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6DPPDQIDWWQLQJ

I svensk skatterätt har man sedan mitten av 1970-talet valt att i vissa
avseenden särbehandla små aktiebolag jämfört med andra aktiebolag.
Bakgrunden till detta är att man velat behandla små företag lika, oavsett
bolagsform. Dessa regler vilar på en rad definitioner som leder in till andra,
materiella regler. Med tanke på de stora skattekonsekvenser dessa regler har,
har det varit intressant från företagares sida att på olika sätt komma runt
reglerna och mildra dess konsekvenser.

Detta arbete handlar om sådana fall där fåmansföretag gör transaktioner med
sina ägare som vanligen är att se som att företaget bär kostnader som
normalt är privata kostnader för företagaren. Regler som syftar till att
förhindra dessa transaktioner är schematiskt utformade för att täcka de
vanligaste fallen av kringgåendeförsök, men de innehåller en del
“systematiska luckor“ som gör det möjligt att ändå företa vissa sådana
transaktioner. Så är exempelvis fallet, under vissa bestämda förutsättningar,
om ett företag anskaffar fastigheter.
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)|URUG

Då Dina ögon vandrar från ord till ord, från mening till mening och från sida
till sida, skall Du veta att i detta arbete lämnar jag en del av min själ. Detta
examensarbete är kulmen på fyra och ett halvt års studier i juridik. Det är
min förhoppning att detta arbete är tillräckligt intressant och meningsfullt
för Dig att Dina ögon vandrar ända tills den sista punkten i den sista
meningen på den sista sidan.

För att få ut något av detta arbete måste man nog ha ett visst intresse för
skatterätt och de problem man kan möta i denna disciplin. Kanske läser
någon enstaka person dessa ord av något annat skäl, såsom någon form av
personlig anknytning till dess författare. Även om arbetet inte är direkt riktat
åt sådana läsare är det min förhoppning att även dessa kan förstå de problem
som illustreras.

Eftersom detta arbete är min första riktiga författarinsats som “publiceras“
och man aldrig säkert kan veta på vilken stig man kommer att vandra på i
livet, vill jag för alla eventualiteters skull passa på att dedicera detta arbete
till mina föräldrar, Lena och Kjell. Genom deras hjälp, inte minst i from av
ekonomisk hjälp, har mina studier och allmänna levnadssituation under
dessa fyra och ett halvt åren gjorts mycket enklare än vad som skulle kunnat
vara fallet. Ett tack går också till min handledare, Mats Tjernberg, som
förutom att han i tryckt form varit en av mina primära källor, bistått med
idéer och vinklingar från början till slutet och alltid varit tillgänglig när helst
jag behövt det.

Lund
21 December 1997

Marcus Jönsson
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ABL Aktiebolagslagen (1975:1385)
AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring
BrL Lagen (1991:614) om bostadsrätter
FTL Fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
JB Jordabalken (1970:994)
KL Kommunalskattelagen (1928:370)
LSK Lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Prop proposition
RegR Regeringsrätten
RSV Riksskatteverket
RÅ Regeringsrättens årsbok
SAL Lagen (1981:691) om socialavgifter
SIL Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
SN Skattenytt
SOU Statens offentliga utredningar
SRN Skatterättsnämnden
UppbL Uppbördslagen (1953:272)
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Det talas ibland om det svenska folkets urgamla rätt att beskatta sig självt.
Utan att med säkerhet veta om så verkligen är fallet kan man nog säga att få
länder, om några alls, diskuterar och debatterar skatter med sådan passion
som svenskarna. Oftast rör diskussionerna det höga “skattetrycket“. Sverige
har under lång tid varit världsmästare på att beskatta sina medborgarna.
Samma medborgare är förmodligen också världsmästare i att försöka
undvika dessa skatter.

I modern tid har dess försök varit mer intellektuellt krävande och juridiskt
raffinerade medan man på medeltiden gick avsevärt mer brutalt fram genom
att då och då mörda kungens skattefogdar. Om man är generös kan man se
denna utveckling som en utveckling mot ett högre stående samhälle. Statens
metoder för att driva in skatt har också utvecklats. Det grundläggande
kvarstår dock - det finns alltid ett intresse att undvika skatt i den mån så är
möjligt samtidigt som det ur ett kollektivt perspektiv finns ett behov att
staten kan driva in den skatt man föresatt sig, inte minst för att kunna hävda
skatternas legitimitet.

6\IWH��PnO�RFK�PHWRG

Detta arbete handlar om en avgränsad del av skatterätten - beskattningen av
småföretag, eller som den legala termen är, InPDQVI|UHWDJ. Man befinner sig
då i en särskilt “het“ del av skatterätten. Reglerna som här skall redogöras
för har ofta utsatts för skarpa angrepp medan andra har försvarat reglerna.
Man kan konstatera att de trots allt finns kvar.

Arbetet syftar till att EHVNULYD de regler som rör situationer där bolaget köper
egendom som helt eller delvis används av personer som har ett ägarintresse i
bolaget. Jag avser att visa på den systematik som råder och de konsekvenser
detta ger för den enskilde och företaget. Eftersom reglernas lydelse i viss
mån skiljer liknande situationer beroende på vem förvärv sker ifrån blir
detta en utgångspunkt. Så är nämligen fallet för fastigheter varför detta blir
utgångspunkten. Målet är dock alltid att regler skall utformas generellt
varför det i många avseende ändå blir en mer generell behandling.

När arbetet påbörjades under hösten 1997 var målet att arbetet skulle blir
huvudsakligen GHVNULSWLYW men under arbetets gång har jag konfronterats
med, som jag tycker, en rad systematiska krumbukter som jag ställer mig
frågande inför. På dessa ställen har jag försökt analysera orsakerna till dessa
“missförhållanden“ och angivit hur jag tycker att man skall tolka och
tillämpa dessa regler. Målet har då varit att ange en lösning som innebär att
systemet blir konsekvent och i viss mån rimligt. En av mina grundläggande
åsikter är att man i skatterätt, liksom i straffrätt, måste ställa högra krav på
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legalitet, särskilt när det gäller att ta hänsyn till den som “drabbas“ av
reglerna.

Metoden är ytterst konventionell. Arbetet bygger på litteraturstudier, studier
av rättsfall samt andra rättskällor. De huvudsakliga källorna, som nog
framgår av källhänvisningarna, är speciell litteratur om fåmansföretag. Jag
har disponerat arbetet så att först går jag igenom vissa grundläggande frågor
i skatterätten och glider sedan in på bakgrunden för särreglering för
fåmansföretag, för att sedan visa grunderna i beskattning för fastigheter och
bostadsrätter. Därefter behandlas regelmassan för fåmansföretagen innan jag
i ett särskilt avsnitt behandlar vissa frågor som rör ett parallellt regelsystem,
nämligen det om vissa koncernfrågor. Jag har valt att redovisa min kritik
löpande allteftersom olika rekvisit behandlas varför jag nöjer mig med att
vara kortfattad i avslutningen.
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6NDWWHV\VWHPHWV�|YHUJULSDQGH
V\VWHPDWLN

6NDWWHUHIRUPHQ�RFK�LQNRPVWVODJHQ

Det går knappast att författa en avhandling i skatterätt, vare sig den är stor
eller liten, utan att på ett eller annat sätt komma in på den skattereform som
kom 1991. Den kallas allmänt “århundradets skattereform“ och innebar
genomgripande förändringar i det svenska skattesystemet. Syftet var
framförallt att förenkla systemet och minska incitamenten för
skatteplanering. Samtidigt var målet att uppnå samhällsekonomisk
effektivitet och åstadkomma en god och rättvis fördelning. Arbete och
sparande skulle löna sig.1 Incitamenten till konsumtion med lånade pengar
skulle minska.

Att skattereformen nämns beror på att dess grundläggande systematiska
förändringar i systemet har stor betydelse även för detta arbete. Genom att
peka på de mest grundläggande förändringarna kan man ganska lätt
åskådliggöra varför det överhuvudtaget finns en problematik som särskilt rör
företag med ett fåtal ägare. För personer som är insatta i skatterättens
problem är denna problematik välkänd.

Den mest påtagliga skillnaden var att man halverade antalet inkomstslag för
fysiska personer från sex till tre (kapital, näringsverksamhet och tjänst), 17 §
KL, 1 § 2 mom SIL. För aktiebolag och de flesta juridiska personerna finns
endast näringsverksamhet kvar (1 § 3 mom SIL).

I princip skall all verksamhet som inbringar inkomst beskattas om den inte
uttryckligen är undantagen.2 19 § KL anger vissa inkomster som helt är
befriade från LQNRPVWskatt. Inkomst som inte är befriad hänförs till
respektive inkomstslag enligt de särskilda regler som finns för varje slag;
21-27 §§ KL, 1 § SIL för näringsverksamhet, 31-34 §§ KL för tjänst och 3,
24-31 §§ SIL för kapital. Inkomstslaget tjänst är en form av
uppsamlingsplats för inkomster som man inte kan hänföra till något av
andra.

Skatten är kommunal eller statlig. .RPPXQDO�VNDWW betalas av I\VLVN�SHUVRQ
på I|UYlUYVLQNRPVWHU, dvs tjänst och näringsverksamhet. Genomsnittet för
den kommunala skatten i landet är ca 31 %. Fysiska personer betalar utöver
en sk skiktgräns även VWDWOLJ�VNDWW på 25 %.3 Dessa skatteskalor gör att man

                                                
1 Pelin, s 45
2 RSV:s handledning s 35.
3 Skiktgränsen ändras beroende på basbeloppet och är för 1997 och 1998 års taxeringar 209
100 kr. Ursprungligen var den statliga skatten 20 % men ökades, tillfälligt sades det, genom
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talar om en (maximal) marginalskatt på 56 %. På kapitalinkomster betalar
fysisk person en statlig skatt på 30 % (10 § 3 st SIL). $NWLHERODJ och de
flesta andra juridiska personer betalar endast statlig skatt med 28 %, 1 § 3
mom och 10 a § SIL. Av lätt insedda skäl vill en skattskyldig hellre ha
inkomster av kapital än förvärvsinkomster i den mån detta är möjligt
eftersom det i de allra flesta fall är “billigare“.

Redan av namnet på inkomstslagen framgår GHOYLV vilka intäkter som hör
hemma i respektive inkomstslag. Gränserna dememellan är dock inte exakta.
Förutom olika skatteskalor finns också vitt skilda möjligheter för
kostnadsavdrag i olika inkomstslag.

För att det skall handla om näringsverksamhet krävs enligt 21 § KL att det är
fråga om en yrkesmässigt och självständigt bedriven verksamhet.
Yrkesmässigheten innebär att det skall föreligga varaktighet och ett
vinstsyfte. Till tjänst hänförs ersättning som utgått och som inte kan
hänföras till näringsverksamhet eller kapital, 31 §.

Till kapitalinkomst räknas löpande avkastning, vinster och andra intäkter
som härrör från egendom, såvida den inte är att se som inkomst av
näringsverksamhet (3 § 1 mom SIL). De mest framträdande
kapitalinkomsterna är räntor och utdelningar (löpande avkastning) och
reavinster. Vid gränsdragning mellan inkomstslag näringsverksamhet och
kapital görs bedömningen utifrån den ifrågavarande “egendomens art och
användning och verksamhetens grad av yrkesmässighet och varaktighet“.4

Denna gränsdragning har betydelse även för juridiska personer där
försäljningen av exv fastigheter (som inte är omsättningstillgångar)
EHUlNQDV enligt reavinstreglerna i 24-25 §§ SIL. Löpande kostnader får dras
av i näringsverksamhet vilka de i princip inte får i kapital.

)|UYlUYVNlOORU�RFK�LQNRPVWEHUlNQLQJ

Inom varje inkomstslag kan det finnas flera förvärvskällor, dvs källor från
vilka inkomster uppstår. Man kan t ex ha inkomster i kapital från både
utdelning på aktier och reavinst på försäljning av fastighet. Inkomsten i varje
förvärvskälla räknas för sig. Genom skattereformen ändrades antalet
förvärvskällor. I inkomstslagen tjänst och kapital finns numera endast en
förvärvskälla. För näringsverksamhet EHUlNQDV inkomsten för varje
förvärvskälla för sig men KlQI|UV ändå till en och samma förvärvskälla (18 §
KL, 1 § 3 mom SIL och 2 § 1 mom 5 st SIL).5

                                                                                                                           
speciallag till 25 % (den sk värnskatten), lag (1994:1852) om beräkning av statlig
inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar. Enligt 10 § SIL utgår dock
alltid minst 200 kronor i statlig skatt om den beskattningsbara inkomsten överstiger
brytpunkten (skiktgränsen).
4 RSV:s handledning, s 46.
5 Pelin, s 49. På så sätt finns möjligheten att kvitta vinst och förlust mot varandra i olika
förvärvskällor. I 18 § 4 st görs ett undantag för självständig näringsverksamhet i utlandet;
denna är en särskild förvärvskälla.
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Inkomsten EHUlNQDV separat för varje inkomstslag och varje förvärvskälla
för sig enligt de regler som gäller för varje inkomstslag. 20 § KL är en
allmängiltig regel om avdragsgilla kostnader som behandlas mer nedan.

)|UYlUYVLQNRPVWHU

Inkomst av tjänst och näringsverksamhet är alltså detsamma som
förvärvsinkomster (inkomst av arbete) för en fysisk person. Innan man s a s
slår i hop de två inkomstslagen skall de dock beräknas för sig.

I 21 - 27 §§ KL finns reglerna för inkomstslaget QlULQJVYHUNVDPKHW. 21 §
definierar och avgränsar inkomstslaget. 22 § tar upp vilka regler som gäller
för LQWlNWHU medan 23 - 24 §§ tar upp förutsättningarna för avdrag för
NRVWQDGHU. Inkomsten av I|UYlUYVNlOODQ är intäkterna subtraherat med
kostnader och ev avdrag för underskott (enligt lagen 1993:1539 om avdrag
för underskott i näringsverksamhet), 25 §. Enligt 27 § utgör inkomsterna av
förvärvskällorna LQNRPVW av näringsverksamhet.

Rent schematiskt är inkomstslaget WMlQVW uppbyggt på samma sätt. 31 §
definierar och avgränsar vad som ingår i tjänst. 32 § behandlar vad som är
intäkt och 33 § vad som är kostnader “för fullgörande av tjänst“. Vad som
återstår av intäkterna efter avdrag för kostnaderna är LQNRPVW av tjänst (34
§).

De schematiska likheterna till trots finns stora skillnader mellan
inkomstslagen. Detta gäller särskilt för avdragsrätten för kostnader;
kostnader i tjänst är avdragsgilla endast i begränsad omfattning. En skillnad
är även hur underskott behandlas. Underskott i näringsverksamhet är direkt
avdragsgill i näringsverksamhet (25 §) medan det i tjänst medges avdrag för
underskott först under följande år (34 §).6

Från de sammanlagda inkomsterna av näringsverksamhet och tjänst får man
göra vissa DOOPlQQD� DYGUDJ enligt 46 § KL, exv för vissa periodiska
underskott och underskott i (aktiv) näringsverksamhet m m. Därefter har
man den WD[HUDGH�LQNRPVWHQ, 47 § KL.

Den taxerade inkomsten minskas med allmänna egenavgifter (lag 1994:1744
om allmänna egenavdrag) som är 5,95 % samt grundavdraget (48 § KL).
Grundavdraget varierar mellan olika inkomstskikt och är 0,24 basbelopp (8
700 kr 1997) för det lägsta inkomstskiktet. Numera får man göra
grundavdrag både på kommunal och statlig inkomstskatt, 8 § SIL.7

När den taxerade inkomsten har minskats med de allmänna egenavgifterna

                                                
6 Förutsättningarna för vilka intäkter som ingår och vilka kostnader som är avdragsgilla är
mycket detaljerade och alltför omfångsrika för att ens ge någon översikt i detta arbete. För
mer läsning, se exv Pelin.
7 Pelin, s 61.
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och grundavdraget (i nämnd ordning) återstår den EHVNDWWQLQJVEDUD
inkomsten, 50 §.8 Det är på denna beskattningsbara förvärvsinkomst som
skatten tas ut, dvs kommunal skatt samt i de fall den beskattningsbara
inkomsten överstiger brytpunkten även statlig skatt (se ovan s 6).

.DSLWDO

Den beräkning som sker för kapitalinkomster är skild från den som gäller
förvärvsinkomster ovan. Vad som ingår i inkomstslaget kapital anges i 3 § 1
mom SIL.

$YGUDJ får göras för vissa kostnader enligt 3 § 2 mom SIL, bl a för
ränteutgifter och reaförluster. För reavinster och reaförluster finns särskilda
regler i 24 - 31 §§ SIL.9 I kapital råder i princip full kvittningsrätt.10

Intäkterna är som huvudregel skattepliktiga i sin helhet medan avdragsrätten
är begränsad för kostnaderna.11 Kvoteringsregeln anger att avdrag för
reaförlust medges till 70 % som KXYXGUHJHO (3 § 2 mom SIL).

Uppstår underskott i kapital medges skattereduktion gentemot bl a
inkomstskatter och fastighetsskatt. Reduktionen blir 30 % av underskottet
upp till 100 000 kr och med 21 % för överskjutande del (3 § 14 mom SIL
och 2 § 4 mom UppbL).

)nPDQVI|UHWDJDUHQV�NRVWQDGVSHUVSHNWLY

De nämnda formella skillnaderna mellan bolag och dess ägare till trots, så
betraktar nog de flesta fåmansföretagare bolagets kapital som sitt eget. De
har satsat sitt kapital i hopp om att få avkastning som minst motsvarar det de
fått om de satt in pengarna på ett kapitalkonto på en bank. Därmed är det
inte svårt att se att i så fall är också bolagets kostnader också företagarens
kostnader. För honom eller henne är en kostnad att se som en minskning av
kapitalet och utrymmet att ta ut kapital - åtminstone om han eller hon inte
tycker att det som erhålls i utbyte mot kostnaden inte är värt priset.

De höga skatterna har ofta varit föremål för kritik, även bland företag trots
att kostnaderna för anställda är avdragsgilla (23 § anv p 1 och anv p 19 KL).
Ett förenklat skolexempel skall åskådliggöra effekterna av lön jämfört med
utdelning.12

/|Q 8WGHOQLQJ
Utrymme 100 Utrymme 100

                                                
8 Sjöinkomster får också dras av enligt 49 §.
9 Dessa regler behandlas mer utförligt nedan.
10 Pelin, s 255.
11 Skälet till detta är att man ville minska incitamenten till att avyttra egendom som kanske
bara tillfälligtvis var värd mindre än när den förvärvades, dvs skatteplanering, Pelin, s 258.
12 I exemplet bortses från reglerna i 3 § 1 a-g mom och 12 mom SIL. Utgångspunkten är
vidare en kommunalskatt på 31 %. Exemplet är hämtat från Tjernberg, s 37.
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Sociala avgifter13 -25 Bolagsskatt -28
Lön 75 Utdelning 72
Skatt (ca 56 %) -42 Skatt (30 %) -21,6
1HWWR �� 1HWWR ����

/|QHI|UPnQHU��

För att uppnå neutralitet mellan olika löneformer har förmåner som utgår
p.g.a. anställning också gjorts skattepliktig i tjänst, 32 § 1 mom 1 st a) och
32 § anv p 3 KL. Dessa är ofta att se som minskningar av privata
levnadskostnader, dvs p.g.a. sådana förmåner minskar behovet för
löntagaren att få ut lön för att täcka sådana kostnader. I svensk skatterätt har
sedan länge gällt att privata levnadskostnader skall täckas med beskattade
medel. För företaget är sådana förmåner avdragsgilla som lönekostnad, 23 §
anv p 1 KL. Det som är beskattningsbart är själva dispositionsrätten.

Som princip gäller att förmåner skall värderas till marknadsvärde (42 § KL).
Med marknadsvärde avses det pris som förmånen skulle betinga på den ort
som förmånen åtnjuts på, vilket för boende innebär det normala hyrespriset
om sådant kan fastställas. Ibland får man använda angränsande orter som
utgångspunkt (42 § anv p 1 2 st KL). Se även nedan s 45.

