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Förkortningar 
AB - Aktiebolag 

HB - Handelsbolag 

HFD - Högsta förvaltningsdomstolen 

IL - Inkomstskattelagen (1999:1229) 

KRG – Kammarrätten i Göteborg 

KRJ – Kammarrätten i Jönköping 

KRST – Kammarrätten i Stockholm 

KRSU – Kammarrätten i Sundsvall 

RR – Regeringsrätten 

RÅ – Regeringsrättens årsbok 

Sammandrag 
Uppsatsen jämför rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” i IL 57:4 och ”liknande 

verksamhet” i IL 62:3. För att jämföra begreppen redogör uppsatsen för innebörden av rekvisiten 

”samma eller likartad verksamhet” samt ”liknande verksamhet” i uppsatsen används juridisk 

metod, vilket innebär att genomgång och tolkning av rättsfall för att förstå hur rättspraxis 

inverkar på de båda begreppen varit central. Uppsatsen kommer fram till att begreppen ”samma 

eller likartad verksamhet” och ”liknande verksamhet” har det gemensamt att de är 

kringgåenderegler. Trots att lagtexterna språkmässigt kan tyckas ligga näravarandra, ser 

domstolarnas bedömningar av de båda rekvisiten olika ut. För rekvisitet ”samma eller likartad 

verksamhet” tar domstolarna främst sikte på om det sker en värdeöverföring från ett bolag till ett 

annat för att undvika beskattning enligt fåmansföretagsreglerna. Om detta sker är det i regel inte 

tillåtet. Vid rekvisitet ”liknande verksamhet” ser domstolarna i första hand till om verksamheten 

haft några initialkostnader samt om verksamheten liknar en tidigare bedriven verksamhet. 

Nyckelord: Samma eller likartad verksamhet, liknande verksamhet, IL 57:4, IL 62:3, 

fåmansföretag, skatterrätt 
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Kapitel I Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige tillämpas sedan 1991 ett dualt skattesystem, i systemet delas inkomster för fysiska 

personer upp i två kategorier, inkomst av förvärvsinkomster
1
 samt inkomst av kapital (Lodin, et 

al. 2009 s.39). Förvärvsinkomst beskattas progressivt medan inkomst av kapital beskattas 

proportionellt (Ibid). Innan skattereformen 1991 genomfördes kunde en fysisk person beskattas i 

sex olika inkomstslag. Efter reformen finns tre olika inkomstslag. Inkomst av tjänst, 

näringsverksamhet och kapital. Idag beskattas förvärvsinkomster progressivt med minst 32 

procent i kommunalskatt. Om årsinkomsten överstiger 413 200 kronor passeras den första 

skiktningsgränsen och den överskjutande delen beskattas med ytterligare 20 procent i statlig skatt 

(Skatteverket 1). Det finns också en övre skiktningsgräns vid 591 600 kronor i årsinkomst, om 

den skattskyldige passerar denna gräns betalas också så kallad värnskatt och påslaget på 

överskjutande belopp blir ytterligare 5 procent i statlig inkomstskatt (ibid).
2
 På marginalen kan 

den skattskyldige få en skatt som uppgår till cirka 57 procent på förvärvsinkomster (Tjernberg 

2006, s.50). Inkomster av kapital beskattas däremot proportionellt med 30 procent som 

huvudregel.  

Att skattesatserna mellan olika inkomstslag och olika typer av andelar är skilda har givetvis sina 

skäl men det skapar också incitament för att försöka uppnå en så låg skatt som möjligt genom 

olika skatteupplägg (Tjernberg 2006, s.13ff.). Ett dualt skattesystem skapar incitament att styra 

inkomst till det inkomstslag med lägst beskattning. I det svenska skattesystemet finns dessutom 

möjligheter till att göra avdrag. För avdrag gäller allmänt att utgifter för inkomsternas 

förvärvande samt inkomsternas bibehållande får dras av från skatten (Lodin et al. 2009, s. 92). 

Dessa avdrag är i regel knutna till respektive inkomstslag men det finns också allmänna avdrag. 

Bestämmelserna om allmänna avdrag återfinns i inkomstskattelagens 62:a kapitel och är inte 

knutna till de specifika inkomstslagen (Lodin et al. 2009 s. 91). Vilket inkomstslag en inkomst 

kommer ifrån samt vilka avdrag som är möjliga att göra kan således få stor inverkan på den 

enskildes skatt.   

                                                           
1
 Inkomst av tjänst och näringsverksamhet  

2
 Skiktningsgränserna gäller för inkomståret 2013 
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1.2 Problemformulering 

Legalitetsprincipen är en viktig princip i det svenska skattesystemet. Legalitetsprincipen innebär 

att ingen skatt kan åläggas en medborgare utan att lagstöd finns för detta. Ett viktigt inslag i 

legalitetsprincipen är kravet att skattebetalarna ska ha möjlighet att på förhand förstå de 

beskattningsmässiga konsekvenserna av sitt handlande (Lodin et al. 2009 s.680f.). För att 

tillgodose behovet av förutsägbarhet i beskattningen kan den skattskyldige begära 

förhandsbesked av skatterättsnämnden. I förhandsbeskedet kan den skattskyldige beskriva ett 

visst handlande och ställa frågor om hur det specifika handlandet kommer beskattas. Ett 

förhandsbesked kan sedan överklagas till förvaltningsrätten. Möjligheten till att begära 

förhandbesked är dock inte i sig självt nog för en god förutsägbarhet i beskattningen. 

Förutsägbarheten gynnas ytterligare av att domstolarnas tolkning är bundna av tydliga förarbeten 

eller klar lagtext (Lodin et al. 2009 s.681). Ur denna synvinkel är det problematiskt när lagtext 

och förarbeten lämnar allt för stora tolkningsutrymmen för en domstol. Två delar av 

lagstiftningen där lagtexten lämnar stort tolkningsutrymme för domstolarna är IL 57:4 samt IL 

62:3
3
. 

 

Reglerna i IL 57:4 är en del av de så kallade 3:12 reglerna. Regelverket har kommit att bli en av 

de mest omdebatterade delarna av den svenska skattelagstiftningen och ändrats vid många 

tillfällen. 3:12 reglerna reglerar hur mycket fysiska personer som äger fåmansföretag får ta ut i 

inkomstslaget tjänst respektive inkomstslaget kapital. Ett av de rekvisit som granskas i denna 

uppsats är den utvidgning av reglerna som görs i IL 57:4 1:a stycket ”samma eller likartad 

verksamhet”. Reglerna i IL 57:4 1:a stycket är till för att förhindra förflyttning av verksamhet till 

ett nytt bolag för att kringgå beskattning enligt 3:12 reglerna. I lagtexten preciseras inte rekvisitet 

”samma eller likartad verksamhet”, inte heller i förarbetena preciseras begreppet i någon större 

utsträckning. För närvarande finns mycket i övrigt att önska då det gäller definitionerna av 

begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Lagtexten i sin nuvarande utformning har knappast 

någon relevans alls, istället har uttalanden i förarbeten och rättspraxis helt kommit att styra 

rättsutvecklingen för dessa begrepp (Rydin & Båvall 2012, s.88). Det vida tolkningsutrymmet 

kring begreppet skapar en osäkerhet kring skattesituationen för många fåmansföretagare. 

Beroende på hur en fåmansföretagare beskattas så kan marginalskatten hamna på nivåer mellan 

                                                           
3
 IL är en förkortning av inkomstskattelag (1999:1229) 
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20-57
4
 procent (Tjernberg 2006, s.50f.). I Sverige finns cirka 200 000 aktiebolag som omfattas av 

3:12 reglerna, totalt är det ungefär 350 000 fysiska personer som berörs av regelverket 

(Regeringens förslag 2013). Trots de förenklingar som gjorts av regelverket finns en hel del 

oklarheter kvar kring regelverket, bland annat vad som räknas till ”samma eller likartad 

verksamhet” i IL 57:4. 

 

Det andra rekvisitet som uppsatsen behandlar är ”liknande verksamhet” som återfinns i IL 62:3, 

allmänna avdrag. Även i denna lagstiftning föreligger ett stort tolkningsutrymme för domstolarna 

vad gäller skattelagstiftningens bestämmelser. Reglerna i IL 62:3 tillåter den skattskyldige att 

göra ett allmänt förlustavdrag för näringsverksamhet som är nystartad förutsatt att ”liknande 

verksamhet” ej bedrivits de tidigare fem närmaste beskattningsåren (IL 62:3). I den direkt 

språkliga meningen kan rekvisiten i de bägge ovan nämnda skatteregler uppfattas som snarlika.  

 

Följderna av de oklara rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” och rekvisitet ”liknande 

verksamhet” är att det idag finns en osäkerhet kring rättsläget. Det kommer upp en hel del fall i 

landets förvaltningsdomstolar som på något sätt berör dessa begrepp. Vad det gäller begreppet 

”liknande verksamhet” i IL 62:3 så finns få avgöranden kring detta begrepp i högsta 

förvaltningsdomstolen. Oklarheten kring innebörden av de båda rekvisit uppsatsen undersöker 

motiverar studien både ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Praktiskt då många 

skattskyldiga berörs av de oklara reglerna. Akademiskt då lagtexten och förarbetena är oklara och 

den jämförelse av rekvisiten uppsatsen gör innebär en ny vinkel på problematiken. 

1.3 Syfte 

Uppsatsen tar sikte på de två begreppen ”samma eller likartad verksamhet”, i IL 57:4, samt 

”liknande verksamhet” som återfinns i IL 62:3. Avsikten är att se om dessa begrepp, som ger 

intrycket av att ligga nära varandra rent språkligt, tolkas på ett liknande sätt av domstolar eller ej. 

Detta ger följande forskningsfråga: 

  

Finns det likheter och skillnader i hur rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” i IL 57:4 

och ”liknande verksamhet” i IL62:3 tolkas?  

