydande 

omfattning. Skatteverket har i en skrivelse gett sin syn på hur rekvisitet skall tolkas. Som 

rättskälla står det klart att en instruktion eller ett råd från en myndighet normalt sett inte väger 

särskilt tungt. På skatterättens område måste man dock ta med i beräkningen att Skatteverket 

är den motpart som kan utmana skatteupplägg genom process. Det är föga troligt att man 

skulle ifrågasätta något i process som ligger i linje med vad man själv uttalat. Skatteverkets 

uttalanden kan därför anses utgöra en de-facto gällande rätt, där man kan utkristallisera 

gränsen mellan tillåtna och otillåtna upplägg. Enligt Skatteverket ska enstaka och tillfälliga 

                                                
31 Prop 1990/91:110 s. 703. 
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insatser inte innebära en verksamhet i betydande omfattning, men heltid behövs inte heller.32 

Enstaka och tillfälliga insatser synes ha en sådan sporadisk karaktär att 30 % av heltid är en 

för hög gräns, men å andra sidan uttalar Skatteverket att det kan ”komma i fråga” att även 

icke-anställda kan anses verksamma i betydande omfattning om det de gör har stor betydelse 

för vinstgenereringen i bolaget. Jag ska utveckla detta rekvisit i ett eget avsnitt nedan. 

 För den kvantitativa delen kan dock sägas att det antyder att en aktivitet märkbart lägre än 

30 % kan vara tillräckligt för att en andel ska anses kvalificerad. Detta måste dock 

kombineras med att individen ska vara viktig för vinstgenereringen, varför man inte ensamt 

kan urskilja en lägstanivå för verksamhet i betydande omfattning ur det uttalandet. I 

propositionen33 nämns också att en individuell bedömning måste göras för varje företag med 

hänsyn till företagets storlek och övriga omständigheter. Möjligen kan det vara samma sak 

som Skatteverket åsyftar med uttalandet att det krävs att någon är viktig för vinstgenereringen 

för att det ska ”komma i fråga” att någon är kvalificerat verksam som icke-anställd. 

Sammanfattningsvis skulle det kunna utläsas som att en aktivitet som är lägre än 30 % typiskt 

sett inte ska innebära verksamhet i betydande omfattning om det inte är kombinerat med vikt 

för vinstgenereringen. Då enstaka, sporadiska insatser betonats i olika källor ligger gränsen 

förmodligen lägre än 30 % av heltid, även om inga kvantitativa uttalanden gjorts på området. 

Ett hypotetiskt exempel kan göras att 10 % är en rimlig avvägning. Detta skulle innebära en 

insats om fyra timmar per arbetsvecka, vilket rimligen kan anses sporadiskt. Det kan dock 

icke desto mindre vara en pågående och kontinuerlig insats. Någon form av mer uppluckrad 

insats, exempelvis en som inte är tidsbestämd, talar sannolikt för att någon icke skall anses 

verksam i betydande omfattning. 

 Vad gäller en övre gräns i anslutning till uttalandet att ”heltid inte behövs” kan det antas 

att 30 % kan utgöra en sådan gräns. Det föreligger inga tungt vägande skäl att stipulera en 

högre gräns, exempelvis för att skydda delägare. En verksamhet om 30 % av heltid kan 

förmodligen aldrig falla inom definitionen ”enstaka eller tillfälliga insatser”, varför en 

presumtion bör föreligga att en insats som är större än 30 % innebär en verksamhet i 

betydande omfattning.  

3.2.2 Position i bolaget – styrelse, VD med mera 
 
I samma uttalande som i avsnittet ovan har Skatteverket uttalat sig huruvida det spelar roll 

vilken position man har i bolaget då bedömningen ska göras om någon varit verksam i 

                                                
32 RSV 2001:19. 
33 Prop 1989/90:110 s. 703.  
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betydande omfattning. En verkställande direktör bör regelmässigt anses verksam i betydande 

omfattning i ett fåmansföretag. 34 Till denna kategori ska även ”högre befattningshavare” 

inräknas, vilket innebär sådana som är direkt underordnade VD. Exempel på sådana 

befattningar är vanligen ekonomichef, personalchef, försäljningschef osv. Positioner med 

rapporteringsskyldighet till antingen styrelse eller VD är alltså sådana som regelmässigt 

innebär en verksamhet i betydande omfattning för innehavaren. Denna ordning är riktig av två 

olika skäl. Grundsyftet med reglerna är att företagsledare inte ska kunna tillskansa sig 

otillbörliga fördelar genom bolagsbildning och omvandla arbetsinkomster till 

kapitalinkomster. En dylik högre position innebär också vanligen oreglerad arbetstid, vilket 

vanligen utmynnar i en arbetsinsats som kvantitativt sett är mer omfattande än en 

heltidsanställning. Att en viss personkrets med arbetsledande ställning ska anses kvalificerat 

verksamma bekräftas också i förarbeten.35  

Det kan här vara av intresse att utreda mer tveksamma fall. Likt antytt ovan bör det vara 

väldigt svårt för en person med arbetsledande ställning att inte anses inneha en kvalificerad 

andel. Eventuella övriga delägares situation är något mer tveksam (såvida de inte är 

närstående till någon med arbetsledande ställning). I avsnittet kring den kvantitativa insatsen 

konstaterade jag att det föreligger en presumtion mot att insatser under 30 % av heltid innebar 

en verksamhet i betydande omfattning. En parallell kan här dras till förevarande resonemang 

kring positionen i bolaget. Har en person inte en arbetsledande ställning skall denne 

regelmässigt inte anses vara verksam i betydande omfattning. Denna presumtion kan dock 

genombrytas på samma vis som gäller för kvantitativt lågintensiva insatser, nämligen om 

personen ifråga har stor betydelse för vinstgenereringen i bolaget. Jag utreder detta rekvisit 

närmare nedan. Anställda som inte innehar en arbetsledande ställning kan därför i regel inte 

anses inneha kvalificerade andelar. Omvänt gäller då att de inte får ha stor betydelse för 

vinstgenereringen i bolaget. Skatteverket uttalar också att det kan komma ifråga att 

underordnade chefer anses verksamma i betydande omfattning i mindre företag. 36 Det bör 

vara liktydigt med att ha stor betydelse för vinstgenereringen.  Enligt min mening tyder detta 

på anställda där ger upphov till en större andel av omsättningen än i ett större företag. 

Skillnaden mellan en vanlig ”anställd” och en underordnad chef är inte utredd, men bör inte 

vålla större problem i rättstillämpningen. En naturlig följd av att vara verksam i ett litet 

företag bör vara ett mer övergripande ansvar för vissa saker än i ett stort företag där möjligen 

                                                
34 RSV 2001:19. 
35 Prop 1989/90:110 s. 703.  
36 RSV 2001:19 
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en anställd finns för varje specifikt uppgiftsområde. Gränsen mellan en vanlig anställds 

position och en underordnad chefsposition torde därför vara mer flytande i ett litet företag. 

Enligt min syn bör både underordnade chefers och anställdas insats prövas, och deras andelar 

anses kvalificerade enbart om de har stor betydelse för vinstgenereringen. Detta då gränsen 

mellan de två är alltför vag för att definieras allmängiltigt för alla fåmansföretag.  

Angående styrelsearbete bör detta hänga samman relativt tätt med den kvantitativa 

insatsen. Resonemanget där enstaka och tillfälliga insatser inte anses vara en verksamhet i 

betydande omfattning borde primärt inrikta sig på sådana uppgifter som normalt utförs av en 

styrelseledamot. Vidare yttrar Skatteverket att sådant styrelsearbete som avses är sådant som 

utförs i ett företag som har VD och anställd personal.37 Det bör dock ej förutsättas att sådana 

poster finns, utan att det styrelsearbete som utförs inte överlappar sådana uppgifter som 

normalt utförs av VD och anställd personal. Detta stämmer väl överens med bedömningen att 

VD normalt är kvalificerat verksam, och att personal kan vara det om de har stor betydelse för 

vinstgenereringen. För styrelseledamöter bör en stark presumtion föreligga mot att de skall 

anses inneha kvalificerade andelar. Sedvanligt deltagande i styrelsemöten bör därför aldrig 

innebära att någon anses verksam i betydande omfattning. 

 

3.2.3 Vinstgenerering och verksamhetens art 
 
Ett av de ursprungliga målen med den speciella regleringen kring fåmansföretag var att inte 

konsulter skulle ”sätta sig på bolag” och därigenom ta upp arbetsinkomster i inkomstslaget 

kapital.38 En utgångspunkt för detta resonemang är att det rör sig om kvalificerat arbete, eller i 

vart fall sådant arbete som innebör en hög intjäningsförmåga. En sådan intjäningsförmåga 

skall enligt skatteförmågeprincipen utnyttjas. Tanken med att hänföra inkomster deklarerade 

som kapital till tjänst är att resultatet av en egen arbetsinsats inte kan vara en kapitalinkomst.39 

Som en egen jämförelse kan jag påpeka att konsulters arbetsinsats oftast kan mätas relativt 

konkret mot fakturerad tid osv. men en anställds arbetsinsats kan vara mer svårvärderad. 

Exempelvis är det väldigt svårt att avgöra hur stor del en industriarbetare äger i en färdig 

industriprodukt om denne skulle få del av vinsten på det sättet. Sådana insatser avlönas istället 

nästintill uteslutande genom en schabloniserad lön, exempelvis per timme, som faller inom 

                                                
37 A.a. 
38 Lodin m.fl.,  Reformerad ägarbeskattning  s. 30f. 
39 SOU 2002:52 s. 110. 
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inkomstslaget tjänst. Av naturliga skäl är det därför lättare att avgöra exempelvis konsulters 

del i vinstgenereringen i ett företag.  

Det uppkommer större svårigheter att avgöra vad som bör hänföras till en egen arbetsinsats 

när andra parametrar, exempelvis anställdas arbetsinsats tas med i beräkningen. 

Ursprungligen skulle det finnas en säkerhetsventil i 3:12-reglerna som säkerställde att man i 

varje enskilt fall kunde ta hänsyn till faktiska omständigheter, så att endast den egna 

arbetsinsatsen blev föremål för beskattning.40 En sådan undantagsregel ansågs dock för 

svårtillämpad då ingen, enligt lagstiftaren, egentligen kunde veta vad som skulle hänföras till 

tjänst respektive kapital.41 Därför infördes en schablonisering, som nu återfinns i 57:22 för 

kapitalvinst respektive 57:20a för utdelning där den inkomst som kan beskattas i tjänst 

begränsas. På så vis anses reglerna inte slå fel då inkomster inte beskattas såsom en egen 

arbetsinsats om de är väldigt höga.  

Desto större vinsten är, desto mer sannolikt är det att inkomsten bör hänföras till kapital, då 

vinsten då förmodligen härrör från anställdas insatser m.m. För egen del anser jag 

resonemanget att en undantagsregel skulle vara svårtillämpad relativt bakvänt, då ventilens 

funktion var att kunna beakta speciella omständigheter. Kunde man då i ett enskilt fall klart se 

att en viss inkomst inte kunde hänföras till en andelsägares egen arbetsinsats, utan till 

exempelvis anställdas arbetsinsats, borde det stå klart att sådan skulle hänföras till kapital. 

Frågan som uppstod bör rimligen ha varit hur den skattskyldige på ett betryggande sätt skulle 

kunna bevisa att en viss inkomst skulle hänföras till kapital istället för tjänst. Nackdelen med 

dagens schablonisering är att reglerna kan slå fel, och att de är trubbigt avgränsade vilket gör 

att de slår hårdare mot vissa branscher än andra. Exempelvis kan ett litet företag i den 

finansiella sektorn kanske ha väldigt högavlönade delägare vilka som anställda någon 

annanstans hade drabbats av en hård progressiv beskattning. Detta hör samman med faktumet 

att olika branscher generellt sett har olika lönelägen. I förarbeten har det också uttryckts att en 

lön som är normal för ett visst arbete bör utgå, och all inkomst därutöver skall beskattas i 

inkomstslaget kapital.42 Icke desto mindre kan anföras, att även om en relativt låg normallön 

finns i branschen där man är verksam, så gäller ändå den grundläggande principen att den 

ersättning som man kan få från sitt företag också innebär ens egen skatteförmåga, oavsett hur 

mycket en ”normalchef” i branschen brukar tjäna och därmed utge i skatt.  

                                                
40 Prop 1989/90:110 s. 468.  
41 Prop 1990/91:54 s. 221. 
42 Prop 1990/91:54 s. 220.  
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Som VD för ett företag ägnar man sig huvudsakligen åt två olika funktioner, en 

administrativ funktion och en entreprenörsfunktion.43 Den förstnämnda har en mer mekanisk 

karaktär, den andra är mer riskbärande och innovativ. Administrativt arbete mynnar 

regelmässigt i ersättning i inkomstslaget tjänst, då det är en pågående uppgift av mer stabil 

karaktär. Hur väl affärssatsningar utfaller är tätare sammankopplat med värdet på aktier m.m, 

varför sådana oftare bör beskattas i inkomstslaget kapital. Det administrativa arbetet för en 

VD kan vara av kvalificerad karaktär, det är inte enbart entreprenörsfunktionen som 

värdesätts högt. Med ledning av resonemanget att entreprenörsdelens utfall bör beskattas i 

kapital, måste också den administrativa delen av VD-arbetet sedd för sig innebära en hög 

intjäningsförmåga som är av stor betydelse för vinstgenereringen. Detta ligger i linje med 

resonemanget ovan att vissa positioner i princip automatiskt innebär verksamhet i betydande 

omfattning för innehavaren, däribland VD-posten.  