I vissa fall kan en förmån vara sådan att den utgår till någon som formellt
sett inte är anställd men väl är aktieägare. I sådana fall är det principiellt
fråga om förtäckt utdelning med de följder detta får.15 Som skall visas nedan
blir vissa förmåner ändå att se som förmån som beskattas i tjänst därför att
reglerna i 32 § anv p 14 är tillämpliga. I nästa avsnitt visas att detta i sig får
ytterligare effekter.

Utgångspunkten är alltså att det inte skall löna sig att ta ut diverse förmåner i
stället för kontantlön. Konsekvensen skall vara neutral men det förutsätter
att värderingen av förmånen är ganska exakt. Så är nog inte alltid fallet, utan
i någon mån blir bedömningen schablonmässig trots att så egentligen inte
skall ske. Som exempel kan nämnas fastigheter som behöver repareras.
Sådana kostnader är avdragsgilla för företaget men drabbar så att säga inte
förmånstagaren annat än om förmånens värde ökar p.g.a. reparationen, vilket
inte alls behöver vara fallet.

Intressant är hur frågan bedöms om den anställde betalar marknadsmässig
hyra för en “bostadsförmån“. Utgår marknadsmässig hyra är det per
definition inte att se som en förmån. Det blir alltså fråga om ett förhållande

                                                
13 Sociala avgifter är avdragsgilla för företaget med 25 % vilket är en schablon, 23 § anv p
19 4 st KL.
14 I svensk skatterätt finns i princip tre typer av löneförmåner; sådana som är skattefria,
sådana som beräknas enligt schabloner (exv bilar) samt sådana som värderas till
marknadsvärde. Skattefria är sådana förmåner som ansetts som “nyttiga“ exv
personalvårdsförmåner (32 § 3 e mom KL), sedvanliga personalrabatter (3 f mom) m fl. Här
behandlas de skattepliktiga förmånerna som skall värderas utifrån marknadsvärdet.
15 Pelin, s 528 f.
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som är skilt från anställningsförhållandet. Naturligtvis finns samma problem
i att bestämma marknadsvärde som ovan angavs. Frågan är då hur man
betraktar ett sådant förhållande att en delägare/företagsledare i ett
fåmansföretag betalar marknadsmässig hyra för att bo i en fastighet som ägs
av företaget. I princip är det inte att se som en förmån eftersom en sådan
uthyrning är marknadsmässigt betingad (dvs uthyrningen är i princip
vinstgivande), men det ställer särskilda krav på att det verkligen är fråga om
marknadsmässig hyra. Samtidigt är driftskostnaderna avdragsgilla för
företaget. Ur företagets synvinkel är en sådan lösning i princip. En sådan
lösning torde i många fall vara lönsam för företagaren, så länge man
undviker reglerna i 32 § anv p 14 KL p.g.a. svårigheterna att fastställa ett
riktigt marknadsvärde.

6RFLDOD�DYJLIWHU

Utöver inkomstskatterna på den kontanta lönen och eventuella löneförmåner
tillkommer även sociala avgifter eller särskild löneskatt på
I|UYlUYVLQNRPVWHU. Särskild löneskatt utgår om den anställde är över 65 år
(enligt särskild lag, SFS 1990:659). Sociala avgifter är antingen
arbetsgivaravgifter eller, i fråga om egenföretagare, egenavgifter, 2 resp 3
kap SAL.16 En aktieägare som arbetar i sitt företag är att se som anställd.

De sociala avgifterna betalas in till staten av företagaren/företaget varje
månad. Arbetsgivaren innehåller också de preliminära skatterna och betalar
in dessa till skattemyndigheterna.17

De sociala avgifterna är alltså en kostnad för arbetsgivaren (med undantag
av allmänna egenavgifter). När en fåmansföretagare ser till effekterna av
transaktioner ingår de sociala avgifterna i beräkningen av skattekostnaderna
för transaktioner och diverse lösningar. Därmed blir det en fördyring för
honom (normalt) att göra transaktioner som leder till ökade sociala avgifter.
Å andra sidan ger de sociala avgifterna också förmåner till viss del (jfr dock
nedan s 36).

                                                
16 Egenavgifter och allmänna egenavgifter är inte samma sak även om båda räknas som
sociala avgifter. De allmänna egenavgifterna räknas på den enskildes lön medan det i fråga
om “vanliga“ egenavgifter är så att dessa betalas (bekostas) av näringsidkaren.
17 För 1997 är arbetsgivaravgifterna 32,92 %, egenavgifterna 31,25 %, särskild löneskatt
22,42 %.
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)nPDQVI|UHWDJVUHJOHUQDV�V\IWH
RFK�KLVWRULD

1970 sammankallade regeringen en utredning med sakkunniga för att se
över beskattningsreglerna för företag, den sk företagsskatteberedningen; Fi
1970:77. Uppdraget var mycket omfattande och utredningen kom med ett
antal delbetänkande varav det intressanta för detta arbete är det som
handlade om fåmansbolag, SOU 1975:57. Syftet med denna del av
utredningens uppdrag var att utreda hur man skulle komma till rätta med
skatteförmåner som utnyttjades REHK|ULJW genom skatteplanering via små
aktiebolag. Målet var att jämställa olika företagsformer rent skattemässigt,
inte att skärpa beskattningen.18 Utredningen utmynnade i prop 1975/76:79
och lagstiftning.

&LYLOUlWWVOLJD�DVSHNWHU

Problematikens kärna ligger i den grundläggande civilrättsliga uppdelningen
mellan fysiska och juridiska personer samt de skillnader som föreligger
mellan olika företagsformers skattskyldighet. Aktiebolag är både juridiska
personer och skattesubjekt. Enskilda firmor drivs av den fysiske personen
som är skattskyldig personligen för den inkomst som uppstår i firman.
Handelsbolag är juridiska personer men är inte skattesubjekt (53 § 2 mom
KL). Skattskyldighet för den inkomst som uppstår i dessa åläggs av dess
ägare.

Aktiebolag och deras ägare är rent formellt skilda åt. Det finns inga
minimiregler för antalet ägare i bolaget. Ägarens ansvar begränsas till den
kapitalinsats han gjort i bolaget.19 I enskilda firmor och handelsbolag svarar
ägaren personligen med hela sin förmögenhet. En ensam ägare kan alltså i
princip sluta vilka avtal som helst med sitt bolag. Är det fråga om ett
handelsbolag har en ägare dels en annan ägare att ta hänsyn till, samtidigt
som han i slutändan ändå beskattas personligen för (sin del) av resultatet.
Den formella skillnaden till trots så upplever en ensam ägare ofta bolagets
och sina personliga angelägenheter som ett enda. Denna är ofta en “illusion“
menade man i propositionstexten; något som framgår särskilt när avtal sluts
mellan parterna.20

Redan innan utredningen kom med sitt betänkande hade regler, särskilt i
aktiebolagsrätten, skapats för att försvåra att obehöriga skattevinster

                                                
18 Prop 1975/76:79 s 39 och SOU 1975:57 s 10 och 162. “Likformiga och rättvisa
taxeringar är målet för all taxeringsverksamhet.“
19 Ägarens ansvar utsträcks dock om han intar ställning som VD eller som styrelseledamot.
20 Prop 1975/76:79 s 39. Särskilt påpekades att det bara i aktiebolag var fritt att göra
inkomstuppdelningar mellan familjemedlemmar.
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uppstod.21 Den lägsta tillåtna gränsen för aktiekapital höjdes från 5 000 kr
till 50 000 kr. Det sk låneförebudet infördes också (12:7 ABL), vilket
innebar ett straffrättsligt förbud för aktieägare att låna pengar ur sitt bolag.
Detta begränsade möjligheterna till flertalet transaktioner som trots att de
inte var utformade som konventionella lån syftade till att ge ägare fördelar
på bolagets bekostnad. Inköp till bolaget för aktieägarens personliga syfte
kunde ses som ett lån från bolagets sida till honom. När beredningen
lämnade sitt delbetänkande till regeringen låg redan ett förslag till att skärpa
reglerna för apport vid bildande av bolag och nyemission. Endast egendom
som var till nytta för aktiebolaget skulle få tillföras bolaget.22

8WUHGQLQJHQ�RFK�SUREOHPVWlOOQLQJHQ

Man fann att de dåvarande reglerna för aktiebolag, både aktiebolagsrättsliga
och skatterättsliga, utnyttjades i stor utsträckning för att uppnå skattefördelar
som inte varit avsedda. Missbruket hade stegrats från början av 1960-talet.
Från 1960 till 1973 tredubblades antalet aktiebolag i Sverige. Genom att
bilda aktiebolag kunde inkomster som normalt var hänförliga till
arbetsinkomst placeras i bolaget.23 Aktiebolag gynnades även på så sätt att
ägaren kunde betala närstående och sig själv lön och låta pengar som han
eller hans närstående inte behövde för sin försörjning stanna kvar i bolaget
som vinst till bolagsbeskattning.24 Enskilda näringsidkare kunde inte betala
närstående lön och inte heller konsolidera sitt företag genom att låta pengar
stanna i rörelsen. För delägare fanns en viss begränsad möjlighet att betala
närstående lön, men inte heller dessa kunde konsolidera sitt företag. Därmed
uppstod ofta stora effekter p.g.a. den progressiva beskattningen.25

Utnyttjandet av aktiebolagsformen gick utöver gränserna för vad som var
egentligt företagande, menade man. Förutom ett finansiellt bortfall för
statskassan så ledde det stora antalet nyregistrerade aktiebolag till starka
påfrestningar på skattemyndigheterna. Resurserna var inte tillräckliga för att
nå målet att uppnå en “effektivt fungerande fåmansbolagstaxering“.26

Statistiska undersökningar visade att 85 % av alla aktiebolag skulle utgöra
fåmansbolag enligt den definition som föreslogs. Hälften av dessa
redovisade inte någon beskattningsbar inkomst och ytterligare 25 %

                                                
21 SOU 1975:57 s 44 f.
22 SOU 1975:57 s 116 och prop 1975/76:79 s 85f. Åtgärderna bedömdes dock inte som
tillräckliga.
23 SOU 1975:57 s 63.
24 Prop 1975/76:79 s 36 f.
25 SOU 1975:57 s 57 och prop 1975/76:79 s35 f. Numera har förändring skett för
handelsbolag och enskilda firmor genom bl a möjligheten att få tillfälliga skattekrediter
genom lagen om expansionsmedel.
26 SOU 1975:57 s 9. Lagutskottet, Lu 1973:41, erinrade om svårigheterna för
skattemyndigheter med kontroll av verksamheter som bolagiserats i fåmansbolag.
Förbättringar och utökade befogenheter för myndigheterna kom till stånd men utbredda
kontroller krävde väldigt stora arbetsinsatser och därmed också höga kostnader, SOU
1975:57 s 45 f.
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redovisade en inkomst med högst 1 000 kr.27 Dessutom visade
undersökningar på klara brister i efterlevnaden av diverse redovisningsregler
såsom att lämna resultat- och balansrapporter till behöriga myndigheter,
upprättande av revisions- och förvaltningsberättelser.28

Det var främst i fråga om kunskapsintensiva verksamheter som
skatteförmånerna kunde uppnås, dvs verksamheter som drevs utifrån
ägarens särskilda individuella kvalifikationer t ex konsultföretag. Sådana
typer av företag kräver vanligtvis inte särskilt stora kapitalinsatser. Några
anställda utöver ägaren fanns vanligen inte i dessa företag och i den mån så
var fallet, handlade det om arbetsuppgifter av mindre kvalificerat slag
syftandes till att biträda ägaren.29

Särskilt problematiskt var det att det inte fanns några direkta regler i
skattelagstiftningen som tog sikte på köp- och försäljningstransaktioner
mellan bolag och dess ägare. Viss praxis fanns dock. Egendom som inte
behövdes i rörelsen ansågs inte få behandlas som rörelsetillgångar, vilket
fick konsekvensen att avdrag inte fick göras (jfr 20 § KL). Avdrag fick göras
för nyttig egendom men om den anskaffats från bolagets ägare beskattades
denne som förtäckt utdelning eller lön om priset översteg marknadsvärdet.
Transaktionerna var emellertid svåra att upptäcka enligt de då befintliga
deklarationsrutinerna.30 Därmed kom sådana transaktioner oftast att släppas
igenom med konsekvens att företaget kunde göra värdeminskningsavdrag
samtidigt som aktieägarens behov av lön för konsumtion minskade då
egendom som han behövde ändå fans inom hans räckhåll. Med tanke på de
stora summor det handlar när det gäller fastigheter var det extra lockande att
placera fastigheter i bolag varpå man kunde dra av de löpande kostnaderna
och göra värdeminskningsavdrag. Generellt så sålde aktieägaren fastigheten
till sitt bolag för ett pris som gjorde att han inte behövde skatta för någon
realisationsvinst. Samtidigt fick bolaget ett högre avskrivningsunderlag.
Utredningen menade att den första förutsättningen för att komma till rätta
med problemet var att utöka uppgiftsskyldigheten för ägaren och bolaget.31

Inköp till bolaget av egendom som inte var direkt nödvändig för rörelsens
drift och således anskaffats för företagarens personliga användning skulle
beskattas hos denne i inkomstslaget tjänst. Företaget fick inte göra avdrag

                                                
27 Prop 1975/76:79 s 38. Statistiken byggde på 1971 års taxering.
28 SOU 1975:57 s 52.
29 SOU 1975:57 s 63. Utredningen ifrågasatte till och med om “en juridisk konstruktion
såsom aktiebolag skall få skjutas in emellan verksamheten och dess utövare.“ Man avstod
från att föreslå en sådan lösning då den skulle bli mycket svårhanterlig ur praktisk
synvinkel.
30 SOU 1975:57 s 113.
31 Prop 1975/76:79 s 57. Förslaget kom att få tre delar; en ODJVWLIWQLQJVGHO vars syfte var att
motverka förfaranden som var tillåtna i civilrätten men som gav oacceptabla
skattekonsekvenser; en DQYLVQLQJVGHO som skulle komplettera lagreglerna och en
LQIRUPDWLRQVGHO som utökade upplysningsplikten för företag och företagare, prop
1975/76:79 s 34.
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för anskaffning och värdeminskning eller ens vid reaförlust vid senare
försäljning.

Statsmakten nöjde sig emellertid inte med HQ utredning och följande
lagstiftning. 1980 års företagsNRPPLWWp (B 1979:13) fick också uppdraget att
se över fåmansföretagsreglerna. Detta utmynnade i ett betänkande i SOU
1989:2. Utredningen kom till för att undersöka hur reglerna fungerat i
praktiken. Det förutsattes dock hela tiden att det någon form av särreglering
skulle finnas kvar. Vidare skulle man se om det fanns möjlighet att nyansera
reglerna så att endast de kommersiellt omotiverade transaktionerna
träffades.32 I samband med nämnda skattereform flyttades reglerna till
inkomstslaget tjänst, då inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet togs
bort. Reglerna har genomgått en del förändringar, varav den senaste skedde
1993. I 32 § anv p 15 infördes också en regel om att lån i strid med
låneförbudet i 12:7 ABL skall beskattas i tjänst för förmånstagaren.

                                                
32 SOU 1989:2 s 60.



16

%HVNDWWQLQJ�DY�IDVWLJKHWHU�RFK
ERVWDGVUlWWHU

3ULYDWERVWDGVIDVWLJKHW�HOOHU�QlULQJVIDVWLJKHW�±

IDVWLJKHWHUV�VNDWWHQDWXU

Alla som på något sätt studerat juridik sammanhängande har konfronterats
med uppdelningen av egendom på fast och lös egendom. Skatterätten har
emellertid ett eget (internt) fastighetsbegrepp som är viktigt.

Detta skatterättsliga fastighetsbegrepp är vidare än det rent civilrättsliga.
Utöver civilrättens begrepp som inbegriper mark, allmänna
fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör ingår även
byggnad på annans mark, tomträtt m m.33

5 § KL delar upp fastigheter i två skatterättsliga kategorier;
SULYDWERVWDGVIDVWLJKHWHU och QlULQJVIDVWLJKHWHU. Paragrafen definierar
begreppet privatbostadsfastighet positivt - allt annat är näringsfastighet.
Uppdelningen har betydelse både för den löpande beskattningen och
reavinstbeskattningen. För näringsfastigheter gäller de utökade
avdragsmöjligheterna som angivits ovan.

3ULYDWERVWDGVIDVWLJKHW är:
• Småhus med mark som utgör småhusenhet
• Småhus på annans mark
• Småhus inrättat till bostad åt en eller två familjer, med tillhörande

tomtmark på lantbruksenhet. 34

Definitionen av vad som är VPnKXV görs enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), 5 § 3 st KL. För att hus skall klassificeras som småhus krävs
att byggnaderna är inrättade till bostad åt HQ�HOOHU�WYn familjer, FTL 2:2. 2:3
FTL anger att hus klassificeras utifrån det ändamål det till övervägande del
är inrättat för eller används till.35

När man väl kommit fram till att man har att göra med ett småhus enligt
FTL:s definition skall man bedöma om det handlar om en SULYDWERVWDG
(märk skillnaden jämfört med begreppet privatbostadsfastighet). Denna
bedömning görs utifrån hur stor del av \WDQ som används som

                                                
33 RSV:s handledning, s 535 f.
34 Är det fråga om en obebyggd tomt anses det vara privatbostadsfastighet om denna avses
bebyggas med privatbostad.
35 2:2 FTL räknar upp de olika byggnadstyperna som finns, av vilka småhus är en. Andra
sådana är t ex hyreshus och industribyggnad.
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permanentbostad eller fritidsbostad av ägaren, 5 § 2 st KL. Är det fråga om
ett HQIDPLOMVKXV krävs att huset används till övervägande del som bostad. Är
det fråga om WYnIDPLOMVKXV krävs istället användning till “väsentlig del“.36

En fastighet kan omklassificeras p.g.a. skiftad användning, antingen i
samma ägares hand eller efter en överlåtelse. 5 § 6 st innehåller en
tröghetsregel som ger den skattskyldige respit från att fastigheten
omklassificeras till näringsfastighet. Denna respit är satt till två år. Ägaren
kan välja att göra en sådan omklassificering tidigare.37 En DYVHGG
DQYlQGQLQJ kan få betydelse i vissa fall när en det gäller en näringsfastighet
som skall användas på annat sätt. Det räcker dock inte med påstående om att
hus skall användas på visst sätt utan det måste på något sätt framgå att
ägaren (eller närstående) kommer att bebo huset inom överskådlig tid, exv
genom familjens förhållande, arbetsförhållande etc.38

Det är emellertid inte bara användningen av fastigheten som har betydelse
för hur den klassificeras. 9HP�VRP�lJHU�GHQ�VSHODU�RFNVn�UROO. Är det ett
DNWLHERODJ som äger fastigheten är denna en näringsfastighet eftersom
aktiebolag endast har inkomstslaget näringsverksamhet.

Ägs fastigheten av en fysisk person kan fastigheten alltså vara antingen
näringsfastighet eller privatbostadsfastighet. Denna uppdelning har
framförallt betydelse för den löpande beskattningen, vilket framförallt beror
på de regler som gäller för inkomstslagen näringsverksamhet och kapital.
Reavinstbeskattningen sker dock normalt i kapital, såvida det inte handlar
om yrkesmässig försäljning av fastigheter, se 3 § 1 mom SIL. Vad beträffar
aktiebolag sker visserligen beskattningen i inkomstslaget
näringsverksamhet, men reglerna i 24 - 25 §§ SIL används om fastigheten är
en anläggningstillgång, 25 § 5 mom SIL. Som nedan beskrivs återläggs dock
vissa delar av medgivna avdrag till inkomstslaget näringsverksamhet när det
handlar om realisation av näringsfastighet.