                                                           
4
 Ca 57 procent, kan variera något beroende på den kommunala skattesatsen. För ytterligare beskrivning av hur 

regelverket fungerar se teorin. 
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1.4 Metod och material 

Den fråga uppsatsen ska besvara handlar om tolkning av gällande rätt och är av juridisk karaktär, 

detta styr vilket material som aktualiseras. Materialet som företrädelsevis används i uppsatsen är, 

i fallande ordning, författningstext, rättspraxis, förarbeten samt juridisk doktrin. Detta brukar 

kallas för rättskälleläran (Sandgren 2007, s.36). Eftersom rekvisiten inte närmare preciseras i 

författningstext är rättspraxis en viktig källa för att utröna hur rekvisiten ska tolkas. Merparten av 

materialet som används i uppsatsen är rättspraxis. 

 

De fall som ansetts vara relevanta för att besvara frågeställningen har sedan legat till grund för 

vad som behövts tas upp i kapitel två, om regelverken. Eftersom 3:12 reglerna är detaljerade blir 

kapitel två bitvis teknisk. Kapitlet förklarar delvis hur en skattskyldig kan uppnå olika 

skattesatser. Ur ett akademiskt perspektiv har vi ansett detta nödvändigt eftersom det förklarar 

varför det kan vara viktigt att få andelar i företag klassificerade på olika sätt, vilket är centralt för 

uppsatsens problematik. Dessutom har vi ansett att relevansen för uppsatsen, ur ett praktiskt 

perspektiv, härigenom ökar. För att kapitlet inte ska bli allt för omfattande har noggranna 

övervägningar av vad som behöver vara med gjorts. Detta leder i sin tur till att delar som inte 

ansetts centrala för uppsatsen har exkluderats. Delar som prioriterats är givetvis de som direkt 

handlar om rekvisiten. Delar som utelämnats är olika former av tilläggsbestämmelser som utökar 

begreppet fåmansföretag samt tekniska detaljer som ytterligare komplicerar regelverket. Eftersom 

avdrag för nystartad näringsverksamhet inte alls är ett lika komplext och tekniskt svårt område 

som 3:12 reglerna så får det mindre utrymme i kapitel två. 

 

Kontakt har tagit med landets kammarrätter för att begära ut rättsfall. Andra sätt få fram material 

har varit genom Karnov, Infotorg och Zeteo. De systematiska sökord som har använts är ”samma 

eller likartad verksamhet”, ”liknande verksamhet”, IL 62:3 samt IL 57:4. Under arbetets gång har 

även kedjesökning använts, det vill säga sökningar utifrån källor som tidigare insamlat material 

refererat till (Sandgren 2007, s.32f.). Bedömningen, hur många rättsfall som behövs, har framför 

allt gjorts genom att vi utgått från forskningsfrågan. Domar har tagits in under arbetets gång då 

det ansetts nödvändigt för att kunna besvara forskningsfrågan, en slags mättnadsprincip. I ett 

arbete som behandlar tolkning av gällande rätt är det inte antalet rättsfall som är viktigast, utan 

kvalitén hos de rättsfall som används i studien (Sandgren 2007, s.41). Intervjuer som källmaterial 
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har medvetet exkluderats från uppsatsen. Intervjuer med myndigheter, exempelvis skatteverket, 

har inte ansetts utgöra ett relevant källmaterial då myndighetspraxis inte är intressant för hur 

rekvisiten ”samma eller likartad” samt ”liknande verksamhet” tolkas i gällande rätt. I rättsfallen 

som är aktuella i arbetet är skatteverket alltid en av parterna och ibland får de rätt i domstol och 

ibland inte.                                      

 

Rättsfallen som tas upp kan tyckas sträcka sig över en avsevärd tidsperiod, med tanke på att 

framför allt 3:12 reglerna frekvent är föremål för ändringar och justeringar. Faktumet har beaktats 

när rättsfallen använts för att tolka rättspraxis. Att ett rättsfall är gammalt gör det inte 

oanvändbart. En del av de förändringar som genomförts av 3:12 reglerna har uteslutande varit av 

en rent teknisk karaktär, en del rättspraxis har dessutom kommit att kodifierats (Tjernberg 2006, 

s.22). Att justeringar av ett gränsbelopp har gjorts eller förändringar i delar som inte rör just de 

rekvisit uppsatsen avser undersöka ändrar inte principiella tolkningar av rekvisitet ”samma eller 

likartad verksamhet”. Samma sak gäller de domar som rör regeln i IL 62:3, domarna används 

sträcker sig över lång tid. På grund av detta har vi har fått göra bedömningar av vilka domar som 

kan anses ha betydelse för hur rekvisitet tolkas idag. Vikten av de rättsfallen måste därför vägas i 

varje enskilt fall och inget generellt går att säga om användbarheten utifrån rättsfallets ålder 

(Sandgren 2007, s.33).  

 

Alla de rättsfall som i uppsatsen berör 3:12 reglerna är domar från HFD
5
 vilket innebär att de är 

prejudicerande för underinstanserna. Antalet domar är också ganska begränsat vilket gör att en 

överblick av samtliga fall som rör rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” har kunnat göras. 

Därmed inte sagt att alla domar används i uppsatsen, de domar som exkluderats tangerar sådant 

som tagits upp, då har bedömningen gjorts att fall som till stor del bygger på varandra inte 

behöver redovisas flera gånger för att besvara forskningsfrågan.   

 

De rättsfall som rör IL 62:3, allmänt förlustavdrag för näringsverksamhet, har prövats i begränsad 

utsträckning i högsta instans. Kammarrätternas domar är prejudicerande endast i de fall de inte 

tas upp av högre instans. Därför finns främst kammarättsdomar att förhålla sig till då det gäller 

rättspraxis för begreppet ”liknande verksamhet”. Ett urval av kammarrättsdomar måste således 

                                                           
5
 Högsta förvaltningsdomstolen, innan 2011 regeringsrätten 
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göras då materialet annars blir allt för omfattande (Sandgren 2007, s. 51). För att få fram de 

centrala rättsfall har utgångspunkten varit en uppföljning av kvittningsregeln för nystartade 

företag som riksdagens skatteutskott beställt (2006/07 RFR8 s.124ff.). I uppföljningen finns en 

genomgång av de kammarrättsdomar som kommit fram till dess. Detta urval har vi använt för att 

hitta rättsfall.  Skatteverkets handledning för taxering 2013 har också använts för att få fram 

relevanta rättsfall. I handledningen hänvisas till rättsfall som tagits fram och legat till grund för 

uppsatsen (Skatteverket 2013, s. 2192 f.). I riksdagens uppföljning av kvittningsregeln och i 

skatteverkets handledning återkommer vissa fall, dessa har tagits med i studien. Till de domarna 

har också lagts kammarrättsdomar av färskare datum.  När samma källor återkommit och frågan 

har kunna besvarats har antalet rättsfall ansetts vara tillräckligt.   

1:5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel. I nästa del kommer aktuella rättsregler som finns kring 

uppsatsens ämne att tas upp. Det kommer kort redogöras för hur 3:12 reglerna fungerar. Vilket 

ansetts nödvändigt, då vi antar att alla som läser uppsatsen inte är bekanta med 3:12 reglerna 

sedan tidigare. En kort historik till reglerna har också tagits in i denna del av arbetet då vi ansett 

att en sådan förenklar förståelsen för reglerna.  I bilaga 1 finns en begreppslista, som är tänkt att 

förenkla för läsare som inte tidigare stött på 3:12 reglerna. Begreppslistan ska fungera som ett 

stöd då delen om regelverket i kapitel två läses. I slutet av andra delen redogörs för de betydligt 

mer lättbegripliga reglerna i IL62:3. I det tredje kapitlet återfinns en rättsfallsgenomgång, analys 

av rättsfallen görs löpande i kapitlet. Kapitlet är uppdelat i tre delar i den första går vi igenom 

rättsfallen som rör IL 57:4 och i den andra delen de fall som rör IL 62:3. Sist i tredje kapitlet görs 

en jämförelse mellan de båda rekvisiten i IL 57:4 och IL 62:3. Som en service till läsaren har 

vissa fall skisserats och lagts till i bilaga 2. Skisserna är tänkta att förenkla förståelsen för vissa 

fall som innehåller många bolag och transaktioner. I det fjärde kapitlet kommer de slutsatser som 

kan dras utifrån studien. 
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Kapitel II Regelverken 

2.1 Avsikten med 3:12 reglerna 

1976 infördes de så kallade 3:12 reglerna
6
 i den svenska skattelagstiftningen. Sedan dess har 

regelverket ändrats många gånger och återfinns idag i IL 56:e och 57:e kapitel. Under 1970-talet 

ökade företag som drevs i associationsformen aktiebolag kraftigt. Ökningen av just aktiebolag 

förklarades till viss del av de skattefördelar bolagens ägare härigenom kunde uppnå (SOU 

1975:54, s.63). I ett vanligt anställningsförhållande finns två parter, en arbetsgivare och en 

arbetstagare. I ett fåmansföretag existerar inte ett sådant förhållande då arbetsgivaren anställer sig 

själv i bolaget. Detta föranleder en skattesituation där fåmansföretagaren själv kan styra i vilket 

inkomstslag denne vill plocka ut medel från bolaget (SOU 1975:54, s.159). Följden av detta blir 

givetvis att skatteplanering uppstår då företagare vill plocka ut medel ur företaget till så låg 

skattesats som möjligt. 3:12 reglerna gör att företagare inte längre har möjlighet att bestämma i 

vilket inkomstslag deras inkomster från företaget skall beskattas utan detta regleras av 

skattelagstiftningen. Avsikten med 3:12 reglerna var att neutralisera skattesituationen för olika 

associationsformer och avskaffa de skattefördelar som fåmansföretagare tillskansat sig genom 

detta upplägg (Prop. 1975/76:79, s.39). 

