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Sammanfattning  

Riskkapitalbranschen har varit etablerad i Sverige sedan tidigt 1980-tal och dess roll inom 

det svenska näringslivet har kommit att bli alltmer betydelsefull sedan dess. De senaste 

åren har emellertid Skatteverket initierat ett mycket stort antal processer i svensk förvalt-

ningsdomstol beträffande beskattningen av en viss del av den vinst, s.k. carried interest, 

som vissa ägare (nyckelpersoner) i private equity-fonder (riskkapitalfonder) erhåller. I brist 

på specifik skattelagstiftning beträffande carried interest har Skatteverket låtit förvaltnings-

rättslig domstol pröva frågan hur den aktuella inkomsten ska beskattas utifrån flertalet 

inkomstskatterättsliga angreppssätt.  

 

I förevarande framställning behandlas de skatterättsliga frågeställningar som har aktuali-

serats i samband med de förvaltningsrättsliga tvister som pågått och fortfarande pågår 

beträffande beskattningen av carried interest. I dess initiala skede avsåg tvisterna huvud-

sakligen frågorna om inkomster i form av carried interest ska anses utgöra prestations-

baserad ersättning för arbete alternativt resultatbaserad avkastning på investerat kapital 

samt vilket subjekt inom fondverksamheten som ska anses vara skattskyldig för den 

aktuella inkomsten. Därutöver har även frågan om nyckelpersonerna ska beskattas för sina 

inkomster från private equity-fonder enligt fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL kommit att 

aktualiserats sedan ett par år tillbaka. Beskattningen av carried interest och beskattningen 

av nyckelpersonernas inkomster från private equity-fonder aktualiserar således många 

skatterättsligt principiellt viktiga tillika intressanta frågor, vilka endast i begränsad 

utsträckning kan anses fullt klargjorda genom de aktuella tvisterna.  

 

I framställningen har av utredningen kunnat visas att det saknas legalt stöd att beskatta 

någon annan för inkomster av carried interest än den som civilrättsligt har rätt till den 

aktuella inkomsten, vilket i private equity-fonder är det holdingbolag varigenom nyckel-

personerna gör sina investeringar i fonderna. När nyckelpersonerna därefter uttar de aktu-

ella inkomsterna, i form av utdelning från sina ägarbolag, har det av utredningen i fram-

ställningen också kunnat visas att det saknas stöd att beskatta dessa inkomster som något 

annat än som just utdelning (avkastning på investerat kapital). Vad beträffar fåmans-

företagsreglernas eventuella tillämplighet på nyckelpersonernas utdelning har det i utred-

ningen visats att dessa genom tolkning av rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”, i 

vart fall enligt min bedömning av gällande rätt på området, inte kan anses tillämpliga. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund och problemformulering  

Alltsedan tidigt 1980-tal har den svenska riskkapitalsektorn kraftigt tilltagit i omfatt-

ning och idag motsvarar omsättningen i svenska riskkapitalägda bolag ca 8 % av 

svenskt BNP.1 Riskkapitalbranschen har således en mycket betydelsefull roll inom det 

svenska näringslivet och för den svenska ekonomin i stort. I såväl Sverige som inter-

nationellt är ett vanligt förekommande inslag inom riskkapitalbranschen att vinster i en 

viss typ av riskkapitalfonder, s.k. private equity-fonder, till viss del fördelas asymmet-

riskt investerarna emellan. Vinstdelningssystemet innebär kortfattat att de investerare 

som etablerar och arbetar i fonden, i det följande benämnda nyckelpersoner, erhåller 

en större del av vinsten än vad övriga investerare gör, i förhållande till satsat kapital. 

Den aktuella asymmetriska vinstandelen benämns vanligtvis carried interest2och rätten 

till dess erhållande bestäms regelmässigt genom ett investeringsavtal som upprättas 

investerarna emellan vid tidpunkten för fondetableringen.    

 

I svensk skattelagstiftning saknas det uttryckliga bestämmelser som specifikt reglerar 

hur inkomst i form av carried interest ska behandlas skattemässigt. Fram till år 2010 

godkände Skatteverket (SKV) det sätt på vilket riskkapitalaktörer med svensk anknyt-

ning redovisat3 inkomster i form av carried interest, vilket innebar att inkomsterna 

kapitalinkomstbeskattades hos nyckelpersonerna i fonden, som utdelning på okvali-

ficerade andelar i onoterat företag.4 Redan år 2007 hade SKV emellertid påbörjat ett 

större antal revisioner beträffande flertalet riskkapitalaktörer med svensk anknytning. 

Efter tre års utredande arbete resulterade dessa revisioner i att SKV hösten 2010 

meddelade ett antal omprövningsbeslut beträffande inkomster av carried interest, 

vilket blev startskottet för flertalet långdragna rättsprocesser SKV och riskkapital-

aktörerna emellan. Inom ramen för processerna gjorde SKV gällande att inkomster av 

	  
1 SVCA, Private Equity Performance Study 2015, s. 4.  
2 Vinstandelen kallas i en svensk kontext ibland även för särskild vinstandel. I det följande kommer 
emellertid begreppet carried interest att användas som benämning på den aktuella vinstandelen då denna 
terminologi framstår som vanligast förekommande, även i ett svenskt internrättsligt sammanhang. För 
närmare beskrivning av innebörden av vinstandelen carried interest se avsnitt 2.2.4. 
3 Med redovisning avses i detta sammanhang den redovisning som nyckelpersonerna inlämnat inom 
ramen för deras inkomstskattedeklarationer. 
4 Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s. 332.  
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carried interest i själva verket utgör prestationsbaserad ersättning för det arbete som 

nyckelpersonerna utför inom ramen för deras anställning i fondverksamheternas råd-

givningsbolag. Mot bakgrund av detta ansåg SKV att rådgivningsbolagen skulle betala 

arbetsgivar- och sociala avgifter på de aktuella inkomsterna samt att nyckelpersonerna 

skulle beskattas för inkomsterna i inkomstslaget tjänst. Riskkapitalaktörerna var 

emellertid av uppfattningen att ersättning i form av carried interest utgör resultat-

baserad avkastning på investerat kapital och att det saknas legalt stöd att beskatta 

rådgivningsbolaget.5  

 

Mot bakgrund av det oklara rättsläget och de divergerande uppfattningarna parterna 

emellan pågick, parallellt med pågående rättsprocesser, en intensiv och medialt upp-

märksammad debatt.6 De uppmärksammade oklarheterna i rättsläget föranledde även 

det svenska branschorganet för riskkapital, Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), att 

i november 2011 överlämna en skrivelse till finansdepartementet (FD), innehållande 

ett utarbetat lagförslag beträffande beskattningen av carried interest, varpå FD initiera-

de en utredning. Som en del av utredningen utarbetades en promemoria innehållande 

ett lagförslag om beskattningen av carried interest.7 Lagförslaget drogs emellertid 

tillbaka och beskattningen av carried interest har sedan dess inte varit föremål för en 

lagstiftningsåtgärdande behandling. Istället överlät således lagstiftaren indirekt åt SKV 

att driva förvaltningsrättsliga processer samt åt förvaltningsrättslig domstol att, utifrån 

befintligt skatterättsligt ramverk, slutligt avgöra den aktuella frågan. 

 

De rättsliga tvisterna fortgick således och SKV försök att beskatta fondverksamhet-

ernas rådgivningsbolag för inkomster av carried interest avgjordes sedermera slutligt i 

samband med att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i november 2014 beslutade att 

inte meddela prövningstillstånd i målet beträffande riskkapitalaktören Nordic Capitals 

(Nordic Capital-målet). Därmed stod kammarrättens dom i målet fast, i vilken rätten 

avgjort till SKV:s nackdel. Mot bakgrunden av de slutsatser som SKV drog av 

	  
5 Se bl.a. KR Mål nr 8755-8764-12 s. 26. 
6 Se bl.a. Algotsson och Andersson (SKV), Debatt: Därför granskar vi riskkapitalrådgivarna, Dagens 
industri 2012-04-20, Lodin, DN debatt: Skatteverket saknar lagstöd i korståget mot riskkapitalet, 
Dagens nyheter 2013-01-16, Urwitz, Debatt: Skatteverket hotar rättssäkerheten, Dagens industri 2014-
11-20 samt Algotsson och Hedwall (SKV), Debatt: Vi är inget hot mot rättssäkerheten, Dagens industri 
2014-11-21. 
7 Finansdepartementet, Promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, 2012-03-29. 
Lagförslaget innebar en beskattningsordning liknande den i 57 kap. IL där delägares kapitalinkomster 
från fåmansföretag beskattas delvis i inkomstslaget tjänst och delvis i inkomstslaget kapital. 
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kammarrättens dom och HFD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd i Nordic 

Capital-målet lät SKV meddela att verket fortsättningsvis inte skulle driva linjen att 

beskatta rådgivningsbolagen för inkomster i form av carried interest. SKV meddelade 

emellertid att verket fortsatt hade för avsikt att granska riskkapitalbranschen, bl.a. 

genom att låta rätten pröva om nyckelpersonernas inkomster från fonderna ska be-

skattas enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelag (1999:1229)  

(IL).8  I anledning av SKV:s nya angreppssätt pågår det för närvarande ca 725 mål i 

förvaltningsrättsliga underinstanser, varav ca 575 hittills anhängiggjorts i förvaltnings-

rätten.9 Av de mål som hittills anhängiggjorts har förvaltningsrätten i näst intill samt-

liga fall ansett bestämmelserna i 57 kap. IL tillämpliga.10 I förekommande fall kan vi 

med stor sannolikhet vänta oss ännu en långdragen rättsprocess, förmodligen med 

slutligt avgörande från högsta instans, då det får antas att i stort sätt samtliga nyckel-

personer har för avsikt att överklaga de aktuella domarna från förvaltningsrätten.  

 

De skatterättsliga frågor som väckts i samband med tidigare och nuvarande rätts-

processer beträffande carried interest kan mot bakgrund av ovan sammanfattas enligt 

följande; (1) vilket skattesubjekt inom fondstrukturen ska anses vara rätt skattesubjekt 

för inkomster i form av carried interest, (2) utgör inkomster i form av carried interest 

prestationsbaserad ersättning för det arbete nyckelpersonerna utför inom fondverk-

samheten eller resultatbaserad avkastning på investerat kapital samt (3) ska den utdel-

ning som nyckelpersonerna uttar ur fonden, vilken bl.a. omfattar inkomster som 

erhålls i form av carried interest, anses omfattas av fåmansföretagsreglerna i 57 kap. 

IL. Frågorna 1-2 kan endast i begränsad utsträckning anses klargjorda i samband med 

Nordic Capital-målet och fråga 3 har hittills endast prövats i första instans, varför 

rättsläget fortfarande är långt ifrån klargjort.  

 

 

 

	  
8 SKV:s pressmeddelande, Skatteverket fortsätter granska riskkapitalbranschen, 2014-11-14. 
9 Uppgifter från senaste sammanställning som gjorts av Förvaltningsrätten i Sthlm vilken författaren 
tagit del av genom direktkontakt med anställd på dess skatteenhet, (2016-05-23). Förvaltningsrätten i 
Sthlm handlägger samtliga mål beträffande den aktuella rättsfrågan.  
10 Se exempelvis de 120 mål som avgjordes 2015-12-17 beträffande 20 nyckelpersoners inkomster från 
riskkapitalaktören Segulahs fondverksamhet. Förvaltningsrätten ansåg att 57 kap. IL var tillämpligt på 
19 av dessa 20 nyckelpersoners inkomster från fonden. Se bl.a. FR Mål nr 4002-13 m fl. där 57 kap. IL 
ansågs tillämpligt och FR Mål nr 24860-14 m fl. där 57 kap. IL inte ansågs tillämpligt.  
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Carried interest utgör en central ersättningsmekanism inom riskkapitalverksamheter 

som bedrivs genom private equity-fonder och får antas utgöra ett starkt ekonomiskt 

incitament för nyckelpersonernas vilja att etablera och investera i sverigebaserade 

private equity-fonder. Därmed har givetvis även skattekostnaderna för inkomsten 

inverkan på nyckelpersonernas etablerings- och investeringsvilja. Det oklara rättsläget 

kan således antas ha en negativ inverkan och i förlängningen i värsta fall hota den 

sverigebaserade riskkapitalsektorn, med negativa effekter för den svenska ekonomin 

som följd. Det finns således goda skäl att så långt möjligt söka klargöra de aktuella 

rättsfrågorna beskrivna ovan.   

 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med framställningen är mot bakgrund av ovan att utreda hur 

inkomster i form av carried interest ska beskattas när de slutligen upptas av de 

nyckelpersoner som etablerar och arbetar i fonden. För att utreda denna fråga kommer 

framställningen i centrala delar att bygga på en utredning och analys utifrån följande 

frågeställningar;  

 

• I vilket sammanhang förekommer inkomster i form av carried interest och 

vilka är förutsättningarna för dess erhållande? 
 

• Vilket skattesubjekt ska anses vara rätt skattesubjekt för inkomster i form av 

carried interest? (skattesubjektsfrågan) 
 

• Utgör inkomster i form av carried interest en prestationsbaserad ersättning för 

det arbete som nyckelpersonerna utför i fondverksamheten eller resultatbaserad 

avkastning på investerat kapital? (klassificeringsfrågan) 
 

• I vad mån omfattas nyckelpersonernas inkomst av carried interest av fåmans-

företagsreglerna i 57 kap. IL?  
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1.3  Avgränsningar och förtydligande utgångspunkter 

I syfte att företa en tillräckligt djupgående utredning beträffande beskattningen av 

carried interest är det nödvändigt att vissa avgränsningar och förtydliganden vad gäller 

praktiska utgångspunkter görs.  

 

Mot bakgrund av att ett eventuellt lagstiftningsförfarande inte är aktuellt för tillfället 

och mot bakgrund av hur rättsfrågan utvecklat sig i praxis är det vidare, enligt min 

mening, av primärt intresse att utreda frågeställningen utifrån ett de lege lata-

perspektiv.  En avgränsning görs därför mot en i och för sig intressant diskussion av de 

lege ferenda-karaktär. Därmed saknas även anledning att företa en komparativ studie 

inom ramen för den utredning som görs i framställningen.  

 

Enligt vad som framgår ovan är avsikten primärt att utreda hur inkomster i form av 

carried interest ska beskattas vid tidpunkten då de slutligen upptas av nyckelperson-

erna i fonden. Denna fråga blir emellertid endast av intresse under förutsättning att 

nyckelpersonerna är skattskyldiga i Sverige. Då frågan utreds kommer därför utgångs-

punkten vara att aktuella personer är bosatta i Sverige och att de således är obegränsat 

skattskyldiga för sina inkomster här i Sverige.11  

 

Eftersom att fråga är om nyckelpersonernas inkomster av carried interest kommer 

utredningen vidare att företas uteslutande ur ett svenskt internrättsligt perspektiv. 

Internationella skatterättsliga ramverk, såsom exempelvis europarättsliga regelverk 

och eventuellt tillämplig skatteavtalsrätt, aktualiseras därför inte. 

 

Av vikt att påpeka är vidare att riskkapitalfondernas associationsrättsliga och obliga-

tionsrättsliga struktur i viss mån varierar mellan olika riskkapitalaktörers fondverk-

samheter, likaså omfattningen och arten av nyckelpersonernas arbetsinsats. Nu 

nämnda förhållanden är av avgörande betydelse för bedömningen av den skattemäss-

iga behandlingen av carried interest. Det är därför nödvändigt att göra ytterligare 

avgränsning beträffande de praktiska förutsättningarna som är ämnade ligga till grund 

för denna bedömning. Den avgränsning som i detta avseende görs framgår av avsnitt 2 

där de praktiska förhållanden, som utgås vara för handen vid den skattemässiga 
	  

11 Skattskyldighet i enlighet med 3 kap. 3, 8 §§ IL.  
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bedömningen, beskrivs ingående. I syfte att framställningen ska ha så stort praktisk 

värde som möjligt kommer utredningen i detta avseende att göras med utgångspunkt i 

vad som kunnat fastställas utgöra branschpraxis. Mot bakgrund av den avgränsning 

som i denna del görs kommer exempelvis det medialt uppmärksammade målet beträff-

ande riskkapitalaktören Segulah inte att beröras närmare.12 De inkomster i form av 

carried interest som utbetalats till nyckelpersoner via utländska kapitalförsäkringar 

kommer av samma anledning inte heller att behandlas närmare i framställningen.13     

 

Slutligen görs en avgränsning att enbart behandla inkomster i form av carried interest 

som utgår med grund i de investeringsavtal, LPA-avtal, som sluts investerarna 

emellan. Inkomster i form av carried interest, som i vissa fall erhålls av bl.a. nyckel-

personerna genom s.k. carried interestprogram14, aktualiserar delvis andra skatterätts-

liga frågeställningar än den carried interest som utgår med grund i aktuella LPA-avtal 

och kommer därför inte att behandlas närmare. 

 

1.4  Forskningsläget 

Det saknas idag svensk internrättslig forskning beträffande den skattemässiga behand-

lingen av carried interest. Däremot finns det ett förhållandevis omfattande juridiskt 

material att tillgå beträffande vissa av de angränsande delfrågor som är av relevans 

även för bedömningen av beskattningen av carried interest. I detta hänseende ska 

belysas att forskningen är särskilt omfattande vad gäller den generella frågeställningen 

om vilket subjekt som ska anses skattskyldig för en viss inkomst (skattesubjektfrågan). 

Därutöver har även djupgående forskning företagits beträffande tillämpningen av 

principen om rättshandlingars verkliga innebörd, vilken aktualiseras i avsnitt 4.4.3.2.15 

I övrigt har det publicerats ett antal artiklar på ämnet carried interest i juridiska publi-

kationer. Aktuella artiklar utgör emellertid många gånger enbart kommentarer beträff-

ande hur domar rörande carried interest bör tolkas och vilka slutsatser om rättsläget 

som kan dras med stöd av berörda domar. I vassa fall genomsyras innehållet i 

	  
12 HFD 2014 ref. 71 
13 Se ex. beskattningen av nyckelperson inom IK Investment-gruppen. FR i Sthlm, Mål nr 7213-14. 
14 Inom ramen för s.k. carried interest-program erbjuds vissa personer, som är anställda i fondens 
rådgivningsbolag, däribland nyckelpersonerna själva, att ta del av carried interest i utbyte mot att de i 
investeringssyfte tillhandahåller lånekapital till fonden. Rätten till carried interest regleras i dessa fall 
genom s.k. Participating Loan Agreement (PLA-avtal).	  
15 Burmeister, J., Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis. 
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artiklarna även av kritiska yttranden beträffande de juridiska bedömningar som rätten 

företagit samt kritiska påpekanden beträffande SKV:s juridiska angreppssätt och argu-

mentationsteknik. Påpekas bör även att förevarande artiklar många gånger är författ-

ade av personer med viss anknytning till riskkapitalaktörerna själva.16  

 

1.5  Metod och material 

Då syftet med framställningen är att utreda de aktuella frågeställningarna utifrån 

gällande rätt ur ett svenskt internrättsligt perspektiv företas utredningen mest lämpligt 

utifrån en rättsdogmatisk metod. Metoden innebär att frågeställningarna framförallt 

kommer att utredas och besvaras med utgångspunkt i tolkning och tillämpning av 

sedvanliga rättskällor i form av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.17  

 

Det material som utgör underlag för beskrivningen av de praktiska omständigheterna 

inom private equity-fonder i kapitel 2 bygger i stora delar på en sammanställning av 

material hämtat från doktrin, FD:s promemoria refererad till ovan, aktuella artiklar på 

området samt omständigheterna i Nordic Capital-målet i syfte att i möjligaste mån 

återspegla vad som utgör branschpraxis.  

 

Vid utredningen av frågan om i vad mån 57 kap. IL är tillämpligt på nyckelperson-

ernas inkomster från private equity-fonderna i kapitel 5, har tre mål18 beträffande tre 

av de största sverigebaserade riskkapitalaktörerna studerats i syfte att kartlägga hur 

SKV valt att lägga upp sin talan. Mot bakgrund av SKV:s angreppssätt i dessa mål 

görs en självständig analys beträffande den aktuella lagstiftningens tillämplighet i 

syfte att ta ställning till om det kan anses finnas legalt stöd för SKV:s linje i denna del. 

 

 

 
	  

16 Se ex. Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s. 332 (ombud 
för Nordic Capital), von Bahr, S., Nordic Capital i Kammarrätten, SN 2014 s. 156, Stockholm, 2014. 
(sakkunnig och författare till rättsutlåtande åberopat av Nordic Capital) 
17 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 35. 
18 FR i Sthlm Mål nr 14732-12 m.fl. (Nordic Capital), Mål nr 4002-13 m.fl. (Segulah) samt Mål nr 
5628-14 och 9023-14 (Altor). 
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1.6  Terminologi 

Den svenska riskkapitalmarknaden präglas starkt av utvecklingen i USA och Stor-

britannien, vilket innebär att engelska termer ofta har ett stort inflytande även för den 

svenska begreppsbildningen på området. Vissa termer som förekommer inom risk-

kapitalbranschen kan översättas för att återge de engelska begreppens innebörd på ett 

rättvisande vis, medan det i andra fall snarare framstår förvirrande att en översättning 

görs. I framställningen kommer den engelska begreppsbildningen att användas endast i 

den utsträckning de bedömts utgöra allmänt vedertagna begrepp även i en svensk 

språklig kontext.  

 

1.7  Disposition 

Frågeställningarna som ska besvarar inom ramen för framställningen är uppdelade i tre 

huvudsakliga delområden enligt följande; 

I det inledande delområdet (kapitel 2) introduceras läsaren till riskkapitalbranschen 

och de praktiska förhållanden som föreligger inom private equity-fonder där carried 

interest förekommer som ersättningsmekanism. Vad som i detta kapitel fastställs 

beträffande de praktiska förhållandena inom private equity-fonder, utgås vara för 

handen vid de skatterättsliga bedömningarna som därefter företas i framställningen.  

I det nästkommande delområdet (kapitel 3-4) görs inledningsvis i kapitel 3 avstamp i 

Nordic Capital-målet i syfte att ge läsaren en djupare förståelse för den skatterättsliga 

problematiken. Med Nordic Capital-målet som utgångspunkt företas därefter i kapitel 

4 den skatterättsliga bedömningen beträffande skattesubjektsfrågan och klassifice-

ringsfrågan. 

I det avslutande delområdet (kapitel 5) företas därefter den skatterättsliga bedöm-

ningen beträffande tillämpligheten av fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL.  