'HQ�O|SDQGH�EHVNDWWQLQJHQ

/|SDQGH�EHVNDWWQLQJ�DY�SULYDWERVWDGVIDVWLJKHW

En fastighetsägare kan ha två typer av O|SDQGH LQWlNWHU från en
privatbostadsfastighet; intäkt från XWK\UQLQJ (upplåtelse) samt intäkt av

                                                
36 Med övervägande del avses i praktiken mer än 50 % av totala ytan (dvs bostadsyta och
biyta), RSV:s handledning, s 539. Väsentlig del är mindre än övervägande del; man räknar
med 40 %, prop 1990/91:54 s 192.
37 Ändras fastighetens användning från näringsfastighet till privatbostadsfastighet, dvs den
omvända situationen, finns ingen tröghetsregel. Avskattning skall emellertid göras (se nedan
avsnitt löpande beskattning av näringsfastighet).
38 Stycket bygger på uttalanden i prop. 1989/90:110 s 500, 645 och prop. 1990/91:54 s 189-
191 samt RSV:s handledning, s 542 f.
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försäljning av “alster eller naturtillgångar“. Dessa intäkter tillhör
inkomstslaget kapital, 3 § 3 mom 2 st SIL.

Till skillnad från vad som gäller för näringsfastighet (se nedan) beräknas
inte något I|UPnQVYlUGH�I|U�lJDUHQV�HJQD�EUXN av en privatbostadsfastighet,
3 § 1 mom 1 st SIL (jfr 22 § anv p 1 5 st KL).39 Detta uppvägs av det faktum
att fastighetsägaren måste erlägga fastighetsskatt (se nedan fastighetsskatt).

Från intäkten får ägaren göra DYGUDJ med 4 000 kr per
privatbostadsfastighet.40 Utöver dessa får avdrag göras med 20 % av
hyresintäkten om småhuset innehas med äganderätt. Avdrag medges dock
aldrig med mer än den faktiska kostnaden och inte heller högre än intäkten,
3 § 3 mom 3 st SIL.

/|SDQGH�EHVNDWWQLQJ�DY�QlULQJVIDVWLJKHW

Beskattningen av näringsfastigheter följer i princip de vanliga reglerna för
inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomsten av näringsverksamhet
beräknas på bokföringsmässiga grunder, 24 § KL, vilket innebär att det här
anges under vilket år intäkter och kostnader skall redovisas.

,QWlNWHU
Frågan om vilka LQWlNWHU som hänförs till förvärvskällan är emellertid
intressant. 22 § säger att det som kommit näringsidkaren till godo är intäkt
av näringsverksamhet, vilket är en ganska vid definition. 19 § undantar vissa
intäkter helt från skatteplikt. I detta sammanhang handlar det främst om
intäkter för uthyrning av fastigheten.

Det finns ingen uttrycklig regel i lagen om att värde av näringsidkarens HJQD
ERVWDGVI|UPnQ skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
Beskattning i dessa fall följer av uttagsbeskattningsregeln i 22 § anv p 1 5 st
KL. Används bostaden som personalbostad för annan blir hyresvärdet
förmån för den anställde och lönekostnad (avdragsgill) för näringsidkaren.41

Vidare skall som intäkt i näringsverksamhet tas upp YLVVD� JMRUGD� DYGUDJ
när försäljning sker (22 § anv p 5 KL) (se nästa stycke) och vid avskattning
då fastighet omklassificeras från näringsfastighet till privatbostadsfastighet
(22 § anv p 6 KL).

.RVWQDGHU
Beträffande NRVWQDGHU är läget lite mer komplicerat. Vidden av vad som är
kostnader är inskränkt jämfört med vad som är intäkter så att säga. De
grundläggande reglerna i inkomstslaget gäller normalt även för

                                                
39 Enligt propositionen leder inte heller närståendes brukande till förmånsbeskattning.
Vidare jämställs utlåning, dvs utan krav på motprestation, med eget bruk, prop 1989/90:110
s 700
40 Äger två makar fastigheten gemensamt får de göra avdrag med 2 000 kr vardera.
41 32 § 1 mom 1 st a) respektive 23 § anv p 1. Nämnas bör också att i fåmansföretag, är
ägaren oftast också anställd varför regeln L�SULQFLS är tillämplig.
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näringsfastigheter, 20 och 23 §§ KL. Till dessa hör bl a kostnader för
personal, anskaffande av varor, reparationer, underhåll och
värdeminskningar av anläggningstillgångar, 23 § anv p 1 KL. De särskilt
intressanta kostnaderna för näringsfastighet torde vara driftskostnader såsom
reparationer, underhåll etc samt värdeminskningarna. Det går alltså att få
avdrag för renhållning, sophämtning m m för näringsfastighet, vilket inte går
för privatbostadsfastighet.

5HSDUDWLRQHU�RFK�XQGHUKnOOVNRVWQDGHU är direkt avdragsgilla (23 § anv p
3 KL), medan kostnader för I|UElWWULQJVDUEHWHQ aktiveras och dras av med
årliga YlUGHPLQVNQLQJVDYGUDJ (23 § anv p 6 5 st KL). Avgränsningen
mellan dessa begrepp är inte helt enkel, men viss ledning kan fås i 22 § anv
p 5 6 st KL.

Reparation är sådant arbete som sker för att nWHUVWlOOD eller YLGPDNWKnOOD en
byggnad i Q\E\JJQDGVVNLFN. Åtgärderna skall vara Q|GYlQGLJD och avse
delar som normalt behöver bytas ut en eller flera gånger under en byggnads
livslängd.42

När det handlar om förbättringsarbeten medges alltså inte avdrag omedelbart
- inte heller till den del av kostnaden det skulle kostat att återställa
byggnaden i ursprungligt skick. Med förbättringsarbete avses ny-, till- och
ombyggnad samt YlUGHK|MDQGH reparationer och underhåll.

I fråga om värdeminskningsavdrag (avskrivning) skiljer man mellan fall som
rör E\JJQDGHU�� LQYHQWDULHU�� PDUNDQOlJJQLQJDU m m. Avskrivningar på
byggnader regleras i 23 § anv p 6. I regelns 2 st finns detaljerade
bestämmelser för vad som räknas in i anskaffningsvärdet.43 RSV S 1996:6
anger avskrivningssatsen som 2 % per år för småhus.

I 23 § anv p 27 KL finns en speciell regel som ger avdrag för kostnader i
näringsverksamhet om det är fråga om en privatbostad. Avdrag medges för
skälig del av hyra, värme etc och annat som är omedelbart betingade av
rörelsen. Det krävs dock att det är fråga om en för ändamålet särskilt inrättad
del av privatbostaden. I 2 st anges vissa möjligheter till avdrag för kostnader
fastän villan inte är särskilt inrättad. Det krävs dock att arbete utförts i
bostaden i minst 800 timmar under beskattningsåret.

5HDYLQVW

Vid försäljning av fastighet uppstår en vinst eller förlust som hänförs till
inkomstslaget kapital för fysiska personer, såvida det inte är fråga om en
fysisk person som säljer fastigheter yrkesmässigt (3 § 1 mom SIL). Är det en
juridisk person som säljer fastigheten sker EHUlNQLQJHQ normalt enligt

                                                
42 RSV:s handledning, s 550f.
43 Detaljer som skall skrivas av enligt andra regler, såsom inventarier, ingår alltså inte i
avskrivningsunderlaget.
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reavinstreglerna, men beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. De
allmänna reglerna om reavinst i 24 § SIL samt specialreglerna för fastigheter
i 25 § SIL är tillämpliga.

*HPHQVDPPD�UHJOHU

För att reavinst (eller förlust) skall uppstå krävs en försäljning, en avyttring.
24 § 2 mom anger vad som menas med DY\WWULQJ, dvs onerösa överlåtelser.
Andra exempel är apport, expropriation, delavyttring,
nyttjanderättsupplåtelse på obegränsad tid m m. Därmed är en det fråga om
en i princip skattskyldig reavinst när en delägare i ett aktiebolag överför en
fastighet till bolaget.

Det går dock inte att framkalla ett avdrag för reaförlust genom att avyttra
egendom under PDUNQDGVYlUGHW, såvida det inte framgår att överlåtaren inte
haft för avsikt att öka mottagarens förmögenhet, 24 § 3 mom.44

Man bör också nämna NRQWLQXLWHWVSULQFLSHQ (24 § 1 mom 3 st KL). Har
äganderätten övergått genom annat fång som inte är oneröst, exv gåva, tar
övertagaren över den förra onerösa övergångens anskaffningskostnad samt
förbättringsarbeten. I vissa sammanhang kan frågan dyka upp om en
transaktion skall ses som gåva eller köp. I fråga om fastigheter gäller den sk
KHOKHWVSULQFLSHQ, vilken säger att om vederlaget är lika med (eller högre) än
taxeringsvärdet är det fråga om köp - annars är det gåva.

5HDYLQVW�SULYDWERVWDGVIDVWLJKHW��

+XYXGUHJHOQ
Vid försäljning av privatbostadsfastighet kan flera olika regler tillämpas.
Huvudregeln, som gäller om avyttring skett efter 8 september 1993, leder till
som att hälften av vinsten är skattepliktig (och vid förlust avdragsgill).

9LQVW� �I|UVlOMQLQJVLQWlNW���RPNRVWQDGVEHORSS, 24 § 1 mom 1 st SIL.

)|UVlOMQLQJVLQWlNWHQ är köpeskillingen med avdrag för
försäljningskostnader såsom provisioner etc, som alltså inte ingår i
omkostnadsbeloppet.

2PNRVWQDGVEHORSSHW är anskaffningskostnaden (ingångsvärdet) och

                                                
44Momentet gäller enligt förarbetsuttalanden dock inte om avyttringar skall redovisas i
näringsverksamhet (prop 1989/90:110 s 711), vilket kan ifrågasättas ur legalitetssynpunkt
eftersom detta inte sägs i regeln. I praktiken torde en beskattning ändå ske med tanke på
uttagsbeskattningsreglerna i 22 § anv p 1 4 - 7 st KL, men det finns skillnader i reglernas
utformning med tanke på undantag (särskilda skäl) samt bevisning (gåvoavsikt). Hur man
skulle göra i ett konkret fall av normkonflikt kan jag inte ge något svar på här.
45 Frågor rörande ersättningsbostäder och uppskovsbelopp enligt lagen 1993:1469 om
uppskovsavdrag behandlas inte här. Uppskov ges enligt denna lag i vissa fall då den som
säljer bostad inom viss tid anskaffar ersättningsbostad. De situationer som behandlas här är
framförallt sådana där personer bor kvar i samma fastighet fast de sålt den.
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förbättringskostnader som lagts ner under innehavstiden. I
anskaffningskostnaden ingår (den egna) köpeskillingen, stämpelskatt,
lagfartskostnad etc.

Man åsyftar här den verkliga anskaffningskostnaden. En alternativ
DQVNDIIQLQJVNRVWQDG finns i 25 § 9 mom SIL i fall där fastigheten anskaffades innan
1952. En fastighet anses aldrig anskaffad tidigare än 1952. Värdet sätts till 150 % av
taxeringsvärdet för 1952. I stället för taxeringsvärdet kan man här använda det
verkliga värdet, om man visar att detta överstiger 150 % av taxeringsvärdet.

)|UElWWULQJVNRVWQDGHU avser ny-, till- och ombyggnader samt
YlUGHK|MDQGH reparationer och underhåll. Villkoret är att kostnaden uppgått
till minst 5 000 kr på ett år och då det är fråga om reparation och underhåll
även att de är högst 5 år gamla vid avyttringen, 24 § 1 mom 1 st och 25 § 4
mom 1 st SIL.46

gYHUJnQJVUHJHOQ��

Förutom den nya huvudregeln finns i övergångsreglerna (p 4) till SIL finns
särskilda regler för reavinster av fastigheter. För att de skall vara tillämpliga
gäller att fastighet förvärvats före 1991 och säljs mellan 1991 och utgången
av 1999.48 I stället för att enligt ovan redovisad regel, är dock hela vinsten
skattepliktig. Övergångsregeln är emellertid inte tillämplig när en delägare i
ett fåmansföretag eller närstående säljer fastigheten till sitt fåmansföretag,
vilket är mycket viktigt i sammanhanget.

Det omkostnadsbelopp som skulle gällt vid en försäljning vid utgången av
1990 enligt då gällande regler får ökas med förbättringskostnader som lagts
ner mellan 1991 och försäljningen enligt nu gällande regler. För
förbättringar och värdehöjande reparationer/underhåll var beloppsgränsen 3
000 kr och utan någon tidsgräns för reparationer. Fanns bostadsfastighet
taxerad till minst 10 000 kr medges ett avdrag med ett fast tillägg om 3 000
kr för varje påbörjat kalenderår under innehavet, dock tidigast från 1952 och
senast 1980. När man beräknar RPNRVWQDGVEHORSSHW får man vidare räkna
upp detta med index med åtta års förskjutning.49

När man använder övergångsregeln kan man också beräkna
DQVNDIIQLQJVNRVWQDGHQ på olika sätt. Förvärvades fastigheten innan 1952
(alternativregel I) anses den anskaffad detta 1952 varpå man får använda
150 % av taxeringsvärdet som anskaffningskostnad (ingångsvärde).50

Skedde anskaffningen innan 1970 års utgång kan man använda 133 % av

                                                
46 Kostnader anses nedlagda det år då faktura/räkning erhållits, 25 § 4 mom 1 st sista
meningen.
47 Se Pelin, s 291 ff.
48 Med förvärv som skett innan 1991 anses sannolikt att det senaste onerösa förvärvet som
skall ha skett innan 1991, prop 1989/90:110 s 728.
49 Sker anskaffningen 1976 får man använda indexbeloppet för 1984.
50 Är det verkliga anskaffningsvärdet högre än detta får det användas om den skattskyldige
visar att så är fallet. Används denna regel blir alltså indextalet för 1960 giltigt.
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detta års taxeringsvärde som anskaffningskostnad om fastigheten innehatts
minst 20 år (alternativregel II).51

5HDYLQVW�QlULQJVIDVWLJKHW

Säljer fysisk person en näringsfastighet sker beskattningen i kapital om det
handlar om en icke-yrkesmässig försäljning, 25 § 5 mom SIL.52 Är det ett
aktiebolag som säljer fastigheten, som alltså då är näringsfastighet av
naturen, sker beskattningen naturligtvis i näringsverksamhet, 1 § 3 mom
SIL. Huvuddelen av reglerna i 24 och 25 §§ är dock tillämpliga vid
EHUlNQLQJHQ som ovan nämnts.

22 § anv p 5 1 st anger att vissa medgivna avdrag skall tas upp som LQWlNW av
QlULQJVYHUNVDPKHW, sk återläggning.53 Värdeminskningar som är gjorda
under innehavstiden tas upp i näringsverksamhet i sin helhet.54

Värdehöjande reparationer och underhåll som skett under fem år innan
avyttringen återförs också till näringsverksamhet. Det finns alltså ett
samband mellan regeln i 22 § anv p 5 1 st som gäller vad som tas upp som
intäkt av näringsverksamhet vid en försäljning av fastigheten och de
kostnader som tagits upp löpande som avdrag i 23 § anv p 3 o 6).

Liksom för privatbostadsfastighet (se ovan s 20) finns två regler för
reavinstberäkningen, en huvudregel och en övergångsregel. Enligt
huvudregeln minskas försäljningsintäkten (köpeskillingen minus
försäljningskostnader) med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet
består av anskaffningskostnad och förbättringskostnad. Som
förbättringskostnad räknas även utgifter för värdehöjande reparation och
underhåll som skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet (dvs med de
begränsningar i fråga om tid och belopp som gäller enligt ovan s 21).55

Enligt 25 § 11 mom SIL är 90 % av vinsten skattepliktig och 63 % av
förlusten avdragsgill för fysiska personer. För juridiska personer är 90 % av
vinsten och förlusten skattepliktig respektive avdragsgill.

Övergångsregeln är även den densamma som ovan (s 21). Man får alltså
räkna upp det omkostnadsbelopp som skulle gällt vid en försäljning vid
utgången av 1990 med indexuppräkning med åtta års förskjutning. Till
omkostnadsbeloppet läggs även förbättringar under 1991 fram till

                                                
51 Det finns även en tredje alternativregel som gäller vid arv och dödsfall. Det är fritt för
den skattskyldige att välja regel om förutsättningar finns för detta, se RSV:s handledning s
593 ff.
52 Handlar det om en försäljning av en fastighet som är omsättningstillgång sker
beskattningen enligt reglerna i näringsverksamhet.
53 Övergår näringsfastighet till att bli privatbostadsfastighet sker också återläggning enligt
22 § anv p 6 KL.
54 Denna regel gäller med en begränsning. Värdeminskningsavdrag tas inte upp i
näringsverksamhet till den del de motsvarar verklig värdenedgång, Pelin, s 303.
55 Även för näringsfastigheter gäller regeln i 25 § 9 mom SIL om alternativt
anskaffningsvärde (se s 21).
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avyttringen enligt nu gällande regler. Omkostnadsbeloppet enligt de gamla
reglerna reduceras med medgivna värdeminskningsavdrag. Dessa
värdeminskningsavdrag räknas också med index.

När övergångsregeln för näringsfastigheter används är 100 % av vinsten
skattepliktig och 70 % av förlusten avdragsgill.

%RVWDGVUlWWHU

Detta avsnitt tar upp samma frågor som tagits upp ovan angående
fastigheter. Reglerna är i de allra flesta fall desamma med vissa speciella
avvikelser. Genomgången är därför översiktlig.56

Bostadsrätter regleras i lagen (1991:614) om bostadsrätter (BrL). Tidigare
kunde bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag bildas enligt
(dåvarande) lagar om ekonomiska föreningar och aktiebolagslagen. Dessa
fortlever enligt övergångsregler i BrL. I skatterätten gör man heller ingen
skillnad i detta avseende. Man skiljer dock mellan sk äkta och oäkta
bostadsföretag av vilka här endast behandlas äkta. Andelar i oäkta
bostadsföretag behandlas som aktier, vid en försäljning 27 § SIL och vid
löpande utdelning 3 § 1 mom SIL.

Definitionen av äkta bostadsföretag finns i 2 § 7 mom SIL. Med detta avses
ekonomisk förening (bostadsrättsförening eller bostadsförening) och
aktiebolag (bostadsaktiebolag) vars verksamhet helt eller delvis57 går ut på
att bereda medlemmar/ägare bostäder i hus som ägs av bostadsföretaget.

Föreningens intäkt hänförs till näringsverksamhet. Som intäkt tas ett
schablonbelopp upp om 3 % av fastighetens taxeringsvärde, 2 § 7 mom 2 st
SIL. Avdrag från schablonintäkten medges bara för “ränta på lånat, i
fastigheten nedlagt kapital“, återbetalning av statligt räntebidrag och
tomträttsavgäld. Andra kostnader, såsom för drift och värdeminskning får
inte dras av från denna intäkt. Dock gäller vanliga regler för övriga intäkter
och kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet.

För medlemmens del är bostadsrätten antingen privatbostad eller så ingår de
i näringsverksamhet, 5 § 4 st samt 22 § anv p 5 2 st KL.

/|SDQGH�EHVNDWWQLQJ�DY�ERVWDGVUlWW

I fråga om den löpande beskattningen är reglerna principiellt desamma som
för fastigheter (se ovan). Något förmånsvärde för ägarens egna bruk finns
inte heller här då det är fråga om en privatbostad, 3 § 3 mom 1 st SIL.

                                                
56 Avsnittet om bostadsrätter utgår ifrån RSV:s handledning, kapitel 8 med hänvisningar.
Därmed anges inte källor annat än här.
57 Härmed avses enligt RSV S 1995:43 minst 60 % av hela taxeringsvärdet för fastigheten
skall belöpa på lägenheter som hyrs ut till medlemmar. Även småhus kan ägas av sådana
företag och upplåtas med bostadsrätt.
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Föreningen tar, som nämnts, upp en schablonintäkt enligt 2 § 7 mom SIL
samt betalar fastighetsskatt.

Intäkter från exempelvis hyra beskattas även dessa i kapital enligt 3 § 3
mom SIL. Även XWGHOQLQJ från bostadsföretag räknas som intäkt av kapital
på visst sätt enl 3 § 7 mom 3 st SIL.

Avdrag från K\UHVLQWlNWHU får utöver 4 000 kr-avdraget göras med den del av
upplåtarens avgift som belöper på vad som hyrts ut. Vid beräkning av
avdragsgill avgift bortses dock från kapitaltillskott medan övriga
inbetalningar beaktas beträffande avdrag endast till den del de överstiger
utdelning, 3 § 3 mom 3 st SIL. Avdrag får också ske för ränteutgifter som
vanligt, 3 § 2 mom 1 st.