 

I skattelagstiftningen definieras ett fåmansföretag som ett företag eller ekonomisk förening där 

fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i bolaget (IL 56:2). Handelsbolag kan 

också vara fåmanshandelsbolag (IL 56:4). Utöver denna grundläggande definition finns en rad 

tillägg som utökar begreppet fåmansföretag ytterligare (Tjernberg 2006, s.26). Lagstiftarens syfte 

med en utvidgning av begreppet har varit att stoppa skattedrivna upplägg för att komma runt 3:12 

reglerna.   

2.2 Kvalificerad andel 
Om en fysisk person äger en kvalificerad andel i ett företag beskattas denne enligt 3:12 reglerna.  

Vad som avses med kvalificerad andel regleras framför allt i IL 57:4. Med kvalificerad andel 

avses andel i ett fåmansföretag under förutsättning att den person som äger, eller indirekt äger, 

andelen under beskattningsåret eller under de fem föregående beskattningsåren varit verksam i 

betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

                                                           
6
 Namnet kommer av den placering regelverket hade i lagstiftningen då det infördes, 3 § 12- 12 e mom. SIL. 
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verksamhet (IL 57:4 1:a stycket). Andelen anses också kvalificerad då någon närstående enligt IL 

2:22 varit aktiv enligt bestämmelserna i IL 57:4. Om den skattskyldige lägger företaget i träda 

och inte är aktiv i bolaget, eller ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, 

under fem beskattningsår är andelen inte längre kvalificerad och beskattas endast i inkomstslaget 

kapital. I IL 57:4 2:a-3:e stycket finns ytterligare tillägg till vad som kvalificerar en andel, dessa 

är dock inte centrala för denna uppsats.    

2.3 Så fungerar 3:12 reglerna 

Den fysiska person som äger en kvalificerad andel i ett företag beskattas enligt 3:12 reglerna. En 

ägare till en icke-kvalificerad andel beskattas till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, det vill 

säga en skattesats som är 25 procent se figur 1 högra stapeln (IL 42:15a).  Ägaren till en 

kvalificerad andel betalar skatt i enighet med 3:12 reglerna se vänstra stapeln i figur 1. Den 

vänstra stapeln är uppdelad i fyra olika delar, som i figuren kallas 1:1, 1:2,1:3 samt 1:4. Dessa 

delar beskriver på vilket sätt den beskattningsbara inkomsten delas upp för en kvalificerad andel.  

Reglerna fungerar så att för varje beskattningsår räknas ett gränsbelopp
7
 ut. Beloppet som 

understiger gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med två tredjedelar av 30 

procent, det vill säga 20 procent motsvaras av figur 1:1 och 1:2. Utnyttjas inte hela gränsbeloppet 

skjuts det framåt och kallas då sparat utdelningsutrymme. Sparat utdelningsutrymme kan 

användas för att ta utdelning till 20 procents skatt ett annat beskattningsår. I den del utdelningen 

överstiger gränsbeloppet tas den upp i inkomstslaget tjänst (IL 57:20). Delen som överstiger 

gränsbeloppet beskattas som tjänst på nivåer från 32-57 procent se figur 1:3. Taket för hur 

mycket som måste tas upp i inkomstslaget tjänst är 90 inkomstbasbelopp
8
 (IL 57:20a). Delen som 

överstiger taket beskattas proportionellt i inkomstslaget kapital till en skattesats om 30 procent se 

figur 1:4. Tanken med fördelningen är att den del av inkomsten som kommer från eget arbete ska 

tas upp i inkomstslaget tjänst och utdelning som härrör från kapitalavkastning ska tas upp i 

inkomstslaget kapital (SOU 2002:52 del 1, s.114). Utgångspunkten för hur mycket av 

vinstöverföringen från bolaget som ska tas upp i respektive inkomstslag har bestämts med vad 

som anses vara normalavkastningen av kapital (SOU 2002:52 del 1, s 599). Normalavkastningen 

                                                           
7
 Gränsbeloppet=Årets gränsbelopp + Sparat utdelningsutrymme uppräknat med 3 procent. Mer om hur 

gränsbeloppet räknas ut finns nedan och illustreras i bild 2. 
8
 Vid försäljning av kvalificerade andelar kommer beskattningssituationen se likadan ut som när utdelning sker 

förutom att de 90 inkomstbasbelopp kommer att vara 100 inkomstbasbelopp, 100*56 000=5 660 000 
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är ett begrepp som lagstiftaren har bestämt till en viss summa, denna summa är schablonmässigt 

konstruerad (Tjernberg 2006, s.51).  

 

 

För att få fram avkastningen som får plockas ut i inkomstslaget kapital används som sagt ett 

gränsbelopp. Det som utgör årets gränsbelopp kan tas fram på två sätt antingen genom (a) 

förenklingsregeln
9
 eller genom (b) huvudregeln se figur 2 (IL 5För 7:11). Vilken regel som 

används bestäms av den skattskyldige själv. (a) Förenklingsregeln är ett belopp motsvarande 2,75 

inkomstbasbelopp
10

 som fördelas på de andelar som finns i bolaget (IL 57:11). (b) Huvudregeln 

innebär att underlaget
11

 för årets gränsbelopp används och multipliceras med statslåneräntan 

adderat med ytterligare nio procentenheter (IL 57:11). Vid användande av huvudregeln får också 

det så kallade lönebaserade utrymmet läggas till gränsbeloppet om ägaren uppfyller kraven för 

detta. Kraven för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet är att ägaren måste ta ut lön under året 

motsvarande (a) minst 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av de totala kontanta ersättningarna i 

företaget samt dess dotterbolag eller (b) tio inkomstbasbelopp. Det lönebaserade utrymmet 

uppgår till 25 procent av löneunderlaget upp till 60 inkomstbasbelopp därefter har ägaren 

                                                           
9
 Även kallad schablonmetoden 

10
 För inkomståret 2013: 56 600*2,75=155 650 kr. 

11
 Oftast omkostnadsbeloppet den skattskyldige haft för att förvärva andelen i bolaget, finns en rad 

tilläggsbestämmelser. 
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möjlighet att utnyttja ytterligare 25 procent av löneunderlaget på den del av lönerna som 

överstiger 60 inkomstbasbelopp. Det lönebaserade utrymmet kan således vara väldigt fördelaktigt 

att använda sig av om företaget har stora lönekostnader. 

 

 

 

2.4 För- och nackdelar med att beskattas enligt 3:12 reglerna 

3:12 reglerna har på senare år blivit generösare. Vissa menar att de till och med blivit allt för 

generösa (Alstadsæter & Jacob 2012). Därför är det idag inte längre självklart för en 

fåmanföretagare att vilja undvika 3:12 reglerna. Vissa vill till och med beskattas enligt 3:12 

reglerna. I skattesystemet finns många faktorer att ta hänsyn till då en fåmansföretagare ska 

beskattas. Skattesatserna i inkomstslaget kapital på 20 procent är attraktiva. Bedriver den 

skattskyldige ett litet fåmansföretag så är naturligtvis förenklingsregeln med sina 2,75 

inkomstbasbelopp, det vill säga 155 600 kronor i lågbeskattad utdelning som beskattas med 20 

procent, ett intressant alternativ. Kapitalvinster är dock inte pensionsgrundande och de 

grundavdrag som får göras i inkomstslaget tjänst möjliggör att en del av inkomsten med fördel 

kan tas ut i inkomstslaget tjänst.        
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Det kan också vara fördelaktigt för den skattskyldige att höja den del av vinsten som plockas ut i 

inkomstslaget tjänst om det finns ett betydande löneunderlag i företaget. För att få använda 

löneunderlaget krävs att den skattskyldige plockar ut en viss del i inkomstslaget tjänst. På senare 

tid har det varit stor debatt om hur ägare till partnerägda företag, vilka räknas som fåmansföretag 

trots att de ibland har flera hundra ägare (IL 57:4), har uppnått en förmånlig beskattning i och 

med att 3:12 reglerna blivit generösare framför allt vad gäller det lönebaserade utrymmet. De 

enorma lönekostnader som finns i dessa bolag har inneburit stora lönebaserade utrymmen 

samtidigt som var och en av delägarna bär en väldigt liten risk som ägare. Detta har också 

föranlett regeringen att vilja ändra reglerna. Regeringen vill införa ett krav på att andelen som ägs 

i ett fåmansföretag är minst 4 procent för att lönebaserade utrymmet i huvudregeln ska få 

användas (Regeringens förslag 2013). Generellt är det fördelaktigt att använda lönebaserat 

utrymme om det finns stora lönekostnader i bolaget. Det är omöjligt att sätta en tydlig gräns hur 

stora lönekostnaderna ska vara för att det lönebaserade utrymmet ska vara fördelaktigt att 

använda, detta då gränsbeloppet påverkas av en rad andra faktorer som exempelvis 

omkostnadsbeloppet. Det lönebaserade utrymmet föreslås i regeringens förslag till förändring av 

3:12 reglerna att bli ännu generösare (Regeringens förslag 2013). För många fåmansföretagare 

blir beskattningen enligt 3:12 reglerna ännu mer attraktiv.  

 

De som missgynnas av 3:12 reglerna är framför allt företag som har stora kapitaltillgångar, 

fastighetsbolag är inte ovanligt förekommande i rättsfallen. Fastighetsföretag har i regel haft få 

anställda men stora kapitaltillgångar. Då finns inget lönebaserat utrymme som räcker till de 

vinster som finns att plocka ut i form av utdelning eller vinst vid försäljning. Även lite större 

företag där generationsskiften inom familjen är aktuella blir det ofta problem med 3:12 reglerna. I 

sådana företag kan den skattskyldige bli tvungen att plocka ut upp till 100 inkomstbasbelopp i 

inkomstslaget tjänst.     