Genom slutsatsen att positioner med hög intjäningsförmåga eller kvalificerade 

arbetsuppgifter i regel innebär verksamhet i betydande omfattning, kan något sägas om 

betydelsen av verksamhetens art. Skatteverket har uttalat att gemensamt bedrivna 

verksamheter såsom konsult- och kunskapsföretag normalt sett bedrivs så att alla delägare ska 

anses verksamma i betydande omfattning.44 Sammanläst med kravet på att en anställd ska 

vara av betydelse för vinstgenereringen kan man ur detta utläsa att sådana delägare i vart fall 

inte bör stå för någon signifikant mindre intjäning än andra delägare. Därav bör enligt min 

mening verksamheten anses gemensamt bedriven. Denna princip har delvis kommit till 

uttryck genom lagstiftning. I 57:3 2 st. stadgas att om flera delägare varit verksamma i 

betydande omfattning skall de anses vara en delägare. På så sätt kan inte ett fåtal förfoga över 

mer än halva bolaget, och resterande delägare icke anses inneha kvalificerade andelar. I 

förarbeten nämns att betydelsen för vinstgenereringen ska bedömas med hänsyn till företagets 

storlek och övriga omständigheter.45 Den praktiska tillämpningen är att bolag där delägarna 

ägnar sig åt likartade uppdrag och omsätter relativt likartade summor sinsemellan är att 

betrakta som ett fåmansföretag där alla delägare är kvalificerat verksamma. Grundprincipen 

att höginkomsttagare också skall beskattas som sådana utan möjlighet till bolagsmässiga 

vinstdispositioner lyser här igenom.  

 

                                                
43 SOU 2002:52 s. 226.  
44 RSV 2001:19. 
45 Prop 1989/90:110 s.703. 
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3.2.4 Sammanfattning och egna reflektioner kring förarbeten och utredningar 
 
Huruvida en delägare ska anses inneha en kvalificerad andel, alltså vara verksam i betydande 

omfattning, är ett svårtolkat rekvisit som kan angripas från olika synvinklar. 

När det gäller den kvantitativa delen kan sägas att enstaka och tillfälliga insatser i ett bolag 

normalt inte medför att någon anses kvalificerat verksam. En viss osäkerhet råder var gränsen 

mellan enstaka och tillfälliga insatser och en stabil, pågående insats går. Det bör dock kunna 

konstateras att verksamheter som motsvarar mer än 30 % av en heltidsanställning 

regelmässigt ska anses vara en betydande arbetsinsats. Understiger arbetsinsatsen kvantitativt 

30 % bör det föreligga en presumtion mot att andelen är kvalificerad. Denna presumtion kan 

dock brytas om det kan visas att insatsen har varit av stor betydelse för vinstgenereringen i 

bolaget. En nedre gräns bör dras vid enstaka insatser såsom deltagande i styrelsemöten, där 

bör inte ens en stor betydelse för vinstgenereringen innebära att andelen blir kvalificerad.  

Positionen i bolaget för en delägare kan också vara av betydelse för bedömningen om en 

andel ska anses vara kvalificerad. Högre befattningshavare såsom VD och chefer direkt 

underställda VD bör regelmässigt anses verksamma i betydande omfattning. Detta beror på att 

syftet med reglerna är att företagsledare inte ska utnyttja egna bolag för att tillskansa sig 

otillbörliga skattefördelar. Återkopplat till det kvantitativa resonemanget brukar också 

ledande befattningshavares insats tidsmässigt ligga i linje med, eller överskrida en normal 

heltidsanställning. I mindre företag kan en krets personer som inte är direkt underordnade 

styrelse eller VD anses kvalificerat verksamma, beroende på omständigheterna i det specifika 

företaget. Rekvisitet synes även här vara att dessa skall ha haft stor betydelse för 

vinstgenereringen för att anses inneha kvalificerade andelar. Andra anställda än VD och 

denne direkt underställda befattningshavare bör alltså ej presumeras vara verksamma i 

betydande omfattning, om inte omständigheter som skapande av en större del av omsättningen 

pekar åt andra hållet. Styrelseledamöter bör inte anses kvalificerat verksamma så länge de inte 

överlappar vad anställda eller VD annars skulle utföra i bolaget.  

Vad gäller vinstgenereringen kan denna relativt konkret mätas i hur en anställd bidragit till 

omsättningen i ett företag. I vissa företag med exempelvis timdebitering för tjänster är det 

enkelt att se vad varje delägare bidragit med. I sådana företag är verksamheten ofta 

kunskapsorienterad och alla delägare bedriver likartad verksamhet. Sådan verksamhet anses 

gemensamt bedriven, och den omsättning som varje delägare står för behöver förmodligen 

inte vara en stor andel av den totala – kravet bör istället vara att skapad omsättning hos en 

delägare inte är väsentligt lägre än hos de andra. På grund av svårigheter att mäta mer diffusa 
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insatser, exempelvis arbete på en fabrik som har del i färdigställandet av en produkt, brukar 

sådant arbete avlönas schabloniserat (med exempelvis timlön). Det bör därför inte uppstå 

gränsdragningsproblem kring detta och andra insatser som konkret kan mätas (exempelvis 

debiterade timmar). Grundsyftet med 3:12-reglerna är att höginkomsttagare skall beskattas 

progressivt och inte placera tjänsteinkomster i inkomstslaget kapital. Därför är kvalificerade 

uppgifter som utmynnar i en hög intjäningsförmåga typiskt sett sådana som innebär stor 

betydelse för vinstgenereringen. Det kan noteras att högavlönade yrkesgrupper som 

advokater, läkare och mäklare angavs som måltavlor för regleringen då denna infördes – 

sådana som kan ”sätta sig på bolag”.   

 

3.3 Verksam i betydande omfattning i praxis 
 
I detta avsnitt riktar jag min uppmärksamhet mot samma frågor som i det tidigare avsnittet. 

Där beskrev jag dock hur de olika rekvisiten kan tolkas enligt förarbeten och andra utredande 

källor. Nedan kommer analysen att riktas mot praxis för att utreda om rättsutvecklingen ligger 

i linje med de tolkningar som kan göras utifrån de ursprungliga källorna. Vissa rättsfall kan 

beröra flera av frågorna och behandlas fler än en gång (dock med varierande infallsvinkel). 

 

3.4 Omfattning av arbetsinsats – ”betydande” 
 
 
I RÅ 1999 not. 187 utreds frågan hur en kvantitativt begränsad insats kan vägas mot betydelse 

för vinstgenereringen. Målet gällde vissa immateriella rättigheter som överlåtits till ett bolag 

för att där förvaltas. Det fanns en verksam VD och ytterligare en anställd som skötte den 

löpande förvaltningen av bolaget. Frågan var om den person som överlåtit de immateriella 

rättigheterna skulle anses verksam i betydande omfattning genom att han varit särskilt viktig 

för vinstgenereringen. Till en början kan sägas att hans insats kvantitativt var mycket 

begränsad då han fungerade som ledamot i styrelsen, och vid ett fåtal tillfällen hade yttrat råd 

eller rekommendationer till de övriga i bolaget samt skrivit under några kontrakt. Ägarmässigt 

hade han kontroll över bolaget. Regeringsrätten uttalar i linje med förarbetena att en 

styrelseledamot inte utan vidare skall anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka 

insatser som inneburit stor betydelse för vinstgenereringen i bolaget. Domstolen uttalar också 

att endast arbetsinsatsen i bolaget ska beaktas. Detta innebär att den tid som togs i anspråk för 
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att skapa litterära verk, vilkas rättigheter sedan överlåtits till bolaget, inte kan beaktas i 

bedömningen huruvida någon varit kvalificerat verksam. Avgörandet ligger i linje med min 

tolkning av förarbetena, där det i princip aldrig kan vara så att en styrelseledamot som endast 

deltar i sedvanligt styrelsearbete är kvalificerat verksam. I målet stärks detta faktum av att det 

finns andra anställda som sköter bolagets förvaltning. Ingen risk finns således att de 

sporadiska insatserna som styrelseledamot övergår i något slags löpande arbete med bolaget.  

I RÅ 2000 not. 164 behandlas en styrelseledamots eventuellt stora betydelse för 

vinstgenereringen. Fallet gällde en delägare som enligt egen utsago innehaft kvalificerad 

andel och sedan deklarerat all inkomst i inkomstslaget kapital ett senare år. Skatteverket 

motsatte sig en sådan ordning, och kammarrätten uttalar att det åligger den skattskyldige att 

visa att en deklaration kan ske som yrkat (med deklarerad kapital- istället för tjänsteinkomst.) 

Delägaren hade arbetat halvtid i bolaget med enklare göromål, och detta ansågs inte 

tillräckligt för att ha varit verksam i betydande omfattning. Aktiefördelningen är något oklar, 

men förmodligen samägde den klagande hälften av aktierna i bolaget med sin make. Frågan 

som nådde regeringsrätten kom därefter att inriktas på om maken varit betydelsefull för 

vinstgenereringen och därmed skulle kvalificera både sin egen och hustruns andel. De skäl 

som åberopades av Skatteverket för att maken skulle anses verksam i betydande omfattning 

var hans ställning som aktieägare, styrelseledamot, firmatecknare samt finansiär. Vad gäller 

hans konkreta aktivitet i bolaget åberopades undertecknande av vissa kontrakt (hyreskontrakt 

för affärslokaler) som ska ha varit viktiga för vinstgenereringen. Regeringsrätten understryker 

att makens insats som styrelseledamot där han undertecknat vinstinbringande kontrakt står i 

överensstämmelse med uttalandet i förarbeten att enstaka insatser av stor betydelse för 

vinstgenereringen inte skall räknas, så länge som de inte är kontinuerliga. Detta stärker alltså 

den slutsats som presenterades i det förra rättsfallet då slutet är likartat.  

Vad som tillkommit i detta rättsfall är primärt att hustrun trots arbete motsvarande en 

halvtidsanställning, aktieinnehav och firmateckningsrätt inte ansågs verksam i betydande 

omfattning. Min slutsats ovan från förarbetena att en verksamhet omfattande mer än 30 % av 

en heltidsanställning automatiskt blir en kvalificerad verksamhet verkar härmed ha ändrats i 

praxis. Det skulle kunna förklaras så att en presumtion föreligger när aktiviteten är större än 

30 %, men att denna kan brytas om vederbörande visas vara icke-betydande för 

vinstgenereringen i bolaget. Detta torde vara om aktiviteten består i enklare göromål utan del i 

konkret affärsutveckling som i detta fall. Värt att påpeka är dock att Regeringsrätten inte 

behandlar denna fråga. Det kan betyda att de tyst godtar Kammarrättens resonemang, eller att 

de helt enkelt bortsett från att behandla det. Att dra absoluta slutsatser från detta är därför 
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vanskligt. En logisk ordning vore dock att se det som en genombruten presumtion då hustrun 

inte varit viktig för vinstgenereringen. En sådan tolkning skulle inte stå i strid med de 

slutsatser som jag dragit av förarbetena.  

Huruvida vissa arbetsinsatser kan anses vara av stor betydelse trots att de är kvantitativt 

begränsade är en komplicerad fråga när det gäller att dra en gräns mot vinster som skapats på 

annat sätt, exempelvis då kapitaltillgångar ökat i värde. Jag skall här presentera två rättsfall 

som behandlar problematiken. Det första rättsfallet, RÅ 2002 not. 140 gäller avyttring av ett 

fastighetsbolag. 

De mest värdefulla resonemangen i fallet görs av Kammarrätten som gör flera materiella 

yttranden. Regeringsrätten ändrar dock sedan bara beräkningen av skatten och gör ingen 

ändring i sak, varför även Kammarrättens uttalanden bör ses som betydelsefulla. I fallet hade 

andelar i ett fastighetsbolag avyttrats till ett pris som Skatteverket ansåg vara för högt, bland 

annat då en skattereserv ej beaktats. Kammarrätten inleder med att konstatera, i likhet med 

Länsrätten, att enbart företagna transaktioner som skapar ett visst övervärde i ett bolag inte 

innebär att de som utfört transaktionerna automatiskt blir verksamma i betydande omfattning. 

Dock medför den omständigheten att två delägare ensamma haft ansvar för bolagets skötsel 

och även varit de som utfört den dagliga verksamheten i det att deras andelar ska anses 

kvalificerade. Den skattskyldige anförde att den dagliga verksamheten med byggverksamhet 

varit försvinnande liten i jämförelse med värdeökning på ägda fastigheter, som alltså skulle 

vara en effekt av fastighetsmarknaden och inte någon egen arbetsinsats. Då den skattskyldige 

och de som svarat för bolagets skötsel var närstående ansågs dock allas andelar vara 

kvalificerade. Vad som kan utläsas ur målet är att är av mindre relevans hur olika intäkter 

uppstått under förutsättning att någon konstaterats kvalificerat verksam. Det faktum att två 

delägare ensamma svarat för bolagets skötsel och den dagliga verksamheten gör att andelarna 

i dess helhet, och vinst som kan utdelas på grund av dessa, blir föremål för 3:12-beskattning. 

Det kan tyckas en aning stelbent, men blir följden av att man har använt schabloniserade 

takbelopp istället för en säkerhetsventil för individuella bedömningar.  

Värt att notera är dock att enbart inblandning i transaktioner som medför värdeökning inte 

utan vidare innebär en verksamhet i betydande omfattning. Just detta uttalande har dock 

Regeringsrätten dock inte upprepat då den frågan är ”avklarad”. Detta pekar dock på att 

bedömningen gäller om andelar kan anses kvalificerade på den grunden att delägarna skött 

bolaget – inte att de varit inblandade i transaktioner. En sådan bedömning hade inte kunnat 

ske om man inte först godtagit att transaktionerna i sig inte medför att andelarna är 
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kvalificerade. Därför bör detta uttalande kunna ses som betydelsefullt, även om det inte 

explicit behandlas av Regeringsrätten.  

Det andra fallet som rör handel med andelar i fastighetsförvaltande bolag är RÅ 2007 ref. 