Även i fråga om den löpande beskattningen av bostadsrätt i
QlULQJVYHUNVDPKHW gäller i huvudsak reglerna för inkomstslaget. Har
näringsidkaren haft en sådan förmån så att avgifterna till bostadsföretaget
för ORNDOHQ inte motsvarar marknadsmässig hyra räknas förmånen LQWH som
skattemässig intäkt. Detta till trots får avdrag göras för sådana inbetalningar
till föreningen som är kostnader i rörelsen, 22 § anv p 7 KL. Får
näringsidkaren en privat ERVWDGVI|UPnQ genom att näringsverksamheten
belastas med sådana kostnader sker beskattning som vanligt genom uttag, 22
§ anv p 1 5 st.

5HDYLQVWEHVNDWWQLQJ�DYVHHQGH�ERVWDGVUlWWHU

Den enda egentliga skillnaden beträffande reavinstreglerna är att
delningsprincipen tillämpas i stället för den helhetsprincip (se ovan s 20)
som gäller för fastighet i fråga om bestämmande om en transaktion är att
bedöma som köp eller gåva. 26 § SIL gäller de äkta bostadsrätterna. Halva
vinsten är skattepliktig och hälften av en förlust är avdragsgill, 26 § 10
mom. Är det LQWH fråga om en privatbostad gäller dock att 90 % och 63 % är
skattepliktigt respektive avdragsgill.

4:11 BrL möjliggör att en bostadsrättshavare kan avsäga sig bostadsrätten
och därmed frigöra sig från förpliktelser gentemot föreningen. Det har
ifrågasatts om detta är en avyttring som ger rätt till avdrag för reaförlust
enligt 24 § 2 mom. RSV anser att en avyttring skett till noll kronor. Avdrag
torde också finnas i då bostadsrättsföreningen går i konkurs, 24 § 2 mom 1
st SIL.

I I|UVlOMQLQJVLQWlNWHQ ingår, förutom köpeskilling med avdrag för
försäljningskostnader, sådan egendom som installerats av ägaren och som
skulle ansetts vara byggnadstillbehör om bostadsrättsföreningen ägt
egendomen enligt JB 2:2 (lägenhetsutrustning), oavsett om särskild
ersättning avtalats eller ej (26 § 3 mom 1 st 1 meningen SIL).58 Ersättning
som lämnas säljaren för dennes andel i inre reparationsfond skall inte räknas
                                                
58 Inventarier i näringsverksamhet ingår dock ej (2 meningen).
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in i försäljningspriset, vilket innebär att man drar av säljarens andel i fonden
från köpeskillingen.

2PNRVWQDGVEHORSSHW består av anskaffningskostnad, förbättringskostnader
och kapitaltillskott, 24 § 1 mom SIL. I DQVNDIIQLQJVNRVWQDGHQ ingår
ersättning för lägenhetsutrustning.59 Har vid upplåtelse från föreningen
grundavgift satts ned efter förvärvet, minskas anskaffningskostnaden i
motsvarande mån. Övriga avgifter vid förvärvet, såsom inträdesavgifter och
avgifter för upplåtelsen, ingår också. Dessa motsvarar närmast
lagfartsavgifter etc i fråga om fastigheter (se s 21). Även i fråga om
bostadsrätter finns en regel för alternativ anskaffningskostnad.60

Som I|UElWWULQJVNRVWQDG räknas det som ägaren lagt ned i lägenheten, 26 § 5
mom SIL om de uppgått till minst 5 000 kr för ett år.61 För NDSLWDOWLOOVNRWWHQ
gäller att de får dras av om de varit avsedda att användas av föreningen för
amortering av lån eller för förbättringsarbeten. Enligt 26 § 7 mom gäller att
förbättringskostnader och kapitaltillskott inte får dras av om de uppstått före
1974.

En avyttring av en bostadsrätt som är anläggningstillgång i
QlULQJVYHUNVDPKHW beräknas enligt reglerna för reavinster i 24 och 26 §§
SIL. Den redovisas i kapital av fysisk person och i näringsverksamhet för
juridiska personer; jfr 2 § 1 mom 8 st SIL. Reglerna om återläggning i 22 §
anv p 5 och 6 gäller även för bostadsrätter. Det som återläggs får också
inräknas i omkostnadsbeloppet och således “dras av“ vid
reavinstbeskattningen. Ovan nämnd övergångsregel finns också för
bostadsrätter.

)DVWLJKHWVVNDWW��

För en ägare av fastighet tillkommer utöver vanliga kostnader för värme, el,
vatten etc dessutom statlig fastighetsskatt enligt lag (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt. Skatten utgår på småhus, hyreshusenhet, industrienhet och
lantbruksenhet med småhus (1 §).

För småhus utgår skatten med 1,7 % av fastighetens taxeringsvärde, 3 a §.
Fastighetsskatten är beräknad som en skatt på avkastningen på det i
fastigheten investerade kapitalet. Kapitalavkastningen är differensen av

                                                
59 Har anskaffning skett under innehavstiden anses kostnaden dock tillhöra
förbättringskostnader.
60 Regeln finns i 26 § 7 mom. Anskaffningsvärdet beräknas till 150 % av bostadsrättens
andel av föreningens förmögenhet den 1/1 1974. Denna förmögenhet räknas utifrån
taxeringsvärde och andra tillgångar och skulder. Kan ägaren bevisa ett ännu högre
anskaffningsvärde än så, får detta användas.
61 Det får dock inte dras av om de dragits av i näringsverksamhet (26 § 5 mom 2 st). För
YlUGHK|MDQGH reparationer och underhåll godtas avdrag endast om de lagts ned under de
senaste fem åren, liksom vad som gäller för fastigheter, ovan s 21.
62 Här redogörs endast för de huvudsakliga dragen av fastighetsskatten.
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värdet av nyttjandet av bostaden och de kostnader som finns för boende,
inklusive driftskostnader och avdrag för värdeminskning.63 Avdrag för
räntekostnader får dock göras som vanligt, 3 § 2 mom SIL.

Beträffande näringsverksamhet är fastighetsskatten avdragsgill när man
beräknar inkomsten av näringsverksamhet (23 § anv p 23 1 st KL). Detta är
ett avsteg från principen som uttrycks i 20 § 2 st att skatter inte är
avdragsgilla (“allmänna skatter“).

Lagen undantar nyproducerade hus under viss tid. Till nyproducerade hus
räknas även vissa typer av särskilt genomgripande ombyggnader.64

Övergångsreglerna innehåller vidare vissa lindringar. Skattskyldig är ägaren
(eller den som är att DQVH som ägare enligt 1:5 FTL).

Exempel: en ganska normal villa, dvs med ett marknadsvärde på 1 miljon,
har ett taxeringsvärde på 750 000 kr. Detta ger en årlig skatt på 12 750 kr

                                                
63 Pelin, s 329. Beträffande näringsfastigheter motiveras dock skatten snarare av
bostadspolitiska skäl. Tidigare beskattades innehavet av fastighet med inkomstskatt.
64 Pelin, s 329.
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%HJUHSSVGHILQLWLRQHU

Fåmansföretagsreglerna utgår från några grundläggande
begreppsdefinitioner som man måste ha klart för sig innan man ger sig i kast
andra regler som handlar om fåmansföretag. Dessa är helt grundläggande för
att man överhuvudtaget skall kunna gå vidare till de materiella reglerna i
regelfloran om fåmansföretag. Dessa definitioner presenteras här eftersom
eventuella kringgående av regler om fåmansföretag så att säga börjar i
definitionerna.

Definitionen i 8 st av vad fåmansföretag är avgränsar reglernas
tillämpningsområde.
9 st undantar en del företag explicit. Dessa är aktiebolag som är noterade vid
svensk E|UV, bostadsföreningar och bostadsaktiebolag (jfr 2 § 7 mom 1 st
SIL).65

De särskilda reglerna gäller handelsbolag endast när det anges uttryckligen.
32 § anv p 14 10 st har en särskild definition av vad som är ett fåmansägt
handelsbolag som i grunden är densamma som i 8 st fast med vissa
följdriktiga ändringar.

)nPDQVI|UHWDJ

Den allra viktigaste definitionen är alltså den som bestämmer vad ett
fåmansföretag är. Den finns i 8 st i 32 § anv p 14. Det finns en
huvuddefinition och en subsidiär definition. I båda fallen måste det vara
fråga om aktiebolag eller ekonomiska föreningar.66

Enligt KXYXGGHILQLWLRQHQ är fåmansföretag aktiebolag vari en I\VLVN person
eller ett fåtal fysiska personer lJHU så många aktier att dessa har PHU än
hälften av U|VWHUQD för aktierna i bolaget.

I fråga om ägandet är det alltså röstetalet som är det avgörande. Detta
förhållande kan få vissa konsekvenser eftersom ABL tillåter skillnader
mellan olika aktieslag. I rösthänseende tillåts numera enligt aktiebolagslagen
en skillnad på 10 gånger (ABL 3:1). Det kan emellertid också finnas
skillnader mellan aktieslag i fråga om DYNDVWQLQJ. Sk preferensaktier ger
företräde i fråga om utdelning. Här finns en ganska stor frihet för företaget
att bestämma själva.67

I mitt tycke förefaller det vanskligt att rikta in sig enbart på den IRUPHOOD
makten. Visserligen är det uppenbart så att det vanligen är de med formell
makt som kan skapa sig omotiverade fördelar. Det skulle dock teoretiskt sett
                                                
65 Notera dock den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 3 § 12 mom SIL.
66 Ekonomiska föreningar behandlas överhuvudtaget inte i detta arbete.
67 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, 17:e uppl., 1995, Norstedts förlag, s 140 ff.
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gå att gynna ägare med särskilt gynnade preferensaktier utan att
fåmansföretagsreglerna blir tillämpliga. Detta kan göras när dessa ägare har
en mycket viktig roll för företaget och dess vinstgenerering, även om de inte
har någon IRUPHOO makt. Ägare med röststarka aktier måste kanske dela ut
stora belopp för att själv kunna få någon utdelning, varpå ingen av ägarna
träffas av fåmansföretagsreglerna. De formella skillnaderna i fråga om
röststyrka har i sådana fall liten betydelse.

RSV anger i sina rekommendationer att med ett InWDO personer avses högst
10 personer. Dock räknas hela närståendekretsen som en enda person, vilket
kan göra att reglerna träffar bolag med ett väsentligt större antal personer.68

Med tanke på den mer legalistiska hållning som RegR anses intagit är det
dock tveksamt om man kan tillämpa regeln på detta sätt.

Den VXEVLGLlUD�GHILQLWLRQHQ utgår ifrån speciella fall där företaget ägs av
en större grupp personer men där tvåpartsförhållande ändå saknas. Antalet
aktieägare är irrelevant. Det handlar om bolag där verksamheten är uppdelad
på självständiga grenar där person genom aktieinnehav, avtal eller jämförligt
har den reella makten och även kan förfoga över grenens resultat.

I 8 st talas om fysiska personer som har röstmajoritet (genom GLUHNW
lJDQGH�. Därmed utesluts juridiska personers (direkta) ägande.69 Utländska
fysiska personers ägande skall dock räknas med (RÅ 1979 Aa 240).

I 11 st finns en regel som syftar till att hindra kringgående av regelverket
genom LQGLUHNW�lJDQGH. Med ägare avses både den som direkt eller indirekt
(genom I|UPHGOLQJ� DY� MXULGLVN� SHUVRQ) äger aktie eller på jämförligt sätt
innehar aktie. Någon inskränkning görs inte till ägande via annat
fåmansföretag.70 Därmed skall ägande via vilka juridiska personer som helst
beaktas för att bestämma om fåmansföretag föreligger; utländska juridiska
personer, börsbolag, handelsbolag, dödsbon etc.71 Däremot WLOOlPSDV
reglerna inte på utländska juridiska personer.72

bJDUH�RFK�GHOlJDUH

Reglerna i 32 § anv p 14 innehåller inte uttryckligen någon regel om vad
delägare är. 11 st fastställer endast huruvida fåmansföretag föreligger vid
LQGLUHNW ägande. Vilken person som skall träffas av en enskild regel såsom
delägare är dock inte lika självklart. Utgångspunkten måste därför vara att
de särskilda fåmansföretagsreglerna endast kan drabba den som direkt är

                                                
68 RSV S 1997:6 avsnitt 2.1 samt prop 1975/76:79 s 70 f, och RÅ 1979 Aa 7.
69 Tjernberg, s 24. Jfr RSV S 1997:6 avsnitt 2.1. Enligt prop 1989/90:110 s 678 kan man
bortse från kringgående genom bulvanförhållanden.
70 Mats Tjernberg, s 24.
71 RSV S 1997:6, avsnitt 2.1.
72 Danskt A/S ansågs inte vara ett fåmansföretag, RÅ 1994 ref 3. Fallet handlade dock om
tillämpningen av regeln i 3 § 12 mom SIL, som dock kommit att ändras efter detta mål.
Ändring har dock inte skett beträffande reglerna i 32 § anv p 14 KL. Svenska dotterbolag
till utländska bolag kan dock vara fåmansföretag, RÅ 1979 Aa 240.
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ägare. Juridisk person (vars vinst blir dubbelbeskattad) bör dock inte anses
som delägare i fåmansföretag, eftersom syftet är att förhindra transaktioner
mellan dubbelbeskattade och enkelbeskattade skattesubjekt.73 Beskattning
kan dock ske i dessa fall som förtäckt lön eller utdelning enligt allmänna
principer (jfr RÅ 1987 ref 51, 1988 ref 85).

Situationen där transaktion sker vid indirekt ägande, dvs i fall då fysisk
person via moderbolag äger aktier indirekt i dotterbolag (som också är
fåmansföretag enligt 8 och 11 st), har uppmärksammats i doktrin. I RSV S
1997:6 (avsnitt 2.4) anges att fysisk person bör anses som delägare om
ägandet skett genom annat fåmansföretag som direkt äger det andra
fåmansföretaget. Tjernberg ifrågasätter detta uttalande utifrån regelns
ordalydelse. I stället pekas på RÅ 1993 not 372 där en regel inte ansågs
tillämplig trots att handelsbolag ägdes indirekt via två aktiebolag. Endast när
fysisk delägare också är delägare i dotterbolaget kan det indirekta ägandet ha
betydelse menar Tjernberg.74

)|UHWDJVOHGDUH

Vissa regler träffar endast företagsledare (1 st samt 32 § anv p 13 KL).
Företagsledare är den eller de som p.g.a. av eget eller närståendes
aktieinnehav eller “liknande grund“ har ett YlVHQWOLJW�LQIO\WDQGH i företaget,
12 st. Huruvida väsentligt inflytande finns beror främst på ägarintresset.
Dessutom bör det krävas att personen är verksam i företaget enligt RSV:s
rekommendationer.

Det bör vara fråga om ett innehav (direkt/indirekt) på minst 20 % av
samtliga aktier eller av rösterna, såvida inte enskilda fall leder till en annan
bedömning.75 Omständigheter som kan påverka denna bedömning är
ifrågavarande persons ställning, arbetsuppgifter eller andra befogenheter
som uppstått p.g.a. avtal eller liknande. Att speciellt förmånliga avtal sluts
kan få en YLVV betydelse för att bestämma om ledande ställning föreligger
medan det inte anses vara fråga om en företagsledare om en anställd chef
inte har något ägarintresse.76

Uppstår situation där flera personer har samma ägarintresse och inflytande
kan samtliga vara att se som företagsledare men samtidigt kan det vara så att
ingen av dem har en sådan ledande ställning. I företag där en familj har
väsentligt inflytande behöver inte varje familjemedlem ses som
företagsledare.77

                                                
73 Tjernberg, s 28. I Sipano-målet (RÅ 1992 ref 56) var fåmansföretagsreglerna inte
tillämpliga. Transaktionen skedde mellan ett fåmansföretag och en part som inte var vare sig
delägare eller närstående. Det handlade om en oäkta koncern.
74 Tjernberg, s 29.
75 RSV S 1997:6, avsnitt 2.3.
76 RSV S 1997:6, avsnitt 2.3.
77 Prop 1975/76:79 s 73.
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Man kan ifrågasätta om den som är företagsledare också är att se som
företagsledare i ett helägt dotterbolag. I många fall torde det vara så att
delägaren har funktioner i båda bolagen. I 32 § anv p 14 12 st talas den som
p.g.a. aktieinnehav har väsentligt inflytande i företaget. Med tanke på RSV:s
uttalande om att det krävs aktivitet är, formellt sett, inte kriterierna uppfyllda
om personen inte faktiskt är aktiv i dotterbolaget.

1lUVWnHQGH

För att hindra kringgående genom att företaget istället gör transaktioner med
närstående till delägare och företagsledare har stoppreglerna gjorts
tillämpliga även på dessa. För detta syfte finns i 13 st 32 § anv p 14 KL en
särskild närståendedefinition.

Styvbarn och fosterbarn jämställs med avkomling. Med gifta jämställs
sambor som tidigare varit gifta eller har (/haft) gemensamt barn, 65 § 5 st
KL. “Vanliga“ sambor räknas dock inte som gifta i detta sammanhang.78

Som närstående räknas även dödsbo vari någon av de aktuella personerna är
delägare, medan delägare i ett dödsbo inte räknas som närstående.79

                                                
78 Alla övriga faller helt enkelt utanför kretsen, RÅ 1992 ref 56 (Sipano).
79 Tjernberg, s 32.
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)nPDQVI|UHWDJVEHVNDWWQLQJHQV
JUXQGOlJJDQGH�VWUXNWXU

$OOPlQW

Vid det här laget torde det ha framgått att fåmansföretagsreglernas syfte är
att förhindra att aktieägare uppnår obehöriga skatteförmåner genom sitt
företag. I lagstiftningen finns en rad regler på olika ställen som skall
säkerställa detta syfte. Här skall ganska kort återges huvuddragen i dessa
regler.

De två huvudsakliga regelsystemen rent materiellt finns i 32 § anv p 14 KL
samt 3 § 12 mom SIL, varav delar av de förstnämnda kommer att behandlas
utförligare senare. 32 § anv p 14 gör att vissa transaktioner som företaget
företar men som på ett eller annat sätt gynnar delägare beskattas hos
delägaren. De har avsiktligt utformats så att de får vittgående konsekvenser.
Rent principiellt är dessa transaktioner att se som XWGHOQLQJ eftersom de är
tänkt att utgå vederlagsfritt. För mer normala utdelningar gäller reglerna i 3
§ 12 mom att viss del beskattas som konventionell utdelning medan
utdelning därutöver beskattas med en hårdare skattesats.

Dessa transaktioner var inte skattefria innan de särskilda reglerna kom. De
beskattades i princip som förtäckt utdelning i den mån de gick att upptäcka.
Reglerna om utdelning i 3 § 1 mom SIL är fortfarande tillämpliga, men får i
de särskilt angivna fallen ge vika för specialreglerna. 80 Utdelning är, vare
sig det är fråga om beskattning enligt konventionella eller speciella regler
inte avdragsgilla för företaget, vilket säkerställer den ekonomiska
dubbelbeskattningen. Denna dubbelbeskattningseffekt kunde tidigare
kringgås eftersom förtäckta utdelningar var svåra att upptäcka.81

För att uppnå den hårdare beskattningen av dessa transaktioner har man
angivit att de skall beskattas i inkomstslaget tjänst istället för i kapital. För
att undvika missförstånd för hur dessa tjänsteinkomster skall beskattas har
man infört regler som hindrar avdrag för företaget för denna “lönekostnad“
(2 § 13 mom SIL) och angivit att sådan inkomst inte föranleder vissa andra
förmåner.