2.5 Kvittning av underskott i näringsverksamhet, IL 62:3 

För att förstå hur kvittning av nystartad näringsverksamhet fungerar är det centralt att först förstå 

vad som räknas till näringsverksamhet. Enligt IL 14:12 räknas alla näringsverksamheter som 

bedrivs av samma person till en och samma förvärvskälla (IL 14:12). Detta innebär att en person 

inte kan driva två olika typer av enskild näringsverksamhet utan att det ur beskattningssynpunkt 

utgör samma verksamhet. Detta är av central betydelse när det kommer till att avgöra när en viss 
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näringsverksamhet har sitt startår. Detta är viktigt då avdrag endast medges för nystartade 

verksamheter och fyra beskattningsår därefter. I IL 13:1 3st regleras också att en näringsfastighet 

alltid utgör en näringsverksamhet. Det går alltså inte att äga en näringsfastighet, för en 

privatperson, utan att det ur beskattningssynpunkt alltid räknas till enskild näringsverksamhet. 

Fram till år 1995 fanns regler som gjorde det möjligt att kvitta förlust av näringsverksamhet mot 

inkomst av tjänst. Denna möjlighet försvann beskattningsåret 1995 för att året därefter återinföras 

i en något modifierad form. Sedan återinförandet inkomståret 1996 har reglerna varit gällande i 

oförändrad form (prop. 1995/96:109 s. 59). Syftet med kvittningsrätten är att den skall ha en 

positiv inverkan på risktagandet bland nya företagare och på så sätt öka antalet nyföretagare 

(prop. 1995/96:109 s.59; Rabe & Hellenius s.331). För att reglerna skall uppmuntra till just 

nyföretagande bestämde sig lagstiftaren för att kvittningsrätten bara skulle gälla startåret samt de 

fyra följande beskattningsåren därefter (prop. 1995/96:109 s.60). Utöver detta bestämdes att det 

maximala avdraget för ett beskattningsår fick uppgå till maximalt 100 000kr (Prop. 1995/96:109 

s.60).  

För att den skattskyldiga inte skall kunna kringgå ”femårsregeln” infördes också en regel som 

innebär att den skattskyldige inte får ha bedrivit en liknande verksamhet under de tidigare fem 

beskattningsåren. Utan denna kringgåenderegel skulle den skattskyldige helt enkelt kunna avsluta 

sin verksamhet efter varje år för att alltid vara berättigad till förlustavdrag i nystartad verksamhet. 

Vad som avses med liknande verksamhet utvecklas dock inte närmare i förarbetet till lagen (prop. 

1995/96:109 s.60). Vilket resulterar i att det blir en bedömningsfråga vad som räknas till liknande 

verksamhet och vad som inte gör det. 
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Kapitel III Hur ska begreppen ”samma eller likartad verksamhet” samt 

”liknande verksamhet” tolkas? 

3.1 Rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet”  

Tolkas ej bokstavligt 

Det finns flera exempel där verksamheten till sin natur varit väldigt likartad men IL 57:4 ändå 

inte ansetts tillämplig. I RÅ 1999 ref. 28
12

 bedriver två finansbolag skilda från varandra dels 

fondförvaltning och det andra bolaget bedriver finansieringsrådgivning. Det finns en rad 

kopplingar mellan ägarna som också arbetar i de båda bolagen. Bland annat är 

styrelseordföranden densamme i bägge bolagen. Han är också den största ägaren i de två bolagen. 

Verksamheten bygger i stor utsträckning samma kompetens. RR
13

 menar dock att 

verksamheterna inte kan anses vara likartad för de bägge bolagen. Motiveringen till beslutet är att 

de regler om samma eller likartad verksamhet som finns i lagstiftningen framför allt tar sikte på 

verksamhet som flyttas från ett fåmansföretag till ett annat fåmansföretag. 

Ytterligare fall som behandlats av RR eller HFD pekar i samma riktning. Verksamheterna har till 

sin natur varit väldigt lik varandra i olika bolag utan att dessa för den sakens skull ansetts utgöra 

samma eller likartad verksamhet. I fallet RÅ 2007 not. 66
14

 äger en person ett företag X, X äger i 

sin tur företaget Y. Y AB bedriver en franchiseverksamhet. Verksamheten i Y består i försäljning 

och montering av produkter som företaget Y köper från företaget Z eller direkt av en tillverkare 

som Z har avtal med. Företaget Z äger de franchiserättigheter som företaget Y använder sig av. 

Samma person som äger företaget X äger dessutom en sjundedel av det företaget Z som äger 

franchiserättigheterna till den verksamhet han bedriver företag Y. I det av honom helägda 

företaget Y är han aktiv i betydande omfattning vilket gör andelarna i X AB kvalificerade enligt 

IL57:4. De andelar han äger i företaget Z blir ej kvalificerade på grund av att han inte är aktiv i 

det bolaget förutom med sedvanligt styrelsearbete. De andelar han äger i företaget Z anses heller 

inte kvalificerade trots att verksamheten torde vara snarlik den som bedrivs i företaget Y. I vanlig 

ordalydelse skulle dessa verksamheter kunna tyckas ligga nära varandra och anses vara likartade. 

Skatterättsnämnden och RR förutsätter att marknadsmässiga villkor föreligger mellan de olika 

                                                           
12

 RÅ är en förkortning av regeringsrättens årsbok 
13

 Regeringsrätten 
14

 Se skiss i bilaga 2 
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bolagen (RÅ 2007 not.66). Skatteverket hävdar dessutom i sitt överklagande att verksamheten i Y 

är en grund för den verksamhet som bedrivs i företaget X och ett samband skulle föreligga på den 

grunden, ett överklagande som RR avslår. 

I samtliga ovan nämnda fall har de skattskyldiga bedrivit verksamhet som ligger mycket nära, 

eller är identisk med en verksamhet som bedrivs i ett annat fåmansföretag. Att verksamheten till 

sin natur är väldigt likartad en verksamhet som den skattskyldige bedriver i ett annat bolag är i 

sig inte tillräckligt för att rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” ska anses vara uppfyllt. 

Bedrivs flera företag parallellt från början så anses inte ”samma eller likartad verksamhet” 

föreligga i dessa företag.  

Överföring av tillgångar till nya bolag 

I flera fall har domstolarna tagit sikte på om tillgångar flyttats från ett bolag till ett nytt bolag som 

ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. I rättsfallen RÅ 1997 ref. 48 I-II så 

flyttas en aktieportfölj, respektive en förvaltningsfastighet till nya bolag. I båda dessa fall så gör 

domstolen bedömningen att andelarna i de nya bolagen är kvalificerade på grund av den 

bestämmelse som finns om ”samma eller likartad verksamhet”.  

I en annan situation HFD 2012 ref. 67 I
15

  så står det helt klart för domstolen att verksamheten till 

sin natur skiljer sig från den som tidigare bedrivits. Företaget X äger företaget Z där den 

skattskyldige är aktiv i betydande omfattning, företaget X är ett holdingbolag ägt av den 

skattskyldige. 2006 säljer X aktierna i Z och efter försäljningen sker endast en förvaltning i X av 

de tillgångar som härrör från försäljningen av Z. 2008 bildas företaget W som den skattskyldige 

överlåter aktier i företaget X åt. Dessa aktier löses sedan in till marknadsvärdet 435 000 kronor. 

Senare samma år förvärvar W AB samtliga aktier i Y AB. Frågan som ställs i rätten är om den 

skattskyldige som från början varit aktiv i betydande omfattning i Z AB också ska anses äga 

kvalificerade andelar i Y AB på grund av att ”samma eller likartad verksamhet” bedrivits i 

bolagen? Den verksamhet företag Z bedrivit har bestått i försäljning samt marknadsföring av ett 

egenutvecklat datorsystem för administration och kommunikation. Verksamheten i Y AB består i 

varor och tjänster inom energibesparing för fastigheter. HFD anser att verksamheten är likartad 

enligt reglerna i IL 57:4 eftersom de medel som används för att förvärva Y AB ytterst härrör från 

försäljningen av det första bolaget Z AB.  

                                                           
15

 Se skiss i bilaga 2 
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Även i HFD mål 4061-13
16

 från 2013 är det aktuellt med överflyttning av tillgångar som 

upparbetats i bolaget X. Båda de skattskyldiga är fortfarande aktiva i betydande omfattning i X. 

Bolaget X såldes 2007 av de två skattskyldiga personerna som ägde hälften var av aktierna i 

bolaget. Aktierna förvärvades av bolaget Y som sedan avyttrade aktierna till bolaget Z. Bolaget Z 

ägdes också till lika delar av de bägge skattskyldiga personerna. Efter att väntat på att karenstiden 

gått ut för bolaget Y avsåg personerna att starta ett nytt aktiebolag dit tillgångarna skulle 

överföras och sedan skulle både Y AB och det nybildande bolag som tagit över tillgångarna 

likvideras. HFD fastställde skatterättsnämnden förhandsbesked och aktierna ansågs kvalificerade 

genom regeln i IL 57:4 1st. I och med att den skattskyldige varit aktiv i företaget X anses de 

upparbetade inkomsterna bero av deras arbetsinsats. När de sedan fortsatt att bedriva verksamhet 

i bolaget Z så anses de bedriva samma eller likartad verksamhet. Aktierna i Y är således 

kvalificerade vilket också gör aktierna i det nybildade bolaget kvalificerade (HFD mål 4061-13). 

Fallet RÅ 2010 ref 11 II var snarlikt fallet ovan, med undantag att bolaget inte skulle likvideras, 

även då ansågs andelen som kvalificerad (RÅ 2010 ref 11 II).      