15. Den årliga tidsmässiga insatsen av andelsägaren var mycket begränsad, men verksamheten 

att förvalta fastigheter var också av vikt i målet. Andelsägaren hade förvisso svarat för 

skötseln av bolaget i den mån att ha utfärdat fakturor, men i övrigt hade hyresgäster bekostat 

fastighetsskötsel osv. Kammarrätten anförde att han måste vara av betydelse för 

vinstgenereringen då han ensam svarat för det administrativa arbetet. I Regeringsrätten 

underströks att arbetsinsatsen varit begränsad till cirka 2,5 timmar per år, alltså en kvantitativt 

sett nästintill obefintlig insats. Den skattskyldige yrkade också att vinster från 

fastighetsförvaltande bolag inte kunde bli vinster som skulle träffas av 3:12-reglerna, då 

vinster från fastighetsinnehav endast indirekt kan härledas till ägarens arbetsinsats. 

 Regeringsrätten ansåg att vinsten i huvudsak hade uppstått på grund av en gynnsam 

utveckling på fastighetsmarknaden, något som den sökande obestritt påvisat. Detta i 

kombination med den ytterst begränsade kvantitativa insatsen innebar att andelsägaren inte 

ansågs ha varit verksam i betydande omfattning. I sammanhanget tycker jag det är värt att 

lyfta fram Skatteverkets argumentation, som enligt min mening ter sig något märklig. 

Myndigheten anför att det inte har varit meningen att införa något undantag från 3:12-reglerna 

för fastighetsförvaltande bolag, vilket förmodligen är en riktig tolkning av reglerna. 

Motiveringen är desto märkligare. Skatteverket anför att om en vinst som skulle kunna 

härröra både från en arbetsinsats och en marknadsutveckling skulle det vara omöjligt att 

avgöra vad som skulle vara vad. Det återkopplar delvis till motiveringen varför en 

säkerhetsventil inte infördes i 3:12-reglerna, just på grund av de svårigheter som finns med att 

dra en gräns mellan kapital- och tjänsteinkomster. I ett mål som detta där det är obestritt att en 

viss vinst beror på en uppåtgående trend på fastighetsmarknaden finner jag det märkligt att 

låsa fast sig vid påståendet att det är omöjligt att avgöra vilken inkomst som ska hänföras till 

vilket inkomstslag. Vad som kan utläsas som unikt i målet är att även om en person svarar för 

hela den administrativa driften kan denne undslippa att träffas av 3:12-reglerna, om 

arbetsinsatsen är av mycket begränsad kvantitativ omfattning. Skillnaden mot det tidigare 

beskrivna målet med fastighetsförvaltning var att det i detta mål mer explicit framgick att 

arbetsinsatsen var mycket begränsad, i kombination med ett påvisande att 

fastighetsmarknaden på egen hand orsakat en vinst.  

Som nyansering kan ytterligare ett rättsfall nämnas, KR 5631-11. Det är från 

Kammarrätten i Stockholm och har således mindre tyngd än ett avgörande från Högsta 
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Förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten i genomgångna domar), men sakomständigheterna är 

något av en hybrid av de tidigare genomgånga fallen varför en genomgång av det kan vara 

principiellt intressant. Fallet gällde en person som fortsatt inneha en styrelsepost i bolaget och 

även fungerat som kamrer efter sitt tillbakaträdande från VD-posten. Domen vann laga kraft 

den 13 juli 2012 och är därför ett av de mest aktuella målen på området. Saken gällde 

inkomsttaxering 2009, alltså inkomster för beskattningsåret (året innan, 2008) och de fem 

föregående åren, alltså 2003-2008 i enlighet med 57:4, där perioden under vilken 

verksamheten ska prövas bestäms (femårsregeln). Den skattskyldige avgick som VD år 2000, 

vilket gör att denna position som annars per automatik innebär verksamhet i betydande 

omfattning faller utanför perioden som ska bedömas. Under fem av de sex beskattningsåren 

som bedöms, 2003-2007 fungerade han som kamrer i bolaget. Han svarade då för ekonomisk 

redovisning och rapporterade till bolagets nye VD. Han fungerade också som 

styrelseordförande under hela bedömningsperioden 2003-2008 och hade rätt att teckna 

bolagets firma. Kammarrättens resonemang skiljer sig något från Regeringsrättens domskäl i 

de mål jag tidigare presenterat. Domstolen framhäver att han grundat och varit VD för ett 

annat konsultföretag inom branschen och att han måste besitta en mycket stor kompetens och 

erfarenhet. Av denna anledning skall han ha haft stor betydelse för bolagets verksamhet. När 

man bedömer betydelsen ska hänsyn tas till företagets storlek och andra omständigheter. 

 Likt jag beskrivit i avsnittet ovan om olika positioner i bolaget så krävs det mindre ansvar 

för att anses kvalificerad i ett litet bolag än i ett stort. I förevarande fall rapporterade den 

skattskyldige direkt till VD, vilket skulle kunna likställas med en högre befattningshavare. 

Det måste dock sägas att vederbörande här enbart varit bokföringsansvarig i den dagliga 

verksamheten, utan någon påtaglig ledarroll. Det kan jämföras med RÅ 2000 not. 164 där en 

styrelseledamot och aktieägare tilläts arbeta halvtid i bolaget med ”enklare göromål”. Såvida 

det rör sig om sådana enklare göromål bör alltså inte verksamheten som kamrer ses som något 

som innebär att en andel är kvalificerad. Vad gäller erfarenhet som grund för betydelsen är det 

något tveksamt huruvida detta egentligen bör beaktas.  

I RÅ 1999 not. 187 där en författare överlåtit rättigheter till ett bolag konstaterades att det 

bara var arbetsinsatsen under den relevanta femårsperioden som kunde ligga till grund för 

bedömningen om någon varit betydelsefull för vinstgenereringen. Att lägga erfarenhet till 

grund för slutsatsen att en andel ska anses vara kvalificerad är alltså inte förenligt med 

regeringsrättens dom. Styrelseengagemanget är inget som behandlas av Kammarrätten, varför 

man kan anta att det sedvanliga styrelsearbetet här ej medför någon verksamhet i betydande 

omfattning, vilket ligger i linje med tidigare avgöranden. Knäckfrågan i målet bör alltså bli 
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huruvida den skattskyldige i sin roll som kamrer varit viktig för vinstgenereringen. Vad det 

verkar har han inte tagit del i det inkomstbringade arbetet som konsult, utan enbart utfört 

redovisning. Jag har konstaterat ovan att en gemensamt bedriven verksamhet, där konsult- 

eller kunskapsföretag är typfallet, innebär att de flesta som är betydelsefulla för 

vinstgenereringen förmodligen skall stå för en relativt likartad del av omsättningen. I det här 

fallet verkar det som om han som kamrer inte står för någon omsättning alls. Jag finner det 

därför mycket tveksamt att han skulle varit betydelsefull för vinstgenereringen sedan han 

avgick som VD. Till sist lägger domstolen vikt vid en konkurrensklausul där det stadgas ett 

förbud för den skattskyldige att bedriva konkurrerande verksamhet efter försäljningen av det 

aktuella bolaget. Detta talar enligt domstolen för att han varit särskilt betydelsefull för 

vinstgenereringen. Konkurrensklausuler är, likt sökanden påpekar, standard vid överlåtelse av 

bolag och behöver inte ha någon betydelse för hur den överlåtande har eller ska bedriva 

verksamhet. Icke desto mindre kan det tyda på att en viss nyckelkompetens finns hos den 

överlåtande personen, som givetvis kan vara av stor betydelse.  

Här är det dock mer eller mindre klarlagt att personen inte deltog i någon 

inkomstbringande verksamhet, varför konkurrensklausulen tillsammans med detta inte bör ges 

någon större betydelse. I RÅ 2007 ref. 15 som utretts ovan hade den skattskyldige ”av 

förbiseende” angett att han varit verksam i betydande omfattning på deklarationen. Detta 

bortsåg Regeringsrätten från och utredde istället de faktiska sakomständigheterna. Möjligen 

kan en konkurrensklausul tolkas på liknande sätt, ett bevisfaktum som kan överbryggas 

genom ett faktiskt konstaterande att vederbörande inte deltagit i den faktiska 

vinstgenereringen (skapat omsättning). Sammantaget sett tycker jag att Kammarrätten här 

med hänsyn till både förarbeten och tidigare praxis gör flera tveksamma bedömningar i 

domskälen.  

 

 

3.4.1 Position i bolaget – VD, styrelse med mera 
 

Likt nämnt ovan kan fallen på vissa sätt överlappa varandra i resonemangen. Vad gäller de 

eventuellt aktivt verksammas position i bolaget riktar jag särskilt fokus mot om ett 

bestämmande inflytande kan vara av betydelse för bedömningen om någon ska anses inneha 

en kvalificerad andel. Det första fallet jag skall redogöra för rör en revisor som också 

fungerade som ägare för ett företag, RÅ 2002 ref. 21. Fallet innehåller för övrigt en 
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välformulerad sammanfattning av 3:12-reglernas syfte; en person som äger och arbetar i ett 

fåmansföretag ska i största möjliga utsträckning beskattas på samma sätt som en löntagare 

som äger aktier i t.ex. ett börsnoterat bolag vid samma faktiska arbetsinkomst och 

kapitalinkomst (något ändrat för att passa in här, men budskapet är detsamma). Inför 

behandlingen i Regeringsrätten ställer Skatteverket frågan om det förhåller sig så att om en 

person är ende styrelseledamot, ende anställda samt enda ägare i en koncern och däri ingående 

bolag ska anses verksam i betydande omfattning endast på den grunden.  

I målet har det framkommit att den skattskyldiges arbetsinsats varit relativt begränsad och 

att den värdeökning som skett i bolaget berott på yttre faktorer. Regeringsrättens motivering 

är inte särskilt utförlig, men de godtar i stort förklaringen att köparen av bolaget var 

angelägen, varför priset trissades upp. Detta styrker att det inte var den skattskyldige som 

genom en egen arbetsinsats ökade värdet på bolaget. Det viktiga som kan utläsas ur rättsfallet 

är att även om någon formellt innehar hela makten över ett bolag och arbetar i det så kan en 

värdeökning ske av andra skäl. En parallell kan dras till rättsfallet med fastigheter där 

regeringsrätten fastslog att enbart inblandning i transaktioner som senare medför vinst inte 

innebär att någon är verksam i betydande omfattning. En presumtion föreligger alltså inte att 

någon är betydelsefull för vinstgenereringen även om denne är den ende som kan utföra saker 

som inte normalt ankommer på anställda (inklusive VD).  

Jag har tidigare berört en diskussion kring normallöner, där en normal lön inom en 

bransch, eller för ett visst arbete skulle kunna utgöra ett riktmärke för hur gränsen mellan 

tjänste- och kapitalinkomst skall dras. I RÅ 1987 ref. 113 står lönenivåerna i centrum. 

Egentligen handlar fallet inte om en viss andel ska anses kvalificerad eller ej likt i alla andra 

beskrivna fall, utan vilken inkomstnivå som är rimlig. Ett visst beaktande av betydelse för 

vinstgenereringen finns också med. En make och hustru bedrev ett bolag tillsammans. Maken 

svarade för utveckling av verksamheten medan hustrun skötte ekonomi och administration. 

Då maken varit väldigt viktig för vinstgenereringen och bolagets existens ansågs hustruns 

relativt höga lön oskälig då maken inte uttagit lön. Makarna hade fördelat lönen mellan sig på 

ett visst sätt för att undvika progressiv beskattning hos maken. Kontentan är att arbete av mer 

underordnad karaktär – eller sådant som inte är betydande för vinstgenereringen är lättare att 

klassa som tjänsteinkomst då sådan inkomst från enklare göromål typiskt sett inte härrör från 

något annat än en arbetsinsats. Omvänt betyder detta att man med större säkerhet kan säga att 

en deklarerad kapitalinkomst skäligen bör tas upp som en sådan ju lättare det är att konstatera 

en normallön för vissa arbetsuppgifter. Lönen är en tydlig signal på hur en tjänst ska bedömas, 

likaledes som titeln. En alltför hög lön signalerade här att någon skulle ses som betydelsefull 
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för vinsten, trots att så inte var fallet. Olika skenupplägg kan därför genomskådas genom en 

jämförelse mellan en skälig lön och personens formella titel i bolaget.  

 

3.4.2 Vinstgenerering och verksamhetens art 
 

Vad gäller vinstgenereringen kan man inledningsvis nämna att frågan som uppkommer 

ofta är kopplad till frågor kring hur en värdeökning uppstått, genom en marknadsreaktion eller 

till följd av en arbetsinsats. Ett rättsfall som tydligt pekar på problematiken är RÅ 2008 ref. 58 

som gällde vissa arbetsinsatser som utfördes innan en nyemission.  Det är alltså något som 

tydligt rör sig i området där man traditionellt enbart har kapitalvinster (aktiehandel), men där 

insatserna här utförts i ett fåmansföretag. Fallet gäller en tillämpning av 57:5, den s.k 

utomståenderegeln. Om utomstående äger betydande del av bolaget (i regel 30 % eller mer), 

ska andelar anses kvalificerade bara om särskilda skäl finns. Dessa särskilda skäl ska i regel 

vara att innehavarna av andelarna varit betydelsefulla för vinstgenereringen, trots att de 

innehar mindre än 70 % av aktierna. Bedömningen har en lite speciell karaktär då 

Regeringsrätten inledningsvis konstaterar att aktierna är kvalificerade – normalt sett är det 

slutsatsen om de befunnits verksamma i betydande omfattning. Frågan är dock materiellt 

likartad då en arbetsinsats ska föranleda att utomståenderegeln inte tillämpas.  

Förhandling om licensavtal och upprättande av olika dokument som möjliggjorde 

nyemissionen anses av regeringsrätten vara av sådan art att andelarna ska anses kvalificerade. 