Förutom att en transaktion kan träffas av beskattning såsom förtäckt

                                                
80 Någon uttömmande enhetlig definition av vad begreppet utdelning är finns ej. Det skall
dock vara fråga om en vederlagsfri utbetalning som beror på aktieinnehav, Pelin, s 266.
81 I bolagsrätten finns förutom begreppsparet öppen och förtäckt, även paret lovlig och
olovlig utdelning. Att det är fråga om förtäckt utdelning säger egentligen inget om
utdelnings lovlighet. Reglerna för detta finns i 12 kap ABL. I princip skall utdelningen
beslutas av bolagsstämma för att det skall vara fråga om öppen utdelning.
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utdelning kan den också ses som förtäckt lön om aktieägaren i fråga även är
anställd i företaget. Sker beskattning för konventionell lön (enligt 32 § KL)
tillåts avdrag för företaget för kostnaden och för sociala avgifter. När en
aktieägare också är anställd blir det således fråga om två gränsdragningar;
dels i fråga om gränsen mellan konventionell lön och lön p.g.a.
fåmansföretagsreglerna i 32 § anv p 14, dels i fråga om utdelning och lön. I
fråga om den förra problematiken gäller att 32 § anv p 14 har företräde i den
mån de är tillämpliga såsom specialregler.82 Vad beträffar den senare frågan
är det svårare att ange någon generell utgångspunkt förutom att det torde
krävas att aktieägaren är anställd för att tjänstebeskattning skall komma i
fråga.

5HJOHUQD�L������DQY�S����./�

De rent PDWHULHOOD reglerna i 32 § anv p 14 finns i de sju första styckena.
Begreppsdefinitionerna (se ovan) finns i de följande styckena. Det handlar
till stor del om stoppregler som avsiktligt konstruerats så att konsekvenserna
av dess tillämpning blir särskilt hårda. De situationer som regleras i
anvisningspunkten torde vara de mest klassiska fallen där ägaren kan tänkas
försöka utnyttja den civilrättsliga åtskillnaden mellan honom och bolaget.
Naturligtvis går det aldrig att utesluta att andra avancerade former av
transaktioner dyker upp. De materiella reglerna handlar (översiktligt) om
följande situationer.
. )nPDQVI|UHWDJ� DQVNDIIDU� HJHQGRP� IUnQ� XWRPVWnHQGH� I|U

I|UHWDJVOHGDUHQV�SULYDWD�EUXN�
�� 'HOlJDUH� VlOMHU� HJHQGRP� WLOO� I|UHWDJHW� I|U� HWW� SULV� VRP� |YHUVWLJHU

PDUNQDGVYlUGHW�
�� 'HOlJDUH�VlOMHU�HJHQGRP�WLOO�I|UHWDJHW�VRP�lU�RQ\WWLJ�I|U�I|UHWDJHW�
. 'HOlJDUH�N|SHU�HJHQGRP�IUnQ�I|UHWDJHW�XQGHU�PDUNQDGVSULV�
. Företagsledare uppbär hyra/annan ersättning för lokal som han/hon

disponerar.
. Företaget lånar företagsledaren pengar räntefritt.
. Fåmansföretaget skriver i sina räkenskaper ner ett lån till

företagsledaren.

Generellt kan sägas att regler tillämpas även när de gynnar närstående. Det
finns vissa skillnader i fråga om vilka belopp som skall beskattas och för
vissa regler gäller vissa undantag och inskränkningar på annat sätt.

�������PRP�6,/��

“Ett fåmansföretag har inte rätt till avdrag för kostnad för anskaffande av egendom,
hyra eller annan ersättning för lokal eller nedskrivning av lånefordran i den mån ett
motsvarande belopp skall beskattas som intäkt av tjänst enligt punkt 14 första, andra,
tredje, femte eller sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

                                                
82 Tjernberg, s 19. Pelin menar vanlig lönebeskattning endast torde kunna ske när det är
fråga om “mer sedvanliga uttag av varor och tjänster“ (s 530).
83 Av intresse här är främst 1 st och i viss mån även 2 st. 3 st kommenteras inte alls.
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(1928:370). I fråga om ersättning för lokal gäller dock vad nu sagts endast i den mån
ersättningen överstiger marknadsmässig ersättning.

I fall som avses i punkt 14 fjärde stycket första meningen av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen sker uttagsbeskattning av fåmansföretaget om inte tredje
meningen i stycket är tillämplig. Uttagsbeskattning sker även i fall som avses i sjätte
stycket i anvisningspunkten.

Avdrag för tantiem eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledare
eller företagsledare närstående person får åtnjutas först under det år då ersättningen
har betalats ut eller blivit tillgänglig för lyftning.“

Konsekvenserna av en transaktion som träffas av 32 § anv p 14 regleras för
företagets del i 2 § 13 mom SIL. Reglerna i 32 § anv p 14 är rent
systematiskt placerade i regelverket för inkomstslaget tjänst och har därmed
inget att göra med företaget så att säga. 2 § 13 mom förstärker
regelsystemets karaktär av stoppregler genom att inte får avdrag för sina
kostnader för transaktionerna, vare sig det handlar om direktavdrag eller
avdrag för värdeminskning.84 Konsekvensen av 2 § 13 mom SIL är antingen
att företaget vägras avdrag för kostnader (1 st) eller att fåmansföretaget
uttagsbeskattas (2 st). Uttagsbeskattning sker när delägare köper egendom
under marknadsvärdet (32 § anv p 14 4 st) samt när företaget ger förmånliga
lån till företagsledare (32 § anv p 14 6 st); i övrigt vägras avdrag enligt 1 st.

För att 2 § 13 mom skall tillämpas krävs att någon regel i 32 § anv p 14 KL
lett till beskattning i inkomstslaget tjänst. Företagets möjligheter till avdrag
är helt beroende på vad som beskattas i tjänst hos den enskilde. Därmed
finns inga tillämpningsproblem för regeln i sig. Det är endast fråga om att
välja vilket stycke som skall tillämpas beroende på hur transaktionen
bedömts enligt 32 § anv p 14. Är dessa inte tillämpliga i ett fall har således 2
§ 13 mom SIL inte någon betydelse. Detta innebär emellertid inte att det är
fritt fram för företaget att dra av kostnader eftersom det finns vissa allmänna
begränsningar om kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet, nämligen
20 och 23 §§ KL.

I doktrin har det debatterats huruvida 2 § 13 mom har längre räckvidd än 20
och 23 §§ KL. Tjernberg menar att 2 § 13 mom kan användas till att både
beskatta delägaren vid införsäljning och företaget vid utförsäljning utan att i
något fall vägra avdrag för anskaffningskostnaden, även om detta möjligen
skulle vara att gå längre än vad som var avsett med reglerna.85 Grosskopf
och Söderholm menar att man inte kan göra en sådan “objektiv“ tolkning.86

Personligen ställer jag mig lite frågande till att det skulle vara rimligt att
vägra avdrag för anskaffningen i båda fallen. Detta bygger jag på undantaget
i 32 § anv p 14 4 st sista meningen där det sägs att någon beskattning inte

                                                
84 Avdrag för eventuell ingående moms får inte heller göras, prop 1978/79:141 s 161 samt
RSV:s handledning, s 1176.
85 Tjernberg, s 103. Resonemanget utgår ifrån att ordalydelsen ger utrymme för en sådan
tolkning.
86 Grosskopf, G & Söderholm, U, Den nya fåmansföretagsbeskattningen, Malmö, 1993 (s
52). Deras utgångspunkt är att RegR i ett fall frångått ordalydelsen, RÅ 85 1:82.
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skall ske enligt felprisregeln för utförsäljningsfall om försäljningen sker till
“företagsledare“, varpå någon beskattning enligt 2 § 13 mom inte blir aktuell
(2 st). Denna regel tycker för övrigt Tjernberg skall utsträckas genom
analogitillämpning till att gälla även för 32 § anv p 14 3 st.87 I slutändan
vore det naturligtvis bäst om lagstiftaren gjorde ett förtydligande för att
undanröja tvivlen.

8WGHOQLQJ�RFK�UHDYLQVWHU�I|U�DNWLHU�L

InPDQVI|UHWDJ���

Aktiebolag kan inte bara utnyttjas för att vidta direkta transaktioner som är
fördelaktiga för delägarna. En ägare kan i stället låta vinstmedel stå kvar i
bolaget bl a genom att ta ut en liten lön för att vid något tillfälle kompensera
sig för detta genom att låta bolaget utdela pengar i stället. Utdelning
beskattas normalt med 30 %. Ett annat naturligt alternativ till att företa
utdelningar är att sälja bolaget med stort innestående kapital. För en
förvärvare kan det vara frestande att köpa ett bolag med stort fritt eget
kapital. Vilken av dessa två lösningar man väljer beror på vilken rörelse det
handlar om. För en bransch där det krävs maskiner etc i rörelsen är det
mindre lämpligt att sälja bolaget, åtminstone om personen ifråga vill
fortsätta sin verksamhet i annat bolag.

För att förhindra dessa typer av mellanhavanden har det införts spärregler i 3
§ 12 mom SIL. Härigenom förhindras att fysiska personer beskattar
inkomster i kapital som egentligen är hänförliga till arbetsinsatser.
Konsekvenserna av denna regel har mildrats något genom en särskild
lättnadsregel (3 § 1 a-g mom SIL).

7LOOlPSQLQJVRPUnGH���NYDOLILFHUDGH�DNWLHU

Reglerna i 3 § 12 mom SIL tillämpas på I\VLVN person som äger NYDOLILFHUDG
aktie i ett fåmansföretag. Begreppet fåmansföretag anknyter till begreppet i
32 § anv p 14 8 st men är utvidgat till att omfatta även utländska juridiska
personer som ovan nämnts (se not 72).

En aktie är kvalificerad om aktieägare eller närstående varit verksam i
företaget89 i EHW\GDQGH� RPIDWWQLQJ under innevarande eller de fem
föregående beskattningsåren, 3 § 12 a mom.90 Aktie är kvalificerad under en
karenstid av fem år efter att företaget inte längre är fåmansföretag. Med
betydande omfattning menas att personens insats haft stor betydelse för

                                                
87 Tjernberg, s 99.
88 Reglerna i 3 § 12 mom SIL är mycket tekniskt komplicerade, varför jag endast förklarar
de huvudsakliga dragen. Framställningen blir således inte fullständig.
89 Eller annat fåmansföretag som bedriver likartad verksamhet under samma tidsintervall.
90 3 § 12 a mom 1 st 2 p innehåller en regel som gör att man inte skall kunna kringgå regeln
genom indirekt ägande. Aktie är således kvalificerad även då företaget äger aktier i annat
fåmansföretag som aktieägaren/närstående varit verksam i (i betydande omfattning) under
samma tidsintervall som i 1 p.
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vinstgenereringen i bolaget. Högre befattningshavare och företagsledare
anses uppfylla detta kriterium automatiskt.91

%HVNDWWQLQJHQ�YLG�XWGHOQLQJ��

I stället för att bestämma hur mycket som vore normal lön utgår reglerna i 3
§ 12 mom från att normalbeskatta (dvs i kapital) den utdelning som anses
normal avkastning. Det är alltså fråga om en schablonregel. Normal
avkastning representeras av ett JUlQVEHORSS som fastställs utifrån aktiens
DQVNDIIQLQJVYlUGH multiplicerad med VWDWVOnQHUlQWDQ plus fem
procentenheter, 3 § 12 b mom. Regeln om gränsbelopp tillämpas dock inte
om aktieägaren kan visa att utomstående äger betydande del i företag och
har rätt till utdelning, 3 § 12 e mom, såvida inte särskilda skäl ändå
föreligger.

Anskaffningskostnaden är det värde som man skulle använt vid
realisationsvinstberäkning om man istället avyttrat aktien, 3 § 12 b mom 2
st. Man får emellertid räkna upp anskaffningskostnaden i två fall enligt en
alternativ anskaffningskostnad. Enligt den första regeln, vilken man får
använda sig av om aktien anskaffats innan 1990, får man räkna upp
anskaffningskostnaden med LQIODWLRQHQ från anskaffningen, tidigast 1970,
till 1990, 3 § 12 c mom 2 st. I 3 st finns en regel som gäller om aktien
anskaffats innan 1992. I stället för anskaffningskostnaden får man enligt
denna använda ett för företaget fastställt NDSLWDOXQGHUODJ beräknat per
aktie.93 Detta underlag bestäms enligt en särskild lag som representerar
företagets substansvärde (lag 1994:775 om beräkning av kapitalunderlaget
vid beskattningen av ägare i fåmansföretag).

Till gränsbeloppet får man dessutom lägga ett O|QHXQGHUODJ, 3 § 12 d mom .
Detta beräknas på de löner och ersättningar som det utgår sociala avgifter
eller särskild löneskatt på i företaget och dess dotterbolag94 över en viss
summa.

Om utdelning understiger gränsbeloppet sparas det återstående beloppet (sk
sparad utdelning) och ökar gränsbeloppet för nästa år.95 Dessutom får den
sparade utdelningen läggas till anskaffningsvärdet när man beräknar
gränsbelopp för detta år, 3 § 12 b mom 3 st.

                                                
91 Prop 1989/90:110 s 703.
92 Bestämmelserna om utdelning tillämpas både på öppna utdelningar enligt 12:3 ABL och
förtäckta utdelningar. De tillämpas emellertid inte vid en transaktion som beskattas i tjänst
som förtäckt lön eller p.g.a. stoppreglerna i 32 § anv p 14 KL, RSV:s handledning s 1200.
93 När man använder denna regel få man dock inte räkna upp anskaffningskostnaden med
indexregeln först.
94 För dotterbolag får man dock bara använda en proportionell del av underlaget utifrån
moderbolagets andel.
95 Gränsbelopp får räknas ut även om företaget inte lämnat någon utdelning, 3 § 12 b mom 4
st.
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%HVNDWWQLQJ�YLG�UHDYLQVW

Kapital kan också tillgodogöras ägaren som reavinst för aktierna genom att
denne under lång tid endast ta ut liten eller ingen lön och utdelning. Säljs
aktierna skall hälften av den vinst som uppstår efter avdrag för sparad
utdelning beskattas i tjänst, 3 § 12 b mom 5 st. Ett takbelopp begränsar
beskattningen i tjänst p.g.a. 3 § 12 mom-reglerna. Aktieägaren eller
närstående beskattas för högst 100 basebelopp i tjänst avyttringsåret och de
fem föregående beskattningsåren.

Efter att ha kommit fram till hur stort belopp som skall beskattas i tjänst
räknar man ut den konventionellt beskattade reavinsten, dock utan att få
tillgodogöra sig uppräknade anskaffningsvärden enligt de alternativa
anskaffningsvärdena (se ovan beskattningen vid utdelning).

/lWWQDG�IUnQ�NDSLWDOEHVNDWWQLQJ

Utdelning och reavinst på aktier i VYHQVND aktiebolag undantas från skatt
under vissa förutsättningar. Bl a gäller att det måste handla om ett icke-
marknadsnoterat bolag, 3 § 1 a mom SIL.96 Lättnaden gäller bara utdelning
som skulle ha beskattats i kapital enligt ovan nämnda regler i 3 § 12 mom
SIL.97

Lättnadsbeloppet beräknas som 65 % av statslåneräntan multiplicerad med
summan av anskaffningsvärdet och löneunderlag.98 Understiger utdelningen
lättnadsbeloppet får man spara lättnaden. Den sparade lättnaden ökar nästa
års belopp samtidigt som det får läggas till anskaffningskostnaden för
aktien, 3 § 1 c mom. Lättnad räknas också för år då bolaget inte lämnar
någon utdelning, 3 § 1 d.

6lUVNLOG�LQWlNWVSRVW�DY�WMlQVW

Den intäkt av tjänst som beror på olika regler för fåmansföretag behandlas
annorlunda än vanliga tjänsteintäkter. I den uppräkning av vad som faller in
i inkomstslaget tjänst i 32 § 1 mom KL behandlar inte dessa särskilda
intäkter som konventionell lön. .RQYHQWLRQHOO lön behandlas i 1 st a) medan
de nämnda intäkterna omnämns i 1 st h) (vilken gäller intäkter enligt 3 § 12
mom SIL) och i) (som gäller beskattning enligt 32 § anv p 14 KL). Man
brukar säga att sådana intäkter redovisas i en särskild intäktspost i tjänst.99

                                                
96 Med marknadsnotering avses notering på svensk eller utländsk börs HOOHU�OLNQDQGH som är
allmänt tillgänglig, 27 § 2 mom 2 st SIL. Bolaget får inte heller ha ägt andelar i
marknadsnoterade företag. Vidare finns en karensregel (3 § 1 f mom) som gör att reglerna
tillämpas om företaget marknadsnoterats, efter 1996, i tio år.
97 Tjernberg, Lättnader i ägarbeskattningen för onoterade företag samt ändringar för
fåmansföretag, SN 1997 s 6. Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas alltså helt i
inkomstslaget tjänst, med undantag av takbeloppet.
98 Samma regler gäller ifråga om anskaffningsvärde och löneunderlag som enligt 3 § 12
mom-reglerna.
99 Tjernberg s 19.
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För den del av intäkten som är att hänföra till den särskilda intäktsposten
utgår inga socialavgifter (SAL 2:4 1 st 12 p), allmänna egenavgifter (SFS
1994:1744) eller särskild löneskatt (1 § 3 st lag 1990:659 om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster). Sådan inkomst är inte heller
pensionsgrundande (11:2 AFL).

Konsekvensen blir således att sådan tjänsteintäkt blir billigare för företaget,
och därmed i förlängningen även ägaren, eftersom inga avgifter utgår. Å
andra sidan utgår inte heller de förmåner som knyts till dessa olika avgifter.
Inkomster i den särskilda posten ingår inte heller i underlaget för rätten till
grundavdrag (48 § 2 mom 4 st KL). För vissa av de förmåner som utgår
finns det emellertid ett tak, dvs över en viss gräns spelar det ingen roll om
man betalar mer avgifter eftersom man ändå inte kan uppnå högre förmåner.
En inkomsttagare som redan tjänat in maximala förmåner behöver således
inte göra sådana övervägande.

8SSJLIWVVN\OGLJKHW

Den praktiska betydelsen av de särskilda reglerna om fåmansföretag skulle
vara mycket liten om man inte säkerställer att de däri angivna
transaktionerna också kommer till skattemyndigheternas kännedom. Av
detta skäl har man skärpt företagets skyldighet att inge uppgifter till
myndigheterna beträffande fåmansföretag.

*HQHUHOOW gäller att kontrolluppgift för lön och diverse ersättningar skall
lämnas av den som utger ersättningen (3:4 LSK). Redovisningen sker netto,
vilket innebär att man inte behöver lämna uppgifter till de delar som
ersättning utgått från mottagaren för förmåner.100

Den skärpning i uppgiftslämnandet som gäller för fåmansföretag är först och
främst att särskild självdeklaration skall lämnas av företagsledare eller
delägare (2:13 p 3 LSK), även under viss tid efter att bolaget upphört att
vara fåmansföretag. Vidare skall även fåmansföretag lämna uppgifter i sin
självdeklaration om vilka som är ägare och närstående till dessa (2:16).
Undantag lämnas från denna regel om det inte utgått någon ersättning eller
träffats något avtal eller liknande från företaget till närstående person.
Uppgifter skall enligt 2:24 också lämnas för att man skall kunna bedöma
diverse transaktioner, exv i fråga om vissa personers arbetsuppgifter. Andra
uppgifter som skall lämnas är bl a hur mycket utdelnings som lämnats
(3:28), uttag och traktamente (4:1 2 st) m m.

                                                
100 RSV:s handledning, s 1227.
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(JHQGRP�DQVNDIIDG�I|U
GHOlJDUH

Detta avsnitt utgår i från situationer där ett företag anskaffar sådan egendom
att man möjligen kan ifrågasätta om transaktionen skett mer av ägarens
privata önskemål än av hänsyn till företagets bästa. Sådana transaktioner
regleras i 1 - 3 st 32 § anv p 14 KL. Utgångspunkten är hela tiden
anskaffning av fastighet även om resonemanget ibland måste bli mer
generellt. Svaret på frågan om dessa regler tillåter en sådan transaktion beror
på flera olika saker. Jag har valt att dela upp avsnittet på situationer där
anskaffningen skett från någon som är fristående från fåmansföretaget (se
egendom anskaffad från utomstående för företagsledarens privata bruk) samt
situationer där anskaffningen sker från någon med en närmare anknytning
till företaget (se anskaffning från delägaren). Jag har även valt att behandla
fjärde stycket (sista meningen) eftersom denna regel ger möjlighet till att i
viss mån kompensera en person som drabbats av beskattning; den är ett
undantag från beskattning vid utköp under marknadspris och behandlas
enskilt eftersom den enligt min och andras åsikt bör kunna tillämpas analogt
utöver dess lydelse (se utköp under marknadsvärde enligt fjärde stycket).
Sist i stycket behandlas några speciella situationer där egendom anskaffas
som har samband med annan egendom som företaget äger (se anskaffning av
egendom som har samband med annan egendom).