I fallet RÅ 2010 ref.11 IV
17

 så har ägaren till ett bolag ansetts bedriva samma eller likartad 

verksamhet i ett bolag som ägnar sig åt fastighetsförvaltning och ett som sysslar med handel och 

uthyrning av lyftkranar. Han har endast varit aktiv i det senare. I detta fall handlar det om att den 

huvudsakliga verksamheten, uthyrning och handel med lyftkranar flyttats från det bolag som nu 

endast bedriver fastighetsförvaltning, via ett annat bolag till det bolag där det bedrivs då 

rättsfallet är aktuellt. Den skattskyldige i fallet har aldrig varit aktiv i det företag som förvaltar 

fastigheter utan endast i bolaget som bedriver uthyrning av lyftkranar. Däremot har hans pappa 

varit aktiv i bolaget när verksamheten flyttades 1986, pappan har senare varit aktiv även i 

företaget där sonen nu är aktiv. På dessa grunder anses även sonens ärvda andelar i det 

fastighetsförvaltande bolaget vara kvalificerade (RÅ 2010 ref. 11 IV).  

Förutom överflyttning av kapital så finns det fall som handlar om överförande av kunskap mellan 

bolag. I ett fall så anser skatterättsnämnden att andelarna i ett bolag är kvalificerade på grund av 

att ägaren till företaget börjat bedriva en likartad verksamhet i ett annat bolag. Inget kapital är 

överfört från det gamla bolaget som ligger i träda. Den enda tillgång som har flyttats till det nya 

                                                           
16

 För skiss, se bilaga 2 
17

 För skiss, se bilaga 2 
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bolaget är den kompetens som är knuten till ägaren. Resonemanget som har förts i 

skatterättsnämnden och senare subventioneras av RR är att den tillgång som finns i bolaget X 

som varit en konsultverksamhet är till stor del den kunskap och det kontaktnät som personen 

använt i den tidigare bedrivna verksamheten (RÅ 2010 ref 11 III). 

I de fall där kapital har flyttats mellan bolag anses andelen alltid vara kvalificerade. Upplägg som 

syftar till att få ut oskattat kapital från en tidigare bedriven verksamhet till en ny verksamhet 

exempelvis genom olika underprisöverlåtelser stoppas. Andelen anses då kvalificerad genom att 

det upparbetade kapitalet ytterst härrör från en arbetsinsats i ett tidigare bolag. Domstolen anser 

alltså att detta kapital endast flyttats till ett nytt bolag och ska således inte beskattas på något 

annat sätt. Även överflyttning av kompetens kan göra andelar kvalificerade. 

Fortsatt aktiv i bolaget som sålts 

Upplägg där kvalificerade andelar avyttras till extern köpare och sedan förvärvats igen har också 

underkänts. HFD not. 62 är ett exempel på detta.  I rättsfallet har en säljare av ett fåmansföretag 

Y tidigare varit VD och således aktiv i bolaget Y som han sedermera sålt. Vid försäljningen ägde 

både han personligen och hans bolag X AB delar i bolaget som de fick ersättning för vid 

försäljningen. Personen har fortsättningsvis varit aktiv i betydande omfattning i bolaget Y efter 

försäljningen och äger återigen 2008 indirekt en del av Y via bolaget X. Frågan i rättsfallet är 

huruvida de andelar som han äger i X AB är kvalificerade? Det anser HFD att de är då kapital 

tillförts X AB genom avyttringen av Y AB 2005 (HFD 2012 not 62). Det finns också andra fall 

som prövats där bolag under en kortare period ägs av någon annan, i dessa fall anses andelen vara 

kvalificerad (HFD 2011 ref 75).    

Det finns dock situationer där en person kan vara fortsatt aktiv i samma bolag utan att riskera att 

andelar i ett annat bolag då blir kvalificerade. I HFD 2012 ref. 67 II såldes ett fåmansägt bolag Y 

av två bröder. Medlen från försäljningen tillfördes holdingbolaget X, ingen av bröderna har varit 

aktiv i betydande omfattning i X AB, som endast förvaltar medlen från försäljningen av bolaget 

bröderna tidigare ägt. Frågan som domstolen tar ställning till är om andelarna i X kan anses vara 

kvalificerade efter att karenstiden om fem år gått ut. I detta fall hade bröderna varit aktiva i den 

verksamhet de sålt efter försäljningen. Vanliga anställningsförhållanden förelåg då. Domstolen 

menar att motiven med lagstiftningen är att högbeskattad tjänsteinkomst inte ska kunna plockas 

ut av ägare till fåmansföretag som lågbeskattad kapitalinkomst. I och med att försäljning sker får 
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holdingbolaget X ersättning för den verksamhet som sålts. Brödernas andelar i X är därefter 

kvalificerade i fem år om inte någon av dem eller till dem närstående är aktiv i bolaget, efter 

utgången av tidsfristen är andelarna inte längre kvalificerade. Att bröderna fortsätter vara aktiv i 

den verksamhet de tidigare varit ägare till samt drivit har här ingen betydelse. Domstolen lägger 

här vikt vid att det nuvarande anställningsförhållandet är helt vanligt utan några fortsatta 

ägarintressen från brödernas sida. 

Det går alltså att vara fortsatt aktiv i bolaget utan att andelar blir kvalificerade. Det domstolen tar 

in i bedömningen är om ”samma eller likartad verksamhet” bedrivs i ett annat fåmansägt bolag. 

Om det, som i brödernas fall, endast finns kvar ett bolag som förvaltar medlen av försäljningen 

och det i övrigt föreligger ett marknadsmässigt anställningsförhållande så kvalificerar detta inte 

delen i det bolag som medlen från försäljningen finns kvar i. Finns det däremot kopplingar till ett 

annat fåmansföretag som kan anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” kvalificerar detta 

andelen. Ägarintresset i bolaget är av centralt intresse för domstolen.   

Sammanfattning, vad som avgör om det är ”samma eller likartad verksamhet” 

I den sammantagna bedömningen av hur rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” ska tolkas 

kan till en början konstateras att ”samma eller likartad verksamhet” i den mening som det 

används i vardagligt språkbruk inte är avgörande. Flera av fallen ovan tar inte sikte på om de 

olika varsamheterna liknar varandra till sin natur. Vad rättsfallen framför allt återkommer till är 

om tillgångar flyttats mellan ett befintligt bolag och ett nystartat bolag. Domstolarna underkänner 

upplägg som syftar till att göra andelar icke-kvalificerade genom att flytta tillgångar mellan 

bolagen. Detta gäller både då kapital på olika sätt flyttas mellan bolag, men också då kunskap 

som är av central betydelse flyttas till ett nytt bolag medan tillgångar från en tidigare försäljning 

ligger i träda i ett annat bolag. I den förstnämnda situationen, då kapital direkt eller indirekt 

flyttas mellan bolag, är det helt tydligt hur domstolarna ställer sig till det. Sådana upplägg 

underkänns (HFD 2012 ref 67). Även då bolag likvideras och tillgångar flyttas genomskådar 

domstolen sådana upplägg (HFD mål 4061-13, 2013).   

Även då det inte varit kapital (pengar/inventarier) som flyttats över till ett nytt bolag, utan 

uteslutande kompetens som bolagets ägare besitter, så har överföringen underkänts av domstol 

som ansett att andelarna varit kvalificerade (RÅ 2010 ref 11 III). Detta kan vid en första anblick 

verka mer uppseendeväckande, domstolen tar dock sikte på lagmotiven. I lagmotiven motiveras 
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kringgående regeln i IL 57:4 med att omöjliggöra att verksamhet flyttas över i nytt bolag varpå 

det tidigare bolaget läggs i träda (Prop. 1989/90:110, s. 468 & 703). Då skulle andelarna inte 

längre vara kvalificerade efter fem år och således beskattas med 25 procent i proportionell skatt. 

Är kompetens den huvudsakliga tillgången i ett bolag är det således rimligt att ta sikte på om den 

har överförts till ett nytt bolag. I en situation då kunskapen är det centrala i överföringen torde 

dock öka kravet på likhet med den verksamhet som tidigare bedrivits. Är verksamhetsmålet ett 

helt annat i det nya bolaget så kan det sannolikt inte bli aktuellt att anse andelen kvalificerad. 

Detta till skillnad från HFD ref 67 I där verksamhetens natur inte alls spelar någon roll för 

huruvida andelen ska anses som kvalificerad eller inte. 

Verksamheteter som från början bedrivits parallellt och ingen överflyttning av tillgångar gjorts 

inte gör andelar i det andra fåmansföretaget kvalificerade genom regeln i 57:4. Verksamhet som 

är likartad i ordets riktiga bemärkelse har på det sättet undsluppit att anses vara kvalificerade 

andelar (RÅ 2007 not. 67; RÅ 1999 ref. 28)  

Att fortsättningsvis vara aktiv i den näringsverksamhet som tidigare bedrivits gör inte per 

automatik att andelar den skattskyldige äger i ett bolag som sålt verksamheten blir kvalificerade 

(HFD 2012 ref 67 II). Det krävs dock att inget ägarintresse längre finns i bolaget utan bara ett 

marknadsmässigt anställningsförhållande föreligger. Om den skattskyldige är fortsatt aktiv i 

bolaget och återigen förvärvar en andel av samma bolag inom en femårsperiod så smittas det 

bolag som tidigare sålt andelen (HFD 2011 ref.75). Även i detta fall kan sägas att domstolen 

fokuserar på lagmotiven istället för vad som faktiskt är samma eller likartad verksamhet. De fall 

där bara ett vanligt anställningsförhållande föreligger kvalificerar därför inte en andel.  