För att återkoppla till syftet med framställningen summeras i kapitel 6 avslutningsvis 

de slutsatser som dragits i förhållande till de aktuella frågeställningarna. 

 

 



9 	  

2.  Riskkapitalinvesteringar i private equity-fonder 

2.1  Riskkapitalinvesteringar i form av private equity   

2.1.1  Inledning  

Carried interest förekommer som ersättningsmekanism19 inom den riskkapital-

verksamhet som bedrivs genom s.k. private equity-fonder.20 För vidare förståelse för 

denna ersättningsform och förutsättningar för dess erhållande är syftet med förevaran-

de kapitel är att ge läsaren en övergripande inblick i vad som karaktäriserar denna typ 

av. Inledningsvis ges därför en närmare beskrivning av vad kapitalinvesteringar i form 

av riskkapital och private equity är. Därefter redogörs för de behov som styr bolags-

företrädare att söka stöd för sin verksamhet genom private equity-investeringar, där 

riskkapitalaktörernas aktiva arbete i bolagen har en central roll.  Avslutningsvis be-

skrivs kortfattat vilken samhällsekonomisk betydelse private equity-marknaden kan 

sägas ha på den svenska marknaden.  

 

2.1.2  Riskkapital som finansieringsmetod 

Ett bolag kan finansiera sin verksamhet genom lånade medel eller genom så kallat 

eget kapital.21 Enkelt uttryckt kan lånekapital sägas vara en finansiering med lånade 

medel, vilka i normalfallet görs mot viss form av säkerhet, där långivaren vanligtvis 

erhåller avkastning på utlånat kapital genom ränta på det aktuella lånebeloppet. 

Finansiering genom tillskjutande av eget kapital kan ske genom att bolagets ursprung-

liga ägare själva tillskjuter medel, vilket vanligen benämns aktieägartillskott.22 Ett 

alternativt finansieringssätt för att öka bolagets egna kapital är att ägarna istället 

vänder sig till utomstående investerare för tillskjutande av medel till bolaget. Det 

senast nämnda kapitaltillskottet benämns som regel riskkapital och kan mot denna 
	  

19 I framställningen används i sammanhanget begrepp som ersättning/ersättningsform och ersätt-
ningsmekanism beträffande inkomster av carried interest. Det är emellertid inte författarens avsikt att 
därmed ta ställning i klassificeringsfrågan.  
20 För beskrivning av fondens verksamhet och struktur samt förutsättningarna för erhållandet av carried 
interest se närmare i avsnitt 2.2.3-4. 
21 Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteorin vilket vanligtvis beskrivs som skillnaden mellan 
ett bolags tillgångar och skulder vilken kan sägas utgöra bolagens egna medel. Eget kapital uppstår 
antingen genom att ägare i bolaget tillskjuter medel (aktieägartillskott) eller genom att bolaget samlar på 
sig driftöverskott (vinst) genom den verksamhet som bedrivs. I förevarande sammanhang avses enbart 
det förra. 
22 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 148. 
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bakgrund sägas utgöra alla investeringar i bolagets egna kapital, som görs av utom-

stående investerare, i utbyte mot erhållande av en ägarandel i bolaget.23  

 

Till skillnad från långivare erhåller investerarna i allmänhet inte någon löpande 

avkastning i form av ränta. Istället erhåller de, alternativt har möjlighet att erhålla, en 

ägarandel i bolaget. I vissa fall är erhållandet av ägarandelarna i bolaget så betydande 

att de utomstående investerarna erhåller samtliga ägarandelar i bolaget, eller i vart fall 

får den reella ägarkontrollen över bolaget. Vidare är det bolag som erhåller låne-

finansierat kapital alltid skyldigt att betala de räntor som lånet medför, oavsett om 

verksamheten genererar ekonomisk vinst eller inte. Likt bolagets ursprungliga ägare 

erhåller de utomstående investerarna emellertid löpande avkastning på riskkapital-

investeringar, endast i den utsträckning aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddsregler 

medger.24 Enkelt uttryckt är således de utomstående investerarnas möjlighet till erhåll-

ande av löpande avkastning på sin investering mer begränsad än lånefinansiärers. Av 

aktiebolagsrättsliga regler följer dessutom att ett bolags ägare har sämre rätt än låne-

finansiärer (borgenärer) vid fall av bolagets eventuella obestånd. Vid riskkapital-

investeringar tas därmed en större risk eftersom att hela eller delar av kapitalet kan gå 

förlorat om bolaget inte utvecklas enligt vad som förväntats. De utomstående invest-

erare som tillskjuter medel i bolag genom att köpa andelar i bolaget kan därmed 

sammantaget sägas ta en större risk i förhållande till vad lånefinansiärer gör, därav 

benämningen riskkapital.  

 

2.1.3  Riskkapital i form av private equity 

Det är enbart i samband med en viss typ av riskkapitalinvesteringar som ersätt-

ningsformen carried interest förekommer. I det följande redogörs därför för distink-

tionen mellan olika typer av riskkapitalinvesteringar för att fortsättningsvis endast 

behandla den typ av investeringar som är aktuella för denna framställning.   

 

	  
23 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s.15 f. 
24 Se bl.a. försiktighetsreglerna i ABL. I syfte att skydda bolagets borgenärers möjlighet att få betalt för 
dess fordringar gentemot bolaget begränsas enligt nu nämnda bestämmelser aktieägarna möjlighet att ta 
utdelning.	  
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Ett bolag som använder sig av riskkapital för finansiering av verksamheten kan vara 

såväl noterade som onoterade. Riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag benämns 

enligt riskkapitalbranschens språkbruk private equity, medan riskkapitalinvesteringar i 

noterade bolag benämns public equity.25 Det förekommer vidare även att noterade 

bolag förvärvas med hjälp av riskkapital för att sedan avnoteras och vidareutvecklas. 

Nu nämnda investeringar benämns också vanligtvis private equity. Erhållandet av 

vinstandelen carried interest förekommer enbart i samband private equity-

investeringar. 

 

De bolag som tillhandahåller och genomför private equity-investeringar benämns med 

riskkapitalbranschens språkbruk för private equity-bolag och de bolag som erhåller 

private equity-investeringar benämns vanligen portföljbolag. Det förekommer även att 

privatpersoner, s.k. affärsänglar, gör direktinvesteringar av mindre storlek i portfölj-

bolag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. Vid denna typ av private equity-

investering aktualiseras emellertid inte ersättning i form av carried interest. 

 

Private equity-bolag kan investera dels i portföljbolagens tidiga utvecklingsfas, d.v.s. 

inom ramen för bolagens uppstarts- eller expansionsfas, dels i bolagens mer mogna 

fas, där det kan finnas ett behov av finansiering för att bl.a. vidta effektiviserings-

åtgärder eller omstruktureringar i organisationen.26 Investeringar som görs i portfölj-

bolagens tidiga utvecklingsfas benämns venture capital-investeringar och innebär 

vanligtvis att investerarna endast erhåller minoritetsposter i portföljbolagen. De 

investeringar som görs i portföljbolagens senare utvecklingsfas benämns buyout-

investeringar. Inom ramen för denna typ av investeringar är det däremot vanligt att 

investerarna erhåller samtliga eller i vart fall majoriteten av andelarna i portfölj-

bolagen.27 Erhållandet av ersättning i form av carried interest förekommer som ersätt-

ningsmekanism framförallt i private equity-fonder som är inriktade på buyout-

investeringar. Vid den skattemässiga bedömningen kommer det därför att utgås från 

att det är denna typ av private equity-investering som är för handen.  

 

	  
25 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 17.  
26 A a s. 16 f. 
27 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37 f. samt 
Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 52 f. 
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I figur 1 och 2 nedan illustreras distinktionen mellan ovan behandlade riskkapital-

begrepp och riskkapitalinvesteringar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	   	  

	   	  	  

Private equity 

Riskkapital 

Investeringar av 
affärsänglar 

Public equity 

Buyout Venture capital 

	  Affärsänglar 	  	  	  

	   	  

Onoterade bolag Noterade bolag 

Venture capital Buyout Börsbolag 

Minoritetspost 

Private equity-investeringens storlek 

Majoritetspost 

Figur 1. Figuren åskådliggör skillnaden i begreppsbildningen vid riskkapitalinvesteringar. 
Källa: SVCA, Riskkapital på tre minuter, http://www.svca.se. 

Figur 2. Figuren åskådliggör karaktären av riskkapitalinvesteringar med avseende på ägarandel 
och investeringsstorlek. Carried interest förekommer som ersättningsmekanism främst vid 
buyout-investeringar. 
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2.1.4  Finansiellt stöd och värdeskapande aktivitet  

Från tillfället att en affärsidé föds till dess att ett bolag bildas och påbörjar den till-

tänka verksamheten finns det en mängd olika hinder som måste överbryggas, bl.a. 

behovet av finansiellt stöd. Vid senare tillfällen och i takt med att verksamheten börjat 

bedrivas uppstår sedermera ofta nya behov av finansiellt stöd för att bolagets verksam-

het ska kunna vidareutvecklas. Private equity-investeringar i form av buyout möjliggör 

för bolagen att överbrygga dessa finansiella behov, som annars skulle utgöra ett hinder 

mot vidareutveckling av affärsverksamheten. 

 

Utmärkande för private equity-investeringar i form av buyout är vidare att private 

equity-bolagen, utöver det finansiella stödet, bidrar till utvecklingen av portfölj-

bolagens verksamhet genom att bl.a. tillföra specifik branschkunskap, affärsidéer, 

nätverk och kunskaper om ägarstyrning.28 I det följande benämns dessa icke-

finansiella bidrag till portföljbolagens verksamhet för värdeskapande arbete. Detta 

värdeskapande arbete är av stor betydelse för portföljbolagens utvecklingspotential. 

 

 

2.1.5   Private equity-marknadens samhällsekonomiska betydelse  

Vilket framhållits ovan tillför private equity-bolag såväl finansiellt stöd som värde-

skapande aktivitet vilket möjliggör för bolag att överbrygga de hinder mot vidare-

utveckling av verksamheten som de många gånger står inför. Om de aktuella bolagen 

inte hade haft tillgång riskkapitalinvesteringar får det därför antas att många bolag 

hade avstannat i utvecklingen. En välfungerande private equity-marknad bidrar och 

stimulerar således även samhällsekonomin i stort. I vilken utsträckning private equity-

bolagens riskkapitalinvesteringar bidrar till att stimulera samhällsekonomin är givetvis 

förknippat med betydande osäkerhet att säkert fastställa. Enligt en studie som genom-

förts på den europeiska private equity-marknaden karaktäriseras de bolag vars verk-

samhet helt eller  delvis finansieras  med stöd  av private  equity-investeringar, bl.a. av 

att de växer snabbare och att de verkar inom forskning- och utvecklingsområden i hög 

	  
28 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 24. 
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utsträckning. Enligt studien är detta några av de huvudsakliga skälen till att private 

equity-marknaden bidrar till att stimulera samhällsekonomin.29  
 

För Sveriges del har SVCA fastslagit att omsättningen i de bolag som helt eller delvis 

ägs av private equity-bolag, motsvarar ca 8 % av BNP i Sverige.30 Dessa bolag har 

vidare de senaste tio åren procentuellt sätt vuxit snabbare, både sett till antal anställda 

och omsättning, än alla storleksklasser av publika bolag. Bolag som erhållit buyout-

investeringar har haft en genomsnittlig årlig anställningstillväxt på 9,91 % och 

tillväxtkapital på 15,65 %, vilket är långt över tillväxten för ekonomin i sin helhet om 

endast 1,1 %.31 Private equity-marknaden får därför anses ha en framträdande och 

betydelsefull roll för den svenska ekonomin och således även för samhällsutveck-

lingen i Sverige i stort. 

 

2.2  Private equity-fonder och carried interest 

2.2.1 Inledning 

Som tidigare framhållits förekommer ersättningsformen carried interest i samband 

med private equity-investeringar som görs genom s.k. private equity-fonder. För att 

närmare kunna fastställa hur ersättningsmekanismen carried interest är konstruerad ges 

därför inledningsvis en närmare beskrivning av fondens syfte samt dess associations-

rättsliga och obligationsrättsliga struktur. Därefter ges en förklaring till ersättnings-

formen carried interest och vilka förutsättningar som grundar rätten till dess erhållan-

de. Syftet med förevarande avsnitt är, i enlighet med vad som nämns i avgränsningen i 

avsnitt 1.3, vidare att närmare fastställa vilka praktiska förutsättningar som ska ligga 

till grund för den skatterättsliga bedömningen av carried interest. 

 

 

 

 

	  
29 EVCA, Coopers & Lybrand Corporate Finance, The Economic Impact of Venture Capital in Europe. 
30 SVCA, Private Equity Performance Study 2015, s. 4.  
31 SVCA, http://www.svca.se/om-private-equity/ 
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2.2.2   Syftet med private equity-fonder 

Direktinvesteringar i onoterade bolag är förknippade med svårigheter då sådana bolag 

vanligtvis inte är genomlysta på samma sätt som noterade bolag varför institutionella 

investerarna vanligen saknar kompetens i fråga om att välja ut lämpliga investerings-

objekt. Internationella investerare saknar vidare den kunskap och kompetens om den 

svenska marknaden som krävs för att genomföra framgångsrika investeringar i sven-

ska potentiella investeringsobjekt. Private equity-investeringar görs därför istället 

många gånger indirekt genom en private equity-fond, där fonden med hjälp av invest-

eringskunniga personer, däribland nyckelpersonerna själva, ansvarar för investering-

arna.  

Syftet med verksamheten inom private equity-fonder är att de investeringar som görs 

ska generera så hög avkastning som möjligt. För att öka möjligheten till hög avkast-

ning görs därför omfattande analyser och bakgrundskontroller beträffande tillväxt-

potentialen i de potentiella bolagens verksamhet. Därefter förvärvar investerarna till-

sammans via fonden samtliga eller i vart fall en majoritet av andelarna i de bolag som 

konstaterats ha hög tillväxtpotential (buyout). För att maximera värdetillväxten i 

portföljbolagen tillförs bolagens verksamheter bl.a. specifik branschkunskap, affärs-

idéer, nätverk och kunskap om ägarstyrning (värdeskapande arbete).  

En mycket viktig del bakom de investerande aktörernas vilja att investera i aktuella 

bolag är möjligheterna att realisera den ekonomiska vinst som investeringarna medför. 

Kännetecknande för private equity-fonder är således att kapitalet investeras utifrån en 

på förhand bestämd tidshorisont, normalt ca 3-7 år, och att det därefter genomförs en 

s.k. exit genom att andelarna i portföljbolagen avyttras varpå fonden likvideras.32 

Utgångspunkten är att portföljbolaget efter denna tillväxtperiod skall ha väsentligt för-

bättrat sitt rörelseresultat vilket möjliggör att andelarna i portföljbolagen kan avyttras 

med vinst. 

 

	  
32 Finansdepartementets promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, 2012-03- 29 s. 
37, Holmberg, K., Riskkapital – Vad är det och vad är det bra för, InfoTorg Juridik 2007-04-23 samt 
Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 16. 
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2.2.3   Private equity-fonders struktur 

Inledningsvis ska nämnas att private equity-fonders uppbyggnad är snarlik den som 

föreligger i värdepappersfonder men ska inte sammanblandas med sådana fonder. 

Värdepappersfonder regleras enligt lagen (1990:114) om värdepappersfonder, vilken i 

stor utsträckning bygger på EU:s s.k. UCITS-direktiv. Private equity-fonder regleras 

emellertid enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

(LAIF), vilken bygger på annan EU-rättsligt reglering, det s.k. AIFM-direktivet. De nu 

nämnda regelverken utgör emellertid inte skattelagstiftning utan reglerar endast 

förvaltningen av de fonder som omfattas av regelverket.  

 

Inkomster i värdepappersfonder regleras i särskilda skatterättsliga bestämmelser i IL. 

Av dessa bestämmelser följer bl.a. att den som bedriver värdepappersfondsverksamhet 

inte är skattskyldig för inkomst av tillgångarna i fonden. Motsvarande skatteregler 

förekommer emellertid inte beträffande beskattningen av inkomster i alternativa 

investeringsfonder likt private equity-fonder. 

 

Private equity-fonder är organiserad genom en förhållandevis komplicerad struktur 

varigenom investeringarna i portföljbolagen görs. Ett stort antal private equity-fonder 

som är aktiva på den svenska marknaden kan något förenklat illustreras enligt figur 3 

nedan. Den återgivna fondstrukturen är utformad enligt vad som kunnat fastställas 

överensstämmer med branschpraxis för denna typ av fondverksamhet.33 För den 

skatterättsliga bedömningen av beskattningen av carried interest utgås från att de 

faktiska omständigheter som beskrivs i detta avsnitt är för handen.  

 

 

 

 

 

 
	  

33 Fondens struktur som presenteras i figuren bygger på en egen sammanställning utifrån uppgifter 
från; Nyman, M. m. fl., Riskkapital, 34 ff., Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa 
delägare i riskkapitalfonder, s. 37 ff., Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, 
SvSkT 2011:4, s 333 f. samt de praktiska förhållandena som förelåg i Nordic Capital-målet. 
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Figur 3. Illustration beträffande ägarförhållandena inom en private equity-fond.  

 

 

Som figuren ovan belyser är fonden uppbyggd av en samling fysiska personer och 

bolag, med hemvist i olika jurisdiktioner, vilka tillsammans utgör och medverkar i 

private equity-fondens verksamhet. Fonden utgörs i själva verket vanligtvis av flertalet 

fondstrukturer, liknande den som anges i figur 3 ovan, som startas och drivs parallellt 

genom sinsemellan överlappande investeringar.34 Av förenklingsskäl utgås emellertid i 

det fortsatta från att fonden endast består av en ”fondstruktur”.  

 

Nedan följer inledningsvis en beskrivning av aktuella ägarförhållanden samt res-

pektive organs associationsrättsliga form och funktion i fondverksamheten. Därefter 

belyses fondens obligationsrättsliga förhållanden som är av betydelse för rätten till 

carried interest, nämligen investeringsavtalet (LPA-avtal).  

 

 

 
	  

34 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 37. 
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LP-bolag (fondbolag) 

LP-bolaget utgör själva fondbolaget och har till uppgift att förvärva och avyttra 

andelar i portföljbolagen. LP-bolaget är förenklat uttryckt organiserat som en utländskt 

handelsbolagsliknande sammanslutning, s.k. limited partnership35, vars civilrättsliga 

associationsform närmast kan sägas motsvara ett svenskt kommanditbolag.36  
 

Delägarskapet i LP-bolaget är likt i ett kommanditbolag tudelat och inbegriper såväl 

ett bolagsmannaskap (ansvarsförpliktande delägarskap) som ett andelsinnehavarskap 

(ekonomiskt delägarskap).37 Vad beträffar bolagsmannaskapet är bolagsmännen i LP-

bolaget, likt i ett svenskt kommanditbolag, ansvariga för bolagets åtaganden i olika 

utsträckning. Externa investerare, bestående av såväl svenska som utländska institu-

tionella placerare i form av bl.a. försäkringsbolag och pensionsfonder, utgör s.k. 

limited partners (kommanditdelägare). Limited partners är begränsat ansvariga för LP-

bolagets åtaganden. GP-bolaget och dess moderbolag ILP-bolaget är s.k. general 

partners (komplementärer), och är obegränsat ansvarig för LP-bolagets åtaganden 

gentemot tredje man. 38 Andelsinnehavarskapet i LP-bolaget innebär en ekonomisk rätt 

för bolagsmännen att ta del av bolagets resultat. I förekommande fall regleras resultat-

fördelningen, och rätten till carried interest som en del av denna, i ett investerings-

avtal, s.k. limited partnership agreement (LPA-avtal), som upprättats bolagsmännen 

emellan.  

 

LP-bolaget är vanligtvis hemmahörande på någon av de engelska kanalöarna Jersey 

eller Guernsey, vilket delvis beror på att de utländska externa investerarna ofta kräver 

detta. Både Jersey och Guernsey har används för fondetableringar sedan årtionden 

tillbaka och är ett beprövat geografiskt säte med välfungerande infrastruktur och låga 

politiska risker. Den övergripande målsättningen vid etablerandet av fondstrukturen är 

därutöver att minimera skatteavbränning från det att vinst uppstår i LP-bolaget, dvs. 

vid avyttring av bolaget andelar i portföljbolagen, till dess att vinsten kommer i 
	  

35 Bolagsformen omfattas på Jersey av bestämmelserna i The Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 
och omfattas vidare beroende på vilken variant av bolagsformen det är fråga om av antingen 
INCORPORATED LIMITED PARTNERSHIPS (JERSEY) LAW 2011 samt SEPARATE LIMITED 
PARTNERSHIPS (JERSEY) LAW 2011.	  På Guernsey omfattas bolagsformen av bestämmelserna i The 
Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995.	  
36 Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4 s. 333, Nyman, M. m. 
fl., Riskkapital, s. 37 samt SVCA (http://www.svca.se/skatt/). 
37 Lundén, B., Bokelund Svensson, U., Handelsbolag – Skatt Ekonomi Juridik Deklaration, s. 12.	  
38 Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s. 333.  
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investerarnas hand. Både Jersey och Guernsey erbjuder i detta sammanhang fördel-

aktiga skatteregler vilka de externa investerarna är väl insatta i och som dessutom 

fungerar väl med de flesta andra länders lagstiftning varifrån de externa investerarna 

kommer ifrån.39  

 

Ett LP-bolag etablerat på Jersey är alltid en juridisk person40 enligt jurisdiktionen på 

Jersey medan ett LP-bolag på Guernsey kan vara det, om GP-bolaget så vill.41 I en 

private equity-fond företräds bolaget emellertid alltid av GP-bolaget, oavsett om LP-

bolaget är en juridisk person eller inte enligt dess inhemska jurisdiktion.  

 

 

GP-bolag (företrädar- och förvaltningsbolag) 

Inför etableringen av LP-bolaget bildar nyckelpersonerna GP-bolaget vilket precis 

som LP-bolaget vanligtvis är placerat på Jersey eller Guernsey.  GP-bolagets associa-

tionsrättsliga form är i normalfallet ett private limited liability company (Ltd), vilket i 

en svensk civilrättslig kontext närmast är att betrakta som ett onoterat aktiebolag. 