(JHQGRP�DQVNDIIDG�IUnQ�XWRPVWnHQGH�I|U

I|UHWDJVOHGDUHQV�SULYDWD�EUXN

“$QVNDIIDU ett fåmansföretag från DQQDQ�lQ�GHOlJDUH� HOOHU�GHOlJDUH�QlUVWnHQGH
person HJHQGRP, som XWHVOXWDQGH� HOOHU� Vn� JRWW� VRP� XWHVOXWDQGH är DYVHGG för
SULYDW� EUXN för företagsledare i företaget eller företagsledare närstående person,
skall ett belopp motsvarande DQVNDIIQLQJVNRVWQDGHQ för egendomen tas upp som
intäkt av tjänst KRV�I|UHWDJVOHGDUHQ. Vad nu sagts gäller inte anskaffning av bil som
föranleder beskattning av bilförmån.“ (Min anmärkning)

Syftet med regeln är ganska lättförståeligt; den har tillkommit för att
förhindra att företag köper in egendom som används privat av vissa personer
istället för av företaget. Ur privatpersonens synvinkel vore det bästa
naturligtvis att kunna anskaffa egendom som företaget får göra avdrag för
antingen det sker direkt eller genom värdeminskningsavdrag. Genom regelns
ofördelaktiga konsekvens förhindras sådana transaktioner. Trots att flertalet
sådana transaktioner förmodligen inte skulle ses som nödvändiga “för
intäkternas förvärvande och bibehållande“ enligt den allmänna regeln i 20 §
KL har man valt att införa specialregler i 32 § anv p 14 1 st respektive 2 §
13 mom 1 st SIL. Specialregeln skall då ges företräde vid tillämpning men i
de fall denna inte är tillämplig finns alltså den allmänna så att säga i
bakgrunden.
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Regeln träffar endast företagsledare (se 32 § anv p 14 12 st samt s 29). Sker
transaktionen för GHOlJDUHQV privata bruk blir det istället fråga om förtäckt
utdelning som skall behandlas utifrån reglerna om utdelning.101

Företagsledaren beskattas också om anskaffningen sker för närståendes
privata bruk, oavsett om denne arbetar i företaget eller ej.102

.RQVHNYHQVHQ av att regeln tillämpas är alltså att företagsledaren beskattas i
tjänst för belopp som motsvarar hela DQVNDIIQLQJVNRVWQDGHQ.103 Vad denna
är torde inte vara några större problem att fastställa. Det handlar helt enkelt
om den summa som företaget erlagt för egendomen, inklusive moms (se not
84). Företaget har inte rätt till avdrag för kostnad för anskaffningen, 2 § 13
mom 1 st.

Exempel: Företag köper in en fastighet för 1 000 000 kr till företagsledarens
privata bruk. Denne tillförs en intäkt i tjänst på samma belopp och får
beskatta 560 000 kr (56 % marginalskatt) för detta. Företaget medges inte
avdrag för anskaffningen och får betala bolagsskatt på beloppet, dvs 280 000
kr. Har företagsledaren inget kapital att betala denna skatt med får han
dessutom ta ut mer konventionell lön (dvs en miljon till) som dessutom
beläggs med sociala avgifter.

Tillämpningen av fåmansföretagsreglerna utgår som nämnts ovan (s 27) från
vissa definitioner. Det finns emellertid även i de materiella reglerna en del
rekvisit som man kan ställa sig frågande inför. Flertalet av dessa har inte
behandlats i någon större utsträckning i förarbetena.

5HNYLVLWHW�HJHQGRP

Vad anbelangar vilken HJHQGRP som avses finns ingen begränsning såsom i
3 st. Tidigare gällde regeln endast O|V� HJHQGRP men en ändring kom till
stånd genom SFS 1990:1421. Förändringen kom till stånd för att neutralisera
skillnader mellan bostadsrätter och villaboende, vilket var ett uttalat mål
med skattereformen.104 Att märka är dock att 3 st endast handlar om (viss)
lös egendom. Enligt propositionen begränsas regeln i 1 st dock av att den
inte träffar sådan egendom som för företaget är omsättningstillgång.105

Följden av att första stycket handlar om egendom generellt och tredje
stycket är begränsat till viss lös egendom är att det enligt ordalydelsen är
möjligt att införskaffa en fastighet från utomstående via en delägare. Ett
sådant förfarande riskerar dock att beskattas enligt första stycket efter

                                                
101 Se Pelin, s 528 ff.
102 Båvall, s 42.
103 Jämför 1 och 3 st med 2 och 4 st. I fråga om felprisreglerna i 2 och 4 st sker beskattning i
tjänst endast till den del vederlaget inte överensstämmer med marknadsvärdet.
104 Prop 1990/91:54 s 282.
105 Prop 1989/90:110 s 598 samt RÅ 1988 ref 97 (uttag av matvaror i matbutik).
Konsekvensen blir istället en sedvanlig uttagsbeskattning (22 § anv p 1 4 st KL) och
lönebeskattning för förmån (32 § 1 mom KL) med åtföljande avdrag för lön för företaget.
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genomsyn. Båvall anger att SRN har ansett att det krävs en avsikt att sälja
fastigheten vidare redan vid den första anskaffningen. Sker transaktionerna i
nära samband med varandra ökar risken för genomsyn.106

$QVNDIIQLQJVEHJUHSSHW

Vad anbelangar begreppet “DQVNDIIDU“ kan detta synas vara utan större
problem. Det torde vara fråga om en äganderättsövergång. Om man ser en
transaktion utifrån en tvåpartskonstruktion, så är det naturligt att när någon
DQVNDIIDU något så har någon annan DY\WWUDW (se 32 § anv p 14 3 st) samma
egendom. Utan att för den sakens skull gå närmare in på detaljer kan man
nämna att i civilrätten talar man klassiskt sett om olika laga fång (derivativa,
exstinktiva och originära fång). Vanligtvis är ett fång derivativt, dvs fånget
kan härledas från QnJRQ annans ägande, vilka man i sin tur kan dela in
utifrån KXU fånget har skett, nämligen onerösa (köp, byte etc) och benefika
(arv, gåva etc).107 Inom skatterätten kan man få viss hjälp på andra ställen. I
fråga om UHDOLVDWLRQVEHVNDWWQLQJHQ gäller som bekant realisationsprincipen
(24 § 4 mom SIL), dvs att vinsten beskattas när avyttring och liknande
transaktioner sker, medan det ifråga om benefika fång inte sker någon
reavinstbeskattning (den sk kontinuitetsprincipen), 24 § 1 mom 3 st. Vad
som likställs med avyttring anges i 24 § 2 st, vari man anger en del, men
säkert inte alla möjliga avyttringar. RSV har angivit att exv apport och
expropriation också är att se som avyttringar.108 Om det är fråga om apport
till ett aktiebolag är det dock mer tveksamt att det kan ses som en
anskaffning från aktiebolagets sida. Anskaffningen sker då från delägare
varför tredje stycket är tillämpligt. En nyttobedömning (se nedan s 47) skall
då ske i dessa fall. Nytta torde då vara uppfylld i de flesta fall det sker ett
tillskott till det egna kapitalet genom apport. För att sådan apport skall
tillåtas krävs att det kan göras sannolikt att egendomen ifråga är till nytta för
företaget (ABL 4:6). Denna bedömning är aktiebolagsrättslig. Frågan är om
det då räcker i skatterättslig mening med att företagets kapitalbas förbättras
för att nyttan skall vara uppfylld.

RSV har uttalat att när en anskaffning IDNWXUHUDWV på företagsledaren
personligen men betalts av företaget skall anskaffning i den mening som
avses 32 § anv p 14 1 st KL inte vara för handen. Istället skall beskattning
ske såsom konventionell lön. En undersökning av företagets räkenskaper ger
ledning av hur saken ligger till, menar man109 Skillnaden mellan ett
konventionellt löneuttag och en beskattning enligt 32 § anv p 14 KL är
ganska stor, särskilt i fråga om sociala avgifter. Samtidigt förefaller det inte
finnas någon egentlig skillnad som är motiverad av den formella aspekten av
vem som fakturerats. Så länge man inte helt vill förbjuda den DOOPlQQD
möjligheten att en anställd vid något tillfälle väljer att få ut sin lön i

                                                
106 Båvall, s 44. (Det finns inget igenkänningsnummer på SRN:s avgörande).
107 För närmare studium se Malmström, Åke & Agell, Anders, Civilrätt, 13:e uppl, Liber
Förlag, 1990, s 60 ff.
108 RSV:s handledning, s 581 (avsnitt om fastighetsbeskattning).
109 RSV:s handledning, s 1174. Tjernberg, s 95 f, kommenterar också saken .
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egendom i stället för kontanter, är det svårt att komma förbi denna formella
konsekvensen.

Bestämmelsen i första stycket tillämpas dock inte på OHDVDG egendom. Som
Båvall påpekar skall sådan “egendom“ inte redovisas som en tillgång för
företaget.110 Beskattning sker istället för löneförmånen av
dispositionsrätten.111 Leasing kan allmänt sett inte jämställas med förvärv
genom köp. Det nämns uttryckligen att det ska vara fråga om anskaffning,
vilket det ju inte är fråga om när det handlar om en regelrätt leasing. Det
skulle föra för långt att redogöra för avgränsningen mellan anskaffning (köp)
och leasing. Problemet om avgränsningen mellan köp och hyra
uppmärksammades redan i förarbetena inför avtalslagen.112 I den allmänna
civilrätten är det sedan länge känt att det kan finnas ett intresse av en
“överlåtare“ att bibehålla äganderätten intill en viss tidpunkt av sakrättsliga
skäl. För att det skall vara fråga om leasing skall det finnas en option för den
som hyr egendomen att köpa egendomen under vissa förutsättningar. Det får
emellertid inte vara fråga om ett avtal där egendomens äganderätt övergår
automatiskt efter fullgörande av avtalet. Vidare gäller att man bl a utgår
ifrån ersättningens storlek vid bestämningen av gränsen. Är det fråga om
summor som är orimliga för ett brukande torde det säkert vara fråga om köp
och inte en nyttjanderätt. Benämningen av avtalet parterna emellan har ingen
betydelse i sammanhanget.113 När det är fråga om IDVWLJKHWHU kan man erinra
om de strikta formkrav som gäller i jordabalken för att det skall vara fråga
om köp.

Förutom leasing finns det en rad andra situationer där man kan ifrågasätta
om anskaffning är för handen. Dessa behandlas i ett separat avsnitt (se )HO�
+LWWDU�LQWH�UHIHUHQVNlOOD�) eftersom man här kommer in på andra regler och
överväganden. Ofta sker sådana transaktioner av helt andra skäl än att
utnyttja den åtskillnad som görs mellan aktiebolaget och dess ägare i
formellt hänseende.

5HNYLVLWHW�XWHVOXWDQGH�HOOHU�Vn�JRWW�VRP�XWHVOXWDQGH

Av SOU 1989:2 framgår att remissinstanser har efterlyst en uttalad
definition av rekvisitet och föreslagit ca 80 - 90 % (s 134). I doktrin
förefaller det i princip finnas en samstämmighet om att rekvisitet skall tolkas
som att det krävs en privat användning om “minst ca 90 %“.114 Dessa
uttalanden är i sig inte att se som auktoritativa rättskällor men kan nog anses
ge uttryck för vad som skall gälla med tanken på enigheten. Utgångspunkten

                                                
110 Båvall, s 42.
111 Tjernberg, s 95.
112 NJA II 1915 s 306 f. Som standardarbete ifråga om leasing gäller SOU 1994:120 om
finansiell leasing av O|V egendom (se s 103 ff om avgränsningen).
113 RSV:s handledning, s 1175 samt Tjernberg, s 95.
114 Tjernberg, s 94 f. Lodin m fl, 6 uppl, 1996, Studenlitteratur, Stockholm, s 338, Pelin, s
531. Det förefaller som dessa bygger sin utgångspunkt på uttalandet i SOU. Endast Båvall
anför en ståndpunkt som kan ses som aningen kritisk mot att ange någon fast utgångspunkt,
s 45.
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till trots understryker samtidigt samtliga att det inte går att säga något helt
säkert, särskilt som det förefaller ha skett individuella bedömningar i varje
enskilt fall i praxis.115 Bolagets verksamhet och egendomens karaktär torde
ganska säkert vara av betydelse för bedömningen. Personligt lösöre kräver
större mått av privat användning för att regeln inte skall tillämpas.116

När det gäller IDVWLJKHWHU säger Tjernberg är det osäkert hur en bedömning
skall göras. Det torde dock bli fråga om en bedömning utifrån fastighetens
\WD, men även arten av användning kan spela in (se not 114). Regeln kan
möjligen tillämpas även när ett rum används av företaget i viss utsträckning.
Vidare är det inte heller uteslutet att regeln är tillämplig även om företagets
användning är 10 – 15 % (av ytan), enligt Tjernberg.

För egen del kan jag bara hålla med ovanstående källor. Ordet “uteslutande“
betyder “endast“ och när man för in lydelsen “så gott som“ är den naturliga
slutsatsen att användningen måste ligga mycket nära “endast“ för att regeln
skall bli tillämplig, varför 90 % förefaller vara rimligt.117 Mig veterligen har
praxis inte uttalat något H[SOLFLW stöd för att 90 %-regeln skall gälla vilket
inte är helt lyckligt ur rättssäkerhetssynpunkt, vilket gör att man, trots övrig
samstämmighet, inte kan säga något helt säkert.

En gräns på 90 % gör att det finns ett utrymme för att undvika regelns
tillämpning om man på en fastighet bedriver någon form av verksamhet som
faller in på företaget. Som ett exempel kan nämnas en åkerirörelse med ett
stort garage med diverse anordningar för att tvätta och reparera lastbilen
(eller lastbilarna). Det finns också ett ganska stort utrymme att införskaffa
fastighet som i stor utsträckning används som lokal för rörelsen medan
aktieägaren bor i lägenhet ovanpå. Han beskattas då för boendet som
löneförmån utifrån den del av fastigheten han bor i. Den mest vanliga
situationen i praktiken är nog att ett rum används som hemkontor för
företagsledaren. Ett sådant rum lär dock kunna användas även av rent
privata skäl, vilket leder till att en företagsledare nog gör bäst i att ha goda
skäl varför han/hon måste arbeta hemma i viss utsträckning om ytan ligger
nära 90-gränsen. Behovet av särskild utrustning i ett kontor kan möjligen
också leda till att man kan hävda att kontoret i fråga inte har någon direkt
“privat funktion“.

$YVLNWHQ

$YVLNWHQ har också betydelse i sammanhanget. Egendomen skall vara
DYVHGG för privat bruk för att vara tillämplig. Det kan ju tänkas vara fråga
om en sorts egendom som från början är avsedd att användas i rörelsen men

                                                
115 RÅ 78 Aa 13, RÅ 1981 Aa 164, RÅ 1984 Aa 196 (häst), RÅ 85 1:81, RÅ 85 Aa 228,
RÅ 1986 not 484 (segelbåt), RÅ 1986 not 576 (segelbåt), RÅ 1988 not 51, RÅ 1989 ref 10,
RÅ 1990 ref 104. En del av dessa fall handlar om bilar och tillkom innan sådana undantogs
från regeln. Fallen har sannolikt ändå betydelse.
116 SOU 1989:2 s 134.
117 Svensk Ordbok, Esselte Studium, 2 uppl, 1986.
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sedan efter hand används mindre och mindre där och i stället används privat.
Om man går strikt enligt lydelsen så är regeln inte tillämplig i sådana fall
och en sådan lösning förespråkas också av RSV.118 Det blir istället fråga om
en beskattning såsom för en löneförmån. I RÅ 1986 not 484 gjorde RegR till
viss den en eftersyn av hur avsikten kunde ses vid förvärvet; man kollade
vilken användning som skett av egendomen i rörelsen (hur intäkterna för
uthyrning av segelbåt fördelat sig per år, till vem uthyrningen skett, vilka
ansträngningar som gjorts för att sälja egendomen etc).119 Situationen att
egendom först är näringsegendom men sedan blir “näringsfrämmande“ torde
vara ganska vanlig i praktiken. Man kan som exempel nämna den snabba
utvecklingen av processorer till datorer. En verksamhet som ställer stora
krav på datorns prestanda måste i praktiken byta ut datorn ungefär var 18:e
månad (minst). En dator har då fortfarande ett värde för mer normala
användare men efter ytterligare några månader har en dator mycket
begränsat marknadsvärde, ibland inget alls. Dessutom förefaller det finnas
en mycket liten andrahandsmarknad för datorer samtidigt som man nog
heller inte kan kräva alltför stora uppoffringar från företagets sida att “finna“
denna marknad. Har datorn inget egentligt marknadsvärde kan man inte
heller anse det som en beskattningsbar löneförmån och därmed är 32 § anv p
14 4 st KL inte heller tillämplig eftersom denna förutsätter att det finns ett
marknadsvärde (se utköp under marknadsvärde enligt fjärde stycket).
Datorer är väl i och för sig ett ganska extremt exempel men åskådliggör
samtidigt problematiken. I fråga om viss egendom, varav datorer kan vara
ett bra exempel, kan det till och med sättas i system att företagsledaren
plockar hem en ny-gammal dator med relativt jämna mellanrum.
Överhuvudtaget är ett avsiktsrekvisit svårbedömt. Man kan bara erinra om
problematiken om uppsåt i straffrätt.

3ULYDW�EUXN

Vad som är privat bruk, i kontrast till vad som är bruk för företagets bästa,
kan man naturligtvis också diskutera. Om man bortser från frågan om
avdragsmöjligheten kan man som ett enkelt exempel ta en dammsugare. För
denna torde avgränsningen vara ganska enkel; när man dammsugar
företagets lokal används dammsugaren för företagets syften medan det är
fråga om privat bruk om den används för att städa delägarens hem. Så enkel
är få saker. I många fall torde egendomen ha ett företagssyfte samtidigt som
det till viss del är fråga om privat bruk. Som ett något svårare exempel kan
nämnas en stuga i fjällen som används för representation. Den kan tjäna sitt
syfte genom att främja enskilda affärer samtidigt som fåmansföretagets
ägare vid dessa tillfällen också nyttjar den. Gränserna för vad som tillåts i
fråga om representation är överhuvudtaget ganska snäva (20 § anv p 1 3 st
KL). Det krävs ett direkt samband med verksamheten.

Det ligger nära till hands att lägga aktiebolagets bolagsordning till grund för
bedömningen. Företagets verksamhet anges i denna (ABL 4:2). Detta får

                                                
118 RSV:s handledning, s 1175. Se även SOU 1989:2 s 134.
119 Båvall, s 46.
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betydelse för om inköpta tillgångar skall betraktas som
omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar. Man kan också i viss mån
ta ställning till huruvida egendomen i fråga är typisk för den verksamhet
som drivs. Är det fråga om egendom som är typisk föreligger en presumtion
för att egendomen är nyttig för företaget.120 Gränsfall kommer dock ändå att
uppstå.