Generellt kan sägas att om rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” i IL 57:4 ska kunna anses 

uppfyllt ska normalt sett någon form av skatteundandragande vara aktuellt. I vissa domar 

exempelvis HFD 2012 ref 67 II och RÅ 2007 not. 66 tar domstolarna upp det faktum att det finns 

marknadsmässiga förhållanden mellan parterna. Med detta säger domstolen också att det inte 

finns någon möjlighet att utnyttja det typiska ”3:12-förhållandet”, där företagaren kan styra i 

vilka inkomstslag medel plockas ut från bolaget. Skatteundandragande är ej möjligt i dessa 

förhållanden. 
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3.2 Rekvisitet ”liknande verksamhet” 

Näringsfastighet 

Fram till 1994 gjordes skillnad på aktiv och passiv näringsverksamhet, efter det kommer all 

näringsverksamhet från samma förvärvskälla (IL 14:12). I de fall då den skattskyldige äger en 

näringsfastighet kommer denna person anses bedriva näringsverksamhet. Vad det gäller just den 

här frågan är rättsläget idag klart. Fall som ligger innan taxeringsåret 1995 behandlar dock denna 

fråga annorlunda beroende på att det då fanns en annan lagstiftning att ta hänsyn till. Innan 1995 

görs en bedömning om den näringsverksamhet som bedrivits på näringsfastigheten faktiskt liknat 

den näringsverksamhet som har kommit att bedrivas i det senare skedet. I KRST 4196-1997 så 

har en person idkat handel med lös och fast egendom och i det tidigare skedet bedrivit jordbruk 

på näringsfastighet. I denna dom diskuterar kammarrätten huruvida den huvudsakliga delen av 

förvärvskällan kan anses vara intimt förknippad med det tidigare bedrivna jordbruket eller ej. 

Kammarrätten anser att så är fallet (KRST 4169-1997). Även i ett annat fall innan lagändringen 

1995 så diskuterar domstolarna huruvida den passiva näringsverksamheten som bedrivits från 

1947 på näringsfastigheten är att anse som liknande med den aktiva näringsverksamhet som 

bedrivits där sedan 1992. I detta fall kommer domstolen fram till att verksamheterna liknar 

varandra vilket diskvalificerar den skattskyldige från allmänt förlustavdrag (KRST 3362-3363-

1998). Båda dessa domar visar att en bedömning av verksamhetens natur faktiskt görs fram till 

taxeringsåret 1995 trots att den skattskyldige äger en näringsfastighet.  

 

I och med fallet RÅ 2002 ref. 59 fastslår RR att i näringsverksamhet ingår innehav av 

näringsfastighet. Detta innebär att innehavet av en näringsfastighet är tillräckligt för att den 

skattskyldige ska anses bedriva näringsverksamhet. Alldeles oavsett vilken verksamhet som 

faktiskt bedrivs på näringsfastigheten kommer den komma från samma förvärvskälla som all 

annan näringsverksamhet den skattskyldige driver i inkomstslaget näringsverksamhet (RÅ 2002 

ref. 59). Följderna av detta blir således att en nystartad näringsverksamhet endast kommer anses 

vara en utvidgning av den redan bedrivna näringsverksamheten. Detta diskvalificerar per 

automatik den skattskyldige från avdraget i IL 62:3, då det krävs att näringsverksamheten är 

nystartad för att avdraget ska få göras. Näringsverksamhet anses bedrivas från det beskattningsår 

då näringsfastigheten införskaffas, i RÅ 2002 ref.59 införskaffas näringsfastigheten i slutet av 

december 1989 trots detta räknas näringsverksamheten som startad 1989 (RÅ 2002 ref. 59). 
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Efter RÅ 2002 ref. 59 görs alltså inte längre någon bedömning av näringsverksamhetens natur 

eller storlek då den skattskyldige sedan tidigare äger en näringsfastighet. Ett exempel på detta är 

den man som 1990 ärvde en tjugondel av en jordbruksfastighet som han sedan varit passiv ägare i 

sedan dess. År 2012 ansökte mannen om ett allmänt avdrag för sin nystartade näringsverksamhet 

inom VVS branschen, skatteverket nekade mannen det allmänna avdraget med motiveringen att 

han sedan 1990 bedrivit enskild näringsverksamhet genom sitt passiva ägande i 

jordbruksfastigheten. Skatteverket hänvisar till IL 14:12 och menar att mannens VVS företag som 

drivs som en enskild näringsverksamhet helt enkelt skall räknas ihop med den näringsfastighet 

som han ägt sedan 1990, vilket innebär att VVS företaget inte är att betrakta som nystartat och 

han har därmed inte rätt till de allmänna avdragen för nystartad näringsverksamhet. KRSU gick 

på skatteverkets linje och fastslog att mannen inte hade rätt till det allmänna avdraget som han 

yrkat på (KRSU 1529-13). Kammarrätten hänvisade till tidigare rättspraxis RÅ 2002 ref 59.  

 

Överföring mellan verksamheter 

Det finns flera rättsfall som behandlat frågan om överflyttning av tillgångar mellan bolag gör att 

en näringsverksamhet inte kan anses vara nystartad. KRJ mål nr. 1790-1998 behandlar frågan om 

en restaurangverksamhet som bedrivits i aktiebolagsform och efter detta överförts till en enskild 

näringsverksamhet där den skattskyldige istället börjat bedriva gatukök kan anses så olika 

varandra att den skattskyldige är berättigad till ett allmänt förlustavdrag enligt IL 62:3. KRJ gör 

bedömningen att verksamheterna är likartade och rätten till avdrag finns ej. I argumentationen 

stödjer sig rätten på det faktum att tillgångar från den tidigare restaurangverksamheten överförts 

till den enskilda näringsverksamheten (KRJ 1790-1998).  

 

Det finns ytterligare fall där frågan om överföring av tillgångar från en tidigare verksamhet gör 

att den nya verksamheten är att anse som liknande den tidigare näringsverksamheten. KRST 

9311-1998 handlar om hur tidigare avelsverksamhet av hästar som senare överförts i en ny 

verksamhet där den skattskyldige istället börjat bedriva travträning för hästar. Domstolen menar i 

detta mål att faktumet att den skattskyldige bedriver en verksamhet inom samma bransch inte per 

automatik innebär att verksamheten kan anses vara liknande den avelsverksamhet som tidigare 

bedrivits. Däremot bör hänsyn tas till om den nystartade verksamheten medfört initialkostnader. I 



Sida 23 of 37 
 

målet menar domstolen att överföringen av hästarna till den nystartade verksamheten tyder på att 

initialkostnaderna ej varit betydenade och att detta innebär att verksamheterna anses likna 

varandra. (KRST 9311-1998). Liknande resonemang förs dessutom i ytterligare domar (KRSU 

2270-04; KRSU 2272-04; KRJ 631-2001). 

 

Överföring av inkråm från en tidigare näringsverksamhet diskvalificerar inte per se den 

skattskyldige från att göra avdrag enligt IL62:3. Det används dock som ett argument av 

domstolarna för att den senare verksamheten som tillgångar har förts över till faktiskt liknar den 

gamla. Domstolarna lägger dessutom vikt vid att en sådan överföring minskar initialkostnader i 

den nya verksamheten. 

 

Kompetensöverflyttning 

Kompetensöverflyttning innebär att innehavaren av näringsverksamheten har sådana kunskaper 

som är avgörande för att verksamheten skall fungera. Det är i huvudsak två av domarna som 

inriktar sig på huruvida en kompetensöverföring är att betrakta som en sådan händelse som gör 

att verksamheten skall betraktas som liknande den tidigare bedrivna verksamheten. Dels ett fall 

från 2000 och ett fall från 2012. Fallet från år 2000 rör en kvinna som under 1998 bedrivit en 

verksamhet som utvecklat radiosändare som skulle fästas på till exempel en värdetransportväska i 

syfte att kunna lokalisera väskan vid ett eventuellt rån. Den nya verksamheten som kvinnan 

startat och sökt avdrag för består i att utrusta senildementa patienter med en radiosändare som 

skulle placeras i en personlig tillhörighet som patienten ifråga alltid hade med sig. Kvinnan 

yrkade i domstolen att detta inte var liknande den verksamhet hon tidigare bedrivit. Hon anförde 

bland annat att produkten inte var designad på samma sätt som den tidigare produkten varit. 

Vidare framförde kvinnan att verksamheten inte heller vände sig till samma kundkrets som den 

tidigare gjorde eftersom det då rörde sig om att sälja sändare till säkerhetsbolag i första hand 

medan den nya verksamheten i huvudsak vände sig emellertid till landstingen. Sändaren som 

användes till de senildementa patienterna hade precis som sändaren i väskorna samma 

grundteknik, men detta var enligt kvinnan en teknik som användes vid all form av teknik som 

rörde radiosändare. Dessutom hade den nya verksamheten medfört kostnader bland annat när det 

gällde att bygga upp en ny kundkrets. Kammarrätten ansåg i motsatts till skatteverket att 

kvinnans nya verksamhet inte kunde anses likna den tidigare verksamheten mot bakgrund av att 
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det faktiskt var olika tekniker som användes samt att hon hade en helt ny kundkrets för det nya 

systemet (KRST 3272-1998).  

 

Det andra rättsfallet rör en kvinna som tidigare bedrivit en skrivbyrå men som av olika skäl 

kommit att avsluta verksamheten för att senare starta ett företag, som enligt verksamhetsmålet 

sysslar med översättningar. Här gjorde domstolen bedömningen att verksamheterna liknade och 

att kvinnan inte var berättigade till avdrag. Förvaltningsrätten i Luleå gör bedömningen att med 

hänsyn till lagstiftningens syfte bör initialkostnader för investeringar och dylikt kunna tillmätas 

betydelse vid bedömningen (KRSU 1182-1183-11). På samma sätt kan det vara av intresse till 

vilken art och omfattning den nya verksamheten krävt inhämtande av nya kunskaper. Här 

hänvisar förvaltningsrätten till KRSU 2270-04 och 2272-04 från år 2004. Tolkningen av de 

huvudsakliga argumenten i domarna från 2000 samt den från 2012 tyder på att domstolarna 

lägger vikt vid vilka nya kostnader den nystartade verksamheten ger upphov till. 