 

Förutom att företräda LP-bolaget ansvarar GP-bolaget även för dess förvaltning.42 

Som en del av företrädar- och förvaltningsansvaret ingår att GP-bolaget fattar beslut 

beträffande LP-bolagets investeringar och avyttringar av andelar i portföljbolagen. För 

tillhandahållandet av tjänsterna erhåller GP-bolaget ersättning i form av ett förvalt-

ningsarvode från LP-bolaget.43 I vissa private equity-fonder förekommer det att 

investeringsbesluten för LP-bolagets räkning istället fattas av en särskild investerings-

kommitté, vilken vanligtvis består av företrädare för både GP-bolaget och de externa 

investerarna.44 I det fortsatta utgås emellertid från att det är GP-bolaget som ensamt 

ansvarar för de investeringsbeslut som fattas i LP-bolaget.  

 
	  

39 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 38. 
40 SEPARATE LIMITED PARTNERSHIPS (JERSEY) LAW 2011 samt INCORPORATED LIMI-
TED PARTNERSHIPS (JERSEY) LAW 2011. The Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995 
41	  The Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995. 	  
42	   Förvaltningsverksamheten som bedrivs i GP-bolaget är tillståndspliktig och står under tillsyn av 
motsvarigheten till den svenska finansinspektionen i den jurisdiktion GP-bolaget är belägen. Jfr. 
tillståndsplikt enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.	  
43 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 38, Nyman, 
M. m. fl., Riskkapital, s. 36 f. 
44 Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 36. 
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De ansvarsuppgifter som utförs i GP-bolaget sköts av bolagets styrelse, då bolaget 

vanligtvis saknar anställda. Styrelseledamöterna i bolaget består vanligtvis av investe-

ringskunniga personer, vilka varken är delägare eller investerare i fonden. Likt GP-

bolaget självt är dess styrelseledamöter vanligtvis bosatta på Jersey eller Guernsey.45  

 

GP-bolaget ansvarar tillsammans med ILP-bolaget vidare för etableringen av fonden. 

Inför fondetableringen bjuder bolagen in de externa investerarna att investera i fonden. 

Fonden marknadsförs i detta sammanhang genom ett skriftligt presentationsmaterial, 

s.k. private placement memorandum (PPM), i vilken huvuddragen för fondens verk-

samhet presenteras för potentiella investerare. Syftet med PPM är således att de exter-

na investerarna ska ges ett beslutsfattande på basis av information om bl.a. fondens 

storlek, dess livslängd, investeringsstrategier och grundarnas, d.v.s. nyckelpersonerna, 

bakgrund. 46  

 

 

ILP-bolag (investeringsbolag) 

Inför etableringen av LP-bolaget bildar nyckelpersonerna även ett ILP-bolag, initial 

limited partner,47 vilket ägs gemensamt av nyckelpersonerna via deras ägarbolag. Likt 

GP-bolaget är ILP-bolaget vanligtvis hemmahörande på Jersey eller Guernsey och är 

till dess associationsform ett Ltd.48 ILP-bolaget har funktionen av ett holdingbolag 

genom vilket nyckelpersonerna gör sina investeringar i LP-bolaget. ILP-bolaget 

bedriver således inte självt någon inkomstbringande verksamhet.49 ILP-bolaget 

ansvarar vidare tillsammans med GP-bolaget för marknadsföringen av fonden gente-

mot de externa investerarna i samband med fondetablering.  

 

	  
45 Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s. 334. 
46Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 35 f.  
47 Vid etableringen av LP-bolaget krävs minst en kommanditdelägare (limited partner) och en 
komplementär (general partner). Vid etableringen av LP-bolaget åtar sig därför ILP-bolaget initialt att 
vara bolagsman i LP-bolaget i egenskap av limited partner. Efter att LPA-avtalet slutits mellan de 
externa investerarna, ILP-bolaget och GP-bolaget övertar de externa investerarna emellertid komman-
ditdelägarskapet och ILP-bolaget åtar sig att likt GP-bolaget vara komplementär i LP-bolaget. Benämn-
ingen ILP-bolaget (initial limited partner) kan således framstå något missvisande eftersom att bolagets 
ansvarsåtaganden i förhållande till LP-bolaget förändras och utökas efter det etableringen av fonden är 
slutförd och fondverksamheten börjar bedrivas. Den aktuella benämningen är emellertid allmänt veder-
tagen inom riskkapitalbranschen varför det skulle vara än mer missvisande att ändra bolagets benäm-
ning i denna framställning.  
48 Se exempelvis GP-bolagets bolagsform i Nordic Capital-målet. 
49 Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s. 333.  
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Kostnaderna vid fondetableringen, i form av marknadsföring och bolagisering av GP-

bolaget och LP-bolaget, finansieras av ILP-bolaget. Då ILP-bolaget inte bedriver 

någon inkomstinbringande verksamhet sker finansieringen av medel som tillskjuts 

ILP-bolaget av nyckelpersonerna via deras ägarbolag.  
 

 

Rådgivningsbolag 

Till stöd för verksamheten i GP-bolaget anlitas ett rådgivningsbolag med säte i Sverige 

vari bl.a. nyckelpersonerna är anställda. Rådgivningsbolagets anställda besitter kun-

skap och kompetens om den svenska marknaden och de svenska onoterade bolag som 

potentiellt utgör lämpliga investeringsobjekt. Rådgivningsbolagets uppdrag är där-

igenom att agera ”deal finder” genom att finna svenska onoterade bolag för fonden att 

investera i. Rådgivningsbolaget uppgift är även att ta fram strategier för värdetillväxt i 

portföljbolagen samt att rådge GP-bolaget beträffande lämplig tid för LP-bolaget att 

avyttra dess andelar i portföljbolagen.  

Inom rådgivningsbolaget utses för respektive fond ett särskilt management team vari 

bl.a. nyckelpersonerna ofta har en ledande roll. Personerna som ingår i rådgivnings-

bolagets management team, däribland nyckelpersonerna själva, sitter vidare ofta i 

portföljbolagens styrelser i syfte att aktivt skapa värdetillväxt i portföljbolagen inför 

den framtida försäljningen, i enlighet med den strategi som managementteamet arbetat 

fram för respektive bolag.50  

Av vikt att uppmärksamma är att rådgivningsbolaget endast har en rådgivande roll 

avseende LP-bolagets investeringar i portföljbolagen medan det är GP-bolaget som har 

den formella beslutsfattande rollen och bestämmanderätten vad gäller investeringarna. 

För rådgivningsbolagets åtagande gentemot GP-bolaget erhåller bolaget ersättning i 

form av rådgivningsarvode.  

Rådgivningsbolaget är normalt ett aktiebolag som är ägarmässigt frikopplad från 

fondens koncernstruktur. Det förekommer emellertid att nyckelpersonerna direkt eller 

indirekt, genom stiftelser eller holdingbolagsliknande associationer, äger andelar i 

rådgivningsbolaget eller i vart fall tillsammans utövar det kontrollerande inflytandet 
	  

50 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 39. 
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över rådgivningsbolagets verksamhet.51 För den vidare bedömningen utgås från att 

nyckelpersonerna inte direkt eller indirekt är delägare i rådgivningsbolaget.52 

 

Efter att LPA-avtalet slutits upprättas ett rådgivningsavtal mellan rådgivningsbolaget 

och GP-bolaget, i enlighet med vad som överenskommits i LPA-avtalet. I rådgivnings-

avtalet åtar sig rådgivningsbolaget att tillhandahålla rådgivningstjänster. GP-bolaget 

åtar sig i utbyte mot rådgivningstjänsterna att betala rådgivningsarvode till rådgiv-

ningsbolaget. Rådgivningsbolaget har således ett obligationsrättsligt förhållande till 

fonden. 

 
 

Nyckelpersoner (aktiva delägare) 

Nyckelpersonerna, tillika grundare av fonden, arbetar aktivt i det rådgivande arbetet 

för fonden genom anställning i rådgivningsbolaget och har vanligtvis ledande roller i 

rådgivningsbolagets management team. För sitt arbete i rådgivningsbolaget erhåller de 

lön. Samtidigt äger och kontrollerar dessa personer tillsammans, via sina ägarbolag, 

såväl ILP-bolaget som GP-bolaget. Genom sitt ägarinflytande i GP-bolaget har de 

således gemensamt även kontrollen över tillsättandet och entledigandet av GP-

bolagets styrelseledamöter, vilka är de som fattar de formella besluten avseende LP-

bolagets investeringar i portföljbolagen. Som tidigare nämnts sitter nyckelpersonerna 

även i portföljbolagens styrelser i syfte att bidra till portföljbolagens värdetillväxt 

genom värdeskapande arbete. Det får antas att nyckelpersonerna arvoderas av portfölj-

bolaget för detta uppdrag.  

 

Som tidigare framhållits finansieras fondetableringen indirekt av nyckelpersonerna, 

genom tillskjutande av medel till ILP-bolaget via deras ägarbolag. Det är således 

indirekt nyckelpersonerna som står den initiala ekonomiska risken vid fall av en 

misslyckad fondetablering, d.v.s. vid fall att ILP-bolaget och GP-bolaget inte lyckas 

finna investeringsvilliga externa investerare.  

 

 

	  
51 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 39. 
52 I överensstämmelse med ägarförhållandena i Nordic Capital-målet. 
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LPA-avtal 

När de externa investerarna fattat beslut att investera i fonden upprättas ett investering-

savtal, s.k. limited partnership agreement (LPA-avtal), vilket sluts mellan LP-bolagets 

bolagsmän, d.v.s. GP-bolaget, ILP-bolaget och de externa investerarna. Ett LPA-avtal 

är i regel mycket omfångsrikt vid investeringar i private equity-fonder och syftar bl.a. 

till att reglera berörda parters investeringsåtaganden, ansvarsfördelning och vinst-

fördelning.53 Följande innehåll i LPA-avtalet har identifierats vara av relevans för den 

vidare skattemässiga bedömningen;54 

 

• Ansvarsfördelning: GP-bolaget  och  ILP-bolaget  åtar sig  komple- 

mentäransvar. De externa investerarna åtar sig 

kommanditansvar. 
 

• Företrädaransvar: GP-bolaget  åtar  sig  att  företräda  LP-bolaget. 
 

• Förvaltningsåtagande: GP-bolaget  åtar  sig  att  förvalta   LP-bolagets  

investeringar i utbyte mot löpande förvaltnings-

arvode från LP-bolaget. 
 

• Rådgivning:  GP-bolaget åtar sig att ingå  avtal med det aktu-  

ella rådgivningsbolaget, vari nyckelpersonerna 

förutsätts vara anställda.  
 

• Investeringsåtagande:  De externa  investerarna åtar sig att investera ca  

98 %  och   ILP-bolaget   ca  2 % i  LP-bolaget. 
 

• Vinstfördelning: Vinstfördelning  vilken  berättigar  ILP-bolaget  

till carried interest. 

 

 

 
	  

53  Nyman, M. m. fl., Riskkapital, s. 102. 
54 Det återgivna innehållet är baserat på en sammanställning av vad som kunnat kartläggas utgöra 
branschpraxis.	   Nyman, Lundgren och Rösiö, Riskkapital, 34 ff., Finansdepartementet, Promemoria: 
Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37 ff. och Bergkvist m.fl., Skatteverkets offensiv 
mot riskkapitalbranschen, SvSkT 2011:4, s 333 f. samt av vad som framkom  i Nordic Capital-målet. 
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2.2.4 Carried interest 

I samband med att andelarna i portföljbolagen avyttras och fonden likvideras fördelas 

vinstmedlen investerarna emellan enligt en i avtalet angiven fördelningsnyckel. Enligt 

fördelningsnyckeln ska resultatet i LP-bolaget förenklat uttryckt fördelas enligt 

följande; Vid likvidation av fonden erhåller först ILP-bolaget och de externa invest-

erarna avkastning motsvarande det belopp som respektive investerare satsat inklusive 

ränta om ca 10-15 %. Förutsatt att vinsten vid avyttringstillfället överstiger denna nivå, 

fördelas eventuell ytterligare vinst (övervinst) med 80 % till de externa investerarna 

och 20 % till ILP-bolaget. Den sistnämnda delen av övervinsten som ILP-bolaget 

erhåller, som inte står i proportion till satsat kapital, dvs. 18 % av den totala över-

vinsten, benämns carried interest. Den asymmetriska vinstandelen carried interest 

innebär således att ILP-bolaget, vid fall av övervinst i LP-bolaget, erhåller större 

avkastning i relation till satsat kapital jämfört med vad de externa investerarna gör. I 

figur 4 nedan belyses ersättningsformen carried interest närmare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Carried interest är den vinstandel som utgör ILP-bolagets del av övervinsten som inte står 

i proportion till det kapital som ILP-bolaget investerat i fonden.  
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I det följande ska en skatterättslig bedömning företas beträffande beskattningen av 

denna vinstandel som ILP-bolaget erhåller, vilken sedermera nyckelpersonerna till del 

genom utdelningar från ILP-bolaget via deras ägarbolag. Bedömningen görs utefter de 

aktuella frågeställningarna som identifierats ovan i avsnitt 1.3 och inleds med en 

introduktion till den skatterättsliga problematiken beträffande skattesubjektsfrågan och 

klassificeringsfrågan genom att ta avstamp i Nordic Capital-målet.  

 

 

3. Avstamp i Nordic Capital-målet 

3.1 Inledning 

Den 5 november 2014 nekade HFD prövningstillstånd i Nordic Capital-målet och 

därmed vann kammarrättens dom laga kraft.55 Nordic Capital-målet var först ut bland 

private eqyity-målen och blev i den meningen att betrakta som ett pilotmål i förhållan-

de till övriga då pågående rättsliga tvister beträffande carried interest. Syftet med 

kapitlet är att belysa den problematik och identifiera de skatterättsliga frågeställningar 

som aktualiserats i den rättsliga tvisten beträffande carried interest. En viktig fråga i 

sammanhanget är huruvida den kan sägas finnas stöd för kammarrättens bedömning 

utifrån gällande rätt eller om det mot bakgrund av det ”skatterättsliga ramverket” finns 

anledning att företa en annan bedömning.  
 

Nedan redogörs inledningsvis för de praktiska förutsättningar som var för handen i 

målet och bakgrunden till att målet kom upp till prövning i förvaltningsdomstol. 

Därefter redogörs för parternas argumentation i förvaltningsrätten samt förvaltnings-

rättens bedömning, följt av parternas argumentation i kammarrätten och kammarrätt-

ens bedömning. Avslutningsvis kommenteras domarna i syfte att belysa de skatterätts-

liga frågeställningar som utkristalliserats mot bakgrund av det aktuella målet.  

 

 

	  
55 KR i Sthlm Mål nr 8755-8764-12 samt HFD Mål nr 1058-1067-14. 
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3.2 Bakgrund i målet 

Parter i målet var SKV och Nordic Capitals rådgivningsbolag Nordic Capital Advisory 

AB (NC AB). Nordic Capital är en av de största riskkapitalaktörena som idag bedriver 

sverigebaserad fondverksamhet inom private equity-investeringar.56 Fondens associa-

tionsrättsliga struktur och därtill aktuella obligationsrättsliga förhållanden överens-

stämmer i allt väsentligt med som tidigare beskrivits beträffande private equity-fonder, 

se ovan avsnitt 2.2.3.  
 

SKV beslutade inom ramen för ett omprövningsbeslut att höja NC AB:s inkomst av 

näringsverksamhet avseende tidigare beskattningsår. I samband med beslutet höjdes 

även NC AB:s avgiftsunderlag för arbetsgivaravgifter. SKV motiverade sitt ompröv-

ningsbeslut med att NC AB underlåtit att redovisa intäkter i form av carried interest 

med grund i s.k. PLA-avtal, som enligt SKV var att anse som lön till anställda i 

bolaget, varför bolaget skulle betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslag 

(2000:980) (SAL). I förvaltningsrätten överklagade både NC AB och SKV:s allmänna 

ombud SKV:s omprövningsbeslut och SKV bestred bifall till NC AB:s överklagande.  

 

3.3 Förvaltningsrätten57 

SKV:s allmänna ombuds talan 

Enligt SKV:s allmänna ombud var, förutom carried interest som utbetalats till nyckel-

personerna genom aktuella PLA-avtal, även den carried interest som enligt LPA-avtal 

utbetalats till nyckelpersonerna i själva verket var att hänföra sig till NC AB.58  SKV:s 

allmänna ombud menade att utbetalningar i form av carried interest enligt principen 

om rättshandlingars verkliga innebörd utgjorde lön för den arbetsinsats som nyckel-

personerna utfört i egenskap av anställda i NC AB. Bolaget skulle därför, i 

inkomstskatte- och arbetsgivaravgiftshänseende, beskattas för den carried interest som 

	  
56 Andra stora och internationellt aktade svenska riskkapitalaktörer är Segulah, IK Investment Partners, 
Triton, Altor och EQT m.fl.  
57 FR i Sthlm Mål nr 4182-11 m. fl.   
58 Målet kom således i förvaltningsrätten att omfatta även den carried interest som utbetalats med grund 
i aktuellt LPA-avtal. På grund av den avgränsning som gjorts i förevarande framställning (se avsnitt 1.3) 
kommer den vidare behandlingen endast att omfatta LPA-avtalsgrundande carried interest medan PLA-
avtalsgrundande carried interest lämnas utanför. 



27 	  

tillfallit nyckelpersonerna från fonden. NC AB skulle således påföras inkomst i 

inkomstslaget näringsverksamhet motsvarande det belopp som nyckelpersonerna 

erhållit i utdelningar från sina ägarbolag, till den del utdelningarna bestod i carried 

interest.59 Därtill skulle avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter höjas med motsvar-

ande belopp enligt SAL.  

 

Bolagets talan 

NC AB anförde att carried interest utgör resultatbaserad avkastning på investeringar 

och att den utgår för att alla parter ska ha samma intresse, vilket anses tillförsäkra 

maximal avkastning på investerat kapital. NC AB anförde vidare att det saknades 

lagstöd att omklassificera en kapitalinkomst till tjänsteinkomst. Därutöver framhöll 

bolaget att vinsterna i form av carried interest aldrig tillfallit rådgivningsbolaget varför 

bolaget inte kan anses ha utbetalat motsvarande belopp till nyckelpersonerna på grund 

av deras anställning i bolaget.   

 

Förvaltningsrättens bedömning 

I domskälen fastslog förvaltningsrätten inledningsvis att huvudfrågan i målet var om 

carried interest ska beskattas som avkastning på investerat kapital eller som presta-

tionsbaserad förvärvsinkomst. Förvaltningsrätten framhöll vidare att om carried 

interest ska anses utgöra prestationsbaserad förvärvsinkomst, uppkommer frågan om 

denna, trots att den enligt LPA-avtalet ska utbetalas till ILP-bolaget, ska anses utgöra 

lön till nyckelpersonerna från NC AB. Om så är fallet skulle NC AB enligt förvalt-

ningsrätten anses ha uppburit inkomsten i sin näringsverksamhet samt betala arbets-

givaravgifter för löneutbetalningar till nyckelpersonerna. 

 

Förvaltningsrätten konstaterade därefter, mot bakgrund av innehållet i PPM och LPA- 

avtalet, att nyckelpersonernas arbetsinsats vid etablerandet av fonden är av central 

betydelse för fondens möjligheter till kapitalanskaffning och att NC AB och 

	  
59 NC AB skulle således ta upp den aktuella inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet. I resultat-
räkningen skulle emellertid intäkten ha kvitterats med motsvarande belopp för lönekostnader varför 
beskattningsunderlaget för inkomstskatt därmed inte skulle höjas.  
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nyckelpersonernas arbete i detta bolag är av stor betydelse för de externa investerarnas 

investeringsvilja. Något som ytterligare talade för att så var fallet var enligt förvalt-

ningsrätten de externa investerarnas rätt att, enligt LPA-avtalet, avbryta sina invest-

eringsåtaganden för de fall nyckelpersonerna skulle upphöra att arbeta i NC AB.  

 

Därefter övergick förvaltningsrätten till frågan beträffande inkomstklassificeringen av 

carried interest, d.v.s. vilket inkomstslag carried interest bör anses utgöra. Frågan 

rätten då ställde sig var varför carried interest utgår på nyckelpersonernas invest-

eringar, men inte på de externa investerarnas investeringar, när samtliga investerare 

investerar på lika villkor. Förvaltningsrätten framhöll i sammanhanget att vid fall där 

ena parten har rätt till högre avkastning för sin investering än den andra parten så har 

detta vanligtvis sin grund i att den premierade parten utsätter sig för en högre risk än 

den mindre premierade parten. Att så skulle vara fallet hade, enligt rättens påpekande, 

emellertid inte påståtts av NC AB.60 Förvaltningsrätten menade istället att det som 

särskilde investerarna åt i detta fall var att de externa investerarna endast var passiva 

delägare medan nyckelpersonerna, genom sina arbetsinsatser inom ramen för NC AB:s 

verksamhet, var aktiva delägare. Förvaltningsrätten fastslog därmed att den carried 

interest som utbetalats till ILP-bolaget således inte var kopplad till dess kapitalinsats 

utan till det arbete som nyckelpersonerna utfört inom ramen för deras anställningar i 

NC AB, varför den ska anses utgöra prestationsbaserad ersättning.  

 

Därefter tog förvaltningsrätten upp frågan beträffande hos vem inkomst av carried 

interest skulle tas upp. I detta avseende framhöll rätten att även om nyckelpersonerna 

inte är delägare i NC AB är det dessa personer som leder och kontrollerar fond-

strukturen och att de därigenom också har kunnat styra ersättning i form av carried 

interest från NC AB till ILP-bolaget. Förvaltningsrätten menade därför, och mot bak-

grund av att rätten fastslagit att ersättningen utgår på grund av de prestationer som 

anställda i NC AB utfört, att den aktuella inkomsten skulle beskattas hos NC AB. NC 

AB:s underlag för arbetsgivaravgifter höjdes därför med ett belopp motsvarande det 

belopp som utbetalats till nyckelpersonerna i form av carried interest, via utdelning 

från ILP-bolaget och deras ägarbolag.  

	  
60 I kammarrätten kom NC AB emellertid att anföra att grunden till varför nyckelpersonerna berättiga-
des till carried interest i huvudsak berodde på det initiala ekonomiska risktagandet de tagit vid 
etableringsfasen.  
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3.4 Kammarrätten 

Bolagets talan 

NC AB överklagade förvaltningsrättens dom och anförde i kammarrätten inlednings-

vis att etableringen av fonden är riskfylld och tar betydande belopp i anspråk (40 

miljoner kr).61 Enligt NC AB är det i huvudsak nyckelpersonerna som, genom sina 

ägarbolag och ILP-bolaget, bär dessa etableringskostnader och därmed står risken för 

ett eventuellt misslyckande av fondetableringen. Därutöver framhölls att förutom 

nyckelpersonerna så uppbar även två externa investerare viss del av etablerings-

kostnaderna, vilket medfört att även de haft rätt till carried interest.  