Även om verksamheten reellt påbörjades senare med anställningar och systemutveckling ska 

möjliggörandet av nyemission anses vara tillräckligt viktigt för vinstgenereringen. Det 

framgår av fallet att arbetsinsatsen inte varit särskilt kvantitativt omfattande. Det viktiga i 

fallet synes vara att även om insatsen varit tidsmässigt begränsad, så har andelsägarnas egna 

insatser möjliggjort själva nyemissionen där värdet på bolaget ökade. Förutom de 

administrativa åtgärder som krävdes är förmodligen förhandlingen om licensavtal 

betydelsefull. Det är elementet som särskiljer detta fall från handel med en vanlig börsaktie 

som privatperson. Identifiering och utvärdering av en affärsidé måste genomföras även vid 

sedvanlig börshandel, då företag med dåliga affärsidéer förmodligen inte ger en investerare 

avkastning. En jämförelse med fastighetsrelaterade mål är också på sin plats. I RÅ 2002 not. 

140 konstaterades att enbart införsäljning av fastigheter inte i sig utgjorde en verksamhet i 

kvalificerad omfattning. Att döma av detta borde då inte heller införsäljning av en affärsidé 

rent formellt ses som något som föranleder att en andel ska anses kvalificerad. Vid 
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fastighetstransaktioner sker också vissa administrativa åtgärder som att registrera lagfarter och 

liknande, utan att det per automatik innebär att en sådan administrativ insats innebär en 

verksamhet i betydande omfattning. I nämnda fastighetsfall kunde konstateras att 

fastighetsvärdet ökat utan ingrepp, enbart på grund av en växande marknad. Detta pekar ännu 

tydligare på att det var licensförhandlingen som medförde att andelarna ansågs kvalificerade i 

nyemissionsfallet. Ett hypotetiskt scenario är att affärsidén utan andelsägarnas förhandlingar 

aldrig blivit tillgänglig på marknaden, varför den skulle betraktas som en värdelös nullitet. En 

fastighet hade oberoende av åtgärder förmodligen stigit i värde enbart på grund av 

bostadsmarknaden i stort. Ett starkt kausalsamband mellan arbetsinsatsen och möjliggörandet 

av intäkten, jämfört med hur objektet skulle värderas utan en arbetsinsats är alltså 

grundläggande.  

Eftersom reglernas syfte är att undvika att tjänsteintäkter klassificeras som inkomst av 

kapital är givetvis de fall som svävar mest i gråzonen de där en renodlad kapitalverksamhet 

bedrivs i form av ett fåmansföretag. I RÅ 2004 ref. 61 bedöms om en verksamhets 

kapitalförvaltande karaktär har betydelse för om en andel ska anses kvalificerad eller ej. Då 

ett av en person helägt fåmansföretag skulle äga 12 % av ett börsnoterat företag ställdes 

frågan om ägaren skulle anses inneha kvalificerade andelar då han i praktiken skulle utföra 

allt arbete i bolaget, även om detta arbete skulle vara väldigt tidsmässigt begränsat.  

En parallell kan göras till RÅ 2002 ref. 21 där en revisor hade all makt över ett bolag som 

ökade i värde för att sedan kort tid efter förvärvet säljas vidare. Där befanns arbetsinsatsen i 

bolaget vara av mindre betydelse, och en påvisad vilja från köparen att etablera sig inom en 

viss bransch hade drivit upp priset. I detta fall kommer bolagets resultat uteslutande att bero 

på vilken kurs de förvaltade aktierna står i. Även om arbetsinsatsen är kvantitativt begränsad 

borde det alltså röra sig om ett generellt undantag för verksamhet som enbart gäller 

kapitalförvaltning. Detta då det särskilt rör sig om aktier som man inte kan påverka värdet på, 

utan som är beroende av börssvängningar. Regeringsrätten fastställer bara SRN:s 

förhandsbesked, och nämndens motivering är inte heller särskilt uttömmande. En slutsats som 

jag anser ligger nära tillhands är att det i detta fall skulle beskattas som en kapitalinkomst hos 

en privatperson. Normalt sett är inkomst från noterade aktier typexemplet på en sådan 

inkomst som skall deklareras som kapitalinkomst för privatpersoner. Det finns därför inga 

egentliga skäl att beskatta en ägare av ett fåmansföretag i inkomstslaget tjänst för vinst som 

uppkommer på grund av aktieinnehav. Här gör sig likformighetsprincipen påmind igen, 

likadan inkomst skall beskattas likadant. Detta fall får dock inte övertolkas så att alla 

inkomster från fåmansföretag som enbart sysslar med aktieinnehav automatiskt bör bli 
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kapitalinkomster. Exempelvis kan olika kringgåendetransaktioner ske där ett fåmansföretag 

enbart äger aktier. Detta återkommer jag till senare. En regel som däremot kan dras ur 

rättsfallet är att fåmansföretags innehav av aktier i bolag där man själv inte varit verksam på 

något vis innebär att en ensam ägare ej skall anses verksam i betydande omfattning.  

 

3.4.3 Sammanfattning och egna reflektioner kring praxis 
 

När det gäller arbetsinsatsens omfattning i ett fåmansföretag finns en presumtion om att 

tidsmässigt begränsade insatser som styrelsearbete inte innebär att en andel blir kvalificerad. 

Även mer omfattande insatser skulle kunna leda till kapitalinkomster, men om insatsen 

överstiger 30 % av heltid så bör det föreligga en presumtion för att en andel är kvalificerad. 

En presumtion kan dock genombrytas, exempelvis genom att visa på att en värdeökning skett 

pga. marknadsrörelser snarare än en arbetsinsats. Att någon har hela makten över ett bolag 

och således kan göra vad han eller hon önskar med det innebär dock inte automatiskt att 

dennes andel är kvalificerad. Det viktiga rekvisitet är här att andelsägaren inte kliver in i de 

zoner som normalt ankommer på VD och andra anställda att sköta. Enbart överlåtelse av 

rättigheter eller införsäljning av tillgångar kan inte heller orsaka att en andel ska anses vara 

kvalificerad. I kombination med detta måste det visas att den skattskyldige på något sätt varit 

verksam i bolaget (sammankopplat med det ovan sagda, handhaft angelägenheter som normalt 

ankommer på VD och anställda). Konkret innebär detta att införsäljning av fastigheter som 

görs måste kompletteras med utförd verksamhet, exempelvis snickeri- eller byggtjänster. Vad 

gäller införsäljning av aktier måste någon slags värdehöjande åtgärd som inte är rent 

administrativ utföras, exempelvis en licensavtalsförhandling. Jag har dock tidigare konstaterat 

att sedvanligt styrelsearbete med enstaka insatser som att ordna en vinstgivande affär normalt 

sett inte föranleder att en andel anses kvalificerad. Skillnaden torde vara att exempelvis en 

licensförhandling är en sådan affärsutvecklande åtgärd som annars skulle falla på VD eller 

annan högre befattningshavare att utföra. Att bidra till en stor order kan en styrelseledamot 

göra genom att bearbeta sitt befintliga kontaktnät. Slutligen kan konstateras att förvaltning av 

kapitaltillgångar i regel aldrig kan ge effekten att en andel anses kvalificerad. Detta beror på 

att eventuella vinster från innehav av sådana tillgångar för en privatperson skall deklareras 

som inkomst av kapital. För att förhindra kringgående av reglerna förutsätter detta dock att 

andelsägaren aldrig varit verksam i det bolag som det kapitalförvaltande bolaget äger.  
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4. Kringgåendeförfaranden 
 

4.1 Skatteplanering som begrepp 
 

Huvudsakligen bör olika sorters planeringsförfaranden kunna hänföras till tre olika kategorier. 

Den värsta sorten är skatteundandraganden som utgör rent brottsliga förfaranden. Hit hör 

transaktioner som att köpa skalbolag och sedan strunta i att betala eventuella skatteskulder, 

eller helt enkelt underlåta att betala anmodad skatt till det allmänna. Undangömmande av 

inkomster i skatteparadis torde också falla under denna kategori. Sådana förfaranden lämnar 

jag härefter utanför diskussionen då de inte är intressanta för förståelsen av mer komplicerade 

förfaranden som utförs i en gråzon. Skatteundandragande torde vara en mer straffrättslig än 

skatterättslig fråga, även om de regler som åsidosätts är rena skatteregler. De två kvarvarande 

kategorierna väljer jag att kalla för ”skatteplanering” och ”skatteflykt”. Såsom nämnt i 

inledningen har skatteplanering traditionellt sett setts som något som rör sig i en gråzon. Idag 

har dock en attitydförändring skett, och skatteplanering kan idag rentutav uppmuntras.46 

Lagstiftarens intention med skattelagstiftning är att den ska följas av de skattskyldiga, också 

om det innebär en skattelättnad. Andra motiv, som förenkling, finns nämligen också i 

lagstiftningen, exempelvis då man införde förenklingsregeln47 för utdelning för 

fåmansföretag, eller då man höjde schablonbeloppet inom denna regel för att uppmuntra 

företagsamhet.48  

Det förefaller självklart att en skattepolitik får effektivare genomslag om reglerna utnyttjas 

till fullo såsom lagstiftaren avsett. En jämförelse kan göras med situationen att en 

fåmansföretagare enbart tar ut lön som ersättning och har svårt att få företaget tillräckligt 

lönsamt för sitt uppehälle, och därför väljer att lägga ner företaget. Hade vederbörande istället 

utnyttjat förenklingsregeln och tagit del av lägre beskattad kapitalvinst, hade kanske företaget 

bestått. Regeln fungerar så att en andel i ett fåmansföretag berättigar till ett visst 

schablonbelopp som kan utdelas i inkomstslaget kapital, dessutom med skatterabatt. Alltså 

skulle i en sådan situation en skattelättnad ligga i linje med ett annat mål, nämligen att 

understödja företagsamhet i stort. Angående skatteplanering kan man också anföra att vissa 

regler kan utnyttjas på ett sätt som lagstiftaren ej avsett, men som framstår som logiskt utifrån 

reglernas utformning. Tidigare kunde man som andelsägare i olika företag utnyttja 
                                                
46 SvSkt 2011:4 s. 317.  
47 Prop 2005/06:40 s. 54.  
48 Prop 2011/12:1 s. 429. 
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schablonbeloppet en gång i varje företag som man innehade en kvalificerad andel i. Detta var 

helt i enlighet med ordalydelsen, och var alltså en upprepning av ett i grunden uppmuntrat 

förfarande. Detta förfarande stoppades dock genom att en regel infördes som stipulerar att 

förenklingsregeln bara får användas för utdelning i ett företag av en skattskyldig.49 

Förfaranden som uttryckligen är tillåtna måste, likt i exemplet ovan, stoppas genom att 

lagstiftning införs som underkänner ett visst förfarande. Detta då andra angreppssätt skulle 

orsaka dissonans i skattesystemet, om man å ena sidan från lagstiftningshåll uttryckligen 

godkänner ett visst beteende, men exempelvis genom praxis sedan förbjuder det. Det skulle 

strida mot traditionell rättskällehierarki där lag alltid skall ges företräde. Legalitetsprincipens 

styrka på skatterättens område talar emot att praxis skall underkänna något som i lag är 

uttryckligen tillåtet. 50 

Det som huvudsakligen är föremål för granskning i denna uppsats är förfaranden som 

istället kan betraktas som skatteflykt. Med ledning av Skatteflyktslagen 2 § 4.p. utgör 

skatteflyktsförfaranden sådana som strider mot lagstiftningens syfte. De är alltså inte 

uppmuntrade. Till skillnad från skatteplanering rör sig sådana förfaranden i gränslandet för 

vad som är tillåtet, och måste ofta prövas av rättstillämparen i domstol. Likt namnet antyder 

så kan sådana förfaranden som eventuellt utgör skatteflykt underkännas med hjälp av 

skatteflyktslagen. I lagstiftningen brukar det finnas en distinkt skiljelinje mellan å ena sidan 

uppmuntrad skatteplanering som beskrivits ovan, och sådant som kan klassificeras som 

skatteflykt. Denna distinktion utgörs av att skatteflyktsförfaranden inte uttryckligen medges i 

skattelagstiftningen, de karaktäriseras snarare av att de på något sätt utgör en disposition som 

gör att en viss regel inte blir tillämplig. Naturligtvis är det omöjligt att lagstifta mot alla 

upptänkliga situationer som kan uppstå där en regel förlorar verkan, därför prövas 

skatteflyktsärenden ofta i domstol. 

 Jag finner det sannolikt att det skulle innebära en för stor tröghet i systemet att försöka 

lagstifta mot alla upptäckta skatteupplägg, och det skulle förmodligen också resultera i en 

oöverblickbar lagstiftning på sikt. På så vis är skatteflykt motsatsen till uppmuntrad 

skatteplanering, då man utnyttjar något som lagstiftaren utelämnat istället för att utnyttja 

något som lagstiftaren uttryckligen medgivit. När dylika förfaranden bedrivs inom denna 

gråzon blir det givetvis också mycket mer intressant ur skatterättslig synvinkel att undersöka 

dessa förfaranden, då man inte utan en närmare analys kan komma fram till om de utgör ett 

skatteflyktsförfarande eller faktiskt borde tillåtas trots avsaknad av både förbud eller 

                                                
49 Prop. 2011/12:1 s. 434.  
50 RF 8:2 p.2.  
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uttryckligt medgivande från lagstiftarens sida. Därför hamnar fokus på principer och motiv 

bakom lagstiftningen när man granskar sådana förfaranden. Ett upplägg som inte befinns vara 

skatteflykt bör alltså klassificeras som en skatteplanering, i enlighet med att jag ovan angivit 

att termen avser ett tillåtet förfarande.  