 

Förändrad verksamhet 

Hur mycket en verksamhet behöver förändras för att näringsverksamheten ska anses vara 

nystartad är en fråga som domstolarna har svarat på i några fall. I KRSU 3200-95 och KRSU 

3201-95 så har två makar som tidigare bedrivit jordbruksverksamhet övergått till att bedriva 

handel med livsmedel i ett nybildat handelsbolag. Bolagets verksamhet består främst i att förädla 

livsmedel exempelvis rökning och tillverkning av charkuteriprodukter. För att möjliggöra den 

nya verksamheten har makarna gjort en rad nyinvesteringar i inventarier till det nya bolaget. I 

detta fall ansåg domstolen att verksamheten inte kunde anses vara likartad med det tidigare 

bedrivna jordbruket som makarna hade drivit. Detta går att jämföra med ett fall från 

kammarrätten i Göteborg där ett par tidigare bedrivit en jordbruksverksamhet där de bland annat 

haft hästuppfödning. Kammarrätten anser att paret inte är berättigade till avdrag för nystartad 

verksamhet då den nya verksamheten är liknande med den tidigare bedrivna (KRG 8028-1996). 

Skillnaden mot fallet i Sundsvall är att paret i Göteborg inte kan visa på att förändringen varit 

tillräckligt omfattande och därmed inte dragit med sig lika stora kostnader.  

 

Ett annat fall KRG 2221-02 så har den skattskyldige bedrivit hunduppfödning och registrerat 

verksamheten som näringsverksamhet. Efter att verksamheten varit nedlagd under något års tid så 
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startade mannen en ny hunduppfödningsverksamhet. I samband med att verksamheten startades 

på nytt så investerade mannen cirka 100 000 kronor i nya hundstallar. Dessutom ansökte han om 

tillstånd hos jordbruksverket som lagen kräver för att få bedriva hunduppfödning i den större 

skala som var aktuellt. Den nya verksamheten hade således krävt en större investering och var 

tillståndspliktig. Detta föranleder dock inte domstolen att göra någon annan bedömning än att 

verksamheten är liknande den mannen bedrivit tidigare.  

  

Skillnaderna mellan fallen ligger framför allt i att de skattskyldiga i det första fallet dels har kvar 

det jordbruk som tidigare bedrivits samtidigt som ett nytt handelsbolag startas. I det nya 

handelsbolaget kan makarna visa att det gamla jordbruket fortsätter sin verksamhet, samtidigt 

som det nya handelsbolaget driver en verksamhet som de behöver nya inventarier för och som 

skiljer sig från traditionellt jordbruk. I fallet med hunduppfödningen så kan den snarare ses som 

en utökning av verksamheten mannen tidigare har bedrivit. Faktumet att han gjort en investering i 

hundstallar samt sökt tillstånd för verksamheten ändrar inte den bedömningen. Detta får anses 

vara en klar skillnad mellan fallen. 

 

Sammanfattning näringsverksamhet 

När det gäller huruvida en näringsfastighet är att betrakta som en näringsverksamhet är sedan RÅ 

2002 ref 59 rättsläget på den här punkten klart. Tidigare gjordes en bedömning hur verksamheten 

på näringsfastigheten hade bedrivits, om den kunde anses vara aktiv eller om den var att betrakta 

som passiv. Numera är en näringsfastighet alltid att betrakta som en näringsverksamhet. Detta 

leder till att i några av fallen till exempel mål 1529-13, där en man har en nystartad VVS-

verksamhet som han nekas avdrag i med anledning att han 20 år tidigare ärvt en tjugondel i en 

näringsfastighet. Bedömningen som vid en första anblick kan verka konstig beror på att all 

näringsverksamhet som bedrivs av en person hänförs till samma förvärvskälla IL 14:12. Mannens 

VVS firma kommer alltså att räknas som en utvidgning av den tidigare bedrivna 

näringsverksamheten som alltså består i ägandet av näringsfastigheten. Domstolen tar därför inte 

hänsyn till om detta är en liknande verksamhet. Om mannen istället bedrivit sitt VVS företag som 

ett HB skulle näringsfastigheten fortfarande räknas som en näringsverksamhet. Men eftersom HB 

inte räknas till samma förvärvskälla skulle mannen när avdraget för verksamheten avgjordes 

istället bedömas på om verksamheten som han bedrev tidigare, det passiva ägandet i 
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näringsfastigheten, var liknande med den han nu bedrev i VVS företaget. Slutsatsen av detta är att 

mannen antagligen hade haft rätt till avdraget om han bedrivit sin verksamhet som ett 

handelsbolag (Gäverth 2003, s.21.). 

När det gäller överföring av tillgångar mellan olika verksamheter finns ingen tydlig gräns för när 

detta är tillåtet och inte. Det blir tydligt att domstolarna bedömer om verksamheten har haft några 

initialkostnader när de har ändrat inriktningen på verksamheten. Till exempel så får mannen som 

yrkar på avdrag för sitt nystartade gatukök inte rätt till detta. Domstolens motivering är att han 

flyttat över inkråmet från den restaurangverksamhet som han tidigare ägnat sig åt (KRJ 1790-

1998). Domen mot paret som ägnar sig åt hästuppfödning och senare flyttar över hästar från den 

tidigare aveln till sin nya verksamhet får inte heller avdrag. Detta beror på att det inte föreligger 

några större kostnader då paret använder sina egna hästar i den nya verksamheten. Samma 

resonemang föreligger i avgörandet från KRSU mål 2270-04 och 2272-04. Ett fall där KRSU 

däremot godkänner avdrag är i mål 2666-2667-1999 där ett par under 1994 startar ett 

handelsbolag vars verksamhet består i att producera, förädla och sälja livsmedel. Tidigare har 

paret bedrivit en jordbruksverksamhet på gården. För att kunna utveckla verksamheten har paret 

bland annat byggt en styckningslokal för att kunna förädla lamm, något som tidigare inte skett 

inom jordbruket då de tidigare bara haft en vidareförsäljning av slaktlamm till slakterierna, 

kostnaden för det nya slakthuset uppgår till cirka 237 000 kr. Paret har också gjort en 

överflyttning av inventarier från det tidigare bedrivna jordbruksverksamheten till ett värde av 

nästan 35 000 kr. Anledningen till att domstolen trots detta bedömer att verksamheten i det 

nystartade bolaget inte är liknande med den tidigare bedrivna har att göra med att de anser att den 

verksamhet som bedrivs i verksamheten inte är att jämställa med vad som är att anse som 

”normalt jordbruk”.  

Ytterligare fall finns då den skattskyldiga genom sina kunskaper gör något som kan kallas för 

kompetensöverflyttning, ett fall där en kvinna tidigare bedrivit skrivbyrå och nu ändrat sin 

verksamhet till att vara översättning. Hon blir inte berättigad till avdrag. Ett annat fall där en 

kvinna tidigare utvecklat och sålt radiosändare i syfte att spåra försvunnet gods som nu ändrat 

verksamheten till att spåra äldre senildementa patienter som försvunnit, hon blir berättigad till 

avdrag. Vad är då skillnaden i dessa båda fall? Framför allt kan kvinnan som gör sändarna visa på 

att hon har haft kostnader och kommer ha stora kostnader i framtiden för sin nya produkt. Hon 
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kan dessutom visa att hon har en helt ny målgrupp när det gäller försäljningen av den nya 

utrustningen vilket hon också menar drar med sig kostnader. Kvinnan med skrivbyrån däremot 

har svårt att visa varför den nya verksamheten skulle dra med sig nya kostnader och nekas 

således avdrag. 

3.3 Likheter och skillnader mellan begreppen  
De båda begreppen ”samma eller likartad verksamhet” samt ”liknande verksamhet” är båda 

kringgåenderegler för att förhindra otillbörligt utnyttjande av skattesystemet. Detta är den främsta 

likheten mellan begreppen. I och med att de intar formen av kringgåenderegler så är begreppen 

breda i den meningen att domstolarna har stor möjlighet att utforma rättspraxis för att på så sätt 

ge rättsreglerna ett innehåll.  

Rättsreglerna reglerar kringgåenden i olika delar av skattelagstiftningen vilket får konsekvenser 

för hur de tolkas av domstolarna. I fallet med IL 57:4 är det tydligt att överflyttningar mellan 

bolag i syfte att undandraga beskattningsbara medel är förbjudna. Detta innebär att överflyttning 

av inkråm mellan bolag alltid kommer göra andelen i det bolag som inkråmet flyttas över till 

kvalificerad. Sådana transaktioner omöjliggörs med regeln om ”samma eller liknande 

verksamhet”.  

I fallet med ”liknande verksamhet” så diskvalificerar överföring av tillgångar mellan olika 

näringsverksamheter inte per automatik den skattskyldige från det avdrag som får göras enligt IL 

62:3. En överföring av materiella tillgångar till en nystartad verksamhet tas dock med i den 

bedömning som domstolarna gjort i de fall som behandlats i uppsatsen. En överflyttning av 

tillgångar kan tyda på att initialkostnader för att starta en ny verksamhet kan vara lägre, eller att 

de gamla inventarierna kan användas i den nya verksamheten innebär att dessa verksamheter i 

mångt och mycket liknar varandra. Detta kan i sin tur påverka den bedömning som domstolen gör 

huruvida verksamheterna kan anses likna varandra i den utsträckningen att kringgåenderegeln i 

IL 62:3 blir tillämplig. Bedömningen som görs av domstolarna vad gäller inkråmsöverföring 

mellan verksamheter skiljer sig således mellan de båda kringgåendereglerna. Här finns en tydlig 

skillnad mellan de bedömningar som görs mellan ”samma eller likartad verksamhet” i IL 57:4 

och ”liknande verksamhet” i IL 62:3. Anledningen till detta beror antagligen på att domstolarna 

anser att inkråmsförflyttningen i 57:4 till övervägande del sker i syfte att undandraga 
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beskattningsbara medel. Medan det i fallet med näringsverksamhet i vissa fall kan föreligga 

inkråmsöverflyttning mellan verksamheter och avdragsrätt trots detta kan föreligga.  