 

Beträffande den avtalade vinstdelningen och rätten till carried interest framhöll NC 

AB att ILP-bolaget kunnat förhandla till sig denna mot bakgrund av det ekonomiska 

risktagande som nyckelpersonerna, via ILP-bolaget, tar i samband med etablerandet av 

fonden, att de externa investerarna erbjuds en färdigetablerad fondstruktur, att ILP-

bolaget och GP-bolaget har det ekonomiska och juridiska ansvaret gentemot de 

externa investerarna samt att bolagen i egenskap av komplementär har ett obegränsat 

ansvar gentemot tredje man för fondernas verksamhet.  

 

Bolaget menade vidare att det föreligger en mängd faktorer, utöver de rådgivnings-

tjänster som bolaget tillhandahåller, som gör att portföljbolag kan avyttras med så 

stora vinster att carried interest kan utbetalas. Värdetillväxten framhölls i detta 

sammanhang bero på omvärldsfaktorer som ligger utanför fondstrukturens kontroll, 

såsom konjunkturförändringar, ränteläget, valutakurser m.m. Enligt bolaget fanns det 

således inte något direkt samband mellan det arbete som utförs i NC AB och de vinster 

som uppkommer i LP-bolaget vid avyttring av andelarna i portföljbolagen. Bolaget 

menade istället att det initiala risktagandet utgör grund för rätten till carried interest 

och framhöll i sammanhanget att de två externa investerarna, som vid etablerings-

fasen uppbar en del av etableringskostnaderna, också haft rätt till carried interest utan 

att de utfört något värdeskapande arbete i fondverksamheten.  

	  
61 Detta ska jämföras med vad de hävdar i förvaltningsrätten – nämligen att ”den utgår för att alla parter 
ska ha samma intresse, vilket anses tillförsäkra maximal avkastning på investerat kapital” (se före-
gående sida). 
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Beträffande principen om rättshandlingars verkliga innebörd framhöll bolaget att det 

krävs lagstöd för en omklassificering av kapitalinkomst till något annat och att sådant 

lagstöd saknas. Bolaget framhöll i detta sammanhang vidare att HFD fastslagit att det 

vid tillämpningen av verklig innebörd är den egentliga civilrättsliga innebörden av ett 

avtal som ska fastställas (RÅ 2004 ref. 27) och att bolaget, enligt det civilrättsligt 

giltiga LPA-avtalet, aldrig haft någon rätt till carried interest. NC AB anförde därför 

att utbetalningar i form av carried interest inte var att hänföra sig till NC AB, då 

bolaget, varken på avtalsrättslig grund haft rätt till ersättning i form av carried interest, 

heller inte faktiskt mottagit den aktuella inkomsten. NC AB uppgav därutöver att 

bolaget får marknadsmässig ersättning för sina tjänster samt att nyckelpersonerna får 

fasta höga löner med möjlighet till bonus för sitt arbete i bolaget.  

 

SKV och dess allmänna ombuds talan 

I kammarrätten anförde SKV och dess allmänna ombud (hädanefter SKV) att nyckel-

personerna är mycket aktiva i det värdeskapande arbetet som görs i såväl NC AB som 

portföljbolagen och att själva syftet med carried interest är att dessa personer ska ges 

incitament att arbeta aktivt för att skapa värdetillväxt i fonden. Till stöd härför 

framhöll SKV bl.a. vad som stod skrivet om nyckelpersonernas roll i aktuella PMM 

och LPA-avtal, där det bl.a. framgick att nyckelpersonerna förutsattes arbeta heltid för 

att skapa värdetillväxt i fonden. SKV anförde mot denna bakgrund att carried interest 

är den enda betalning som kan anses utgöra ersättning för det värdeskapande arbetet 

som utförs i fonderna och att den därför utgör en prestationsbaserad ersättning. Mot 

bakgrund av att GP-bolaget endast har en administrativ roll för förvaltningen av 

fonden kunde det värdeskapande arbetet vidare inte anses ha skett i GP-bolaget, heller 

inte i ILP-bolaget som enbart är ett holdingbolag som saknar inkomstinbringande 

verksamhet. Det värdeskapande arbetet som nyckelpersonerna utfört skulle således 

anses ha utförts genom deras anställningar i NC AB. SKV framhöll även att bolagets 

ersättning för tillhandahållna rådgivningstjänster kunde anses marknadsmässig enbart 

om utbetald carried interest medräknades.  
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SKV anförde vidare följande beträffande principen om rättshandlingars verkliga inne-

börd. Det är enligt praxis möjligt att omkaraktärisera inkomster och hänföra dessa till 

rätt skattesubjekt. SKV menade i detta sammanhang att NC AB i realiteten haft den 

faktiska beslutsfattande rollen beträffande de investeringar som görs i portföljbolagen 

och att det således inte är GP-bolaget som har denna roll. Därutöver framhöll SKV att 

det värdeskapande arbetet har skett i NC AB men redovisats i ILP-bolaget. Genom 

aktuella avtal, d.v.s. LPA-avtalet och rådgivningsavtalet, tillsammans med nyckel-

personernas ägarinflytande över GP-bolaget och ILP-bolaget har de kunnat styra 

betalningsströmmarna och till vem carried interest ska utbetalas. Enligt SKV synsätt 

skulle nyckelpersonerna därför anses ha styrt carried interest till ILP-bolaget trots att 

det är NC AB som, mot bakgrund av att carried interest utgår på grund av det värdes-

kapande arbetet som nyckelpersonerna utfört i bolaget, haft den egentliga rätten till de 

aktuella inkomsterna. Därmed skulle NC AB enligt SKV:s uppfattning också anses 

utgöra rätt skattesubjekt.62  

 

Kammarrättens bedömning 

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att det är ostridigt att fondstrukturen ser ut 

som bolaget beskrivit samt att de aktuella avtalen ostridigt är civilrättsligt giltiga. 

Därefter framhöll rätten att det allmänt gäller att beskattning ska ske på grundval av 

rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning ett avtal åsatts samt att det 

härvid kan vara nödvändigt att göra en helhetsbedömning av omständigheterna för 

klassificeringen av rättsförhållandet (RÅ 2004 ref. 27, HFD 2012 ref. 13 och RÅ 2001 

ref. 50). Kammarrätten framhöll i sammanhanget att rätten därav hade att ta ställning 

till om den verkliga innebörden av avtalen och fondstrukturerna avviker från den civil-

rättsliga innebörden av dessa. Därefter indelade kammarrätten bedömningen i följande 

två huvudfrågor; (1) Har NC AB haft en annan roll än vad avtalen och fondstrukturen 

ger uttryck för? (2) Har carried interest utgått för det värdeskapande arbete som 

nyckelpersonerna utfört i NC AB? 

 

	  
62 SKV åberopade i detta avseende RÅ 2001 ref. 50 samt RÅ 2008 ref. 66 som av betydelse för vilken 
person som rätteligen skulle tillföras de aktuella inkomsterna i form av carried interest. 
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Beträffande fråga 1 konstaterar kammarrätten kortfattat att det av utredningen i målet 

fick anses klarlagt att fondens uppdelning enligt LPA-avtalet, med GP-bolaget som 

beslutsfattare och NC AB som rådgivare, också överensstämde med de funktioner 

bolagen haft i realiteten. NC AB ansågs således inte haft en beslutsfattande roll 

beträffande LP-bolagets investeringar vilket SKV anfört skulle vara fallet.  

 

Frågan kammarrätten därefter ställde sig var om de aktuella utbetalningarna av carried 

interest har utgått på grund av det värdeskapande arbete som nyckelpersonerna utfört i 

NC AB och att nyckelpersonerna genom sitt ägarinflytande styrt betalningarna 

avseende den aktuella inkomsten till ILP-bolaget. I sammanhanget framhöll rätten 

inledningsvis att det genom utredningen i målet var klarlagt att rätten till carried 

interest är grundad på affärsmässiga överväganden med utgångspunkt i den risk som 

nyckelpersonerna, till skillnad från övriga investerare, tagit vid fondetableringen. Det 

förhållandet att två externa investerare som också varit med och betalat en del av de 

initiala etableringskostnaderna var berättigade till carried interest talade också enligt 

rätten med styrka för att den aktuella inkomsten inte ska ses som en prestationsbaserad 

ersättning.  

 

Kammarrätten gick därefter vidare och framhöll att bolaget på ett övertygande sätt för-

klarat att värdeutvecklingen i fonderna, förutom rådgivningstjänsterna som utförs i 

bolaget, också till stor del beror på andra faktorer som ligger utanför bolagets kontroll, 

så som bl.a. de omvärldsfaktorer bolaget anfört, vilka också påverkar möjligheterna till 

carried interest. Därtill fastslog rätten att det fick anses klargjort att nyckelpersonerna i 

egenskap av styrelsemedlemmar i portföljbolagen inte haft något bestämmande 

inflytande över den verksamhet som bedrivs i dessa bolag.  

 

Beträffande fråga 2 konstaterade kammarrätten att utredningen i målet inte gav stöd 

för SKV:s påstående om att den verkliga innebörden av avtalen i fondstrukturen är en 

annan än de ger uttryck för eller att utbetald carried interest utgör ersättning för 

nyckelpersonernas arbetsprestationer i NC AB, varför det saknas förutsättningar att 

beskatta inkomsten hos bolaget på det sätt som skett i SKV:s omprövningsbeslut och 

förvaltningsrättens dom. Kammarrätten biföll därför NC AB:s överklagande och upp-

hävde SKV:s omprövningsbeslut och förvaltningsrättens dom.   
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3.5 Kommentar 

Såväl SKV:s argumentation, som förvaltningsrättens och kammarrättens motivering i 

sina domslut väcker en fråga av rent metodologisk karaktär. I ett fall där såväl frågan 

vilken typ av inkomst carried interest utgör (klassificeringsfrågan) som frågan om vem 

som ska anses utgöra det rätta skattesubjektet (skattesubjektsfrågan) ska utredas är det 

av största vikt att inledningsvis ta ställning till vilken av dessa frågor som bör besvaras 

först samt motivera vilka bakomliggande överväganden som bör styra hur denna fråga 

ska avgöras. I detta avseende kan konstateras att förvaltningsrätten inleder med att 

klassificera inkomsten för att därefter hänföra den till NC.AB. Av det sätt på vilket 

kammarrätten strukturerat sitt avgörande framgår det enligt min mening inte i vilken 

ordning rätten företar dessa bedömningar, vilket hade varit önskvärt. I nästkommande 

avsnitt kommer frågan beträffande vilken av skattesubjektsfrågan och klassificerings-

frågan som bör besvaras först att diskuteras närmare. Tågordningen dessa frågor 

emellan kan nämligen få mycket stora konsekvenser vid beskattningen av såväl carried 

interest som andra inkomster. 
 

Beträffande skattesubjektsfrågan framgår det över huvud taget inte huruvida förvalt-

ningsrätten i sitt avgörande företagit en bedömning om principen om rättshandlingars 

verkliga innebörd eller hur domstolen i detta avseende annars har ansett sig haft legalt 

stöd att hänföra inkomsterna till rådgivningsbolaget istället för till ILP-bolaget som 

hade rätt till inkomsterna enligt LPA-avtalet. Detta är givetvis mycket anmärknings-

värt då det, i brist på ett utförligt resonemang eller motivering för sin ståndpunkt i 

frågan, framstår som att förvaltningsrätten kommit fram till sin slutsats genom ett de 

lege ferenda resonemang som saknar legat stöd. Kammarrätten motiverar inte heller 

utförligt i sitt avgörande varför principen om rättshandlingars verkliga innebörd inte 

ansågs tillämplig utan skriver i princip enbart att det som rätten hade att ta ställning till 

var om den verkliga innebörden av avtalen och fondstrukturerna avviker från den 

civilrättsliga innebörden av dessa. SKV hade som bekant anfört att den verkliga inne-

börden av rollfördelningen mellan ILP-bolaget och rådgivningsbolaget var än annan 

än vad som framgick av LPA-avtalet. Kammarrätten ansåg emellertid att det inte (mot 

bakgrund av den framlagda bevisningen) fanns stöd för detta påstående. Det blev 

således i huvudsak en bevisfråga där kammarrätten ansåg att SKV inte förmått bevisa 

att rollfördelningen varit en annan än vad som framgick av LPA-avtalen. I 
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nästkommande avsnitt kommer skattesubjektsfrågan att diskuteras utifrån praxis och 

innebörden av principen om rättshandlingars verkliga innebörd, i syfte att ta ställning 

till om SKV principiellt sätt (d.v.s. utan beaktande av bevisaspekter) skulle kunna 

anses ha stöd för sin ståndpunkt att rådgivningsbolaget var att anse som det rätta 

skattesubjektet eller vilket subjekt som annars borde vara det.  

 

Vad beträffar klassificeringsfrågan kom förvaltningsrätten och kammarrätten fram till 

olika slutsatser, vilket delvis får anses bero på att det från NC AB:s sida anfördes olika 

grunder i de aktuella instanserna. I förvaltningsrätten framhöll NC AB att carried 

interest ”utgår för att alla parter ska ha samma intresse, vilket anses tillförsäkra maxi-

mal avkastning på investerat kapital” medan de i kammarrätten anförde att den utgår 

mot bakgrund av ”det initiala risktagandet” som ILP-bolagen och därmed indirekt 

nyckelpersonerna tar vid fondernas etableringsfas.  

 

Private equity-fonder är uppbyggda genom komplicerade ägarstrukturer där det enligt 

avtal (LPA-avtal) förekommer ett vinstdelningssystem som berättigar ett av bolagen 

(ILP-bolaget) till en högre del av avkastningen på fondens vinster i förhållande till 

övriga investerare. Samtidigt framgår det i avtalet inte tydligt vilka orsaker som ligger 

bakom denna asymmetriska vinstfördelning. I en sådan situation där det också är 

tydligt att de personer som indirekt äger det bolaget (ILP-bolaget) som enligt avtalet 

har rätt till den asymmetriska vinstdelen, d.v.s. nyckelpersonerna, också arbetar heltid 

inom fondverksamhetens rådgivningsbolag och utför värdeskapande arbete i egenskap 

av styrelseledamöter i portföljbolagen, är det enligt min mening inte konstigt att SKV 

börjar utreda frågan om beskattningen av denna vinstandel. Det är SKV:s uppgift att se 

till att skattskyldiga betalar rätt skatt för sina inkomster. Däremot är det givetvis av 

högsta vikt att detta sker inom legalitetsprincipens ramar och att bedömningen företas i 

enlighet med den grundläggande metodologi och struktur som det skatterättsliga ram-

verket uppställer. I det följande kapitlet ska detta skatterättsliga ramverk belysas i 

syfte att ta ställning till de aktuella frågorna, d.v.s. skattesubjektsfrågan och klassifi-

ceringsfrågan, som aktualiserats i samband med de rättsliga tvisterna beträffande 

beskattningen av carried interest.  
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4. Det inkomstskatterättsliga ramverket 
 

4.1 Inledning 

Syftet med förvarande kapitel är att besvara de för framställningen intressanta frågorna 

beträffande vem som ska anses ha rätt till carried interest (skattesubjektsfrågan) samt 

vilken typ av inkomst carried interest utgör (klassificeringsfrågan). Enligt vad som på-

pekats i anslutning till Nordic Capital-målet är det dessförinnan av vikt att rent 

metodologiskt ta ställning till vilken av de aktuella frågorna som ska besvaras först.  
 

Inledningsvis beskrivs de konstitutionellt förankrade grunderna för uttagande av skatt. 

Därefter belyses innebörden av att civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatte-

rätten eftersom att kännedom om detta får anses nödvändigt vid den tolkning av 

bestämmelser i inkomstskattelagen som i det följande kommer att företas. Mot 

bakgrund av inkomstskattelagens grundläggande systematik utreds därefter den meto-

dologiska frågeställningen som identifierats ovan, varpå de aktuella frågorna, d.v.s. 

skattesubjektsfrågan respektive klassificeringsfrågan, utreds utefter den metodologi 

som fastslagits.  
 

 

4.2 Konstitutionell grund för uttagande av skatt  

Skatterätten är en del av den offentliga rätten vilket medför att de särskilda krav, som 

enligt regeringsformen (RF) gäller för offentligrättslig lagstiftning, även gäller på det 

skatterättsliga området. Den konstitutionella grunden för det allmännas rätt att utöva 

sin tvångskonfiskatoriska makt stadgas i 1 kap. 1 § 3 st.  RF, där det anges att den 

offentliga makten utövas under lagarna. Bestämmelsen ger uttryck för den offentliga 

maktens lagbundenhet och den allmänna rättsprincipen om legalitet, s.k. legalitets-

principen.63  För att det allmänna ska ha rätt att utta skatt i det enskilda fallet krävs 

vidare, enligt det s.k. föreskriftskravet i 8 kap. 3 § 2 st. RF, att det finns stöd i lag 

härför.  

 

	  
63	  Påhlsson, R., Konstitutionell skatterätt, s. 88.	  
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Vidare gäller enligt 2 kap. 10 § 2 st. RF att skatt inte får tas ut i vidare mån än vad som 

följer av föreskrifter, som gällde när den omständighet som utlöste skattskyldigheten. 

Nu nämnda bestämmelser ger således sammantaget uttryck för att statens beskatt-

ningsrätt grundar sig i det konstitutionellt förankrade kravet på lagstöd, vilket åter-

speglas i den välkända principen ”ingen skatt utan lag”. Vid rättstillämpningen i 

skattefrågor har således SKV och förvaltningsrättslig domstol dessa grundläggande 

och konstitutionellt förankrande krav att iaktta och förhålla sig till. 
 

Ett viktigt inslag i legalitetsprincipen är vidare kravet på förutsägbarhet. De enskilda 

samhällsmedlemmarna, såväl individer som företag, ska ha möjlighet att på förhand 

bedöma och förutse de rättsliga konsekvenserna ett visst handlande medför i syfte att 

minimera oväntade skatteuttag.64 Kravet på förutsägbarhet får anses synnerligen 

viktigt att upprätthålla i situationer då det råder ett högt skattetryck, vilket får anses 

råda i Sverige idag. En bristande förutsägbarhet i beskattningen skulle annars kunna 

ödelägga den enskildas ekonomi och på lång sikt även medföra en inbyggd osäkerhet 

beträffande skattekostnader vilken skulle ha en negativ inverkan på företagsklimatet 

och näringslivet i stort.  

 

I skattemässigt sammanhang ställs spänningsförhållandet mellan kravet på lagstöd och 

rättstillämparens möjlighet att utta skatt på sin spets vid fall då tveksamheter råder 

både beträffande vem som är att anse som rätt skattesubjekt och vilket inkomstslag en 

viss inkomst ska anses utgöra. En medvetenhet om detta spänningsförhållande och ett 

iakttagande av de begränsningar legalitetsprincipen medför för rättstillämparens 

handlingsfrihet i detta avseende är enligt min uppfattning av särskilt stor betydelse vid 

fall som rör avancerade ägarstrukturer, vilket private equity-fonder får anses utgöra. I 

förekommande fall är det därför av högsta vikt att bedömningen företas i enlighet med 

den grundläggande metodologi som det skatterättsliga ramverket uppställer. I annat 

fall riskeras att den rättsliga bedömningen företas med början ”i fel ände” vilket 

medför att skatteuttaget kan bli ett helt annat än vad som faktiskt följer av inkomst-

skattelagens grundläggande systematik, vilket enligt min mening bör anses strida mot 

legalitetsprincipen och förutsägbarhetskravet som en del av denna princip. Om 

rättstillämparen därutöver redan innan den skatterättsliga bedömningen företas har 

	  
64 Lodin, S-O. m.fl., Inkomstskatt, s. 721. 



37 	  

”bestämt sig” för slutresultatet (slutfasstyrd argumentation) finns det dessutom en 

överhängande risk att det drivs en ensidig argumentation till slutresultatets fördel, med 

bortseende från högst relevanta motargument.65 Risken med sådan argumentation är, 

om den leder till en omfattande praxis, att rättssäkerheten i rättssystemet urholkas.  

 

Mot bakgrund av SKV:s strukturella angreppssätt och argumentationsteknik i Nordic 

Capital-målet ska i detta sammanhang följande påpekas. Som skäl för SKV:s uppfatt-

ning att carried interest utgjorde prestationsbaserad ersättning anförde SKV som 

bekant att ”carried interest är den enda betalning som kan anses utgöra ersättning för 

det värdeskapande arbetet som utförs i fonderna och att den därför utgör en presta-

tionsbaserad ersättning”. Av allt att döma verkar SKV således inledningsvis ha ansett 

att nyckel-personerna, mot bakgrund av det värdeskapande arbete som dessa utför i 

fonden, inte i tillräckligt hög grad betalade skatt för sina stora vinster från fonderna. 

SKV valde i detta avseende att fokusera på inkomster i form av carried interest, vilka 

är oreglerade i svensk skattelagstiftning samtidigt som det inte uttryckligen framgick i 

aktuella LPA-avtal vad som låg till grund för dess erhållande. Därefter driver SKV en 

i mina ögon mycket tillkonstlad tillika otydlig linje beträffande skattesubjektsfrågan 

vars mål förmodligen var att försöka hitta ett svenskt skattesubjekt att kunna hänföra 

de aktuella inkomsterna till, i syfte att kunna beskatta inkomsterna här i Sverige. Det 

framstår således som att en rationell argumentation utefter en neutral utgångspunkt i 

förhållande till inkomstskattelagens grundläggande systematik i detta fall ersattes med 

mer känslomässiga överväganden om huruvida nyckelpersonerna varit alltför illojal 

mot fiscus, dvs. i förhållande till vad SKV själva ansåg bör vara acceptabelt. Att driva 

rättsliga tvister och föra resonemang de lege ferenda är emellertid mot bakgrund av 

legalitetsprincipens kärna inte SKV:s uppgift utan upp till lagstiftaren att ansvara för.   

 

I den fortsatta utredning ska ett betydligt mer neutralt förhållningssätt därför intas där  

utgångspunkten för bedömningen kommer att vara inkomstskattelagens grundläggande 

systematik, d.v.s. utan att slutresultatet på förhand har bestämts. Dessförinnan är det 

emellertid nödvändigt att ge läsaren en inblick i sambandet mellan civilrätten och 

skatterätten och vad det innebär att civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatte-

rätten. 
	  