 
 

4.2 Allmänt om syftet med kringgåendeförfaranden 
 

Kringgåendeförfaranden har i regel karaktären att de kan utgöra skatteflykt, då man utnyttjar 

luckor i skattelagstiftningen för att undkomma en uttrycklig regel. De för denna uppsats 

relevanta kringgåendena är de som syftar till att något rekvisit i 57:4 inte längre kan uppfyllas, 

för att därigenom undkomma att en andel anses som kvalificerad. I regel är det ett rekvisit i 

paragrafens andra punkt som kringgås. För att en andel ska anses kvalificerad även vid 

bildande av ett nytt bolag krävs det att företaget direkt (den juridiska personen vid 

aktiebolagsform) eller indirekt (ägaren) äger andelar i det nya företaget. Vidare ska i vanlig 

ordning andelsägaren ha varit verksam i betydande omfattning i det nya företaget. Detta 

innebär att det nya företaget kommer att direkt eller indirekt äga aktier i det första företaget. 

En återgång sker alltså till paragrafens början. För att undkomma detta kan en s.k dubbel 

intern aktieöverlåtelse göras, vilket jag återkommer till nedan.  

I beskrivningen av rättsfall som jag gjort ovan har ofta den skattskyldige deklarerat sin 

inkomst som en kapitalinkomst, och sedan eventuellt fått nedslag på deklarationen, varvid 

taxering skett enligt 3:12-reglerna. Det finns ingen uttrycklig regel som säger att det inte går 

att deklarera en kapitalinkomst taxeringsåret efter ett innehav av en kvalificerad andel. I ett 

fall ovan nämnde jag dock att den skattskyldige av förbiseende hade deklarerat sin andel som 

kvalificerad, vilket i praktiken betyder att han eller hon använt en viss deklarationsblankett 

(K10). Detta anfördes av Skatteverket som ett starkt skäl att 3:12-reglerna skulle tillämpas, 

något som dock Regeringsrätten slutligen inte höll med om. Detta berodde dock på att det 

fanns övriga omständigheter som pekade på att inkomsten i själva verket var en 

kapitalinkomst. Då en skattskyldig upphör med sin verksamhet för att exempelvis vänta ut 

karensperioden bör denne därför inte använda K10-blanketten, då det kan antas att det är ett 

starkt indicium på att en andel varit kvalificerad. Det kan dock te sig problematiskt att helt 

sonika sluta använda K10-blanketten och därför utträda ur 3:12-systemet. Syftet med att 

deklarera på en särskild blankett torde vara att man då får tillgång till de beräkningsmodeller 

och schabloner som gäller för fåmansföretag med kvalificerade andelar. Skulle en inkomst 
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istället deklareras som en kapitalinkomst finns inga egentliga ramar vad gäller belopp, eller 

regler om att en viss del ska tas upp som tjänsteintäkt. I företaget finns dock förmodligen 

vinstmedel samlade som inte får delas ut i större omfattning än vad 3:12-reglerna medger. Det 

föreligger alltså en spänning i förhållandet att träda tillbaka från en verksamhet i betydande 

omfattning, men samtidigt upprätthålla den ordning som föreskrivs för utdelning av 

vinstmedel. En reell effekt torde vara att en skattskyldig deklarerar en kapitalinkomst enligt 

de allmänna reglerna för sådana, men samtidigt håller sig inom ramarna för vad 3:12-

regelverket medger. Vid en kontroll från Skatteverkets sida kan man då inte påvisa att någon 

skattefördel erhållits, och därmed borde deklarationen godtas. En parallell kan dras till RÅ 

2007 ref. 15. där deklarering av andelen på K10-blanketten var ett bevisfaktum, men kunde 

bortses ifrån vid en analys i det enskilda fallet. Från de skattskyldigas synvinkel kan det dock 

vara av ondo att sluta använda K10-blanketten och därmed utträda ur 3:12-reglerna. Detta då 

en viss skattelindring ges för sådan utdelning som faller inom gränsbeloppet. Då man 

deklarerar en vanlig kapitalinkomst måste man följa de regler som gäller för sådana. Då 

skatterätten har en stark legalitetsprincip bör det inte vara möjligt att deklarera en 

kapitalinkomst med skatterabatt om man inte använder K10-blanketten (och därmed erkänner 

sig inneha en kvalificerad andel). Förvisso är analogiförbudet ett utlopp av behovet av 

rättssäkerhet för den enskilde, men för att förbudet skall kunna upprätthållas med styrka bör 

det fungera åt ”båda hållen”. Även det allmänna har givetvis ett intresse i att skatteregler 

tillämpas konsekvent och inte på annat vis än vad lagstiftaren medgett.  

 

4.3 Interna aktieöverlåtelser 
 

Som jag berört ovan är syftet med en intern aktieöverlåtelse att vänta ut karenstiden som 

stipuleras i femårsregeln (som i praktiken är sex år). Då det explicit i 57:4 sägs att en 

verksamhet bara ska bedömas inom denna period bör det inte uppstå problem för den 

skattskyldige att utdela upparbetade vinstmedel efter periodens slut. I bevishänseende bör han 

eller hon då under hela perioden undvika att deklarera på K10-blanketten då verksamheten 

kan anses vara bedriven i betydande omfattning då, även om det i realiteten ej varit fallet. Det 

rekvisit som kan vålla bekymmer för den skattskyldige är istället att karensperioden fortsätter 

löpa så länge som en verksamhet av samma eller likartad art bedrivs. Dessa frågor har 

emellertid utretts i praxis, i de s.k trädadomarna RÅ 2010 ref. 11 I-V, vilka jag nedan kommer 

att beskriva då de i stort utgör gällande rätt angående femårsregeln. Dessa domar, som är fem 
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till antalet behandlar liknande frågor där olika ägarkonstellationer prövas. Den kanske mest 

intressanta domen är den tredje, som gällde en konsults verksamhet. Han hade bedrivit en 

verksamhet i aktiebolagsform, för att sedan träda tillbaka från bolaget till förmån för en 

anställning. Han hade därefter återupptagit verksamheten som enskild näringsidkare, men 

hade ambitionen att återigen bedriva verksamheten i ett aktiebolag. Utgångspunkten är att 

hela karensperioden löpt ut i det aktiebolag där han tidigare bedrev verksamheten. Den 

skattskyldige ville alltså undvika att andelen i det första företaget skulle anses kvalificerad på 

den grunden att han bedrev samma eller likartad verksamhet i ett annat bolag efter att 

karensperioden löpt ut.  

Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställdes av Regeringsrätten. Nämnden konstaterar 

att det tidigare aktiebolagets verksamhet under och efter karensperioden enbart bestått i 

förvaltning av medel som upparbetats under den tid då andelsägaren var verksam i betydande 

omfattning. Bolaget ska på grund av detta anses ha behållit en del av sin verksamhet – den 

anses alltså ha fortsatt bedrivits på grund av att vinstmedlen från konsultverksamheten kvarlåg 

i bolaget. Domen innebär att rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” har utvidgats till att 

omfatta kapitalförvaltning, så länge som kapitalet härrör från intäkter då andelsägaren varit 

verksam i betydande omfattning, trots att jämförelsen sker med ett annat bolag. Såvida den 

skattskyldiga upptar en liknande verksamhet så är karensperioden i princip evig såvitt medel 

från en kvalificerad verksamhet förvaltas.  

Ett hypotetiskt scenario vore att en andelsägare som innehaft en kvalificerad andel arbetat 

och inbringat vinstmedel. Dessa kan sedan investeras på något sätt och ge avkastning. Medel 

både från den kvalificerade verksamheten och intäkter från investeringen skulle då 

sammanblandas i bolaget. För det fall att verksamheten i betydande omfattning inbringat en 

försvinnande liten del av intäkterna i jämförelse med investeringen, skulle ändå utdelningar 

till andelsägaren träffas av 3:12-reglerna, även om vinsten primärt härrör från 

kapitalinvesteringen. Ett något orättvist resultat skulle då uppkomma om karensperioden 

fortsätter löpa även efter det att andelsägaren upphört med all verksamhet förutom just 

kapitalförvaltningen. Tidigare har jag konstaterat att skattskyldiga som deklarerat vanliga 

kapitalinkomster kunde få detta godkänt om det exempelvis visade sig att intäkterna härrörde 

från marknadsutveckling och inte en egen arbetsinsats. Detta borde i praktiken bli en omöjlig 

deklaration att göra om man anses bedriva en likartad verksamhet på grund av 

kapitalförvaltning av vissa medel från den egna arbetsinsatsen. Att tillämpa 3:12-reglerna är 

då nämligen det enda lagenliga sättet att ta upp inkomster på. En kombination av 3:12-

reglerna och vanliga kapitalinkomstregler kan inte göras i samma deklaration, då det av 57:2 
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framgår att kapitalvinst på kvalificerade andelar ska tas upp enligt vad som stadgas i 57:20. 

Likt jag nämnt ovan blir interna aktieöverlåtelser primärt en förtydligande åtgärd då man 

avser att för evigt tillbakaträda från en viss verksamhet och låta karensperioden löpa ut. 

4.4 Dubbla interna aktieöverlåtelser 
 

Ett förfarande som är en fortsättning på det ovan beskrivna förfarandet är en dubbel, eller 

upprepad intern aktieöverlåtelse. Denna innebär i korthet att en intern aktieöverlåtelse görs, så 

att det nya bolaget sedan skulle kunna vänta under karensperioden för att sedan dela ut 

samlade vinstmedel. För att undvika att behöva vänta hela karensperioden kan man istället 

göra två överlåtelser till. Ett tredje bolag kommer då att äga aktier i ett bolag i vilket 

verksamhet i betydande omfattning bedrivits på grund av att företaget har ägarsamband med 

det ursprungliga fåmansföretaget. I det tredje bolaget i sig bedrivs enbart kapitalförvaltning 

som inte är en verksamhet i betydande omfattning. Detta bolag kommer enbart att äga aktier i 

ett bolag där kapitalförvaltning bedrivits.  Det rekvisit som då sätts ur spel är det i 57:4 p.2. 

där företaget (direkt eller indirekt) skall äga andelar i ett annat företag där andelsägaren varit 

verksam i betydande omfattning under karensperioden. Då det andra företaget till vilket 

aktierna i det ursprungliga bolaget överlåtits enbart bedrivit kapitalförvaltning, så kommer det 

tredje bolaget i kedjan bara att äga aktier i det andra bolag där ingen verksamhet i betydande 

omfattning bedrivits. Sambandet med det första bolaget har då alltså formellt upphört, vilket 

gör att femårsregeln sätts ur spel.51 Enligt ordalydelsen kan det framstå som ologiskt att ett 

företag blir avkvalificerat, då bolagen hela tiden i sin tur kommer äga aktier i ett bolag där 

ägarna innehaft kvalificerade andelar. Bedömningen huruvida någon varit verksam i 

betydande omfattning måste alltid göras i varje bolag. Bolaget har aldrig ägt aktier i ett 

fåmansföretag där någon varit aktivt verksam, varför man givetvis inte behöver bedöma denna 

”nullitet” under någon viss period. Följden blir alltså att aktierna blir direkt avkvalificerade, 

med följden att avyttring av dessa aktier skall tas upp som en vanlig kapitalinkomst. Detta 

upplägg är därför det snabbaste om man vill dela ut vinstmedel i ett fåmansföretag men inte 

vill träffas av 3:12-reglerna. Upplägget har dock blivit föremål för processer då det är ett 

förfarande som primärt syftar till att undkomma de speciella regler som gäller för 

fåmansföretag.  

                                                
51 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteupplagg/internaaktieoverlatelser312.4.3d6c82f21107cfb119f80
001188.html. 
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Det mest tongivande rättsfallet, RÅ 2009 ref. 31 gällde en försäljning av ett bolag till en 

extern köpare, där upplägget med upprepade interna aktieöverlåtelser ansågs vara skatteflykt. 

Upplägget var som i mitt typexempel ovan, men med ett till bolag inblandat. Rättsfallet 

sträcker sig alltså längre än en avkvalificering enligt lagens ordalydelse. Där ett fåmansföretag 

bedrivits med delägarna verksamma i betydande omfattning. Aktierna hade därefter överlåtits 

till ett nytt bolag. Detta bolag avyttrade sedan aktierna i det första företaget till en extern 

köpare, och därav uppkom en stor kapitalvinst. Aktierna i det andra företaget, säljarföretaget, 

avyttrades därefter till ännu ett nytt bolag (det tredje bolaget). Detta företag ägde då 

säljarföretaget, där andelarna varit kvalificerade. I det tredje bolaget bedrevs endast 

kapitalförvaltning. Aktierna i detta överläts sedan till ett fjärde nybildat bolag. Detta bolag 

ägde det tredje, i vilket enbart kapitalförvaltning bedrivits. Ur detta fjärde bolag delade sedan 

ägarna ut vinstmedel och deklarerade det som en vanlig kapitalinkomst. Som tidigare 

konstaterat så innebär enbart överlåtelse av tillgångar som medför en värdeökning inte att 

någon ska anses kvalificerat verksam. Skatterättsnämnden konstaterar att upplägget inte kan 

angripas med hjälp av materiella skatteregler då aktierna enligt ordalydelsen i 57:4 inte kan 

anses kvalificerade. Däremot finner nämnden, vilket Regeringsrätten fastställer, att Lagen om 

skatteflykt (härefter skatteflyktslagen) kan tillämpas på förfarandet.  