Ytterligare ett område där reglerna skiljer sig åt är vid kunskapsöverföring mellan verksamheter. 

I fallet med ”samma eller likartad verksamhet” stoppas överföring av kunskap till ny verksamhet 

då det samtidigt finns ett vilande bolag med vinstmedel från ett gammalt bolag. Domstolen 

motiverar detta med att verksamheten inte ska kunna fortsätta bedrivas i ett nytt bolag medan det 

gamla bolaget ligger i träda under karenstiden fem år. Det är sannolikt att hänsyn tas till 

verksamhetens natur i högre utsträckning då det gäller överföring av kunskap istället för 

överföring av kapital, i denna dom förs ett resonemang om kunskaper som är nödvändiga för 

verksamheten samt om kundkretsen är den samma.   

I fallet med ”liknande verksamhet” så går det att flytta över kunskap till en ny verksamhet och 

trots detta räkna den som nystartad och göra avdrag för den. Även i det senare fallet har 

domstolen tagit hänsyn till att initialkostnader funnits och att den skattskyldige har riktat sig till 

en ny kundkrets i den nystartade verksamheten, på det sättet finns det gemensamma 

beröringspunkter i de resonemang domstolen för i dessa båda fall. I fallet för domstolen också ett 

resonemang om huruvida kvinnan vänder sig till en ny kundkrets eller om det fortfarande är 

samma målgrupp. På denna punkt liknar fallen varandra, kvinnan i det senare fallet medges 

avdrag för nystartad verksamhet, i motiveringen vägs in att hon riktar sig till en ny kundkrets. I 

fallet med mannen som bedriver konsultverksamhet anser domstolen att hans andel är 

kvalificerad i och med att han bedriver samma verksamhet i nytt bolag med samma tjänster och 

kundkrets som tidigare. I dessa båda fall ser domstolarna mer till verksamhetens natur, detta 

innebär att begreppen ”samma eller likartad verksamhet” och ”liknande verksamhet” stämmer 

bättre överens i tillämpningen just när det gäller kunskapsöverföring.  

Då det gäller rekvisitet ”samma eller liknande verksamhet” saknas relevans i lagtexten så som 

den i dag är formulerad. Den direkta ordalydelsen har väldigt lite med den faktiska bedömning 

som görs av begreppen i domstol. I fallet med rekvisitet ”liknande verksamhet” kan 

bedömningarna som görs i domstol sägas ligga närmare den faktiska ordalydelsen som finns i 

lagtexten. I detta fall är kollisionen med ordalydelsen i lagtexten betydligt mindre än den som 

finns i IL 57:4.   
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Kapitel IV Slutsatser 

Det finns mer skillnader än likheter mellan hur domstolarna bedömer rekvisiten ”samma eller 

likartad verksamhet” och ”liknande verksamhet”. När det gäller ”samma eller likartad 

verksamhet” tar domstolarna i första hand sikte på om det skett några överflyttningar av 

tillgångar mellan verksamheter i syfte att undandra beskattningsbara medel. Domstolarna tar i 

dessa fall inte speciellt stor hänsyn till om verksamheternas natur är samma eller likartad. Ett 

undantag från detta är när domstolarna bedömer kompetensöverflyttning. Då bedömer 

domstolarna i stor utsträckning hur mycket den nya verksamheten liknar den tidigare och hur stor 

nytta den skattskyldige kan dra av sina kompetenser och tidigare kontaktnät. Detta förefaller 

också vara naturligt då verksamheter som bygger på den enskildes kompetens annars skulle 

kunna kringgå 3:12 reglerna genom att varje år lägga sitt företag i träda under en femårsperiod 

och få sina andelar klassade som icke-kvalificerade och därmed få tillgångarna beskattade till 25 

procent i kapital trots att tillgångarna beror på den enskildes arbetsinsatser. Slutsatserna angående 

rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” kan sammanfattas i följande punkter: 

 Flytta tillgångar mellan bolag, kommer inte att godkännas av domstolarna. 

 Kompetens får inte heller flyttas mellan bolag, här kommer det vara avgörande om 

verksamhetens natur är samma eller likartad med den föregående verksamhet som 

bedrivits. 

 Verksamheter som liknar varandra och har bedrivits parallellt kvalificerar ej andelarna.  

 Det är möjligt att var fortsatt aktiv i ett bolag den skattskyldige varit aktiv i utan att 

kvalificera delar i ett bolag som förvaltar medel från försäljningen. Enförutsättning är 

dock att ett vanligt anställningsförhållande föreligger och inget ägarintresse finns kvar i 

det sålda företaget.  

Rekvisitet ”liknande verksamhet” bedöms i högre grad efter hur lik den är den tidigare bedrivna 

verksamheten. Det går också att konstatera att avdrag för näringsverksamhet i stor utsträckning 

bygger på att visa för domstolarna att initialkostnaderna varit omfattande och det gynnar även 

den sökanden om det går att visa att den nya verksamheten inriktar sig på en annan 

marknad/kundgrupp än den tidigare verksamheten gjorde. De slutsatser uppsatsen kommit fram 

till gällande rekvisitet ”liknande verksamhet” kan i komprimerad form uttryckas så här:   
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 Näringsfastighet räknas alltid som näringsverksamhet. Äger den skattskyldige en 

näringsfastighet kommer detta diskkvalificera den skattskyldige från avdrag enligt IL 

62:3 då en ny verksamhet startas som enskild näringsverksamhet. 

 Överföring av tillgångar mellan olika näringsverksamheter leder inte automatiskt till att 

avdrag enligt IL 62:3 ej är tillåten. Domstolen gör en avvägning, vilka initialkostnader 

finns för verksamheten och vänder sig den nya verksamheten till en annan marknad än 

den tidigare. 

 För kompetensöverföring kommer ett liknande resonemang att föreligga som när 

tillgångar flyttas mellan näringsverksamheter, har verksamheten några initialkostnader 

och vänder sig verksamheten till en ny marknad. 

Den tolkning som görs av rekvisiten uppsatsen behandlar är på de flesta punkter olik varandra. 

Den språkliga närheten mellan rekvisiten speglas inte i domstolarnas bedömning. Då en 

jämförelse gjorts mellan de ovan nämnda rekvisiten kan konstateras att båda två är 

kringgåenderegler som ska förhindra ett otillbörligt utnyttjande av skattesystemet. Det är därför 

naturligt att domstolarna har ett visst tolkningsutrymme för de båda rekvisiten. De största 

likheterna mellan begreppen gäller kompetensöverflyttning mellan verksamheter. I en situation 

då kompetens överförs mellan verksamheter gör domstolarna en bedömning av verksamheten än 

vad som annars görs enligt IL 57:4. Denna bedömning hamnar närmare den bedömning som görs 

av rekvisitet i IL 62:3.    

Fortsatt forskning 
Den språkliga närhet som finns mellan de båda undersökta rekvisiten kan anses vara problematisk 

då domstolars tillämpning av reglerna och gemene mans förståelse för desamma kan skilja sig åt. 

Ett bidrag till forskningen kan därför vara att ta fram förslag till ny lagtext i framför allt IL 57:4 

där domstolarnas tolkning av rekvisitet bättre stämmer överens med den språkliga innebörden i 

lagtexten. 
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Bilaga 1 Begreppslista 
Förenklingsregeln – Årets gränsbelopp är 2,75 inkomstbasbelopp, 2013 är ett inkomstbasbelopp 

2,75*56 600=155 650kr.  

Gränsbeloppet – Det belopp vilket innehavare av en kvalificerad andel får ta ut kapitalvinst till 

20 procents proportionell beskattning. Gränsbeloppet = Årets gränsbelopp + sparat 

utdelningsutrymme* (statslåneräntan+3 procentenheter).  

Huvudregeln – Årets gränsbelopp är summan av, underlaget för årets 

gränsbelopp*statslåneräntan + 9 procentenheter. Till detta får också läggas lönebaserat utrymme 

om företagaren uppfyller kraven för detta. 

Kvalificerad andel – Med kvalificerad andel avses andel i ett fåmansföretag under förutsättning 

att den person som äger, eller indirekt äger, andelen under beskattningsåret eller under de fem 

föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat 

fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet (IL 57:4 1:a stycket) 

Lönebaserat utrymme – För att få använda det lönebaserade utrymmet ställs krav på att ägarna 

till företaget plockar ut en viss del av sin inkomst i inkomstslaget tjänst. 

Omkostnadsbelopp – Underlaget för årets gränsbelopp, finns också en rad tilläggsbestämmelser 

för omkostnadsbeloppet som uppsatsen inte går in på. 

Schablonregeln – Se förenklingsregeln. 

Statslåneräntan – Ska spegla den inlåningskostnad som svenska staten har, statslåneräntan 

används i en rad lagar för att räkna ut räntor. Statslåneräntan sätts varje månad. 

Sparat utdelningsutrymme – Den del av gränsbeloppet som inte nyttjats tidigare beskattningsår. 

Årets gränsbelopp – Det belopp som motsvarar (1) Förenklingsregeln, eller (2) Huvudregeln, 

den skattskyldige får själv bestämma vilken av förenklingsregeln eller huvudregeln som ska 

användas för att räkna fram året gränsbelopp. 
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Bilaga 2 Skisser rättsfall 
De fall som är skisserade ligger i tidsordning 
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