65 Jfr Hultqvists, A., Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007 s. 702. 
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4.3 Civilrättens prejudiciella verkan på skatteområdet 

Som utgångspunkt gäller att skatterättsliga bestämmelser ofta är knutna till civilrättslig 

terminologi och begreppsbildning, vilket till stor del har sin förklaring i att civilrätten 

reglerar ekonomiska händelser.66 Eftersom att beskattningen sker med utgångspunkt i 

den skattskyldiges ekonomiska företaganden och verksamhet är det således föga 

förvånande att rättsfaktum67  i skatterättsliga bestämmelser ofta beskrivs genom 

användandet av civilrättslig terminologi. Genom att knyta tillämpningen av en skatte-

rättslig norm till ett bakomliggande civilrättsligt förhållande, via användningen av ett 

civilrättsligt begrepp som beskrivning av rättsfaktum i en skatterättslig regel, blir 

skatterätten på så vis direkt avhängig civilrätten. I den mån lagstiftaren valt att i 

skattelagstiftningen knyta an ett rättsfaktum till en civilrättslig begreppsbildning är det 

därför en vanlig uppfattning att civilrätten ska betraktas som prejudiciell i förhållande 

till beskattningen.68  
 

Eftersom att civilrätten och skatterätten till sin natur skiljer sig, bl.a. så till vida att det 

finns ett helt annat bakomliggande regelsystem och ekonomisk funktion inom de olika 

rättssystemen, är det emellertid inte svårt att förstå att det vid flertalet tillfällen kan 

uppstå frågor om en transaktion, som civilrättsligt exempelvis är att beteckna som 

gåva, också ska betraktas som gåva i ett skatterättsligt sammanhang. Hultqvist menar i 

detta sammanhang att rättssystemet förutsättas vara koherent, d.v.s. ha ett inre 

sammanhang, varför innebörden av en civilrättslig term som används i en skatteregel, 

som utgångspunkt måste anses ligga till grund även i ett skatterättsligt sammanhang.69 

Simon-Almendal är av liknande uppfattning och menar även att denna ordning är av 

vikt för upprätthållandet av förutsebarheten i rättssystemet.70 

 

För det fall att lagstiftaren valt att knyta an ett rättsfaktum i en skatterättslig regel till 

en civilrättslig begreppsbildning, måste rättstillämparen därav som utgångspunkt utgå 

från de civilrättsliga rättsförhållandena för att kunna avgöra vilka skatterättsliga 
	  

66 Burmeister, J., Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 19. 
67 Rättsfakta/rättsfaktum kan enklast förklaras som faktiska omständigheter (faktumsidan) som medför 
en viss rättsföljd (rättsregelsidan) 
68 Hultqvist, A., Skatteundvikande förfarande och skatteflykt, SvSkT 2005 s. 307. 
69 Hultqvist, A., Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007 s. 697. 
70 Simon-Almedal, T., Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom – Eller; vad 
är karta, vad är verklighet?, JT 2012/13 s. 616. 
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konsekvenser dessa ska medföra. Då särskild skattemässig hänsyn talar för att ge en 

civilrättslig rättsfigur en särskild skattemässig innebörd, har rättstillämparen emellertid 

ansett det möjligt att i viss mån frångå den civilrättsliga innebörden, för att istället ge 

den en modifierad skatterättslig innebörd som bättre överensstämmer med syftena 

bakom eller systematiken i aktuell skatterättslig lagstiftning.71 I vilken utsträckning 

detta förekommer i praxisbildningen är emellertid svåruppskattat. Mot bakgrund av 

det måste anses eftersträvansvärt att upprätthålla en koherens och förutsägbarhet i 

rättssystemet, och inte minst mot bakgrund av det konstitutionella kravet på lagstöd 

för skatteuttagande är det nog emellertid rimligt att anta att det är mycket sällsynt att 

sådana modifieringar av civilrättsliga begrepp företas i rättstillämpningen. 

 

Mot bakgrund av civilrättens prejudicerande verkan inom skatterätten har lagstiftaren 

ibland emellertid valt att i lagtext explicit definiera en rättsfigur, som ursprungligen 

härrör från civilrätten, för att på så vis avlägsna de beskattningsrättsliga rättsföljder 

som annars skulle ha följt om en civilrättslig prövning av rättsförhållandena låg till 

grund för bedömningen.72 Några exempel på detta är termerna utdelning, koncern och 

juridisk person, vilka alltså förekommer inom civilrätten men som lagstiftaren valt att 

ge en specifik skatterättslig innebörd genom tilläggsdefinitioner eller modifikationer 

angivna i lagtext. Därutöver förekommer det givetvis även rättsfigurer inom 

skatterätten som utgörs av fenomen som enbart förekommer i ett skatterättsligt 

sammanhang, vilka således helt saknar koppling till en civilrättslig motsvarighet.  

 

Sammantaget kan det alltså sägas att civilrätten som utgångspunkt är prejudiciell i för-

hållande till skatterätten och att det också finns bakomliggande rättssäkerhetsaspekter 

som talar för en sådan ordning, så som koherens och förutsägbarhet inom rätts-

systemet. Detta förhållande är av vikt att ha kännedom om och beakta för att i det 

följande (avsnitt 4.4.2) kunna utföra en korrekt lagtolkningsoperation av bestämmelser 

i inkomstskattelagen. 

 

 

	  
71 Se bl.a. HFD 2015 ref. 48 där HFD ger gåvobegreppet en särskild inkomstskatterättslig mening. 	  
72 Simon-Almedal, T., Civilrättens betydelse för skatterättsliga bedömningar, och tvärtom – Eller; vad 
är karta, vad är verklighet?, JT 2012/13 s. 604. 
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4.4 Inkomstskatterättens grundläggande systematik  

I inkomstskatterättsligt hänseende är det inkomstskattelagen som är tillämpbar vid 

bedömningen av hur inkomster i form av carried interest ska beskattas.73 Som tidigare 

framhållits innehåller emellertid inte inkomstskattelagen någon specifik lagstiftning 

beträffande beskattningen av inkomster i form av carried interest. Istället får bedöm-

ningen därför företas mot bakgrund av inkomstskattelagens allmänna bestämmelser 

och grundläggande systematik. Inledningsvis beskrivs nedan vilka grundläggande 

frågeställningar som i allmänhet alltid måste ställas vid en skatteuttagssituation då 

inkomstskattelagen är tillämplig. Därefter utreds de frågor som i framställningen 

identifierats som skattesubjektsfrågan respektive klassificeringsfrågan i syfte att svara 

på hur nyckelpersonerna i en private equity-fond ska beskattas för inkomster i form av 

carried interest. Den specifika särlagstiftningen beträffande inkomster från fåmans-

företag, i 56-57 kap. IL, och dess tillämplighet på nyckelpersonernas inkomster från 

fonderna behandlas emellertid separat i kapitel 5.   

 

4.4.1 Grundläggande frågeställningar vid en skatteuttagssituation 

Det svenska skattesystemet är, likt övriga rättsliga system, byggt på att det inlednings-

vis företas en bedömning av vilka praktiska förhållanden som är för handen för att 

därefter inordna, alternativt inte inordna, dessa i för situationen tillämpliga rättsregler. 

Inför en situation där ställning ska tas till beskattningen av en viss inkomst är det 

därför nödvändigt att frågan utreds utefter den grundläggande systematik som genom-

syrar den för situationen tillämpliga lagstiftningen.  
 

Vid tillämpningen av inkomstskattelagen är det, mot bakgrund av dess uppbyggnad, 

nödvändigt att besvara en del frågeställningar för att kunna avgöra om och i så fall hur 

en viss inkomst ska beskattas. Av vikt i detta sammanhang är dels att hänsyn tas till att 

samtliga frågor besvaras, dels att frågorna besvaras i rätt ordning. Lodin identifierar i 

sammanhanget följande frågor; vem är skattskyldig, vad ska beskattas och när ska 

	  
73 Potentiellt är även den specifika inkomstskatteregleringen i skatteflyktslagen (SFL) tillämpbar. Mot 
bakgrund av den avgränsning som gjorts i avsnitt 1.3 kommer emellertid SFL:s eventuella tillämplighet 
inte att närmare behandlas. 
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beskattningen ske?74 Kjellgren och Bjuvberg bryter ner dessa frågor enligt följande 

åtta delfrågor; vem är rätt skattesubjekt, skattesubjektets skattskyldighet, vilket är rätt 

inkomstslag, skattesats, omfångsfrågan, inkomstens storlek, periodisering samt 

resultathantering.75 I den skattemässiga utredningen av carried interest, som ska 

företas inom ramen för denna framställning, är det emellertid endast skattesubjekts-

frågan och klassificeringsfrågan (vilken sedermera leder till svaret på inkomstslags-

frågan) som är av intresse att utreda. Det ska i sammanhanget påpekas att det i detta 

avseende alltså görs en distinktion mellan vilken typ av inkomsten carried interest 

utgör, d.v.s. huruvida det är en ersättning för en tjänst eller avkastning på kapital 

(klassificeringsfrågan), och i vilket inkomstslag inkomsten carried interest ska tas upp 

och att det alltså är den förstnämnda frågan som i detta sammanhang är av intresse att 

utreda.  

 

För att kunna besvara skattesubjektsfrågan respektive klassifieringsfrågan är det 

nödvändigt att analysera bestämmelserna som konstituerar ett skattesubjekts skatt-

skyldighet för att därigenom hitta svar på den metodologiska frågeställningen om 

vilken av skattesubjektsfrågan och klassifieringsfrågan som ska besvaras först.  

 

4.4.2 Skattskyldighet vid uttagande av skatt 

Inkomstskattelagen är uppbyggd på så vis att det krävs att det föreligger såväl subjek-

tiv som objektiv skattskyldighet för att ett visst skattesubjekt ska bli skattskyldig för 

en specifik inkomst. Den subjektiva skattskyldigheten anger vem som är skattskyldig 

för en viss skattepliktig inkomst medan den objektiva sidan av skattskyldigheten avser 

frågan huruvida inkomsten är av sådant slag att den ska beskattas, d.v.s. att inkomsten 

är skattepliktig.76 Inkomstskattelagen innehåller åtskilliga bestämmelser beträffande 

den objektiva skattskyldigheten, d.v.s. bestämmelser som anger huruvida en inkomst 

är skattepliktig eller inte. Den grundläggande frågan om hos vem en inkomst ska 

upptas regleras emellertid endast på ett fåtal ställen i inkomstskattelagen, detta trots 

det konstitutionella kravet på lagstöd som tidigare diskuterats i framställningen.   
	  

74 Lodin, S-O. m.fl., Inkomstskatt, s. 55 ff.  
75 Kellgren, J. och Bjuvberg, J., Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för inkomst-
beskattningen, s. 13. 
76 Melz, P., Något om subjektiv skattskyldighet för förvärvsinkomster, SN 1992, s. 463. 
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I inkomstskattelagens inledande kapitel anges grundläggande bestämmelser om 

kommunal och statlig inkomstskatt. För skattskyldighet hänvisas i 1 kap. 2 § IL till 3-7 

kap. IL. I 3 kap. 3 § IL anges vilka som är obegränsat skattskyldiga och i 3 kap. 17 § 

IL anges vilka som är begränsat skattskyldiga. Beträffande den subjektiva skatt-

skyldigheten för obegränsat skattskyldiga anges i 3 kap. 8 § IL att den som är 

obegränsat skattskyldig i Sverige ska beskattas för alla ”sina inkomster” i Sverige och 

från utlandet. De som är begränsat skattskyldiga beskattas emellertid endast för vissa i 

lagtext angivna inkomster (3 kap. 18-20, 22-23§§ IL).  

 

Det ges inte i lagtexten någon närmare uttrycklig beskrivning beträffande vad som 

avses med begreppet ”sina” inkomster. Inte heller i förarbeten till inkomstskattelagen 

diskuteras frågan beträffande den subjektiva skattskyldigheten närmare. I förarbeten 

diskuteras skattskyldigheten istället utifrån begrepp som ”inkomsttagaren” 77, utan att 

närmare precisera vad som konstituerar ett sådant inkomsttagarskap. Lagstiftaren 

verkar således av allt att döma ha utgått från att det redan står klart vem som erhållit 

en viss inkomst. Skattskyldighet föreligger således för sådana inkomster som, för ett 

visst subjekt kan betecknas som ”sina”. Mot bakgrund av att civilrättens som utgångs-

punkt är prejudiciell i förhållande till skatterätten och att det varken i lagtext eller 

förarbeten angivits att de aktuella begreppen ska ges en särskild skatterättslig innebörd 

får det därför förstås så att vad som är att betrakta som ”sina” enligt 3 kap. 8 § IL bör 

ses utifrån en civilrättslig begreppsbildning. Om en skattskyldig således civilrättsligt 

(förmögenhetsrättsligt) har rätt till en inkomst, genom exempelvis ett muntligt eller 

skriftligt avtal, leder det till slutsatsen att det även är det subjektet som i skatterättsligt 

hänseende ska anses ha rätt till inkomsten. I avsaknad av andra inkomstallokerings-

bestämmelser som utpekar något annat skattesubjekt som skattskyldig för inkomsten 

måste således slutsatsen dras att den som civilrättsligt har rätt till inkomsten också är 

den som ska beskattas för densamma. Ett sådant synsätt ligger också väl i linje med 

vad Melz benämner subjektsprincipen – att den som har ”rätt att uppbära inkomsten” 

också är den som ska beskattas för inkomsten.78  

 

	  
77 prop. 1999/2000:2 s. 49. 
78 Melz, P., Något om subjektiv skattskyldighet för förvärvsinkomster, SN 1992, s. 465.  
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För att därefter kunna ta ställning till den objektiva skattskyldigheten, d.v.s. om 

inkomsten är av sådant slag att den ska beskattas (skattepliktig för den skattskyldige), 

är uppfyllt eller inte anges i 1 kap. 3 § IL bl.a. att fysiska personer ska betala 

kommunal och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget tjänst och närings-

verksamhet och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital samt att 

juridiska personer ska betala statlig skatt på inkomst av näringsverksamhet. Närmare 

angivelser om vilka inkomster som är skattepliktiga återfinns därefter i avdelning IV-

VI där de olika inkomstslagen har uppdelats.  

 

Ordningsföljden i vilken bestämmelserna är strukturerade, d.v.s. den grundläggande 

systematiken i inkomstskattelagen, talar för att det som inledningsvis måste tas 

ställning till är huruvida ett visst skattesubjekt är att anse som det rätta skattesubjektet, 

d.v.s. den som civilrättsligt har rätt till en viss inkomst, för att därefter hamna ”rätt” i 

frågan om den objektiva skattskyldigheten och därmed kunna ta ställning i klassifi-

ceringsfrågan. Hultqvist anför i detta sammanhang att det ”inte heller är möjligt eller 

meningsfullt att i rättstillämpningen (de lege lata) fritt argumentera för hur ett förvärv 

bör karaktäriseras (…) (Inget hindrar naturligtvis att detta sker som förslag de lege 

ferenda, men det är en annan sak). Vi har den lagstiftningen vi har tills vidare och 

utifrån den ska subjektens olika förvärv kategoriseras, vare sig vi gillar det eller 

inte.”79 Mot bakgrund av vad som får anses utrett beträffande den metodologiska 

frågeställningen som aktualiserades i Nordic Capital-målet kommer nedan inlednings-

vis skattesubjektsfrågan att utredas för att därefter utreda klassificeringsfrågan.  

 

4.4.3 Skattesubjektsfrågan – rätt skattesubjekt för viss inkomst 

Inom private equity-fonder är det enligt LPA-avtalet ILP-bolaget som har rätt till 

inkomster av carried interest. Det är också det bolaget som mottagit den aktuella 

inkomsten. Att LPA-avtalet är civilrättsligt giltigt var ostridigt i Nordic Capital-målet, 

likaså att det var ILP-bolaget som enligt detta avtal haft rätt till och mottagit den 

aktuella inkomsten. SKV var emellertid av uppfattningen att det enligt principen om 

	  
79 Hultqvist, A., Rätt skattesubjekt, Blendow Lexnova Expertkommentar, s. 1f. 
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rättshandlingars verkliga innebörd och praxis på området var rådgivningsbolagen som 

skulle anses vara rätt skattesubjekt till inkomsterna då nyckelpersonerna genom sitt 

ägarinflytande i fonden skulle anses ha styrt inkomsterna från rådgivningsbolagen till 

ILP-bolagen. I enlighet med vad som anförts i föregående avsnitt är det, mot bakgrund 

av tolkningen av bestämmelsen i 1 kap. 3 § IL, den som civilrättsligt har rätt till en 

inkomst som också är att betrakta som rätt skattesubjekt. Frågan som uppkom mot 

bakgrund av SKV:s anförande är om praxis beträffande vem som ska beskattas för en 

viss inkomst eller principen om verklig innebörd kan leda till att någon annan slutsats 

än att den som på civilrättslig grund haft rätt till en inkomst också är att betrakta som 

rätt skattesubjekt.   

 

4.4.3.1 Praxis 

RÅ 1962 ref. 46 (Fader Gunnar-målet) 

Regeringsrätten prövade i RÅ 1962 ref. 46, det s.k. Fader Gunnar-målet, frågan 

rörande vilket skattesubjekt som skulle anses vara det rätta skattesubjektet för en 

arbetsersättning. SKV hade tidigare upptaxerat Fader Gunnar Rosendal för arvoden 

erhållna i samband med bl.a. föreläsningar som han hållit i egenskap av kyrkoherde. 

Enligt överenskommelser mellan honom och åhörarna skulle åhörarna erlägga betal-

ning för de ifrågavarande föreläsningarna. Före tidpunkten för intjänandet hade 

emellertid Fader Gunnar avstått ersättningarna till förmån för en stiftelse. Regerings-

rätten fattade sig kort och anförde följande; ”Den omständigheten att – på Rosendals 

initiativ – ersättningen enligt överenskommelserna skulle, vare sig den erlades till 

Rosendal eller till stiftelsen, i sista hand helt eller delvis skulle komma stiftelsen till 

godo, har ej betagit ersättningen egenskapen att i sin helhet utgöra för Rosendal 

skattepliktig intäkt”. Trots att Fader Gunnar avstod ersättningen före intjänandet och 

trots att avståendet skett på hans initiativ med angivande av en specifik destinatär, 

skulle således Fader Gunnar beskattas för den aktuella inkomsten då han genom att ha 

villkorat avståendet ansågs ha innehavt förfoganderätt över inkomsten. Av fallet kan 

slutsatsen dras att om ett skattesubjekt har förfoganderätt över inkomst och därefter 

styrt inkomsten vidare till ett annat subjekt är det ändå det förstnämnda subjekt som 

ska betraktas som rätt skattesubjekt, även om denne styrt inkomsten till annan före 

intjänandet.  
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Då ILP-bolaget är den som civilrättsligt (förmögenhetsrättsligt) är den som inlednings-

vis haft rätt till carried interest går det således inte att mot bakgrund av denna praxis 

hävda att rådgivningsbolaget är rätt skattesubjekt eftersom att detta subjekt aldrig haft 

den civilrättsliga (förmögenhetsrättsliga) förfoganderätten över inkomsten.  

 

RÅ 2008 ref. 66 (BIAB-målet) 

I det så kallade BIAB-målet, RÅ 2008 ref. 66, var frågan om vem som skulle anses 

haft den ursprungliga rätten, d.v.s. förfoganderätten, över en viss inkomst. I fallet 

bedrev en fysisk person, G.B, bilförsäljningsverksamhet genom ett bilhandelsföretag, 

G.B AB vilket bl.a. förmedlade tjänster beträffande finansieringslösningar till sina 

kunder. Ersätt-ningen för förmedlingstjänsterna lämnades emellertid inte till G.B AB 

utan till ett annat bolag, BIAB, vari G.B tillsammans med flertalet andra fysiska 

personer var delägare. Utredningen i målet visade enligt Regeringsrätten att förmed-

lingstjänsterna hade utförts inom ramen för den verksamhet som bedrivits i G.B AB, 

varför inkomster rätteligen tillkom detta bolag. Att inkomsterna därefter styrts till 

BIAB-bolaget var således inte av betydelse.  
 

I fallet kom således den som utfört tjänsten, d.v.s. G.B AB, att betraktas som det rätta 

skattesubjektet. Eftersom att SKV i Nordic Capital-målet inledde med att klassificera 

inkomster i form av carried interest som prestationsbaserad ersättning för de tjänster 

som nyckelpersonerna utfört i rådgivningsbolagen ansåg de mot bakgrund av detta att 

det således var rådgivningsbolaget som var att anse som rätt skattesubjekt, eftersom att 

inkomsterna intjänats inom ramen för dess verksamhet.  Då kammarrätten inte fann att 

carried interest skulle anses utgöra en prestationsbaserad ersättning för de tjänster som 

nyckelpersonerna utfört inom ramen för sina anställningar i bolaget kan BIAB-målet 

emellertid inte heller anses tillämpbart och utgöra stöd för att rådgivningsbolaget ska 

anses vara rätt skattesubjekt. Om bevisningen i målet hade visat att inkomsterna 

utgjorde ersättning för tjänst hade emellertid utgången beträffande skattesubjekts-

frågan potentiellt blivit en annan.  
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4.4.3.2 Principen om rättshandlingars verkliga innebörd 

Enligt vad som framhållits tidigare i utredningen kan det inte uppkomma någon skatt-

skyldighet utan föreskrift i lag – ”ingen skatt, utan lag”. Ur spänningsförhållandet 

mellan statens fiskala intresse av att finansiera den offentliga verksamheten genom 

skatteintäkter och de skattskyldigas önskan om en så låg skattebelastning som möjligt, 

växer det av naturliga skäl fram en mängd metoder och tillvägagångssätt genom vilka 

skattskyldiga försöker minska sina skattekostnader. Vid nu gällande höga skattetryck i 

kombination med den heterogena skattelagstiftningen och en ökad lättillgänglighet att 

bedriva verksamhet och företa transaktioner på den global marknaden, skapas 

dessutom ytterligare incitamenten för de skattskyldiga att finna tillvägagångssätt att 

minska sin skattebelastning. Genom ”skatteplanering” och i vissa fall även ”skatte-

undandragande” förfaranden anpassar de skattskyldiga därför sitt handlande. I vissa 

fall anses dessa förfaranden tillåtna eller till och med av lagstiftaren avsedda. I andra 

fall handlar det emellertid om att skattskyldig utnyttjar brister (”luckor”) i lagen. Som 

motåtgärd för det sistnämnda förfarandet kan i vissa fall vissa fall skatteflyktslagen bli 

tillämplig.   