4.5 Utnyttjande av takbelopp i flera företag 
 

Enligt 57:2 ska utdelning och kapitalvinst från kvalificerade andelar tas upp i enlighet med 

vad som stadgas i 57:20-22. Ett tak sätts för den del av inkomsten som behöver deklareras i 

inkomstslaget tjänst enligt 3:12-reglerna. Detta är ett utlopp av den schablonisering som 

reglerna utgör, och utgör en tänkt gräns för när en inkomst rimligen inte kan härröra från en 

egen arbetsinsats utan skäligen bör vara en kapitalinkomst. Enligt 57:20a ska utdelning från 

ett företag inte tas upp i inkomstslaget tjänst mer än upp till 90 inkomstbasbelopp under ett 

beskattningsår. Vidare ska kapitalvinst enligt 57:22 inte tas upp i inkomstslaget tjänst om 

andelsägaren under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren tagit upp 100 

inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst från ett företag. Enligt ordalydelsen ska alltså endast 

tjänsteinkomster från ett företag räknas med. Detta leder till slutsatsen att bestämmelsen gäller 

för sådana tjänsteinkomster som deklarerats i enlighet med 57:e kapitlet, inte övriga 

arbetsinkomster. Då arbetsinkomster beskattas samlat hos en fysisk person bör det vara 

förenat med svårigheter att särskilja vilka inkomster som härrör från anställning eller vad som 

upptagits i 57:e kapitlet. Inte minst för Skatteverket skulle det bli oerhört betungande. Denna 
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tolkning stärks också av att samma krav, att takbeloppet endast kan användas i ett företag 

också gäller för utdelning. Där är perioden dock bara ett beskattningsår, då det inte finns 

samma potential att realisera en vinst när inte aktierna avyttras. Detta förhindrar också att alla 

vinstmedel snabbt delas ut.  

Regeringsrätten har i RÅ 2004 ref. 2 klarlagt att takbeloppen bara avser utdelning eller 

kapitalvinst i ett och samma företag. I målet hade den sökande avyttrat aktier i ett bolag och 

deklarerat det enligt 3:12-reglerna. Han hade därefter avyttrat aktier i ett annat fåmansföretag 

med betydande kapitalvinst som följd. Den skattskyldiges yrkande var att han då skulle kunna 

tillgodoräkna sig det han deklarerat i inkomstslaget tjänst med anledning av kapitalvinsten 

från den tidigare försäljningen, då det låg inom den period som ska bedömas. Regeringsrätten 

fastslog att det i förarbeten52 har antagits att takbeloppsregeln endast kunde utnyttjas i ett 

företag och underkände taxeringen.  

I ett RÅ 2009 not. 171 kom Regeringsrätten till motsatt slutsats. Ett förvaltningsbolag hade 

där ägt ett rörelsedrivande bolag. Bolagen hade samma ägare. Då förvaltningsbolaget 

förvärvade det rörelsedrivande bolaget hade delägarna beskattats i inkomstslaget tjänst enligt 

3:12-reglerna. En omvänd fusion hade därefter skett, där andelsägarna genomförde ett 

andelsbyte enligt 48a-kapitlet IL. Delägarna ville slutligen avyttra aktierna i det 

rörelsedrivande bolaget till ett nybildat bolag. Frågan var då om de kunde tillgodoräkna sig de 

belopp som deklarerats i inkomstslaget tjänst vid den tidigare försäljningen av det 

rörelsedrivande bolaget. Frågan besvarades jakande då avyttringarna avsåg samma företag, 

det rörelsedrivande. Den inflytande kapitalintäkten avsåg dock vinst som härrörde från 

förvaltningsbolaget. Det viktiga synes alltså vara att det formellt var det rörelsedrivande 

företaget och däri ingående andelar som varit föremål för tidigare 3:12-beskattning.  

Sammanläst ger målen vid handen att det är fördelaktigt att genom olika 

bolagsombildningar se till att det avyttras aktier i samma juridiska person om det ska ske 

under en rad av år. Vid en avyttring av alla verksamheter samtidigt är det alltså mest 

fördelaktigt att innan dess fusionera alla bolag. Utifrån en ändamålsdiskussion kan det 

diskuteras om det är rimligt att ställa kravet att all vinst ska härröra från ett företag. Syftet 

med en takbeloppsregel är att dra en gräns för när en inkomst skäligen bör uppskattas som en 

kapitalinkomst och inte härrörande från en egen arbetsinsats. Vid försäljning av två olika 

bolag kommer den skattskyldige därför få ett dubbelt så stort utrymme att ta upp i 

inkomstslaget tjänst. Utgångspunkten bör alltså vara att en person inte kan arbeta mer än att 

                                                
52 Prop 1990/91:54 s. 224, 311. 
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takbeloppet blir den övre gräns som kan vara en tjänsteinkomst. Vid flera avyttringar vore det 

alltså mer ändamålsenligt att tillämpa takbeloppet en gång utifrån de antaganden som gjorts 

kring takbeloppets funktion. Vad som talar för att nuvarande ordning bör bibehållas är att det 

inte finns något övre tak för inkomst av tjänst för privatpersoner, och även att skatteförmåga 

finns vid avyttring av flera bolag. Normalt sett borde dock så höga löner som överstiger 

takbeloppet härröra från tidsmässigt omfattande anställningar, såsom företagsledare i stora 

företag. Att kombinera två sådana tjänster är sannolikt inte möjligt.  

 

5. Skatteflyktslagen 
 

Efter avsnitten ovan där jag redovisat hur man avgör vad som är arbetsinkomster eller inte, 

och skattskyldigas olika försök att kringgå lagstiftningen riktar jag nu min uppmärksamhet 

mot skatteflyktslagen. Tillämpning av lagen är det sista medel som står till buds för det 

allmänna för att komma tillrätta med skatteundandraganden av olika slag, och används när 

materiella regler inte kan användas för att stoppa ett visst förfarande. Typexemplet är när 

skattskyldiga genom olika förfaranden gör så att en materiell regel inte blir tillämplig. Skulle 

en materiell regel utnyttjas ”för hårt”, exempelvis om för stora avdrag görs, kan detta 

tillrättavisas med hjälp av hänvisning till den ursprungliga materiella regeln. 

Skatteflyktsförfaranden rör sig i något som mer liknar ett skatterättsligt vakuum, där man får 

förlita sig på bland annat syftet med olika regler. I bedömningen om skatteflyktslagen är 

tillämplig är en central del att en viss åtgärd ska strida mot lagstiftningen syfte. Jag inleder 

detta avsnitt med en genomgång av hur skatteflyktslagen ska tillämpas, och vad som kan 

beaktas i bedömningen. Jag övergår sedan till en analys hur rättsutvecklingen förhåller sig till 

bland annat det grundläggande syftet med 3:12-reglerna.  

 

5.1 Skatteflyktslagens olika rekvisit 
 

5.1.1 Väsentlig skatteförmån 
 

Ordet ”väsentlig” är kritiskt för bedömningen av detta rekvisit. En skatteförmån som en 

skattskyldig erhåller på grund av ett visst skatteupplägg får inte vara obetydlig. Vad gäller 

”väsentlig” tar det sikte på hur stor en skatteförmån måste vara i reella belopp för att kunna 
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beaktas. I förarbeten sägs att ”en inte obetydlig” skatteförmån kan understiga 5000 kr.53 Vid 

en lingvistisk bedömning framgår att en betydande skatteförmån måste vara större än detta, en 

”inte obetydlig” förmodligen ska ha en viss betydelse (ekonomiskt sett), om än inte en stor 

betydelse, alltså vara betydande. Vidare sägs att av processekonomiska skäl måste förmånen 

uppgå till mer än ett något tusental kronor. I övrigt har inte termens kvantitativa innebörd 

preciserats. I de sammanhang som diskuteras i denna uppsats är det ofta betydande belopp 

som skattskyldiga vill hänföra till inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget tjänst. I 

praktiken borde därför detta rekvisit så gott som alltid vara uppfyllt. 

Den andra delen av bedömningen är att det verkligen har uppstått en skatteförmån. 

Problematiken i detta fall gäller primärt sådana förfaranden där en skatteförmån kan uppstå 

senare. Ett tänkbart scenario är att ett upplägg genomförs, sedan återgår verksamheten till det 

normala under några år för att sedan avyttras, varpå det tidigare upplägget innebär en 

skatteförmån. Blotta möjligheten till en skatteförmån bör inte vara tillräckligt för att anse att 

en sådan uppstått.54 Det måste framgå att förmånen kan realiseras för att rekvisitet ska 

uppfyllas. Samtidigt kan inte beskattning ske på grundval av förväntade framtida intäkter. En 

rimlig avvägning i det här fallet är att ett upplägg som görs, men som sedan långt senare 

innebär en oförutsedd skatteförmån troligen inte kan angripas. Huruvida avsikten spelar roll 

berör jag i min analys av de andra rekvisiten.  

 

5.1.2 Medverkan 
 

Den skattskyldige måste för lagens tillämplighet ha varit medverkande vid de transaktioner 

som innebär att en skatteförmån uppnås. Tidigare kunde en skattskyldig undkomma att 

beskattas enligt skatteflyktslagen då denne enbart indirekt medverkat, exempelvis då en 

bankman genomfört transaktionerna.55 En indirekt medverkan kan också vara att en 

ställföreträdare används, alltså att någon använder sitt inflytande på någon annan för att 

genomföra vissa transaktioner som sedan kan ge en skatteförmån. Vad gäller närstående kan 

det presumeras att sådana medverkar om någon gör transaktioner som kommer den 

”påverkande” till del. Ett krav är dock att den som taxerar förfarandet ska få skatteförmånen. 

Om skatteförmånen kommer någon annan till del är det inte grund nog för att tillämpa 

skatteflyktslagen. Detta då det vore orimligt att underkänna en skattskyldigs taxering om den 

                                                
53 Prop. 1996/97:170 s. 45. 
54 A.prop. 
55 A.prop. s. 41.  
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råkar få positiva effekter för någon annan. Den som får förmånen pga. annans taxering kan 

inte heller gärna lastas, såvida denne inte medverkat till den grad att avsikten var att denne 

skulle få förmånen (det som presumeras mellan närstående).  

 

5.1.3 Mot lagstiftningen syfte – vad beaktas? 
 

Enligt ordalydelsen i SkfL 2§ 4p ska ett visst förfarande strida mot lagstiftningens syfte som 

det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning, de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga eller de som har kringgåtts vid ett visst förfarande.  

Reglernas allmänna utformning syftar primärt till att grundläggande principer som 

genomsyrar skattesystemet ska beaktas. Ett exempel på detta är om ett förfarande inte kan 

underkännas enligt en viss regel, men exempelvis står i strid med det allmänna förbudet att 

dra av privata levnadskostnader.  

De regler som är direkt tillämpliga avser då en existerande skatteregel utnyttjas, men 

möjligen på ett otillbörligt sätt, genom exempelvis för extensiv användning (för stora avdrag 

kan vara ett exempel). Detta illustreras i RÅ 1992 ref. 21 II. Stora förlustavdrag hade gjorts 

vilket hade medfört en stor skattefördel för den skattskyldige. Det sätt på vilket avdragen hade 

gjorts klargjorde att en skattefördel var det primära syftet med avdragen, och frågan var om 

upplägget stred mot lagstiftningens syfte. Avdragen hade gjorts i enlighet med materiella 

skatteregler, så förfarandet kunde inte angripas i sak genom att hävda att några specifika 

regler kringgåtts. Det fanns ingen beloppsbegränsning i tillämpliga regler för de gjorda 

avdragen. Regeringsrätten konstaterade att det var en grund för beskattning av rörelse att man 

på olika sätt skulle kunna skapa obeskattade reserver. Dispositioner som gjordes i sådant syfte 

stred alltså inte mot lagstiftningens grunder. Det kan alltså utläsas att ett väldigt allmänt 

perspektiv anläggs på synen vad som kan antas utgöra skattebestämmelsernas allmänna 

utformning, och om det kombineras med ett i övrigt godtagbart förfarande ska inte 

skatteflyktslagen bli tillämplig på förfarandet. I det här fallet utnyttjades alltså en avdragsregel 

aggressivt, men då dylika transaktioner typiskt sett utgör legitima dispositioner kunde 

upplägget godkännas. För denna uppsats kan nämnas att ett utnyttjande av regeln om att vänta 

ut femårsregelns karensperiod för att därefter utdela vinstmedel är tillåtet enligt ordalydelsen, 

men som utgör någon form av skatteplanering som möjligen inte var avsedd från lagstiftarens 

sida. Efter avgörandet i trädadomarna (RÅ 2010 ref. 11 III) där en verksamhet ansågs fortsätta 

när kapitalförvaltning av upparbetade vinstmedel från egen arbetsinsats skedde måste en 
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upprepad intern aktieöverlåtelse göras. Detta utgör då det element som gör att regeln möjligen 

utnyttjas för hårt.  

Syftet med kringgångna regler kan också beaktas vid bedömandet om skatteflyktslagen ska 

vara tillämplig på ett visst förfarande. Detta är det rekvisit som är mest centralt i denna 

uppsats. Då man använder sig av förfaranden som gör att 3:12-reglerna inte blir tillämpliga, 

som exempelvis en upprepad intern aktieöverlåtelse är det alltså den regel som kringgås som 

är central då man bedömer om förfarandet strider mot syftet. I det här fallet blir det alltså 57:4 

i synnerhet, och 3:12-reglernas karaktär och syfte i allmänhet som blir vägledande.  

Formuleringen i paragrafens fjärde punkt ger vid handen att det primärt är utformningen av 

själva lagbestämmelserna, och därvid deras ordalydelser som står i centrum vid bedömningen 

om skatteflyktslagen är tillämplig. Det är dock naturligtvis förenat med svårigheter att utläsa 

ett syfte ur enbart en paragrafs ordalydelse. Den traditionella metoden att hämta ledning ur 

förarbeten används alltså inte fullt ut här. Enligt förarbeten56 kan uttalanden som riksdagen 

ställt sig bakom tas med vid bedömningen vad som egentligen är lagstiftningens syfte. 