Frågan har fått viss uppmärksamhet i praxis (se not 115). I RÅ 1984 Aa 196
köptes en häst av ett företag som producerade böcker om hästar. Man
menade att sambandet med rörelsen var tillräckligt. Det faktum att
företagsledaren använde hästen ganska mycket ändrade inte detta då det
krävdes att hästen reds för dess skötsel. Någon förmånsbeskattning skedde
inte heller. I RÅ 1986 not 484 och 1986 not 576 var det i båda fallen fråga
om uthyrning av segelbåt. Uthyrningen gick dock inte särskilt bra men
beskattning skedde inte då det inte kunde visas att anskaffningen så gott som
uteslutande skett för privata ändamål. I dessa fall var det dock fråga om där
egendomen hade ett ganska direkt samband med rörelsen, vilket det
knappast kan sägas vara fråga om vid en anskaffning av en stuga för
representation. Man torde i de flesta fall kunna ifrågasätta sambandet mellan
rörelsen och stugan. Det beror nog lite på vad det är för rörelse. Är det fråga
om en verksamhet där man säljer varor till ett stort antal kunder torde man
inte ha någon nytta av en sådan stuga, medan man om det är fråga om
affärskontakter i rörelse där man av naturen har ett färre antal (och större)
kunder såsom byggnadsentreprenörer.121 Skulle stugan användas mycket lite
för sådan representation kan det dock svårligen ses som att anskaffningen
skett för annat än privat bruk.

$QVNDIIQLQJ�IUnQ�GHOlJDUHQ

“$Y\WWUDU�GHOlJDUH i fåmansföretag eller delägare närstående person HJHQGRP WLOO
I|UHWDJHW skall, RP� SULVHW är K|JUH än egendomens PDUNQDGVYlUGH, det
|YHUVNMXWDQGH�EHORSSHW beskattas hos |YHUOnWDUHQ som intäkt av WMlQVW. Av 24 § 6
mom lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt framgår att återstående del av
vederlaget skall beaktas vid beräkning av realisationsvinst.

Avser avyttringen sådan HJHQGRP�VRP�DQJHV�L����� nämnda lag skall, RDYVHWW hur
SULVHW förhåller sig till marknadsvärdet, KHOD� YHGHUODJHW, XWDQ� DYGUDJ för något
omkostnadsbelopp, beskattas KRV� |YHUOnWDUHQ som intäkt av tjänst, VnYLGD� LQWH
egendomen lU�HOOHU�NDQ�YlQWDV bli till Q\WWD före företaget.“ (Min anmärkning)

Medan regeln i första stycket täcker situationer där företaget anskaffar
egendom från utomstående täcker alltså andra och tredje styckena fall där
anskaffningen sker från vissa personer som har någon närmare anknytning
till företaget. Trots att 2 st, som är en felprisregel likt 4 st, inte har lika
långtgående skattekonsekvenser som 3 st föreligger ett tydligt funktionellt
samband mellan dem. Felprisregeln förhindrar DOOD transaktioner där

                                                
120 Båvall, s 47, Lundén, s 30.
121 Vi bortser ifrån att sådan stuga skulle kunna ses som en omsättningstillgång i den
rörelsen.
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delägare säljer egendom till företaget och priset överstiger marknadsvärdet.
Stoppregeln (3 st) riktar sig mot YLVV egendom som inte är till nytta för
företaget. Av systematiken framgår att 2 st är underordnad 3 st, dvs är 3 st
tillämplig skall den alltid tillämpas framför 2 st.122 Detta innebär att om en
transaktion är tillåten enligt 3 st, så sker den alltid till marknadspris om man
bortser från rena felbedömningar och situationer där personer är likgiltiga
för skattekonsekvenserna.

En beskattning enligt 2 st innebär att den del av transaktionens pris som
överstiger marknadsvärdet beskattas i tjänst för överlåtaren. Den
marknadsmässiga delen av transaktionen beskattas normalt dvs i kapital
vilket framgår av hänvisningen till 24 § 6 mom SIL (1 st). Träffas
transaktionen av 3 st blir beskattningen avsevärt hårdare. Hela företagets
anskaffningsvärde beskattas i tjänst för överlåtaren utan avdrag för
omkostnadsbelopp. Detta innebär att ingen del av beloppet skall beskattas i
kapital i dessa fall (24 § 6 mom 2 st SIL).

Om någon av reglerna i andra eller tredje stycket blir tillämpliga så beskattas
|YHUOnWDUHQ i tjänst. Det är alltså inte nödvändigtvis GHOlJDUHQ som
beskattas i tjänst för en sådan transaktion utan den som överlåtit egendomen.
Så är det, med undantag av 1 st, även i de andra materiella reglerna, vilket
jag personligen finner omotiverat. Min kritik utvecklas i ett särskilt stycke,
se nedan s 48).

Hur DQGUD� VW\FNHW tillämpas beror på två saker; hur man bestämmer
marknadsvärdet för en transaktion och vad som är omsättningstillgång i
företaget.123 I 42 § KL finns en regel om hur marknadsvärdet bestäms.
Utgångspunkten är priset på orten för en jämförbar transaktion med en
utomstående person.124 När det gäller köp av fast egendom utgår man
vanligen från 133 % av taxeringsvärdet eftersom detta värde sätts som 75 %
av marknadsvärdet (vid visst värderingstillfälle), om inte avvikelse påkallas
efter särskild värdering.125 Trots att utgångspunkterna för hur
marknadsvärdet bestäms torde det ofta förekomma avvikelser i praktiken.126

Vidare kan man undvika beskattning enligt andra stycket (och fjärde stycket)
genom att i efterhand korrigera en felaktig prissättning. och på så vis
undvika att träffas av regeln. För att detta skall kunna göras krävs dels att
den är frivillig och ovillkorlig, dels att den sker inom den tid som gäller för
rättelse för att undvika skattetillägg (prop 1989/90:110 s 599).

Det WUHGMH� VW\FNHW torde vara mer komplicerat att tillämpa. För regelns

                                                
122 Tjernberg, s 96 och Pelin, s 532.
123 Regeln anses inte omfatta sådan egendom som är omsättningstillgång, RSV S 1997:6
avsnitt 7.2.2 och RÅ 1988 ref 97.
124 RÅ 1982 1:45 och 1989 ref 57.
125 RÅ 1982 1:84 respektive 1987 ref 13.
126 De som följt diskussionen om fastighetstaxeringen inser att utgången i enskilda fall kan
te sig märkliga.
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tillämpning krävs dock att transaktionen ur VlOMDUHQV perspektiv LQWH är att se
som intäkt av näringsverksamhet.127 Stadgandet handlar om “onyttig
egendom“, dvs “övrig lös egendom“ med hänvisning till 31 § SIL. Man får
således tillämpa en annan paragraf för att komma fram till en tillämpning av
32 § anv p 14 3 st. Till detta kommer att man måste göra nyttobedömning av
egendomen, vilket gör regeln svårtillämpad. Anses egendomen i fråga nyttig
för företaget är regeln alltså inte tillämplig.

Medan man i 1 st undantar bilar som beskattas med bilförmån från
tillämpningen har man inte gjort samma undantag i 3 st. Det har ifrågasatts i
doktrin om man inte kan göra en analogitillämpning med 1 st eftersom det
inte verkar finnas något motiv att göra skillnad på fåmansföretagets förvärv
av bil beroende på om bilen anskaffas från utomstående (1 st) eller från
aktieägare i företaget.128

gYULJ�O|V�HJHQGRP

31 § SIL är en regel för beräkning av reavinsten för viss lös egendom.
Paragrafen handlar om egendom som inte avses i någon av de andra
reavinstberäkningsreglerna i 25 – 30 §§ SIL. Av detta följer att 3 st inte är
tillämplig på egendom som ingår i någon av de andra
reavinstberäkningsreglerna, varför dessa regler blir intressanta. Dessa är
följande; fastigheter (25 §), bostadsrätter (26 §), aktier och andra instrument
som relateras till dessa (27 §), andelar i handelsbolag (28 §), fordringar och
instrument som är kopplade till dessa såsom premieobligationer o d (29 §)
samt utländsk valuta (30 §).129

I SIL:s 31 § görs en distinktion mellan SHUVRQOLJW� O|V|UH (egendom för
personligt bruk) och DQQDQ� O|V� HJHQGRP (bl a egendom för
kapitalplacering). För det personliga lösöret gäller att anskaffningsvärdet InU
sättas till 25 % av ersättningen (med avdrag för försäljningskostnader) samt
att endast vinster över 50 000 kr är skattepliktiga. För annan lös egendom
gäller att hela vinsten är skattepliktig och att, i motsats till vad som gäller för
personligt lösöre, avdrag får göras för reaförluster (med 70 %).

Denna distinktion torde inte ha någon betydelse för tillämpningen av 32 §
anv p 14 3 st då hänvisningen görs till 31 § utan inskränkning. Distinktionen
fanns inte när 3 st infördes men kan ha en LQGLUHNW betydelse i det att lös
egendom som skett i kapitalplaceringssyfte på längre sikt kan vara till nytta
för företaget i högre grad än lösöre.130

                                                
127 RÅ 1993 not 34 (införsäljning av andel av fartyg som ingick i “rörelse“, dvs
näringsverksamhet).
128 Tjernberg, s 96 f. Skulle så inte vara fallet blir det även här fråga om risk för
kringgående med genomsyn som följd.
129 Denna uppräkning är inte fullständig utan anger endast huvudtyperna. Annan egendom
såsom optioner etc som har visst samband med angivna exempel räknas också in. För att få
en klar bild bör man titta i de enskilda paragraferna som angivits.
130 Tjernberg, s 96.
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Eftersom 31 § är en uppsamlingsregel för övrig lös egendom går det inte att
ange exakt vad som ingår. Ingår gör bl a råvaror, nyttjanderätter, copyrights,
royalties o d, ädelmetaller och ädelstenar, konst, samlingar, antikviteter och
annat inre lösöre, båtar, husvagnar samt andel i dödsbo.131

1\WWREHG|PQLQJHQ

Utan tvekan är den svåraste frågan vid tillämpningen av 32 § anv p 14 3 st
att bedöma nyttan av en viss egendom. Om det i fråga om
marknadsvärdesbedömningen enligt 2 st finns ett visst mått av osäkerhet,
måste osäkerheten av vad som gäller i fråga om nyttobedömningen vara
mycket större. Det handlar inte heller enbart av en nytta i nutid utan även om
en bedömning av I|UYlQWDG framtida nytta vilket försvårar frågan avsevärt.

Denna frågeställning har inte uppmärksammats i någon större utsträckning,
vilket jag finner lite anmärkningsvärt. I propositionen (prop 1975/76:79 s
87) sägs att skattemyndigheten skall inta en restriktiv hållning, särskilt om
det är fråga om egendom som normalt är att se som personligt lösöre. Frågan
har därmed i princip överlämnats till rättstillämparna. En sådan metod, som
är en parallell med uttagsbeskattningsregelns rekvisitet “särskilda skäl“ i 22
§ anv p 1 4 st KL som genom praxis fått en reell innebörd av en rad
avgöranden, är tyvärr nödvändig ibland. Med tanke på de konsekvenser som
regeln i 3 st får för den skattskyldige är det dock särdeles olyckligt ur
rättssäkerhetssynpunkt att ovisshet råder. Naturligtvis är det önskvärt att
praxis i någon form klargjorde frågan ganska snart. Även här har
aktiebolagets bolagsordning en central roll (se s 43). Båvall menar att regeln
kan tillämpas även om viss användning kommit till stånd i företaget.132

9LVV ledning angående nyttan kan man få av det faktum att regeln hänvisar
till 31 § SIL. Betydelsen av denna hänvisning är förmodligen större än
enbart det faktum att flertalet typer av egendom XWHVOXWLWV från
tillämpningsområdet. Ett sådant synsätt bygger på att aktier, fastigheter etc
har undantagits p.g.a. att de typiskt sätt är (tillräckligt) nyttiga för företaget
för att särskild beskattning inte skall ske. Genom att det finns ett rekvisit om
förväntad nytta kan det inte bli fråga om något annat än att göra någon form
av enkel bedömning om dess W\SLVND nytta.

Att tänka på är också att regeln uttryckligen utgår ifrån Q\WWDQ�I|U�I|UHWDJHW.
Om man gör en distinktion mellan företaget och rörelsen (rörelse i
betydelsen av arten av verksamhet) så finner man att rörelsebegreppet är
betydligt snävare än företaget. Ett företag kan byta rörelsetyp, från att till
exempel syssla med symaskiner till konsultverksamhet etc. En egendom kan
vara till nytta för båda verksamheter. Införskaffandet av en industritomt

                                                
131 RSV:s handledning, s 512 ff.
132 Båvall, s 67. Han menar också att det inte förefaller ha avsetts någon skillnad mellan
begreppen “nytta“ och privatbruksrekvisitet i 1 st.
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torde inte vara till någon nytta för en symaskinsförsäljningsrörelse men ändå
kunna vara till nytta för företaget i sig för att ta ett exempel.

En ytterligare aspekt är att man i fråga om nytta (eller onytta) ser till 20 §
KL. Denna regel är, som bekant, den allmänna regeln för när kostnader är
avdragsgilla. Man utgår enligt denna från utgiftens nödvändighet för att
förvärva eller bibehålla intäkter. Till saken hör att företagets
avdragsmöjligheter är kraftigt begränsade genom reglerna i 2 § 13 mom SIL
(1 st), som är en specialregel med företräde framför 20 § KL varför man kan
ifrågasätta varför denna regel skall blandas in. Svaret är att när man gör
bedömningen om 3 st är tillämplig har man så att säga ännu inte kommit
fram till att 2 § 13 mom är tillämplig (vilket den ju bara är om någon regel i
32 § anv p 14 ansetts tillämplig), varför man fortfarande kan ställa sig frågan
om hur en transaktion bedöms rent allmänt från företagets synvinkel. Skulle
man enligt detta synsätt komma fram till att en transaktion inte bör ses som
lovlig enligt 32 § anv p 14 3 st p.g.a. regeln i 20 § KL blir 2 § 13 mom 1 st
tillämplig. Att komma fram till något svar p.g.a. vad som sägs i 20 § KL
skall nog inte ses som alltför stort med tanke på att man här talar om
nödvändighet, vilket rent semantiskt är ganska långt ifrån ordet nytta.

Dessa tankeexperiment ger inte några säkra utgångspunkter som kan ta bort
den osäkerhetsfaktor som finns utan är mer att se som ett förslag till hur man
eventuellt kan komma en bit på vägen. Den osäkerhet som finns vid
nyttobedömningen är inte tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt med
tanke på regelns långtgående konsekvenser. En viktig faktor är också den
aktiebolagsrättsliga nytta som en egendom skulle ha vid en apport för att
förstärka aktiebolagets egna kapital (se ovan s 40). En detalj som ökar på
osäkerheten är bedömningen om den I|UYlQWDGH�Q\WWDQ. Man kan fråga sig
hur långt tidsperspektiv man måste ha. Förslagsvis kan man säga att det
beror på egendomen ifråga. Det är lämpligt att utgå ifrån ifrågavarande
egendoms livslängd. Om man som exempel tar en egendom med längre
livslängd blir tidsperspektivet längre, medan det torde krävas mer omedelbar
nytta om det är fråga om egendom med kort livslängd.

9HP�WUlIIDU�WMlQVWHEHVNDWWQLQJHQ"

Den skattemässiga konsekvensen av en transaktion som inte tillåts enligt
någon av de materiella reglerna drabbar företagets motpart, dvs den som
överlåtit egendomen. Endast i det första stycket är det alltid den som handlat
å företagets vägnar som drabbas, vilket naturligtvis beror på att motparten är
helt utomstående och inte kan bedöma huruvida reglerna om fåmansföretag
är tillämpliga. Således skall en närstående som avyttrar egendom som inte är
till nytta för företaget enligt 3 st beskattas i tjänst. I mitt tycke är denna
lösning mycket olycklig. Det är inte svårt att se skälet till sådana
konstruktioner. Det har skapats dubbla incitament för att liknande
transaktioner inte skall ske. Påpekas kan också att närståendebegreppet trots
sin vidd är begränsat. Anskaffas en egendom som träffas av 1 st eller 3 st
blir det alltså företagsledaren som beskattas om anskaffningen sker från
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sambo, medan om anskaffningen sker från maka så träffas makan. Är det
fråga om en fastighet sker beskattningen som nämnts ovan endast om
anskaffningen sker från sambo, och då hos företagsledaren.

Lämpligare vore att beskatta den person som handlat från företagets sida vid
transaktionen, dvs företagsledaren (som är fallet i 1 st) eller delägaren
SHUVRQOLJHQ. Det är företaget och dess företrädare som skall avhållas från att
vidta transaktionerna - inte andra, som i många fall inte har någon annan
anknytning till företaget än ett släktskap med vissa personer. Samtidigt inser
många inte konsekvenserna av sådana transaktioner. Mitt ställningstagande
förändras inte av den vedertagna principen om att varje medborgare måste
känna till lagen.

För att visa de olyckliga konsekvenserna av lagen vill jag anföra ett
exempel. En man äger ett företag och arbetar där på heltid. Hans hustru har
eget arbete men är låginkomsttagare. Hon har inte någon insyn i makens
företag. Tillsammans äger de en egendom (vilken som helst) som är lös (dvs
den ingår i 31 § SIL) som maken vill få in i företaget, vilket hustrun inte vet
om. Egendomen är giftorättsegendom och de företar en bodelning inom
äktenskapet varpå all egendom görs till enskild där ifrågavarande egendom
faller på hustruns lott så att säga. Mannen “kommer på“ att han skulle
behöva just en sådan i sitt företaget varför han ger sin hustru ett bud och
köper in den till företaget. Konsekvensen blir då att hustrun beskattas i
tjänst. När hon får förklarat för sig att beskattningen beror på att hennes
äktenskap och att egendomen i fråga inte var till nytta för företaget. Är det
då rimligt att hon beskattas i tjänst för denna transaktion, särskilt som det
måste vara mycket svårt för en närstående att göra nyttobedömningen? (se
avsnitt om nyttobedömningen).

Till saken hör att man genom samma arrangemang (fast med hustruns
vetskap) kan minska progressionseffekten för makarna totalt genom att det
är hon som står som överlåtare. Ett sådant handlande torde inte kunna träffas
av inkomstfördelningsregeln i 32 § anv p 13, eftersom denna handlar om
situationer där en närstående får alltför hög ersättning för XWI|UW arbete. 32 §
anv p 13 träffar dessutom endast fall där det handlar om företagsledare.133

Självfallet finns risken om genomsyn i bakgrunden, men ett förfarande
enligt mitt exempel kan i många fall ha ett helt legitimt syfte.

                                                
133 I mitt angivna exempel var mannen i och för sig företagsledare. Det skulle dock kunna
vara fråga om en situation där personen ifråga “endast“ är delägare.
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8WN|S�XQGHU�PDUNQDGVYlUGH�HQOLJW�IMlUGH

VW\FNHW

Det fjärde stycket, som likt 2 st är en felprisregel, som träffar fall där
delägare köper egendom från företaget till pris under marknadsvärde.134 En
sådan beskattning anses öka företagsledarens anskaffningsvärde vid en
senare realisationsbeskattning för honom.135 I dess sista mening anges att
regeln inte tillämpas när I|UHWDJVOHGDUHQ förvärvar egendomen och denne
redan har beskattats för egendomen enligt I|UVWD stycket. Detta undantag bör
användas, särskilt när det är fråga om en fastighet, eftersom en användning
av egendomen i fråga fortfarande skall beskattas som löneförmån.136 Det
sker inte heller någon uttagsbeskattning från företaget enligt 2 § 13 mom 2
st SIL. Principen kommer från början från praxis (RÅ 1985 1:52).
“Undantaget“ gäller enligt lydelsen endast försäljning till I|UHWDJVOHGDUHQ,
inga andra.

Regeln har tillämpats strikt enligt lydelsen i praxis. Det är sålunda inte
möjligt att sälja egendomen och därefter ta ut belopp motsvarande
försäljningslikviden (RÅ 1993 not 683). Vilken som är den egentliga
skillnaden mellan situationerna kan man ju fråga sig. Personligen kan jag
inte se någon relevant skillnad eftersom det handlar om en
egendomsöverföring. I vilken ordning överföringen och försäljningen av
egendomen sker borde ju inte spela någon roll. Detta skall ses i ljuset av att
det uttalats att det kan bli fråga om genomsyn om en delägare personligen
anskaffar en fastighet (eller annan egendom som inte träffas av 3 st) och
denna kort därefter överlåts till företaget (något som ju är möjligt p.g.a.
ordalydelsen i 1 respektive 3 st).137 Genomsyn kan under vissa
omständigheter vara rimligt när man företagit transaktioner i viss ordning
endast för att undvika betungande skatteregler, men man kan ifrågasätta om
inte den skattskyldige borde visas motsvarande “barmhärtighet“.
Regeringsrätten konstaterar endast att “regelns tillämpningsområde är
begränsat till en bestämd situation“ och att det inte finns någon grund för att
utvidga den skattefriheten enligt undantaget.