 

En metod som vid sidan av tillämpningen av skatteflyktslagen har kommit att 

utvecklats i rättspraxis, för att komma åt viss typ av skatteuttagsminskande aktivitet, är 

principen om rättshandlingars verkliga innebörd. I rättstillämpningen har det vid 

flertalet tillfällen fastslagits att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars 

verkliga innebörd, oavsett den beteckning en rättshandling åsatts, samt att det härvid 

kan vara nödvändigt att göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet för att klassificera rättsförhållandet.80 Mot bakgrund av civilrättens prejudiciella 

verkan på skatteområdet har det enligt praxis fastslagits att det är rättshandlingars 

civilrättsliga innebörd som avses.81 Vid fall att rättstillämparen gör bedömningen att 

rättshandlingens beteckning inte överensstämmer med dess verkliga innebörd, har då 

rättstillämparen möjlighet att förbise den etikettering som parterna åsatt rättshandl-

ingen för att istället låta rättshandlingens verkliga innebörd ligga till grund för bedöm-

ningen. Nu beskrivna tillvägagångssätt benämns vanligtvis för omklassificering av 
	  

80 Se bl.a. HFD 2010 ref. 51, HFD 2012 ref. 13, RÅ 2004 ref. 27, och RÅ 2001 ref. 50. 
81 Rosander, U., Generalklausul mot skatteflykt, s. 63 f. Frågan huruvida det har utvecklats en särskild 
skatterättslig princip om rättshandlingar verkliga innebörd har debatterats friskt de senaste åren men får 
anses uteslutet mot bakgrund av vad Regeringsrätten fastslog i RÅ 2004 ref. 27.	  	  
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rättshandling eller tillämpning av principen om rättshandlingars verkliga innebörd och 

har alltså stöd i praxisbildning på området.82  

 

I Nordic Capital-målet ansåg SKV att den verkliga innebörden av LPA-avtalet och 

fondstrukturerna var att rådgivningsbolaget var den att betrakta som rätt skattesubjekt. 

Enligt vad som i föregående avsnitt utretts framgår det av praxis att det är den som 

civilrättsligt har rätt till en inkomst, vid fall det rör tjänster – den som utfört tjänsten, 

som också är att betrakta som rätt skattesubjekt. Som tidigare fastslagits ska ställning 

inledningsvis tas till vem som är att betrakta som rätt skattesubjekt för en viss inkomst 

för att därefter klassificera densamma. SKV gör emellertid tvärtom för att sedan argu-

mentera utifrån principen om rättshandlingar verklig innebörd beträffande skatte-

subjektsfrågan. Det finns mig veterligen inte något stöd för att principen om rättshand-

lingars verkliga innebörd kan omkullkasta denna tågordning och istället besvara 

klassificeringsfrågan först.  

 

Det är således vid ställningstagandet beträffande skattesubjektsfrågan uppenbart att det 

är ILP-bolaget som är att betrakta som rätt skattesubjekt även enligt principen om 

verklig innebörd eftersom att det civilrättsligt giltiga LPA-avtalet berättigar ILP-

bolaget till ersättningen vilket också överensstämmer med de verkliga förhållandena 

eftersom att det också är ILP-bolaget som mottagit den aktuella inkomsten.  

 

4.4.4 Klassificeringsfrågan 

Då ILP-bolaget vanligtvis är ett Ltd beläget på Jersey eller Guernsey är det således den 

inhemska skattelagstiftningen på Jersey eller Guernsey som är tillämpbar på de 

aktuella inkomsterna i form av carried interest. Hur dessa jurisdiktioner beskattar och 

klassificerar carried interest ska emellertid, mot bakgrund av den avgränsning som 

gjorts i framställningen inte utredas.  
 

 

	  
82 Rosander, U., Generalklausul mot skatteflykt, s. 57 f. 
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Då nyckelpersonerna uttar sina vinster från private equity-fonderna görs detta som 

tidigare nämnts genom utdelning från deras ägarbolag. I detta led är det således fråga 

om en kapitalinkomst som nyckelpersonerna erhåller. Som obegränsat skattskyldiga 

fysiska personer ska nyckelpersonerna således beskattas i inkomstslaget kapital för de 

aktuella inkomsterna.83 Bortsett från fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL finns det 

nämligen inte några andra bestämmelser i inkomstskattelagen som kan tillämpas för 

att beskatta erhållande av utdelning som något annat än som en kapitalinkomst. 

 

Mot bakgrund härav saknas det därmed anledning att företa en bedömning beträffande 

hur carried interest ur ett svenskt internrättsligt perspektiv ska klassificeras, i det den 

mening frågan aktualiserades i Nordic Capital-målet, eftersom att ett sådant resone-

mang enbart är av intresse att föra om det inledningsvis konstateras att det är nyckel-

personerna eller något annat obegränsat skattskyldigt subjekt som är att betrakta som 

rätt skattesubjekt för inkomsterna av carried interest, vilket det enligt utredningen ovan 

inte finns legalt stöd att göra.  

 

5. Fåmansföretagsreglerna 

5.1 Inledning 

Efter att Nordic Capital-målet hade slutligt avgjorts lät SKV en kort tid efter meddela 

att verket skulle fortsätta att granska riskkapitalbranschen.84 SKV lät i samband med 

detta bl.a. meddela att de skulle låta rätten pröva huruvida fåmansföretagsreglerna i 57 

kap. IL är tillämpliga på den utdelning som nyckelpersonerna tar ut från sina ägar-

bolag, vari bl.a. inkomster i form av carried interest ingår. Många skatteexperter har 

bedömt att denna alternativa linje innebär en uppförsbacke för SKV.85 Trots detta har 

förvaltningsrätten i flertalet mål delat SKV:s bedömning och därmed fastslagit att 

fåmansföretagsreglerna kan vara tillämpliga på de aktuella inkomsterna.86 Frågan har 

än så länge endast prövats i förvaltningsrätten men med allra största sannolikhet 

	  
83 1 kap. 3 § IL. 
84 SKV:s pressmeddelande 2014-11-14, Skatteverket fortsätter granska riskkapitalbranschen. 
85 Se bl.a. von Bahr, S., Nordic Capital i kammarrätten, SN 2014 s. 163 
86 Se bl.a. FR i Sthlm Mål nr 14732-12 mfl. (Nordic Capital), Mål nr 4002-13 mfl. (Segulah) samt Mål 
nr 5628-14 och 9023-14 (Altor). 
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kommer många av de berörda nyckelpersonerna, i de fall SKV nått framgång med sin 

talan i förvaltningsrätten, att överklaga aktuella domar i högre instans, varför vi kan 

vänta oss ännu en långdragen rättsprocess.  

Syftet med kapitlet är att belysa SKV:s nya linje och göra en självständig prövning 

beträffande SKV:s möjlighet att nå framgång utifrån det angreppssätt verket valt, som 

en del i sin fortsatta granskning av riskkapitalbranschen. 87  I kapitlet redogörs inled-

ningsvis för syftet bakom fåmansföretagsreglerna, dess karaktär av särlagstiftning 

samt vilka skattemässiga konsekvenser som följer av dess tillämpning. Därefter 

analyseras SKV:s angreppssätt, bl.a. utifrån en lagtolkningsoperation, för att avslut-

ningsvis ta ställning till frågan huruvida det kan anses finns legalt stöd för att beskatta 

nyckelpersonerna för deras inkomster från private equity-fonderna enligt fåmans-

företagsreglerna i 57 kap. IL.  

Om fåmansföretagsreglerna i 57 kap. anses tillämpliga beskattas således all kapital-

inkomst, inkluderat de som för ILP-bolagets del utgör carried interest och som 

nyckelpersonerna därefter erhåller från sina ägarbolag, i enlighet med detta regelverk. 

Den följande utredningen kan således i egentlig mening endast indirekt sägas beröra 

inkomster i form av carried interest.  

 

5.2 Bestämmelsernas syfte och karaktär av särlagstiftning  

Inkomst av kapital ska för fysiskt obegränsat skattskyldiga personer som utgångspunkt 

tas upp i inkomstslaget kapital (1 kap. 3 § IL). Fåmansföretagsreglerna, vilka framför-

allt återfinns i 56-57 kap. IL88, utgör emellertid ett undantag och särreglerar fåmans-

företagsdelägares beskattning av kapitalinkomster från fåmansbolag. 
 

Ett fåmansföretag karaktäriseras av att ett fåtal delägare har det väsentliga inflytandet 

över företaget, vilket gör att det råder brister i det reella tvåpartsförhållandet mellan 

företaget och dess delägare. För att inte skattemässigt omotiverade fördelar ska kunna 

	  
87 Bedömningen görs mot bakgrund av det angreppssätt SKV valt i följande tre mål; FR i Sthlm Mål nr 
14732-12 m.fl. (Nordic Capital), Mål nr 4002-13 m.fl. (Segulah) samt Mål nr 5628-14 och 9023-14 
(Altor).	  
88 Därutöver innehåller 60 kap. IL bestämmelser beträffande inkomstfördelning inom familjen beträff-
ande inkomster från fåmansbolag.  
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uppnås, genom ägares styrning av vinstöverföring från bolaget till de själva, har 

särskilda regler för beskattningen av fåmansägda bolag och dess ägare införts, de s.k. 

fåmansföretagsreglerna. Bestämmelserna har sin grund i det spänningsförhållande som 

råder inom ramen för inkomstskattelagens allmänna bestämmelser där kapitalinkomst-

er, i form av utdelningar och kapitalvinster, ger lägre skattebelastning än uttagande av 

lön. Fåmansföretagsreglerna infördes därför i syfte att förhindra ägarna från att 

omvandla inkomster, som egentligen utgör ersättning för arbete till mindre skatte-

belastande kapitalinkomst.89 Den principiella utgångspunkten med det aktuella regel-

verket är vidare att personer som äger och arbetar i ett fåmansföretag i största möjliga 

utsträckning ska erhålla likvärdig skattebelastning som övriga löntagare, som istället 

innehar aktier i bolag som inte utgör fåmansföretag, vid samma faktiska arbetsinsats 

och kapitalinvestering.90  

 

5.3 Delningsreglerna - uppdelning i inkomstslaget tjänst och 

inkomstslaget kapital 

För att förhindra fåmansföretagare från att omvandla inkomster, som har sin grund i 

det arbete som dessa utfört i företaget, till mindre skattebelastande kapitalinkomst görs 

en uppdelning av fåmansföretagarens kapitalinkomster från företaget.  Uppdelningen 

görs genom att en viss del av kapitalinkomsten tas upp i inkomstslaget tjänst istället 

för i inkomstslaget kapital. Då det är förknippat med stora gränsdragningsproblem att i 

det enskilda fallet fastställa vilka inkomster som är att betrakta som ersättning för det 

arbete som delägaren utfört i fåmansföretaget, görs den skattemässiga uppdelningen av 

kapitalinkomsterna på ett schablonmässigt sätt inkomstslagen emellan.91 Beskatt-

ningen av delägares kapitalinkomster från fåmansföretaget göras i enlighet med det 

tillvägagångssätt som anges i de s.k. delningsreglerna i 57 kap. 20-22 §§ IL.  

 

 

	  
89 prop. 1989/90:110 del 1 s. 67. 
90 Rydin, U., Båvall, B., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 57. 
91 SOU 2002:52 del 1 s. 351. 
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Delningsreglerna är omfattande och komplicerade men kan i stora drag förklaras enligt 

följande; inledningsvis beskattas delägarens inkomster, upp till ett visst gränsbelopp92, 

i inkomstslaget kapital. Denna del har av lagstiftaren bedömts motsvara vad som är 

normal kapitalavkastning på investerat aktiekapital. Överskjutande del av inkomsten, 

upp till ett visst takbelopp93, förutsätts utgöra omvandlad arbetsinkomst och beskattas 

därför i inkomstslaget tjänst. Den därutöver återstående inkomsten beskattas slutligen i 

inkomstslaget kapital.  

 

Av vikt att påpeka i sammanhanget är att bestämmelserna inte ger stöd för en 

omklassificering av själva inkomstsklassificeringen som utdelning och kapitalvinst 

faller under, d.v.s. kapitalinkomst. En inkomst i form av utdelning eller kapitalvinst är 

vid tillämpningen av fåmansföretagsreglerna således fortfarande att betrakta som just 

kapitalinkomst i inkomstskattelagens mening. Däremot görs en uppdelning beträffande 

i vilket inkomstslag kapitalinkomsterna ska tas upp, d.v.s. delvis inom inkomstslaget 

tjänst och delvis inom inkomstslaget kapital. Om en inkomst är att betrakta som 

tjänsteinkomst aktualiseras således inte fåmansföretagsbestämmelserna utan veder-

börande beskattas då istället i enligt de allmänna bestämmelserna för inkomst av 

tjänst.   

 

5.4 Delningsreglernas tillämplighet på nyckelpersonernas inkomster 

En av förutsättningarna för delningsreglernas tillämplighet är att företaget varifrån 

delägare erhåller sina utdelningar eller kapitalvinster utgör ett fåmansföretag enligt 

definitionen i 56 kap 2-3, 5 §§ IL, alternativt enligt den utvidgade definitionen i 57 

kap. 3 § IL. Vem som är delägare definieras i 56 kap. 6 § IL. Därutöver stadgas i 57 

kap. 2 § IL att det krävs att delägares andelar är s.k. kvalificerade för att delnings-

	  
92 Underlaget för gränsbeloppet kan beräknas enligt huvudregeln (57 kap. 10, 11 § 2 st. IL) vilken 
förenklat sätt kan sägas styras av tre faktorer nämligen det kapital ägaren investerat i bolaget, bolagets 
utbetalda löner totalt sett föregående beskattningsår samt ägarens sparade gränsbelopp från tidigare 
beskattningsår (sparade utdelningsutrymmen). Dessa tre delar av kapitalunderlaget multipliceras 
därefter med en viss angiven ränta. En alternativ beräkningsmetod för gränsbeloppet är den som anges i 
schablonregeln (57 kap. 10, 11 § 1 st. IL), ä. k. förenklingsregeln, vilken innebär att bolagets ägare 
tillsammans kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i bolaget.  
93 Takbeloppet är baserat på inkomstbasbeloppet föregående beskattningsår och är beträffande 2016-års 
utdelningar och kapitalvinster 5, 337,000 kr (utdelning) respektive 5, 930, 000 kr (kapitalvinst). 
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reglerna i 57 kap. 20-22 §§ IL, ska aktualiseras. Vilka andelar som anses utgöra 

kvalificerade andelar anges i 57 kap. 4 § IL. Nedan följer en genomgång av de ovan 

nämnda bestämmelserna och en utredning företas beträffande dess tillämplighet på 

nyckelpersonernas inkomster från sina ägarbolag i en private equity-fond, vilka inne-

fattar inkomster i form av carried interest. 

 

5.4.1 Fåmansföretag  

Som fåmansföretag räknas, enligt definitionen i 56 kap. 2 § IL, ett aktiebolag eller en 

ekonomisk förening där;  
 

1. fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna för 

samtliga andelar i företaget, eller 

2. näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och 

där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har 

den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan 

förfoga över dess resultat. 

 

Den första punkten i 56 kap. 2 § IL utgör huvuddefinitionen av fåmansföretag och 

syftar till att identifiera företag där endast ett fåtal delägare har det väsentliga inflyt-

andet över företaget. Detta görs genom en bedömning av två kriterier, nämligen antalet 

delägare (fyra eller färre) samt rösträtten för aktierna som ägs av ett dessa delägare. 

Om företagets aktier är spridda på fler än fyra delägare kan ett företag således ändå 

utgöra fåmansföretag enligt huvuddefinitionen i bestämmelsen, på grund av det 

styrande kriteriet om att fyra eller färre av delägarnas samlade rösträtt ska vara mer än 

50 % för att företaget ska utgöra ett fåmansföretag.  

 

Den andra punkten utgör en subsidiär definition av fåmansföretag vars syfte är att 

fånga in företag som ägs av så många anställda att fråga inte kan vara om fåmans-

företag enligt huvuddefinitionen men där verksamhetsgrenarna i praktiken fungerar 

som självständiga fåmansföretag.94 

	  
94 Rydin, U., Båvall, B., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 63 f.  
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I 2 kap. 2 § IL anges att de termer och uttryck som används i inkomstskattelagen också 

omfattar utländska motsvarande företeelser om det inte anges eller framgår av 

sammanhanget att det endast är svenska företeelser som avses. Av bestämmelsen följer 

således att definitionerna av fåmansföretag i 56 kap 2 § IL omfattar såväl svenska 

aktiebolag och ekonomiska föreningar som deras motsvarande utländska associa-

tionsformer. Vidare avses med delägare, enligt definitionen i 56 kap. 6 § IL, en fysisk 

person som, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget. 

 

Nyckelpersonerna tar som bekant del av vinsterna i private equity-fonden genom 

utdelningar från respektive ägarbolag. Det är således ägarbolagen som måste utgöra 

fåmansföretag för att beskattning ska ske enligt delningsreglerna i 57 kap. 20-22 §§. 

Ägarbolagen utgörs enligt den aktuella fondstruktur av svenska aktiebolag eller 

motsvarande utländska associationer vilka ensamt och direkt ägs av respektive 

nyckelperson. Nyckelpersonerna är fysiska personer som direkt äger andelar i form av 

aktier i ägarbolagen och är således att betrakta som delägare enligt definitionen i 56 

kap 6 § IL. Det kan således klart konstateras att ägarbolagen faller inom ramen för 

huvuddefinitionen i 56 kap. 2 § 1 p. IL och att de således utgör fåmansföretag. 

 

5.4.2 Kvalificerad andel 

Det faktum att ett företag definieras som ett fåmansföretag innebär inte att en 

delägares kapitalinkomster från ett fåmansföretag omfattas av delningsreglerna. 

Fåmansföretagslagstiftningen är endast avsedd att träffa sådan inkomst som till sin 

natur utgör arbetsinkomst. Det är därför enbart delägare som är aktiva i företaget som 

berörs av bestämmelserna medan passiva delägare faller utanför dess tillämpnings-

område. Istället beskattas passiva delägare enligt de allmänna utdelnings- och 

kapitalvinstbestämmelserna i inkomstskattelagen för sina kapitalinkomster från 

företaget.
 
 

 

För att identifiera den inkomst som till sin natur utgör ersättning för delägares arbets-

insatser i fåmansföretaget ska en prövning göras huruvida delägarens andelar i bolaget 

är s.k. kvalificerade eller inte. Prövningen görs in casu och bedömningen företas 
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således mot bakgrund av respektive delägares enskilda arbetsinsats i företaget. 

Definitionen av vad som anses utgöra ett kvalificerat andelsinnehav framgår av 

bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. IL, i vilken följande anges;  

 

Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att  

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem 

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

annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet, eller   

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

beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandels-

bolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmans-

företag eller fåmanshandelsbolag.  

 

Bestämmelserna i 57 kap. 4 § 1 st. IL anger tre olika grunder varigenom en delägares 

andelar i ett fåmansföretag kan anses kvalificerade, varav två anges i 57 kap. 4 § 1 st. 

1 p. IL och en i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL. Dessa grunder för kvalificerande av delägares 

andelar i fåmansföretag är enligt ordalydelsen i 57 kap 4 § 1 st. IL alternativa och kan 

således inte kombineras. Detta följer av att lagstiftaren använt sig av begreppet eller 

för särskiljande av grunderna för kvalificering. Även om det kan uppstå fall där 

skattskyldig erhåller av lagstiftaren oförutsedda och icke önskvärda skattemässiga 

fördelar, genom att utnyttja denna ”lucka” i lagstiftningen (att bestämmelserna i 57 

kap 4 § 1 st. IL inte går att kombinera), är ordalydelsen i detta avseende enligt min 

mening tydlig. Det får därmed anses stå klart att de tre olika grunderna för kvalifi-

cering som anges i 57 kap. 4 § 1 st. IL separat och på ett uttömmande sätt reglerar de 

specifika fall där andelar i ett fåmansföretag kan anses kvalificerade. Detta synsätt 

avseende samspelet mellan grunderna för kvalificering överensstämmer också med 

praxis på området.95 Ett motsatt synsätt hade vidare starkt kunnat ifrågasättas ur 

legalitetssynpunkt. Bedömningen huruvida nyckelpersonernas andelar i ägarbolagen 

kan anses kvalificerade eller inte företas därför nedan utifrån en bedömning mot 

bakgrund av respektive ”kvalificeringsgrund” för sig.   

	  
95 Se bl.a. RÅ 2001 ref. 5 I samt RÅ 2005 ref. 3.  
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Vid bedömningen av om en delägares andelar i ett fåmansföretag ska anses kvalifi-

cerade ska även den arbetsinsats som utförts av delägares närstående, vilka definieras i 

2 kap. 22 § IL, beaktas. Då det i normalfallet inte är aktuellt att närstående till nyckel-

personerna deltar i fondverksamheten kommer emellertid närståendes arbetsinsats i det 

följande inte att aktualiseras inkluderas.  

 

57 kap. 4 § 1 st. 1 p. första ledet IL 

Enligt bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. första ledet IL anges att en andel är kvalifi-

cerad om delägaren under angiven tidpunkt varit verksam i betydande omfattning i det 

företag varifrån denne uttar de aktuella kapitalinkomsterna. För att nyckelpersonernas 

andelar i ägarbolagen ska anses kvalificerade enligt denna definition krävs således att 

nyckelpersonerna är verksamma i betydande omfattning i ägarbolagen. Eftersom att 

det som utgångspunkt inte bedrivs någon verksamhet i ägarbolagen kan nyckelperson-

erna därav inte anses verksamma i någon utsträckning i ägarbolagen. Nyckelpersoner-

nas andelar i ägarbolagen kan således inte anses kvalificerade på denna grund.  

 

57 kap. 4 § 1 st. 1 p. andra ledet IL 

I 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. andra ledet IL anges att delägares andel är kvalificerad om 

delägaren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmans-

handelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det fåmansföretag 

varifrån delägaren uttar kapitalinkomsterna. Syftet med bestämmelsen är att det inte 

ska vara möjligt att överflytta en verksamhet från ett företag där delägaren varit verk-

sam i betydande omfattning till ett nytt företag för att på så vis undgå beskattning 

enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.96 Enligt bestämmelsen anses därför andelarna i det 

sistnämnda företaget, som verksamheten överflyttats till, kvalificerade mot bakgrund 

av att samma eller likartad verksamhet tidigare bedrivits i det förstnämnda bolaget. 