Normalt sett är det regeringen och där ansvarig departementschef som uttalar sig kring 

motiven för specifika bestämmelser. Detta väger alltså mindre tungt än vanligt vid tolkandet 

av rekvisiten i skatteflyktslagen. Det kan förvisso anföras att alla lagar har stiftats av 

riksdagen, och att förarbetena är en del av detta. På grund av att skatteflyktslagen innebär en 

förlängning av det allmännas befogenhet att ta ut skatt från enskilda, bör dock 

legalitetsprincipen ges extra tyngd. Detta motiverar att ordalydelsen ges extra stor vikt vid 

bedömningen. Lagstiftningens syfte har i förarbeten beskrivits som liktydigt med 

lagstiftningens allmänna principer.57 Det bör här sägas att ett sådant förarbetsuttalande om 

Skatteflyktslagen bör ha en lika stark bäring som vanligt – det är de kringgångna eller 

utnyttjade reglerna som primärt bör bedömas efter sin ordalydelse. Uttolkningen hur 

skatteflyktslagen i sig bör tillämpas kan göras med ledning av förarbeten. Mer specifikt med 

samma terminologi har lagstiftningens allmänna utformning också liknats vid lagstiftningens 

grundläggande principer.58 Vid bedömningen av kringgåendeförfaranden av 3:12-reglerna är 

det alltså lämpligt att principiellt utgå från skatteförmågeprincipen och 

likformighetsprincipen.  

 

                                                
56 Prop. 1996/97:170 s.18. 
57 Prop 1996/97:170 s. 39.  
58 A.prop s. 40. 
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5.1.4 Väsentligt skäl 
 

För att skatteflyktslagen ska bli tillämplig måste grunden för ett visst förfarande vara att en 

(otillbörlig) skattefördel uppnås. En signal att ett förfarande har utförts primärt med ett 

skattebesparande i åtanke är att företagna transaktioner ur en kommersiell synvinkel framstår 

som en onödig omväg.59 Vidare sägs i förarbetena att ett i sammanhanget onormalt 

handlingssätt kan peka på att en transaktion primärt har skattemässiga motiv.60 Vid en 

semantisk analys ger ordet ”väsentligt” vid handen att en uppnådd skattefördel ska vara 

viktig, men dock inte det enda skälet. Tidigare har det i förarbeten resonerats kring att det 

skulle vara rättsosäkert om flera väsentliga skäl fanns för ett förfarande, och skattefördelen 

bara var ett av dessa skäl. Därför skulle skatteförmånen tidigare vara ett övervägande skäl, 

men det har ändrats till att nu bara vara ett starkt skäl, kanske i konkurrens med flera andra.61 

Hinder kan dock inte läggas för företags omstruktureringar så fort en skattefördel uppnås. I 

RÅ 1994 ref. 52 konstaterade regeringsrätten att man med stor vikt måste beakta de andra 

skälen till ett visst förfarande. Detta kan sättas i samband med att förfaranden med 

skatteundandragande syfte ofta framstår som kommersiellt ologiska. Finns rimliga 

affärsmässiga skäl bör alltså inte skatteflyktslagen kunna tillämpas. Regeringsrätten har i RÅ 

1985 1:69 visat att andra skäl kan godtas, även om en stor skattefördel uppnås. I fallet hade en 

förälder avyttrat tillgångar till sitt barn med förlust som följd, vilket han gjorde avdrag för. 

Förälderns yrkande var i målet att berika barnet genom att överlåta tillgångar till ett billigt 

pris. Detta godtogs som det övervägande skälet (väsentligt skäl var inte kravet då), och 

förfarandet kunde inte angripas med skatteflyktslagen. Stopplagstiftning infördes istället 

senare mot förlustavyttringar mellan närstående, då det annars skulle vara möjligt att 

skatteplanera inom familjen med berikandeavsikter som svepskäl.  

 

5.2 Hur ska Skatteflyktslagen tillämpas? 
 

Lagens funktion är att fungera som ett skyddsnät som kan fånga upp förfaranden som inte kan 

förhindras genom materiell lagstiftning. I förarbetena poängteras att det är ”illusoriskt” att 

försöka hindra alla tänkbara skatteupplägg genom att införa särregleringar för alla upptänkliga 

                                                
59 A.prop s. 10.  
60 A.prop. s. 11.  
61 A.prop s. 44.  
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situationer.62 En sådan ambition fanns tidigare men lagstiftningen blev då för invecklad, 

samtidigt som den kunde bli för vidsträckt och fånga upp förfaranden som inte var egentliga 

skatteflyktsförfaranden.63 Samtidigt finns ett behov av att kunna underkänna 

skatteflyktsförfaranden för att upprätthålla skattesystemets förtroende bland ”hederliga” 

skattebetalare.64 Det har dock poängterats att lagen inte ska användas som en patentlösning 

för att underkänna alla skatteundandraganden, utan enbart som ett sista verktyg för att fånga 

upp metoder som används i bredare utsträckning.65 En viss restriktivitet är alltså lämplig vid 

tillämpandet. Att lagen inte ska tillämpas som en patentlösning kan peka på att ett visst 

förfarande inte kan underkännas i all evighet med hjälp av nämnda reglering, utan kan ses 

som en uppmaning till lagstiftaren att täppa till eventuella kryphål.  

För det fall att en reglering svårligen kan göras är dock Skatteflyktslagen det enda medel 

som står till buds, varför det bör få karaktären av en patentlösning. Hur en sådan 

intressekonflikt mellan motivuttalanden och behovet av att effektivt uppbära skatt skall lösas 

har ej berörts i förarbeten eller praxis. Det har däremot påpekats att inte enbart konstlade 

förfaranden kan komma i fråga för underkännande, utan även sådana som huvudsakligen görs 

i skatteundandragande syfte.66 Som synes överlappar detta uttalande till stor del rekvisitet att 

skattefördelen ska vara ett väsentligt skäl för förfarandet. Detta uttalande är gjort tidigare än 

det avseende att lagen inte ska användas som en patentlösning, varför man inte kan uttolka 

något som skulle kunna underlätta bedömningen. Möjligen hade man annars kunna 

argumentera för att förfaranden med skatteundandragande syfte alltid måste få underkännas 

med lagens hjälp, även om det får karaktären av en patentlösning. Praktiskt sett borde det vara 

ett mindre problem, då de två motpolerna är att införa lagstiftning för varje tänkbart upplägg, 

eller rent slentrianmässigt tillämpa skatteflyktslagen på alla upplägg som inte fångas av 

lagstiftningen. Utgångspunkten bör vara att något som kan stoppas genom lagstiftning inte får 

underkännas med hjälp av skatteflyktslagen. Upplägg som inte kan stoppas på annat vis är de 

som är föremål för underkännande med hjälp av Skatteflyktslagen. Det kan här göras en 

distinktion angående hur man ser på termen ”patentlösning”. Antingen ska lagen i sig 

tillämpas restriktivt avseende alla upplägg – eller så ska ett visst upplägg inte kunna 

underkännas upprepade gånger. Förmodligen är det första alternativet det riktiga, då man där 

istället kan välja lagstiftning som metod. Att inte tillämpa lagen upprepade gånger på 

                                                
62 Prop 1996/97:170 s.19.  
63 Prop 1996/97:170 s. 8.  
64 A.a s. 34.  
65 A.a s. 33.  
66 Prop. 1994/95:209 s. 14.  
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förfaranden som svårligen kan stoppas genom lagstiftning skulle ge negativa konsekvenser för 

skatteuttaget, samtidigt som ett förfarande som befunnits ”ohederligt” skulle kunna fortgå.  

Tillämpningsområdet har emellertid bedömts i praxis. I RÅ 2009 ref. 31 fastställde 

Regeringsrätten den bedömning avseende Skatteflyktslagen som gjorts av 

Skatterättsnämnden. Den skattskyldige yrkade att lagstiftarens underlåtenhet att ingripa mot 

förfarandet innebar att upplägget inte kunde angripas med hjälp av skatteflyktslagen. 

Sammanläst med mitt resonemang ovan skulle detta innebära att lagstiftarens passivitet skulle 

innebära att ett visst förfarande accepterades, även om det i sak skulle kunna angripas med 

skatteflyktslagen. Lagstiftarens ”tysta medgivande” skulle alltså annullera satsen att ett 

upplägg stred mot lagstiftningens syfte, om lagstiftaren uppenbart inte bemödat sig att stoppa 

det. Skatterättsnämnden anför att det inte finns stöd i praxis eller ”rättstillämpningen i övrigt” 

för att acceptera en upprepad intern aktieöverlåtelse. Det påpekas också att de skattskyldiga 

som företar liknande transaktioner inte har anledning att förvänta sig att undgå progressiv 

beskattning. Det kan vid en första anblick se ut som att uttalandet inte får någon bäring då en 

analys av endast ett upplägg och dess eventuella stöd i gällande rätt görs.  

Jag menar dock att man kan utläsa en princip där frågan i fokus är huruvida lagstiftaren 

gjort något aktivt för att utröna om ett visst förfarande bör vara godkänt eller ej. Har man 

exempelvis uttalat att det är en svåravvägd fråga som inte behandlas för närvarande, är det 

inte självklart att ett förfarande skall underkännas. Det finns då något som tyder på att ett 

förfarande kan accepteras. Den omständigheten att lagstiftaren aviserat ett problem, men som 

ändå inte leder till motverkande lagstiftning, har inte samma innebörd. Då finns enbart en 

omständighet som pekar på att ett förfarande inte skall godkännas, och inget som är till den 

skattskyldiges favör. Sammanläst med satsen att de skattskyldiga inte kan förvänta sig att 

undgå beskattning – bör det röra sig om upplägg där det inte finns något principiellt som talar 

i de skattskyldigas riktning. I förevarande fall har ett konstlat förfarande satt 

skatteförmågeprincipen ur spel, vilket givetvis är principiellt oriktigt. I sammanhanget kan 

också nämnas att de skattskyldigas ”jakt” efter kryphål ofta leds av experter, och att endast 

starka rättssäkerhetsaspekter hindrar lagstiftaren från att på bredare front underkänna olika 

upplägg.67  

 

 

 

                                                
67 Bergström, Skatter och civilrätt s. 140.  
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6. Kringgåenden av 57:4 och Skatteflyktslagens tillämplighet 
 

6.1 Förutsättningar att tillämpa SkfL utifrån lagens tre första rekvisit 
 

En väsentlig skatteförmån ska uppnås med upplägget i fråga. Vid avyttringar av 

fåmansföretag är det oftast frågan om en full progressiv skatt eller en proportionerlig 

kapitalvinstskatt. För onoterade andelar är denna dessutom de-facto 25 %, istället för 30 % 

som gäller för noterade aktier m.m. Redan vid en förflyttning av cirka 10000 kronor från 

inkomstslaget tjänst till kapital har en skattefördel om tusentals kronor uppnåtts. I inledningen 

konstaterade jag att 3:12-reglerna primärt slår mot företag med en omsättning över 700000 

kronor. En avyttring av företaget bör alltså rendera i en ersättning på hundratusentals kronor. 

Det är därför i princip omöjligt att avyttra ett fåmansföretag utan att beskattas progressivt. Det 

första rekvisitet kan därför presumeras vara uppfyllt. 

Den skattskyldige ska också indirekt ha medverkat i rättshandlingen. Inledningsvis kan 

påpekas att en delägare i ett fåmansföretag ofta har en relativt stor andel, och utövar därför 

stor kontroll i företaget. Att avyttra sin andel och därefter disponera vinstmedlen kräver minst 

aktieägarens godkännande, men troligtvis även ett seriöst engagemang. Detta rekvisit kan 

därför även det presumeras vara uppfyllt.  

Skatteförmånen ska också ha varit ett väsentligt skäl till förfarandet. När det gäller 

avyttring av andelar i fåmansföretag så beskattas sådana enligt 3:12-reglerna om de någon 

gång deklarerats, eller befunnits vara kvalificerade. Ett förfarande som innebär att andelar 

avkvalificeras får oundvikligen följden att en stor skattefördel uppnås (om köpeskillingen är 

tillräckligt hög). Av de tre första rekvisiten är det detta som möjligen kan hindra en 

tillämpning av lagen. Att genomföra olika transaktioner och ombildningar inför en avyttring 

kan ha affärsmässiga motiv såsom att renodla eller dela upp verksamheten. Från lagstiftarens 

sida har det dock sagts att omstruktureringar bör göras på annat sätt än genom interna 

aktieöverlåtelser.68 En bedömningsgrund kan därför vara om en omstrukturering kan göras på 

något annat sätt – istället för att överlåta aktier till nya bolag kan man exempelvis genomföra 

en fission. Finns det inget annat möjligt sätt att uppnå en viss organisation – och 

nödvändigheten av en sådan organisation kan motiveras – måste de affärsmässiga skälen 

förmodligen anses väga tyngre än skattemässiga skäl.  

 

                                                
68 Prop. 2007/08:1 s. 24.  
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6.2 Syftet med kringgången regel 
 

Jag har i de tidigare analyserande avsnitten kring 3:12-reglerna analyserat hur syftet med 

lagen skall utläsas ur exempelvis förarbeten, och hur det sedan skulle ta sig uttryck rörande 

position i bolaget med mera. Ännu en analys av regleringens syfte vore överflödig, men en 

sammanfattning kan här vara på sin plats. De situationer där det kan konstateras att en 

utdelning bör hänföras till kapital, exempelvis på grund av påvisad utveckling på marknaden, 

bör inte kunna underkännas med hjälp av skatteflyktslagen. Även om förfaranden som 

upprepade interna aktieöverlåtelser typiskt sett innebär ett undandragande av skatt, kan det 

inte anses vara fallet om en utdelning inte rimligen bör hänföras till inkomstslaget tjänst. Det 

har å andra sidan i praxis godtagits att vissa inkomster behandlas som kapitalinkomst även om 

delägarna tidigare deklarerat kvalificerade andelar. Det finns därför ingen större funktion i att 

genomföra en dubbel intern aktieöverlåtelse för att sedan finna att skatteflyktslagen inte kan 

tillämpas – det borde godkännas redan vid taxeringen. För det fall att en prövning ändå sker 

måste en bedömning av inkomsten göras i varje fall, att underkänna ett visst förfarande för att 

det typiskt sett innebär en omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster ligger inte i 

linje med syftet att endast egna arbetsinsatser ska beskattas som tjänsteinkomst.  

 

6.3 Situationer där 3:12-reglerna kan slå fel 
 

För yrken där en hög lön är normal fungerar 3:12-reglerna väl, då de hindrar att debiterad tid 

för exempelvis en advokat omvandlas till kapitalinkomster. En viss problematik finns dock 

för mindre företag med flera delägare att nyttja det lönebaserade utrymmet, då det finns ett 

krav enligt 57:19 att andelsägaren ska ta ut en viss lön. Den beräkning som sker i 57:16 är att 

25 % av löneunderlaget utgör gränsbelopp, tillsammans med omkostnadsbeloppet enligt 

57:12. Att dessa tillsammans kan utgöra gränsbeloppet stadgas i 57:11 p.2. 

Omkostnadsbeloppet är att jämställa med andelens anskaffningsutgift, och torde därför ofta 

motsvara det bundna aktiekapitalet. Jag presumerar i min beräkning att detta är 50000, då 

detta är det lägsta tillåtna aktiekapitalet för ett aktiebolag.69 Vid ett totalt löneunderlag på 

ungefär 360000 kr blir lönesummeregeln lika gynnsam som förenklingsregeln. Varje 

andelsägare måste dock enligt 57:19 ta ut en lika stor lön för att få nyttja regeln.  Vid ett 

löneunderlag på 360000 blir kravet för andelsägarna ett löneuttag på 324000, något som för 

                                                
69 Aktiebolagslag 1:5 
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två andelsägare skulle kosta företaget cirka 840000 kr. Tillkommer en tredje anställd med en 

lägre lön, exempelvis 250000 kr blir löneunderlaget 610000 kronor eller ett gränsbelopp om 

cirka 100000 per andelsägare. Lönekostnaderna skulle dock bli cirka 793000 kronor. Trots 

löneuttag kommer alltså vinst som skapas av den tredje anställde inte kunna nyttjas av 

andelsägarna om deras utdelningar överstiger 100000 kronor. I en uppbyggnadsfas kan därför 

det lönebaserade utrymmet ej utnyttjas till fullo. När företaget växt sig stort med stora 

lönesummor i kölvattnet av detta, erhåller dock andelsägarna en skatterabatt. I företag som 

stora revisionsbyråer är det diskuterbart om det är skäligt att de som gjort en traditionell 

karriär får utdelningar med skatterabatt, istället för att skatta i sin helhet i inkomstslaget tjänst 

som högre befattningshavare på börsnoterade företag gör.  

Det finns också en risk att en sammanblandning av kapital- och tjänsteinkomster sker i ett 

bolag. En musiker skulle exempelvis kunna skriva en låt och spela in den under en väldigt 

kort tidsrymd, som sedan genererar stora intäkter via försäljning. Intäkterna härrör då från en 

enstaka insats, och i förlängningen av ägandet av en immateriell rättighet. Arrangerande av 

konserter och dylika evenemang borde däremot falla under inkomstslaget tjänst då personen 

vill ta ut vinstmedel ur bolaget. Att särskilja de två intäktsströmmarna inför eventuella 

utdelningar skulle vara betungande. 

En annan tänkbar situation är att en person innehar kvalificerade andelar i ett 

fåmansföretag, och att företaget förvaltar värdepapper i något annat företag. Eventuell 

utdelning från kapitalinnehavet kommer att beskattas progressivt hos andelsägaren vilket 

förmodligen inte är ändamålsenligt utifrån lagens syfte.  

Ett problem med femårsregeln är att ett bolag inte kan avyttras för att vänta ut 

karensperioden, utan att hindra övrig verksamhet från delägaren i andra bolag. Detta gäller 

dock bara verksamhet som kan anses vara samma eller likartad som den först avyttrade. Det 

är dock inte ett otänkbart scenario att en andelsägare som avyttrat ett företag efter en tid vill 

starta ett liknande företag. Det hämmar således företagsamhet.70 

 

7. De lege ferenda 
 

Jag presenterar här i ett antal underrubriker olika metoder som jag anser skulle göra 

lagstiftningen eller rättstillämpningen mer ändamålsenlig. 

                                                
70 Båvall/Rydin s. 364.  



50 
 

7.1 Undantagsregel 
 

Kan man visa att en viss inkomst skäligen bör hänföra sig till en värdeökning på en 

kapitaltillgång, anställdas arbetsinsats eller dylikt bör det finnas en modell för att 

uppmärksamma detta. I nuläget kan en skattskyldig deklarera en vanlig kapitalinkomst, vilket 

rimligen kommer ifrågasättas av Skatteverket, förmodligen ända till förvaltningsrätt. Det bör 

istället finnas en möjlighet att beakta faktorer som utomstående värdeökningar 

förutsättningslöst vid taxering, alltså en säkerhetsventil som gör att lagen inte slår fel. 

 

7.2  Uppmjukning av praxis 
 

Möjligen kan inte detta enskilt ses som en praktisk lösning på att kapitalinkomster ibland 

beskattas som tjänsteinkomst. Enbart en skattefördel som uppnås för att en andel 

avkvalificerats räcker i princip för tillämpning av skatteflyktslagen vid en striktare syn. 

Andelarna har varit kvalificerade, och förblir så i fem år. Syftet med regeln är att kvalificerade 

andelar inte ska kunna tas upp som kapitalinkomst. Det egentliga syftet är dock att inte 

omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomst, varför en bedömning bör göras i varje enskilt 

fall.  

 

7.3 Faktureringsregel 
 

3:12-reglerna fungerar som bäst då de tillämpas på yrkesgrupper med hög intjäning som kan 

bedrivas i bolagsform, såsom advokatfirmor eller konsultverksamhet. Reglerna kan tillämpas 

först då ett bolag finns som andelsägaren vill utdela medel ifrån. En förteckning över hur 

inkomster skapas finns i bolagets bokföring, som bygger på utsända fakturor vad gäller 

inkomsterna. Ett ökat krav för fåmansbolag där man anger vem som har utfört ett visst arbete 

på fakturan skulle kunna ligga till grund för en ordning där varje andelsägare tar upp det som 

egenhändigt fakturerats som inkomst av tjänst, men där överskjutande del tas upp som 

kapitalinkomst. I exemplet ovan skulle det innebära att en verksam elektriker med en anställd 

skulle deklarera den del av vinsten som var hänförlig till de jobb han utfört, och därmed de 

fakturor han utfärdat märkta med sitt namn. En anställds fakturor skulle då kunna ligga till 

grund för en vinst som kan utdelas i inkomstslaget kapital till andelsägaren. Det skulle 

innebära en ökad arbetsbörda för företagarna att specificera utfört arbete mer ingående, men 
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det skulle sannolikt uppvägas av ett lägre skattetryck för gruppen som gör att de accepterar 

merarbete. För högavlönade grupper som har ett högt eget faktureringsunderlag kommer 

arbetsinkomster fortsatt att beskattas i tjänst då det är hänförligt till de arbetsinsatser som de 

själva utfört och utfärdat fakturor för. 

7.4 Personligt takbelopp 
 

Syftet med ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp är att dra en gräns för när en inkomst 

rimligen inte kan härröra sig från en arbetsinsats utan är att anse som en kapitalinkomst, 

exempelvis på grund av ägande av ett företag med en god affärsidé, eller med många anställda 

som genererar vinst. Att därför tillämpa takbeloppet i varje avyttrat företag kommer innebära 

att stora belopp tas upp som inkomst av tjänst, trots att man från lagstiftarens sida uttalat att så 

stora belopp rimligen är att anse som kapitalinkomster.  

 

7.5 Evig karensperiod 
 
Det finns inga principiella skäl som talar för att man ska kunna utdela samlade intäkter enbart 

i inkomstslaget kapital då man väntat ut karensperioden (femårsregeln). De upparbetade 

medlen ändrar inte karaktär över tid, utan hänför sig alltid till den ursprungliga arbetsinsatsen. 

I kombination med en säkerhetsventil skulle då ”riktiga” kapitalutdelningar få göras direkt, 

och sådana som ska hänföras till tjänst kommer alltid att hänföras till tjänst. 

 

8. Sammanfattning 
 

I uppsatsen har jag undersökt vad som krävs för att en andelsägare i ett fåmansföretag ska 

anses verksam i betydande omfattning, och därmed inneha en kvalificerad andel som blir 

föremål för speciell beskattning enligt 57e kapitlet IL.  Ett första kriterium är att en viss 

aktivitet skett inom en viss tid enligt femårsregeln. Enligt förarbeten är de flesta som utför en 

kvantitativ insats omfattande mer än 30 % oftast att anse som verksamma i betydande 

omfattning. Styrelsearbete kan dock i princip aldrig innebära att andelsägarens innehav blir 

kvalificerat. Personer som fungerar som VD eller andra befattningshavare är i de flesta fall 

verksamma i betydande omfattning, och kraven på positionen sjunker ju mindre företaget är. 

Ett viktigt kriterium som hör samman med detta är att vederbörande ska vara betydelsefull för 



52 
 

vinstgenereringen. Detta bör i klartext betyda att man bidrar till företagets omsättning på ett 

sätt som inte är avsevärt mindre än andra delägare eller ledande befattningshavare. Enligt 

praxis kan värdehöjande åtgärder som utförs innebära att även begränsade insatser anses göra 

ägarens andelar kvalificerade. Omvänt gäller att någon kan ha en kvantitativt omfattande 

insats, om denne inte är viktig för vinstgenereringen. Dock föreligger presumtioner för att 

någon inte är kvalificerat verksam vid en obetydlig tidsmässig insats, likaså som en 

presumtion föreligger för att någon är kvalificerat verksam då insatsen är större än 30 % av 

heltid.  

Verksamhetens art är också av betydelse. Främst gäller det verksamheter där det är 

sannolikt att en rörelse på kapitalmarknaden kan orsaka vinst snarare än en personlig 

arbetsinsats. Kapitalförvaltning och ägande av fastigheter är typexemplen där en skattskyldig i 

praxis kunnat visa att eventuell vinst uppkommit på grund av ett innehav snarare än av eget 

arbete. Dock kan i även sådana bolag där kapitalförvaltning är det primära andelsägarna anses 

betydelsefulla för vinstgenereringen, om en viss värdeuppgång varit omöjlig utan deras 

insatser (exempelvis en licensförhandling), hur begränsad den än må vara. En fastighets värde 

är sannolikt mer kopplat till en allmän marknadsutveckling snarare än vem som äger den.  

Skattskyldiga har begagnat sig av olika metoder för att undkomma 3:12-reglerna och 

därmed beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst. De vanligaste är en intern 

aktieöverlåtelse, där syftet är att den skattskyldige inte bedriver någon verksamhet inom den 

period som femårsregeln stipulerar. I praxis har det fastslagits att förvaltning av upparbetade 

tjänsteintäkter i ett bolag innebär att verksamheten fortlöper. Genom att medlen överlåts till 

ett nytt bolag innan den i femårsregeln stipulerade karensperioden ”väntas ut” (utan att den 

skattskyldige påbörjar en likadan verksamhet). 

En vidareutveckling av denna metod för att undvika karensperioden är en upprepad intern 

aktieöverlåtelse. Manövern gör att det första bolaget där medlen upparbetats inte blir 

sammanlänkat med det sista på något vis, och andelsägarna har då varken direkt eller indirekt 

varit verksamma i det sista bolaget. Medlen kan då utdelas direkt utan att träffas av 3:12-

reglerna.  

Detta förfarande har underkänts i praxis med hjälp av Skatteflyktslagen. Intäkter som 

härrör från en egen arbetsinsats skall beskattas i inkomstslaget tjänst, och olika förfaranden 

som gör att detta inte blir fallet går emot lagstiftningens syfte att hindra omvandling till 

kapitalinkomster. Vid en prövning om skatteflyktslagen är tillämplig är syftet med den 

kringgångna regeln, här 57:4, extra viktigt. Då tjänsteintäkter genom ett förfarande utdelas i 

kapital anses detta strida mot syftet och anses därmed vara skatteflykt. Detta gäller under 
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förutsättning att det inte finns andra skäl, företrädesvis affärsmässiga, som motiverar 

förfarandet. I regel är skattefördelen det huvudsakliga skälet vid olika 

kringgåendeförfaranden, och lagen kan då tillämpas.  

Regleringen är primärt problematisk vid olika situationer där en intäkt möjligen kan 

härröra från något som mer kan liknas vid en kapitalplacering än något som liknar en 

traditionell anställning. Det finns idag ingen uttrycklig möjlighet att beakta sådana 

förhållanden vid taxeringen, och en kvalificerad andel måste därför deklareras som en vanlig 

kapitalintäkt av onoterade andelar om beskattning enligt 3:12-reglerna ska undvikas. En sådan 

taxering kommer sannolikt stöta på patrull och ge upphov till en tvist mellan det allmänna och 

den skattskyldige. Detta är en onödigt krånglig väg för att konstatera att kapitalinkomster av 

traditionellt slag rätteligen inte ska bli föremål för progressiv beskattning. Omvänt bör inte 

stora företag där andelsägarna får kapitalinkomster pga. sin höga ställning beskattas i kapital, 

utan i tjänst. 

Enligt min mening är systemet något stelbent för att fungera väl i daglig kommers. En 

utgångspunkt kan vara att titta på hur en intäkt skulle beskattas för en privatperson. Innehav 

av fastigheter beskattas i kapital, och snickeriarbeten på en fastighet leder normalt till 

tjänsteintäkter. Innehav av marknadsnoterade aktier beskattas i kapital, men en ledande 

ställning i ett sådant bolag beskattas i tjänst. Syftet är att tjänsteinkomster inte ska omvandlas 

till kapitalinkomster – inte att allt innehav som har varit kvalificerat prompt ska beskattas 

enligt 3:12-reglerna. Ändamålsenlighet och grundsyfte bör alltid vara i fokus då man bedömer 

hur ett innehav ska beskattas – en bedömning som bör kunna ske mer flexibelt än idag. 
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