Det brukar i detta sammanhang talas om att andelarna i det bolag som verksamheten 

överflyttats till under en karenstid om fem år ”smittas” av att andelarna i det över-

flyttande företaget var kvalificerade. Enligt vad som nu framgått tar bestämmelsen 

sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag genom 

	  
96 prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och 703 f. 
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olika tillvägagångssätt överflyttas till ett annat fåmansföretag. Om fråga inte är om 

någon form av verksamhetsöverflyttning företag emellan är den aktuella bestämm-

elsen således inte tillämplig och en bedömning beträffande ”samma eller likartad 

verksamhet” är således inte nödvändig att företa. I fall som inte rör verksamhets-

överflyttning får istället, mot bakgrund av att kvalificeringsgrunderna i förhållande till 

varandra är alternativa, de övriga grunderna för kvalificering av andelar i 57 kap. 4 § 1 

st. IL anses täcka de situationer som lagstiftaren haft för avsikt ska omfattas av 

beskattningsreglerna i 57 kap. IL. I private equity-fonder etableras samtliga bolag i 

fondstrukturen inom ramen för samma tidsmässiga etableringsfas och det förekommer 

således inte någon överflyttning av hela eller delar av verksamheter bolagen emellan i 

fondstrukturen, varför nyckelpersonernas andelar i ägarbolagen svårligen kan anses 

kvalificerade på den grund som avses i nu angiven bestämmelse.  

 

57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL 

Kvar att pröva är om nyckelpersonernas andelar i ägarbolagen kan anses kvalificerade 

i den mening som avses i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL. Det är också den bestämmelse som 

SKV anfört som grund och förvaltningsrätten gjort sin prövning utifrån i de mål som 

inom ramen för denna framställning studerats beträffande fåmansföretagsreglernas 

tillämplighet på nyckelpersonernas kapitalinkomster från ägarbolagen.97  
 

Enligt bestämmelsen är delägares andel i ett fåmansföretag kvalificerad om delägaren 

är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag 

som direkt eller indirekt ägs av det förstnämnda fåmansföretaget. I förarbeten anges att 

syftet med bestämmelsen är att beskattningsreglerna i 57 kap. IL inte ska kunna kring-

gås genom att delägare i ett fåmansföretag är verksam i betydande omfattning i ett av 

fåmansföretaget direkt eller indirekt ägda fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.98 I 

en sådan situation skulle annars risk för omvandling av arbetsinkomst till kapital-

	  
97 FR i Sthlm Mål nr 14732-12 mfl. (Nordic Capital), Mål nr 4002-13 mfl. (Segulah) samt Mål nr 5628-
14 och 9023-14 (Altor). 
98 prop. 1995/96:109 s. 66 ff.  Inledningsvis omfattade bestämmelsen endast delägares arbetsinsats i 
direkt eller indirekt ägda fåmansföretag. Delägares arbetsinsats i verksamhet bedriven genom 
fåmanshandelsbolag kom emellertid sedermera att omfattas av bestämmelsen i anledning av att 
lagstiftaren uppmärksammat att skattskyldiga i flertalet fall kunnat kringgå att omfattas av fåmans-
företagsreglerna genom att bedriva verksamheten i underliggande handelsbolag. Se bl.a. RÅ 2001 ref. 
50 samt prop. 2001/02:46 s. 1. 
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inkomst med enkelhet kunna ske genom att fysiska delägare förlägger verksamheten i 

ett ”underliggande” direkt eller indirekt ägt företag vari delägaren istället arbetar. Det 

ställs varken enligt bestämmelsens ordalydelse eller i förarbeten krav på hur stor ägar-

andel fåmansföretaget, varifrån delägaren uttar kapitalinkomsten, måste inneha i det 

direkt eller indirekt ägda fåmansföretaget eller fåmanshandelsbolaget för att bestämm-

elsen ska vara tillämplig. Det är således tillräckligt att fåmansföretaget äger endast en 

andel i det direkt eller indirekt ägda fåmansföretaget eller fåmanshandelsbolaget, vari 

delägaren är verksam i betydande omfattning, för att delägarens andel i förstnämnda 

fåmansföretag ska anses kvalificerad. Däremot måste det företag, som delägaren är 

verksam i betydande omfattning i (d.v.s. det som direkt eller indirekt ägs av det 

fåmansföretag som delägaren uttar kapitalinkomsterna) enligt bestämmelsens ordalyd-

else utgöra ett fåmansföretag enligt definitionerna i 56 kap. 2-3, 5 § IL eller 57 kap. 3 

§ IL alternativt ett fåmanshandelsbolag enligt definitionen i 56 kap. 4 § IL. Av vikt att 

påpeka är vidare att vid fall av ägarstrukturer med flertalet underliggande företag, likt i 

en private equity-fond, kan prövningen beträffande delägarens arbetsinsats ske i 

förhållande till vilket underliggande företag som helst, under förutsättningen att det är 

ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, vilket följer av bestämmelsens ordalyd-

else. Inte heller i förarbeten anges någon begränsning i detta avseende. Däremot är det 

givetvis metodologiskt mest lämpliga att företa prövningen utifrån det företag vari 

delägaren kan anses ha varit verksam i högst utsträckning.  

 

SKV har gjort gällande att nyckelpersonernas andelar i ägarbolagen ska anses kvalifi-

cerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL mot bakgrund av att deras arbetsinsats i rådgiv-

ningsbolagen och portföljbolagen gör att de ska anses verksamma i betydande omfatt-

ning i GP-bolagen99, en bedömning som förvaltningsrätten i flertalet fall delat.100 De 

kärnfrågor som aktualiseras vid en sådan tolkning av den aktuella bestämmelsen är 

följande; (1) Finns det legalt stöd för att beakta nyckelpersonernas arbetsinsatser i 

rådgivnings-bolagen respektive portföljbolagen vid prövningen om de ska anses ha 

varit verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen? (2) Om fråga (1) besvaras 

	  
99 Det kan konstateras att GP-bolagen mot bakgrund av dess associationsrättsliga konstruktion och 
ägarförhållandena i fonden får anses utgöra fåmansföretag i den mening som avses enligt huvud-
definitionen i 56 kap. 2 § IL (jfr. 2 kap. 2 § IL). 
100	  FR i Sthlm Mål nr 14732-12 mfl. (Nordic Capital), Mål nr 4002-13 mfl. (Segulah) samt Mål nr 
5628-14 och 9023-14 (Altor).	  
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jakande – Ska de aktuella arbetsinsatserna anses tillräckligt omfattande för att 

nyckelpersonerna ska anses ha varit verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen?  

 

I syfte att ta ställning till ovanstående frågor företas inledningsvis i avsnitt 5.4.3 en 

lagtolkningsoperation beträffande bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. med avseende 

på rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”. Därutöver belyses relevant praxis på 

området. I det därefter följande avsnittet, 5.4.5, appliceras de slutsatser som dragits i 

avsnitt 5.4.2 på nyckelpersonernas arbetsinsatser inom fondverksamheten. 

 

5.4.3 Verksam i betydande omfattning 

Vad som avses med att en delägare är ”verksam i betydande omfattning” i ett fåmans-

företag eller fåmanshandelsbolag regleras inte uttryckligen i lagtext. Då verksamhets-

rekvisitet är mycket vagt och fåmansföretagsreglerna har karaktär av kringgående-

lagstiftning är det lämpligt att företa en subjektiv tolkning av rekvisitet genom att 

hämta ledning från lagförarbeten för att närmare kunna precisera dess innebörd. Denna 

tolkningsmetod för fastställandet av rekvisitets innebörd är även vad rättstillämparen 

alltjämt brukar.101 Det finns vidare en omfattande praxis beträffande vad som avses 

med rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”. Praxisbildningen beträffande i vilket 

företag en delägare ska ha utfört arbetsinsatsen för att den ska anses ligga till grund för 

bedömningen av verksamhetskravet är emellertid mycket knapphändig.  

 

5.4.3.1 Lagtolkningsoperation 

I förarbeten utvecklas begreppet ”verksam i betydande omfattning” enligt följande; 
 

”De särskilda reglerna ska endast tillämpas om den skattskyldige eller någon 

närstående har varit verksam inom företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats 

har haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen102 (…) En person skall alltid anses 

verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse 
	  

101 Se exempelvis RÅ 2002 ref. 21, RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2007 ref. 51 och HFD 2013 ref. 11 (I-V) där 
HFD i samtliga fall gör en bedömning av verksamhetskravet mot bakgrund av fåmansföretagsreglernas 
”grundläggande syfte”. 
102 prop. 1989/90:110 s. 468. 
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för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör 

naturligtvis företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan 

arbetsledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma 

kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en 

gemensam verksamhet. Det behöver inte vara fråga om ett heltidsarbete utan 

arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständlig-

heter. En styrelsemedlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare 

anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse, t.ex. 

för att skaffa en viktig order till företaget103.” 

 

Lagtextens utformning knyter an till arbetsinsatsens omfattning, varför det antyds att 

det ska göras en kvantitativ bedömning, d.v.s. en bedömning som ska grundas på den 

nedlagda arbetstiden. Mot bakgrund av förarbetsuttalanden kan emellertid slutsatsen 

dras att lagstiftaren avsett att det primärt ska göras en kvalitativ bedömning såtillvida 

att en avgränsning ska göras till att endast omfatta andelar där delägarens arbetsinsats 

haft påtaglig(stor) betydelse för vinstgenereringen i företaget. Huruvida omfattningen 

av en delägares arbetsinsats ska anses ha haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen 

i företaget ska enligt förarbeten ses i relation till företagets omfattning och övriga 

omständigheter. Det är således i huvudsak en bedömning in casu av ekonomisk 

karaktär som ska företas. I doktrin har anförts att syftet bakom verksamhetskravet är 

att identifiera ägare vars fåmansföretag kan förmodas innehålla vinstmedel som härrör 

från delägarens (eller till denne närståendes) arbetsinsats. Vid fall att delägares 

arbetsinsats anses haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen har lagstiftaren därför 

ansett en tillämpning av delningsreglerna motiverad. Om delägaren inte varit verksam 

i sådan omfattning att dennes arbetsinsats kan anses ha påtagligt påverkat vinst-

genreringen i företaget förmodas däremot att det inte finns vinstmedel hänförliga till 

delägarens arbetsinsats i företaget. I förekommande fall ska därför delägarens kapital-

inkomster från företaget istället i sin helhet kapitalinkomstbeskattas enligt de allmänna 

bestämmelserna i inkomstskattelagen.104   

 

 
	  

103 prop. 1989/90:110 s. 703.	  
104 Rydin, U., Båvall, B., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 75. 
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I bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. första ledet anges att delägaren ska ha varit 

verksam i betydande omfattning ”i företaget” och i bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. 2 

p. att delägaren ska ha varit verksam i betydande omfattning ”i detta” fåmansföretag 

eller fåmanshandelsbolag. Vid en objektiv tolkning av bestämmelsernas ordalydelse 

kan det således konstateras att den arbetsinsats som i bedömningen ska beaktas ska ha 

skett ”i” företaget. Att begreppet ”i detta” fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag 

använts i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. får emellertid, mot bakgrund av formuleringen i 

bestämmelsen, förstås som ett sätt att särskilja det direkt eller indirekt ägda fåmans-

företaget från det fåmansföretag varifrån delägaren tar ut vinsterna. Om lagtexten 

istället varit utformad på sådant sätt att ett särskiljande subjekten emellan inte hade 

krävts, exempelvis genom separata benämningar subjekten emellan, får det emellertid 

antas att lagstiftaren hade valt att benämna det direkt eller indirekt ägda fåmans-

företaget i bestämd form. Enligt en objektiv tolkning utefter bestämmelsernas ordalyd-

else ska delägares arbetsinsats således ha skett ”i” fåmansföretaget eller fåmans-

handelsbolaget. Enligt min mening kan det därför ur legalitetssynpunkt starkt ifråga-

sättas om arbete som utförts i annat företag ska beaktas vid bedömningen av verksam-

hetskravet. Som nämnts tidigare i avsnittet är det emellertid lämpligt att låta en 

subjektiv tolkning av lagstiftarens intentioner vara vägledande vid tillämpningen av 

den aktuella bestämmelsen.  

 

Enligt ovan redovisat förarbetsuttalande framgår att delägare ska anses verksam i 

betydande omfattning om dennes arbetsinsats ”inom företaget” haft stor (påtaglig) 

betydelse för vinstgenereringen i företaget. I förarbeten har det vidare inte närmare 

angivits om och i så fall i vilka situationer en delägares arbetsinsats i ett annat företag 

ska beaktas vid bedömningen av verksamhetskravet. Att lagstiftaren inte diskuterats 

frågan i förarbeten kan givetvis bero på att denne ansett det underförstått att även 

arbetsinsatser som utförts i andra företag ska beaktas, vilket emellertid inte är troligt 

med tanke på att ordalydelsen i bestämmelsen ger uttryck för det motsatta. Om så vore 

fallet är det emellertid mycket anmärkningsvärt att lagstiftaren inte i förtydligande 

syfte ändå skulle ha angivit att verksamhetskravet även kan omfatta arbetsinsatser som 

utförs i andra företag. Det ligger istället enligt min mening närmare till hands att anta 

att bakgrunden till att den aktuella frågan inte varit uppe för diskussion i förarbeten är 

att lagstiftaren inte ens övervägt (kommit på) att frågan skulle kunna komma att 
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aktualiseras. Om lagstiftaren inte alls övervägt frågan kan det enligt min mening inte 

med hjälp av en subjektiv tolkning dras några slutsatser beträffande den aktuella 

frågan, varför det således inte kan anses finnas legalt stöd i förarbeten, att i strid med 

ordalydelsen i bestämmelsen, även beakta arbetsinsatser som delägaren utfört i ett 

annat företag. Det kan vidare inte uteslutas att avsaknaden av en diskussion 

beträffande den aktuella frågan, beror på att lagstiftaren istället ansett det motiverat att 

i förekommande fall angripa situationen med stöd av generalklausulen i skatteflykts-

lagen. I så fall bör det förstås så att det krävs att arbetsinsatsen utförts i ett annat 

företag av skatteplaneringsskäl för att uppnå skattefördelar och att ”skatteupplägget” 

därutöver satts i verk i syfte att kringgå bestämmelserna i 57 kap. IL.105 Med den 

senast nämnda tolkningen beträffande det förhållande att lagstiftaren inte diskuterat 

den aktuella frågan i förarbetena, vilken i mina ögon framstår mest trolig, kan därmed 

även slutsatsen dras att arbetsinsatser som utförs i ett annat företag, inom en ägar-

struktur som följer branschpraxis och bygger på affärsmässiga skäl mellan två i för-

hållande till varandra oberoende parter, inte ska beaktas vid bedömningen av verksam-

hetskravets uppfyllande.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan det således, enligt min uppfattning, inte anses 

finnas något legalt stöd, varken genom en objektiv eller subjektiv tolkningsoperation, 

att vid tillämpningen av den aktuella bestämmelsen beakta delägares arbetsinsatser 

som denne utfört i ett annat företag än det företag varifrån delägaren uttar vinsterna, 

varför istället ordalydelsen ska ligga till grund för den aktuella bedömningen. I praxis 

har emellertid rättstillämparen i ett fall (HFD 2013 ref 11 (I)) även beaktat arbets-

insatser som delägaren eller till denne närstående utfört i ett annat företag.  

 

5.4.3.2 HFD 2013 ref. 11 (I) 106 

Bakgrund 

Målet gällde en ansökan om förhandsbesked. Syskonen A och B hade genom gåva 

från deras far förvärvat ett fastighetsbolag, X.AB, vars huvudsakliga verksamhet 

	  
105 Se 2 § 3p. SFL. 
106 Målet rörde även andra frågor och diskuteras endast i den mån det är av relevans för de aktuella 
frågeställningarna.   
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bestod i att förvalta en fastighet i Stockholm. A:s arbetsinsats i X.AB bestod av 

sedvanligt styrelsearbete och B var VD och styrelseledamot i bolaget. Därutöver skötte 

B i egenskap av inhyrd konsult huvuddelen av fastighetsförvaltningen i X.AB med 

avseende på administration samt ansvarade för strategiska affärsbeslut och beslut om 

investeringar. Arbetet hade av B utförts i egenskap av anställd i det av honom helägda 

konsultbolaget, Y.AB, som bedrev likartad verksamhet som X.AB (fastighetsförvalt-

ning). För arbetet som inhyrd konsult till X.AB hade marknadsmässig ersättning utgått 

till Y.AB. Uppskattningsvis hade B sammanlagt årligen ägnat 200 timmar åt 

fastighetsförvaltningen i X.AB. Frågan i målet var om A:s andelar i X.AB var kvalifi-

cerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. andra ledet IL på grund av A:s arbete i X. AB eller 

det arbete som B utfört i X.AB och Y.AB.107  

 

Skatterättsnämnden (SRN) 

Enligt SRN ansågs A mot bakgrund av dennes arbetsinsats i form av sedvanligt 

styrelsearbete i X.AB inte verksam i betydande omfattning i bolaget. Nämnden ansåg 

inte heller att B:s arbetsinsats hade varit av den karaktären eller omfattningen att den 

skulle anses ha haft stor betydelse för bolagets vinstgenerering trots att B utfört 

huvuddelen av fastighetsförvaltningen i X.AB. Med hänvisning till praxis (RÅ 2007 

ref. 15) uttalade nämnden att den värdestegring som skett på andelarna i X AB istället 

huvudsakligen var att hänföras till den värdeutveckling som skett på fastigheter. 

Därmed kunde inte heller B ses som verksam i betydande omfattning i bolaget vilket 

medförde att A:s andelar i X.AB inte  kvalificerades. 
 

Tre ledamöter var emellertid skiljaktiga med avseende på frågan huruvida A:s andelar 

i X.AB var kvalificerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. andra ledet på grund av det arbete 

som B utfört i X.AB och Y.AB. I fråga om B:s arbetsinsatser i X.AB konstaterade 

skiljaktiga att det stod klart att B varit ansvarig för och skött i stort sett alla frågor av 

betydelse för den i bolaget bedrivna fastighetsförvaltningen, ett arbete som enligt 

skiljaktiga tidsmässigt varit omfattande (200 timmar per år). Med hänsyn härtill ansåg 

skiljaktiga att det fick anses att B haft stor betydelse för vinstgenereringen i X.AB med 

	  
107 I målet var det således 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. andra ledet IL som prövningen utgick ifrån. Mot 
bakgrund av att lagförarbeten inte gör någon skillnad mellan denna bestämmelse och 57 kap. 4 § 1 st. 2 
p. IL beträffande rekvisitet verksam i betydande omfattning får domstolens resonemang emellertid 
anses direkt applicerbart även vid en tillämpning av sistnämnda bestämmelse.  



63 	  

följden att B varit verksam i betydande omfattning i bolaget. Bedömningen ansågs inte 

påverkas av i vad mån B hade utfört arbetet i egenskap av anlitad konsult i det egna 

bolaget Y.AB eller som VD i X.AB. A:s andelar i X.AB skulle därmed anses 

kvalificerade  enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 p. 
 

SKV överklagade SRN:s förhandsbesked och yrkade att HFD skulle ändra förhands-

beskedet och förklara att A:s andelar i X.AB skulle anses kvalificerade enligt 57 kap. 4 

§ IL på grund av att B varit verksam i betydande omfattning i X. AB. 

 

HFD 

Inledningsvis framhöll HFD vad som i förarbeten sagts om det grundläggande syftet 

bakom fåmansföretagsreglerna samt vad som nämnts beträffande innebörden av 

rekvisitet verksam i betydande omfattning (se ovan). Därefter framhöll HFD en rad 

rättsfall som rört verksamhetsrekvisitet kopplat till värdepappers- respektive 

fastighetsförvaltning.108 Mot bakgrund av dessa rättsfall kan sammanfattningsvis något 

kortfattat konstateras att HFD, vid bedömningen av om en delägares arbetsinsats ska 

anses haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen i ett företag, genomgående sett till 

om det finns andra omständigheter än delägarens arbetsinsats som påverkat värde-

utvecklingen i de aktuella bolagen vilket i så fall har tillmäts betydelse.  
 

HFD anförde vidare att gemensamt för förvaltning av värdepapper och fastigheter är 

att vinster som uppkommer vid avyttring av tillgångarna eller av det företag som för-

valtat tillgångarna ofta till stor del beror på värdestegring på värdepappers- respektive 

fastighetsmarknaden. Förvaltning av fastigheter fordrar emellertid enligt HFD:s 

uppfattning i allmänhet arbetsinsatser av annat slag och omfattning än förvaltning av 

värdepapper. Den rättspraxis som utvecklats när det gäller frågan om andelar i kapital-

förvaltande bolag är kvalificerade kunde därför enligt HFD inte utan vidare tillämpas 

på fastighetsförvaltning. Vidare framhöll HFD att det förhållandet att vinst som 

uppkommer vid avyttring av ett fastighetsförvaltande företags fastigheter eller vid 

	  
108	   RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162 och RÅ 2009 not. 68 (beträffande 
värdepappersförvaltning) respektive RÅ 2007 ref. 15 (beträffande fastighetsförvaltning). 
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avyttring av andelar i företaget till stor del kan hänföras till värdeutvecklingen på 

företagets fastigheter inte utesluter att de arbetsinsatser som utförts i den förvaltande 

verksamheten kan medföra att andelarna är kvalificerade. HFD framhöll att detta får 

bedömas med utgångspunkt i det utförda arbetets omfattning och betydelse för verk-

samheten i företaget. 
 

Därefter anförde HFD att de arbetsinsatser som B utfört ska beaktas vid tillämpningen 

av 57 kap. 4 § även om B delvis utfört arbetet som konsult genom dennes helägda 

bolag. Vid en sammanvägning av B:s arbetsinsatser i såväl X.AB som Y. AB och dess 

betydelse för vinstgenereringen i X.AB ansåg HFD att B skulle anses ha varit verksam 

i betydande omfattning i X.AB. 

 

Analys och kommentarer  

För bedömningen om B skulle anses verksam i betydande omfattning i X.AB framgår 

av SRN:s avgörande att nämnden, emellertid utan att detta uttryckligen anges, även 

beaktar B:s arbetsinsats i Y.AB. Även de skiljaktiga beaktade i sammanhanget B:s 

arbetsinsats i Y.AB och anförde att bedömningen av om B:s arbetsinsats ska anses haft 

påtaglig betydelse för vinstgenereringen ”inte påverkas av i vad mån B utfört arbetet i 

egenskap av anlitad konsult i det egna bolaget Y.AB eller som VD i X.AB”. Skilj-

aktiga tog således uttryckligen ställning i denna fråga.  
 

Likt såväl SRN:s majoritet som skiljaktiga beaktade även HFD B:s arbetsinsats i 

Y.AB i den aktuella bedömningen. HFD var emellertid delvis av annan uppfattning än 

skiljaktiga i SRN i den bemärkelse att skiljaktigas tolkning beträffande i vilket företag 

arbetsinsatsen ska ha utförts får anses betydligt mer långtgående än den som HFD 

företog. Enligt skiljaktigas sätt att uttrycka sig verkar ledamöterna ha varit av uppfatt-

ningen att det för bedömningen inte spelar någon roll i vilket företag arbetsinsatsen 

utförs. Det som HFD i sammanhanget anför framstår emellertid som en något mindre 

extensiv tolkning, genom anförandet att B:s arbetsinsatser i X.AB skulle beaktas ”även 

om de delvis utförts som konsult genom dennes helägda bolag”. HFD motiverar 

emellertid inte detta ställningstagande varför många frågor väcks - I vilka situationer 

och i vad mån kan och bör delägares arbetsinsats i ett annat företag komma att aktuali-

seras? Är det endast i undantagsfall, då det framstår som att skattskyldig konstruerat 
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ett ”konstlat skatteupplägg” i syfte att kringgå beskattning enligt 57 kap. IL, som del-

ägares arbetsinsats i ett annat företag kan och bör beaktas? Förelåg det några särskilda 

omständigheter i det aktuella fallet som gjorde att HFD beaktade B:s arbetsinsats i 

Y.AB? Var det av avgörande betydelse att B också hade varit anställd som VD i X.AB 

och att arbetsinsatserna därmed enbart delvis hade utförts i Y.AB? Var det av avgöran-

de betydelse att B var ägare och dessutom ensam sådan till Y.AB? I avsaknad av en 

motivering för sin inställning i denna del är det endast möjligt att spekulera i hur dom-

stolen har resonerat. Det kan därmed inte dras några säkra slutsatser i frågan varför det 

enligt min uppfattning även finns anledning att ifrågasätta värdet av det aktuella 

prejudikatet i domen. De enda slutsatser som rimligen kan dras i denna del är i mina 

ögon att HFD anser att det i detta fallet, vid en bedömning in casu, framstod motiverat 

att vid bedömningen av verksamhetskravet beakta en arbetsinsats som utförts i ett 

annat företag, samt att detta inte påverkas av om marknadsmässig ersättning utgått till 

detta företaget eller inte. För att i övrigt överbrygga ovan nämnda frågetecken kan 

konstateras att det hade varit önskvärt om HFD i domen alternativt genom klar-

göranden i framtida avgöranden hade preciserat och delat med sig av var domstolen 

anser sig finna legalt stöd för sin uppfattning i detta avseende samt vilka omständlig-

heter som domstolen anser bör föreligga för att det i det enskilda fallet ska vara 

motiverat att även beakta delägares arbetsinsats i andra företag.  
 

Beträffande frågeställningen huruvida B:s sammantagna arbetsinsats ska göra att B 

anses verksam i betydande omfattning i X.AB är det tydligt att domstolen anser att den 

ska ställs i relation till karaktären av den verksamhet som bedrivs inom företaget 

(fastighetsförvaltning). HFD påpekar i detta avseende att det bör göras en distinktion 

mellan värdepappersförvaltande- och fastighetsförvaltande verksamhet, då arbets-

insatsen vid förvaltning av fastigheter är av annat slag och omfattning än vid förvalt-

ning av värdepapper och att rekvisitet verksam i betydande omfattning därav har olika 

innebörd beroende på verksamhetens karaktär. I detta avseende är det rimligt att, mot 

bakgrund av det resonemang som HFD i denna del för, anta att domstolen är av 

uppfattningen att arbetsinsatser som utförs inom fastighetsförvaltning allmänt sett 

betraktas vara av större värde för vinstgenereringen i företaget jämfört med arbets-

insatser som utförs inom en värdepappersförvaltande verksamhet. Prejudikatet i detta 

avseende får emellertid anses vara HFD:s uttalande att även om värdestegringen på 

andelarna i ett fastighetsförvaltande företag till stor del kan hänföras till den allmänna 
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värdeutvecklingen på fastigheter så utesluter inte detta att de arbetsinsatser som utförts 

i den fastighetsförvaltande verksamheten kan medföra att andelarna är kvalificerade. 

Uttalandet får, mot bakgrund av fåmansföretagsreglernas grundläggande syfte att mot-

verka omvandling av arbetsinkomster till lägre beskattad kapitalinkomst, anses 

omfatta även andra verksamhetstyper. Av vikt är emellertid, i enlighet med vad HFD 

påpekar, att bedömningen görs med utgångspunkt i det utförda arbetets omfattning och 

betydelse för verksamheten (vinstgenereringen), vilket får anses bero på vilken verk-

samhetstyp det är fråga om.  
 

Vidare ska påpekas att begreppet till ”stor” del framstår mycket vagt i den bemärkelse 

att det inte förklarar hur HFD ser på frågan i vad mån andra värdehöjande faktorernas 

betydelse för vinstgenereringen ska anses påverka frågan om en delägares arbetsinsats 

ska anses haft påtaglig(stor) betydelse för vinstgenereringen i den mening som avses i 

57 kap. 4 § IL. Användandet av begreppet till ”stor” del var givetvis i detta avseende 

ett mycket noga övervägt val från HFD:s sida, förmodligen i syfte att undgå att ta 

ställning i frågan, vilket får anses motiverat då ställning i denna fråga rimligtvis i 

möjligaste mån bör tas av lagstiftaren och inte av rättstillämparen. Mot denna bak-

grund får värdet av det nu diskuterade ”prejudikatet” anses begränsat då det enligt min 

mening inte i nämnvärd utsträckning varken tillför något nytt eller kärnfullt beträff-

ande delägares arbetsinsats i förhållande till andra värdehöjande faktorer. 

 

5.4.3.3 SRN 2013-11-05 (dnr 15-13/D) 

Det var första och hittills enda gången som frågeställningen beträffande delägares 

arbetsinsats i annat företag varit föremål för prövning i HFD. Frågan har emellertid 

aktualiserats i ett icke överklagat förhandsbesked från SRN, vilket rörde en nyckel-

person inom en private equity-fond, vars associationsrättsliga och obligationsrättsliga 

struktur till stor del motsvarade de som beskrivits beträffande private equity-fonder i 

avsnitt 2.2. I förevarande förhandsbeskedet var nyckelpersonen emellertid delägare 

även i rådgivningsbolaget och vederbörande var inte i någon omfattning verksam i 

portföljbolagen.  
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I förhandsbeskedet var frågan om nyckelpersonens arbetsinsats i rådgivningsbolaget 

skulle beaktas vid prövningen av uppfyllandet av verksamhetskravet i GP-bolaget, 

varför bedömningen gjordes mot bakgrund av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL. 

SRN framhöll att den aktuella bestämmelsen inte uppställer något krav på anställning i 

det företag där delägaren utför arbetet. Nämnden konstaterade därutöver att lag-

rummets ordalydelse inte heller kan sägas utesluta att en delägares arbete i ett företag, 

vars omfattning ska bedömas, utförs av delägaren i egenskap av anställd i ett annat 

företag. Detta menade nämnden också följer av HFD 2013 ref. 11 (I). SRN beaktade 

mot denna bakgrund nyckelpersonens arbetsinsats som denne utfört i egenskap av 

anställd i rådgivningsbolaget för bedömningen av om vederbörande skulle anses ha 

varit verksam i betydande omfattning i GP-bolaget, vilket SRN fann att vederbörande 

varit. SRN fann därmed legalt stöd för att beakta arbetsinsatsen i rådgivningsbolaget 

mot bakgrund av att det enligt ”lagrummets ordalydelse inte kan sägas utesluta” att en 

delägares arbete ”i” ett företag, vars omfattning ska bedömas, utförs av delägaren i 

egenskap av anställd i ett annat företag. Ett sådant resonemang förefaller emellertid 

enligt min uppfattning mycket tveksamt ur legalitetssynpunkt, särskilt då frågan är om 

tillämpning av kringgåendelagstiftning. I den aktuella bestämmelsen anges att delägar-

ens ska ha varit verksam i betydande omfattning ”i” (detta) fåmansföretaget (bestämd 

form). Att i avsaknad av subjektivt stöd finna legalt stöd för sin ståndpunkt genom att 

göra en mycket extensiv tolkning av begreppet ”i” framstår enligt min mening som en 

omotiverad och fiskalt anpassad tolkning av den aktuella bestämmelsens innebörd.  

 
 

5.4.4 Ställningstagande beträffande 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL tillämp-

lighet på nyckelpersonernas inkomster från ägarbolagen. 

Syftet med detta avsnitt är att, mot bakgrund av den ovan utförda lagtolknings-

operationen samt slutsatser som dragit av praxis på området, ta ställning i de två kärn-

frågor som identifierats i avsnitt 5.4.2. 
 

Mot bakgrund av den objektiva och subjektiva lagtolkningsoperation beträffande 

rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” som företagits ovan finns det enligt min 

bedömning som utgångspunkt inte något legalt stöd att, vid bedömningen av verksam-

hetskravets uppfyllande i 57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL, beakta arbetsinsatser som delägare 



68 	  

utfört i ett annat företag. Därutöver framstår det som att skatteflyktlagens funktion 

som repressiv motåtgärd skulle urvattnas om alltför extensiva tolkningar av verksam-

hetskravet företas, vilket inte kan ha varit lagstiftarens avsikt. Enligt min uppfattning 

bör det således inte heller anses finnas legalt stöd att ens i undantagsfall beakta 

arbetsinsatser som av delägaren utförts i ett annat företag.  
 

HFD var emellertid av en annan uppfattning i HFD 2013 ref. 11 (I) där domstolen 

beaktade delägarens närståendes sammantagna arbetsinsatser trots att de delvis utförts 

inom ramen för anställning i ett annat av vederbörande helägt företag. HFD:s avgöran-

den anses utgöra en del av gällande rätt.  Det får därmed konstateras att det, beroende 

på vilken prejudiciell räckvidd som tillskrivs det aktuella avgörandet i denna del, kan 

anses föreligga legalt stöd för att, vid bedömningen av verksamhetskravets uppfyllan-

de, även beakta arbetsinsatser som en delägare utfört i ett annat företag. I avsaknad av 

en motivering beträffande hur domstolen resonerat är det emellertid svårbedömt att dra 

några säkra slutsatser beträffande avgörandes prejudiciella värde i denna del. Av 

samma anledning kan det emellertid inte heller uteslutas att rättstillämparen vid ett 

framtida avgörande i högre instans kommer anse sig ha stöd för att beakta nyckel-

personernas arbetsinsatser inom private equity-fonder, vid bedömningen av om de ska 

anses ha varit verksamma i betydande omfattning i fondernas GP-bolag.  
 

Vad som däremot kan sägas beträffande avgörandets prejudiciella räckvidd i denna del 

är att avgörandet rörde omständigheter där det förelåg ett konsultförhållande. Avgör-

andet får därmed anses omfatta endast denna typ av förhållande, d.v.s. då delägaren på 

avtalsrättslig grund utfört konsulttjänster. Det kan således i detta avseende konstateras 

att det hittills endast potentiellt kan anses finnas legalt stöd för att beakta de arbets-

insatser som nyckelpersonerna utfört inom rådgivningsbolagen, varigenom de på 

avtalsrättslig grund agerat rådgivare (konsulter) i förhållande till GP-bolagen. Det 

saknas därav enligt min uppfattning stöd för att även beakta de arbetsinsatser som 

nyckelpersonerna utfört i egenskap av styrelseledamöter i portföljbolagen.  
 

Vidare framstår det aktuella avgörandet som tidigare påpekats vara ett in casu-

avgörande. Att HFD i detta fall beaktade arbetsinsatser som utförts i ett annat företag 

verkar av allt att döma utgöra ett undantagsfall och leder således inte till slutsatsen att 

konsulttjänster som utförts i egenskap av anställd i ett annat företag alltid ska och bör 
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beaktas. Omständigheterna i det aktuella avgörandet skiljer sig markant från omständ-

igheterna i en private equity-fond.  I avgörandet var delägarens närstående ensam 

ägare till det andra företaget. Delägarens närstående ansvarade vidare i princip ensam 

för de strategiska affärsbeslut och investeringsbeslut som fattades i företaget vari 

vederbörande dessutom var anställd som VD och styrelseledamot. De beslut som 

vederbörande ansvarade för får dessutom med tanke på verksamhetens begränsade 

omfattning anses falla inom vad en VD i ett sådant företag normalt sett bör utföra. Att 

i ett sådant läge hyra in sig själv via sitt egenägda konsultföretag framstår givetvis 

strida mot fåmansföretagsreglernas grundläggande syfte att motverka omvandling av 

arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. En sådan situation skulle 

emellertid enligt min mening inte av rättstillämparen ha lösts genom en extensiv 

tolkning av rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” utan istället ha angripits med 

stöd av skatteflyktslagen.109 I en private equtiy-fond är nyckelpersonerna inte del-

ägare i rådgivningsbolagen. Nyckelpersonerna är inte anställda i eller sitter i GP-

bolagens styrelse. De ansvarar inte för GP-bolagens affärsmässiga beslut eller invest-

eringsbeslut utan agerar enbart i egenskap av rådgivare. GP-bolagets styrelserepresen-

tanter, vilka är oberoende investeringskunniga personer, ansvarar för dessa beslut. 

Visserligen har nyckelpersonerna i egenskap av delägare i GP-bolagen möjlighet att 

entlediga styrelsens ledamöter. Denna möjlighet har emellertid alltid en delägare och 

dessutom har inte en av nyckelpersonerna ensamt möjligheten att göra detta. Där-

utöver följer ägarstrukturen i de aktuella fonderna vad som utgör branschpraxis och de 

externa investerarna kräver i linje med denna att rådgivningsverksamheten och 

förvaltningsverksamheten hålls åtskilda. Att dessa verksamheter ska hållas åtskilda är 

dessutom civilrättsligt reglerat i Sverige sedan 2013.110  
 

HFD 2013 ref. 11 (I) bör som tidigare påpekats enligt min uppfattning ses som ett in 

casu-avgörande, där det legala stödet dessutom kan ifrågasättas. Omständigheterna i 

det aktuella avgörandet skiljer sig i en rad viktiga avseenden markant i förhållandena 

till omständigheterna i en private equity-fond. Mot bakgrund av detta bör det enligt 

min mening inte heller anses finnas legalt stöd att beakta nyckelpersonernas arbets-

insats i rådgivningsbolagen vid bedömningen av om nyckelpersonerna ska anses 

	  
109 I avsaknad av ett sådant yrkande från SKV:s sida hade emellertid HFD mot bakgrund av förvalt-
ningsprocessuella bestämmelser varit förhindrad att företa en sådan bedömning (29 § förvaltnings-
processlag (1971:291). 
110 LAIF (byggd på AIFM-direktivet). 



70 	  

verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen enligt bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 

st. 2 p. IL. Bedömningen skulle således kunna stanna här. Mot bakgrund av att HFD 

inte närmare angivit hur domstolen resonerat i den aktuella frågan går det emellertid 

inte att utesluta att rättstillämparen vid ett framtida avgörande i högre instans kommer 

anse sig ha stöd för att, vid bedömningen av om nyckelpersonerna ska anses ha varit 

verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen, beakta nyckelpersonernas arbets-

insatser inom fondverksamheten. Av denna anledning ska även något kortfattat sägas 

om frågan huruvida nyckelpersonernas arbetsinsatser inom rådgivningsbolagen och 

portföljbolagen kan anses tillräckligt omfattande för att de ska anses ha varit verk-

samma i betydande omfattning i GP-bolagen. 
 

Enligt vad som tidigare påpekats är det enligt förarbeten i huvudsak en bedömning av 

ekonomisk karaktär som ska företas vid beaktande av om en delägares arbetsinsats ska 

anses uppfylla verksamhetskravet i den bemärkelsen att delägarens arbetsinsats ska ha 

haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget. Huruvida omfattningen av en 

delägares arbetsinsats ska anses ha haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen i före-

taget ska enligt förarbeten ses i relation till företagets omfattning och övriga omständ-

igheter. Det är i sammanhanget av vikt att understryka att det saknas legalt stöd för att 

i denna bedömning även beakta vinster som andra företag inom en ägarstruktur har rätt 

till. Det finns i vart fall mig veterligen inte någon praxis beträffande tillämpningen av 

57 kap. 4 § 1 st. IL som stöder ett sådant synsätt.111 Det är således GP-bolagens verk-

samhet och vinstgenereringen i dessa bolag som ska beaktas. Enligt LPA-avtalet är det 

ILP-bolaget som har rätt till avkastningen(vinsterna) på det kapital som ILP-bolaget 

investerat i LP-bolaget, vari bl.a. carried interest ingår. Huruvida dessa vinster kan 

förklaras mot bakgrund av omvärldsfaktorer eller nyckelpersonernas arbetsinsats är 

således inte av intresse att bedöma.  
 

GP-bolagens vinster består enbart av förvaltningsarvoden från LP-bolaget. Det kan 

argumenteras för att GP-bolagens verksamhet och därmed även dess vinstgenerering 

är avhängig de rådgivningstjänster som rådgivningsbolagen tillhandahåller. Det kan 

emellertid också argumenteras för att GP-bolagets styrelseledamöter själva är 

	  
111 I de mål som studerats verkar förvaltningsrätten vara av motsatt uppfattning eftersom att rätten i 
samtliga mål vid den aktuella bedömningen beaktat ägarstrukturens samlade vinster. Det kan i samman-
hanget också ifrågasättas varför SKV i detta avseende valt att driva linjen att nyckelpersonerna ska 
anses ha varit verksamma i GP-bolagen istället för i exempelvis ILP-bolagen. 
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investeringskunniga personer samt att det är det beslutsfattande ansvaret för förvalt-

ningen som är av betydelse för GP-bolagets vinstgenerering. Dessutom bör det enligt 

min mening inte anses vara nyckelpersonerna personligen utan rådgivningsbolagen 

som i detta sammanhang bör ses som uppdragstagare i förhållande till GP-bolagen och 

att det i så fall är rådgivningsbolagets tjänster som kan anses ha påtaglig betydelse för 

vinstgenereringen i GP-bolagen.  
 

Mot bakgrund av ovan kan sammanfattningsvis konstateras att den linje som SKV nu 

driver enligt min bedömning saknar legalt stöd, både vad beträffar att beakta nyckel-

personernas arbetsinsatser i rådgivningsbolagen respektive portföljbolagen vid pröv-

ningen om de ska anses ha varit verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen och 

att de aktuella arbetsinsatserna i så fall är tillräckligt omfattande för att nyckelperson-

erna ska anses ha varit verksamma i betydande omfattning i GP-bolagen.  

 
 

6. Avslutande kommentarer 

Det huvudsakliga syftet med framställningen har, i anledning av de rättsliga tvister 

som sedan 2010 pågått och fortfarande pågår beträffande beskattningen av nyckel-

personerna bakom  sverigebaserade private equity-fonder, varit att utreda vilket skatte-

subjekt som ska anses vara rätt skattesubjekt för inkomster i form av carried interest 

samt hur denna inkomstform ska klassificeras. Därutöver har utretts huruvida nyckel-

personernas inkomster från deras ägarbolag, vilket bl.a. omfattar inkomster i form av 

carried interest, kan anses omfattas av fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL eller inte.  
 

Private equity-fonder är uppbyggda genom komplicerade ägarstrukturer där det enligt 

avtal (LPA-avtal) förekommer ett vinstdelningssystem som berättigar ett av bolagen 

(ILP-bolaget) till en högre del av avkastningen på fondens vinster (carried interest) i 

förhållande till övriga investerare. Samtidigt framgår det i avtalet inte tydligt vilka 

orsaker som ligger bakom denna asymmetriska vinstfördelning. I en sådan situation 

där det också är tydligt att de personer som indirekt äger det bolaget (ILP-bolaget) som 

enligt avtalet har rätt till den asymmetriska vinstdelen, d.v.s. nyckelpersonerna, också 

arbetar heltid inom fondverksamheten är det enligt min uppfattning inte anmärknings-

värt att SKV börjar utreda frågan om beskattningen av denna vinstandel. Det är, som 
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påpekats innan, SKV:s uppgift att se till att skattskyldiga betalar rätt skatt för sina 

inkomster. Däremot är det givetvis av högsta vikt att detta sker inom legalitets-

principens ramar och att varken SKV eller rättstillämparen på förhand ”bestämt sig” 

för slutresultatet. Det finns annars en överhängande risk att det drivs en ensidig argu-

mentation till slutresultatets fördel, med bortseende från högst relevanta motargument 

vilket riskerar att rättssäkerheten i rättssystemet urholkas. I detta avseende bör SKV, 

både vad beträffar Nordic Capital-målet och pågående mål beträffande tillämpligheten 

av fåmansföretagsreglerna på nyckelpersonerna inkomster från sina ägarbolag (samt 

vid eventuella nya angreppssätt) ta sig en funderare om det faktiskt finns legalt stöd 

för det som verket gör gällande. 
 

I framställningen har av utredningen kunnat visas att det saknas legalt stöd att beskatta 

någon annan för inkomster i form av carried interest än den som civilrättsligt har rätt 

till den aktuella inkomsten, vilket i private equity-fonder är ILP-bolagen. När nyckel-

personerna i egenskap av indirekta ägare till ILP-bolagen, därefter uttar de aktuella 

inkomsterna i form av utdelning från sina ägarbolag har det också visats att det saknas 

stöd att beskatta dessa inkomster som något annat än just utdelning i inkomstslaget 

kapital. De slutsatser som dragits i denna del överensstämmer således med de som av 

kammarrätten fastslogs i Nordic Capital-målet. 
 

Vad beträffar fåmansföretagsreglernas eventuella tillämplighet på nyckelpersonernas 

utdelning från ägarbolagen, har det i utredningen visats att dessa genom en tolkning av 

rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”, enligt min bedömning inte kan anses 

tillämpliga. Förvaltningsrätten har emellertid varit av en annan uppfattning i näst intill 

samtliga av de 575 mål som hittills anhängiggjorts i förvaltningsrätten. Det ska 

emellertid noteras att resonemangen i dessa mål har vilat på samma bedömning 

beträffande rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”. Om kammarrätten eller HFD 

gör en annan bedömning i detta avseende kan således samtliga av de mål som förvalt-

ningsrätten avgjort till skattskyldigs nackdel upphävas, förutsatt att nyckelpersonerna 

enskilt överklagar de aktuella domarna, vilket det får antas att de kommer göra. Det är 

således med spänning den intresserade fortsättningsvis kan följa rättsutvecklingen i 

denna del.  
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