I ett annat fall gällde det en egendom som överförts till ett annat bolag i en
oäkta koncern (med fullständig ägaridentitet. Utköpet skulle ske från det
andra bolaget men detta tilläts inte då det stod i strid med ordalydelsen.138

Vidare är systematiken inte konsekvent då det undantag i 4 st som gäller för
utköp av egendom som beskattats enligt 1 st inte också gäller egendom som
                                                
134 Med egendom avses i detta fall inte sådan egendom som är omsättningstillgång i
företaget. Sådana varor som tas ut för egen konsumtion beskattas för konventionell
tjänstebeskattning, RSV:s handledning, s 1180.
135 Båvall, s 63, Lundén, s 38.
136 Persson, s 283.
137 RSV:s handledning, s 1174.
138 Fallet redogörs för i Båvall, s 59.
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beskattats enligt 3 st. Tjernberg menar dock att man kan göra en
analogitillämpning eftersom någon skillnad inte kan ha varit avsedd.139 Jag
är böjd att hålla med. Till saken hör också att undantaget enligt lydelsen
endast gäller företagsledaren, men inte närstående. Ett närståendeförvärv
skulle då leda till ytterligare en tjänstebeskattning för samma egendom,
samtidigt som företaget skulle uttagsbeskattas (2 § 13 mom 2 st SIL). För att
undgå att beskattas på detta sätt måste alltså utförsäljningen ske till
företagsledaren som sedan säljer egendomen vidare. Som regeln är
konstruerad har lagstiftaren skapat ett behov att företa transaktioner i viss
följd på ett onödigt sätt.

$QVNDIIQLQJ�DY�HJHQGRP�VRP�KDU�VDPEDQG�PHG

DQQDQ�HJHQGRP

En särskilt intressant fråga är hur reglerna i 32 § anv p 14 KL om
anskaffning av egendom samverkar i vissa fall när det är fråga om egendom
som i en eller annan mening har ett samband med annan egendom som
tillhör företaget. Det kan t ex vara fråga om förbättringsarbeten på egendom,
utrustande av en bostad etc. Frågorna får särskild betydelse när det handlar
om fast egendom eftersom sådan kan anskaffas under vissa omständigheter
men inte enligt andra beroende på vem förvärvet sker ifrån (1 och 3 st). En
tillämpning strikt enligt ordalydelsen kan då få märkliga resultat.

.RVWQDGHU�I|U�I|UElWWULQJ�DY�HJHQGRP

En IDVWLJKHW har kanske DQVNDIIDWV� IUnQ� XWRPVWnHQGH och därmed
(eventuellt) träffats enligt 1 st med tjänstebeskattning för företagsledaren i
fråga beroende på hur fastigheten brukas. Frågan ställer sig då hur
förbättringsarbeten på fastigheten skall bedömas. Skall förbättringen
bedömas för sig eller skall frågan om beskattning bero på hur den första
transaktionen betraktats? Eller skall man i stället se till företagets formella
äganderätt och se förbättringsarbeten bekostade av företaget som en form av
förbättring eller bevakning av sitt kapital som inte får några vidare
beskattningseffekter? Enligt förarbetena har man valt en form av
mellanlösning; har anskaffningen EHVNDWWDWV enligt 1 st skall beskattning av
förbättringen ske som för utdelning.140 Denna beskattning blir förmodligen
aktuell först när egendomen köps ut ur företaget och ske på det kvarstående
värdet.141 Inget sägs emellertid om hur man bedömer situationen när
rekvisitet “privat bruk“ inte uppfyllts och beskattning därmed inte skett för
det första förvärvet. Det följdriktiga borde då vara att någon beskattning inte
skall ske, dvs att man inte gör en bedömning av om förbättringen i sig är för
privat bruk eller av för att gagna företaget.

Den föreslagna lösningen om beskattning som för utdelning leder till en

                                                
139 Tjernberg, s 99.
140 Prop 1989/90:110 s 677.
141 RSV:s handledning, s 1175 f.
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mildare beskattning än som skulle ske om man strikt tillämpade 1 st och
beskattade även förbättringsarbetet i sig. Lösningen verkar i mitt tycke
aningen konstlad då man plötsligt beskattar en transaktion som utdelning på
ett senare stadium när man befinner sig i ett system som beskattar diverse
transaktioner i tjänst när de sker. Mer konsekvent med vore att beskatta en
transaktion utifrån undantaget i fjärde stycket sista meningen om utköp, dvs
antingen beskattar man förbättringen direkt i tjänst med följd att ingen
ytterligare beskattning sker vid ett eventuellt utköp, eller så sker ingen
beskattning alls vid själva förbättringen med följden av att ytterligare
beskattning sker vid utköpet (för själva förbättringsdelen så att säga).142

Frågan är hur förbättringsarbete bedöms om det första I|UYlUYHW�VNHWW�IUnQ
GHOlJDUH, vilket leder till att någon tjänstebeskattning inte kommer ifråga
om det är fråga om fastigheter (3 st). Regeln i 1 st skulle då kunna vara
tillämplig enligt sin lydelse eftersom sådan anskaffning sker utifrån men
samtidigt vore det ologiskt med en beskattning av förbättringen om man ser
till uttalandet i propositionen. Å andra sidan kan man mycket väl tänka sig
att en företagare säljer in sin fastighet till sitt företag och rustar upp den,
kanske så att den rentav blir lyxutrustad.143 Detta skulle väl knappast stå i
samklang med reglernas syfte. Men det skulle också bli svårt att hävda
genomsyn av WUDQVDNWLRQVNHGMDQ�LQI|UVlOMQLQJHQ�RFK�I|UElWWULQJVDUEHWHW om
man inte skulle kunna hävda genomsyn i kedjan DQVNDIIQLQJHQ� IUnQ
XWRPVWnHQGH� WLOO� LQI|UVlOMQLQJHQ. Man skulle m a o med detta resonemang
klara sig undan tjänstebeskattning så länge det fanns en viss tidsdifferens
mellan det egna förvärvet och sin införsäljning till företaget.

.RVWQDG�I|U�HJHQGRP�VRP�lU�WLOOEHK|U

Det kan även finnas situationer där en egendom har anknytning till annan
egendom (fastighet) utan att sambandet för den sakens skull är så nära som
ett förbättringsarbete av redan existerande egendom. Så är t ex fallet när
man anskaffar möbler, dammsugare, apparater av olika slag m m till
fastigheter. Av reglerna följer som framgått ovan att ett företag kan köpa en
fastighet som helt eller delvis kan användas som bostad för aktieägaren.
Situationen är alltså ganska lik den ovanstående men det handlar också om
egendom som om man strikt tillämpar 1 eller 3 st skulle leda till beskattning
i inkomstslaget tjänst (såvida inte anskaffningen sker från delägare och
ifrågavarande sak kan vara till nytta för företaget, 3 st). Den stora frågan är
då om samma lösning kan göras för denna typ av egendom som för
förbättringsarbeten, nämligen att beskattningens vara eller icke vara beror på
om det “första“ förvärvet beskattats i tjänst eller icke.

Saken har bedömts i praxis.144 Ett företag hade köpt “möbler m m“ till en
fritidsfastighet. Anskaffningen av fastigheten hade bedömts som anskaffning

                                                
142 Observera att reglerna för utdelning i fåmansföretag i 3 § 12 mom fortfarande tillämpas.
143 Detta höjer å andra sidan förmånsvärdet av att bo i villan.
144 RÅ 1988 not 51.
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för privat bruk och lett till beskattning. Detta fick till följd att även möblerna
ansågs anskaffade för privat bruk.

Med ett motsatsslut skulle då beskattning för tillbehörsegendom inte ske om
förvärvet av fastigheten tillåtits, vare sig detta berott på att rekvisitet privat
bruk inte uppfyllts (1 st) eller att fastigheten köpts från delägare i
fåmansföretaget (3 st).145 Med den utgångspunkten skulle i så fall köp av
stereo- och tv-apparater inte tjänstebeskattas enligt detta. Detta ter sig
naturligtvis konstigt med tanke på reglernas syfte. Förmånsvärdet av
bostaden skulle visserligen i princip öka, även om förmån av fria möbler, tv-
apparater etc skulle vara svårt att upptäcka för skattemyndigheterna. Mer
rimligt vore därmed att man inte kan dra motsatsslut av ovannämnda
rättsfall och att man därmed skall särskilja “huvudförvärvet“ och
“biförvärvet“. I så fall skall anskaffningen av tillbehörsegendom bedömas
för sig utifrån 1 och 3 st och dess rekvisit. Å andra sidan kan man möjligen
dra den slutsatsen av ovannämnda fall att huvudförvärvet skapar en
SUHVXPWLRQ för att det andra förvärvet skall bedömas likadant. Bedömningen
av huvudförvärvet skulle då ändå få YLVV betydelse även om den inte skulle
bli DYJ|UDQGH.

Anskaffning av möbler etc torde därmed beskattas; rekvisitet “privat bruk“ i
1 st torde nästan undantagslöst vara uppfyllt och det är samtidigt tveksamt
om exv möbler skulle vara till nytta för företaget (3 st).146 Skulle det vara
fråga om gräsklippare och annan liknande egendom skulle det vara lättare att
hävda att egendomen inte är för privat bruk respektive att den är till nytta för
företaget.

$WW�WlQND�Sn�YLG�DQVNDIIQLQJ�DY�IDVWLJKHW�WLOO

I|UHWDJHW

Som framgått ovan skiljer sig resultatet åt i skattemässig bemärkelse
huruvida man anskaffar fastighet från utomstående eller från delägare. Även
om man kan kritisera en sådan lagteknisk lösning så är den av yttersta vikt
för en fåmansföretagare som vill anskaffa en bostad via sitt bolag. Äger inte
företagaren en villa privat bör han se till att en anskaffad villa på något sätt
undgår regeln om uteslutande privat användning. Persson menar att detta
rekvisit inte är uppfyllt när man hyr ut en tillräckligt stor del till
utomstående.147 Säkrare är nog att utrusta villan på ett sådant sätt att det
tydligt framgår att viss del är avsedd att användas av företaget. En särskild
möjlighet som finns att skaffa fastigheten från utomstående är om detta sker
genom att man har två aktiebolag som äger ett handelsbolag som köper in

                                                
145 Jag undviker att benämna sådan egendom som tillbehör då detta begrepp har en särskild
juridisk betydelse.
146 Möjliga undantag är möbler för kontor, vilket förutsätter att man visar att bruket till
ganska stor del är för företaget respektive att de är till nytta för företaget.
147 Persson, s 125.
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fastigheten (jfr RÅ 1993 not 372).148 Detta kräver dock sin tribut genom att
man måste bilda två aktiebolag. Bildningen i sig kräver att man kan skaffa
(minst) 100 000 kr vardera och dessutom måste dessa ha ett ytterligare
kapital.

Kan man undvika regeln i 1 st eller om anskaffning sker från delägare finns
det en del situationer där det är lönande att placera fastigheten i företaget.149

Sker anskaffningen från delägaren själv måste man också tänka på 2 st i 32 §
anv p 14. För att försäkra sig om att denna inte träder in kan det vara
lämpligt att får fastigheten värderad av någon fackman. Den första punkten
att tänka på är skillnaden mellan reavinstbeskattningen. Reavinst på
näringsfastighet beskattas vid försäljning (från bolaget) till 90 % (30 % x 90
% = 27 %) medan det i fråga om privatbostadsfastighet blir beskattning på
50 % (30 % x 50 % = 15 %). Avdragsmöjligheterna vid förlust är 63
respektive 50 %. Vid en försäljning som ger förlust är det bättre om denna
bärs av bolaget, särskilt som det ofta finns ett större utrymme för att kvitta
reaförluster mot vinster där. Detta gäller även för räntekostnader på lån. Det
kan vara lönsamt att sälja in fastighet till företaget om fastigheten har ökat
mycket i värdet och man inte förväntar sig någon större ytterligare ökning.
Att tänka på då är att övergångsregeln inte är tillämplig när det är fråga om
försäljning till eget fåmansföretag (se om övergångsregeln s 21).

För den löpande beskattningen är det förmånligare att fastigheten finns
placerad i aktiebolaget, särskilt om det finns ett behov av att reparera
fastigheten. Nackdelen med en placering av fastigheten i bolaget är att vid
en eventuell konkurs sätts ägaren på bar backe så att säga, men fördelen är
att han slipper bära den stora kapitalkostnaden av ett fastighetssköp.

Ägaren beskattas med en löneförmån för boendet vilket leder till sociala
avgifter etc. Denna konsekvens är i princip neutral, eller skall åtminstone
vara det (se ovan s 10). Det finns alltid ett visst osäkerhetsmoment i hur
förmånen värderas men denna är nog ganska försumbar såvida inte
företagaren ligger på gränsen för vad han har råd med.

                                                
148 Rättsfallet har bekräftats genom ett förhandsbesked av SRN i januari 1996 (se Persson, s
126 för hänvisning).
149 Persson redovisar en rad olika räkneexempel i sin bok, kapitel 9. Jag nöjer mig med att
sammanfatta de rättsliga aspekterna utan att gå in på några räkneexempel.
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.RQFHUQIUnJRU��InPDQVI|UHWDJ
RFK�DQVNDIIQLQJ

Det uppkommer i några fall frågor som rör både fåmansföretag och
koncerner.150 SRN har i några avgörande tagit ställning till sådana frågor.
Här skall behandlas två fall där egendom (fastigheter faktiskt) överförs till
moderbolag.

gYHUI|ULQJ�DY�HJHQGRP�IUnQ�GRWWHUERODJ�WLOO

PRGHUERODJ

Frågan om överlåtelse kan ske inom koncern utan att företagsledaren
beskattas enligt 32 § anv p 14 1 st prövades av SRN i ett förhandsbesked
som inte kom att överklagas.151 En fysisk person ägde samtliga aktier i ett
aktiebolag (moderbolaget) som i sin tur ägde alla aktier i ett annat bolag
(dotterbolaget). Den fysiske personen var företagsledare i båda bolagen.
Dotterbolaget ägde en villa som uteslutande användes som bostad för den
fysiske personen. Moderbolaget ville förvärva villan innan det sålde
dotterbolaget varpå företagsledaren skulle bo kvar. Transaktionerna skulle
ske i samband med överlåtelsen.

Nämnden kom fram till att beskattning skulle ske enligt 32 § anv p 14 1 st
KL eftersom anskaffningen skedde från annan än delägare (eller denne
närstående) och den var avsedd för företagsledarens privata bruk. Utslaget
följer strikt ordalydelsen av reglerna och stämmer överens med principen
om att bolag inte är närstående.

Förutom rena fåmansföretagsaspekter kan man också anföra andra
skatterättsliga regler och principer, såsom de neutralitetshänsyn som gäller
för koncerner.152 Dessa innebär att det inte skall spela någon roll rent
skatterättsligt hur en verksamhet organiseras, på ett större företag eller på
flera mindre företag. En följd av denna princip är att det finns vissa
situationer då överföringar kan göras mellan bolag, som ju var för sig är
skattesubjekt, utan att framkalla ett skattemässigt sämre resultat än om
verksamheten legat i ett bolag. Exempel på sådana “undantag“ är öppna
koncernbidrag (2 § 3 mom SIL), där företag kan överföra medel till annat

                                                
150 Det finns inget utrymme att gå närmare in på förutsättningarna för de särskilda
koncernregler som finns i detta arbete varför jag hänvisar till speciell litteratur för vidare
studier i sådana frågor. Frågor om koncerner i skatterätt behandlas bl a av Wiman,
Koncernbeskattning.
151 Något fallnummer har jag inte funnit. Fallet refereras i RSV:s handledning, s 1173.
152 Wiman, s 20.
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företag i koncernen och detta betraktas som avdragsgill kostnad för givaren
och intäkt för mottagaren.153

Påpekas bör också reglerna om uttagsbeskattning i 22 § anv p 1 4 - 7 st KL.
När en tillgång tas ur företaget skall beskattning I|U�I|UHWDJHW ske som om en
försäljning skett till marknadspris. Företaget får i gengäld göra avdrag för
anskaffningen av egendomen med det skattemässiga restvärdet. Från regeln
om uttagsbeskattning (4 st) görs undantag när särskilda fall föreligger.154

Dessa särskilda skäl har utvecklats genom praxis, se särskilt Sipano-målet
(RÅ 1992 ref 56). Uttagsbeskattning skall inte ske när överföring
• beror på RUJDQLVDWRULVND�VNlO
• inte leder till RWLOOE|UOLJ�VNDWWHI|UPnQ�
• egendom inte lämnar den GXEEHOEHVNDWWDGH�VHNWRUQ.
• egendomen inte ändrar VNDWWHPlVVLJ�NDUDNWlU.
• sker till annat företag för vilket det föreligger lJDUVDPEDQG.155

Av särskilt intresse är rekvisitet otillbörlig skatteförmån.156 I RÅ 1992 ref
106 har RegR uttalat att någon otillbörlig skatteförmån inte föreligger när
egendom (fastighet dessutom) överförs till ett annat aktiebolag i en koncern
när förutsättningarna för öppna koncernbidrag förelåg enligt 2 § 3 mom SIL.

I ovan nämnda fall var företagsledaren i moderbolaget också I|UHWDJVOHGDUH
L� GRWWHUERODJHW. Reglerna i 32 § anv p 14 1 st täcker den transaktion som
skedde när dotterbolaget förvärvade villan. Någon beskattning förefaller
dock inte ha skett vilket kan ha sin förklaring. Förvärvet av villan kan ha
skett innan 1991 då 1 st omfattade endast lös egendom. Det kan även ha
varit så att det var företagsledaren som överlät villan till dotterbolaget på ett
sätt som är tillåtet enligt 3 st.157

SRN har hursomhelst uppenbarligen gjort bedömningen att reglerna om
fåmansföretag var tillämpliga och att reglerna om koncernbidrag och
undantagen från uttagsbeskattning inte påverkade detta. Min första tanke var
då att SRN givit fåmansföretagsreglerna företräde enligt principen om lex
specialis, men samtidigt föreligger inte någon direkt konflikt p.g.a.
reglerna.158 Det är snarare så att en beskattning enligt reglerna för

                                                
153 Det spelar i princip ingen roll om överföringen sker genom kontanter eller andra
tillgångar, Pelin s 452.
154 Den som övertar egendomen får då som avskrivningsunderlag använda antingen det
skattemässiga restvärdet (om särskilda skäl finns) eller marknadsvärdet (om
uttagsbeskattning sker). I de fall då någon regel i 32 § anv p 14 KL tillämpas vägras
företaget som förvärvat egendomen avdrag enligt 2 § 13 mom SIL.
155 Se Pelin för genomgång av dessa särskilda skäl, s 373 ff.
156 Som ovan nämnts låg just uttrycket “otillbörlig skatteförmån“ till grund för
fåmansföretagsreglernas uppkomst.
157 Har å andra sidan beskattning skett för det första förvärvet ställer sig frågan om en
beskattning i två led kan ha varit avsedd. Till saken hör då att om beskattning skett av det
första förvärvet, har enligt 32 § anv p 14 4 st sista meningen, företagsledaren otvivelaktigt
kunnat ta ut egendomen utan att betala något för den.
158 Vilket uppmärksammades vid diskussion med Mats Tjernberg.
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fåmansföretag strider mot V\IWHW med nämnda koncernregler och
neutralitetsprincipen. För övrigt skulle det vara svårt eller omöjligt att fastslå
vilka av regelkomplexen som är speciella inbördes eller vilka regler som var
nyare med tanke på den mängd av förändringar som skett av skattesystemet.

Min VOXWVDWV enligt de givna förutsättningarna är dock att beskattning skulle
skett vid det första förvärvet (om det handlat om en tillämpning av
nuvarande regler) eftersom den fysiska personen var företagsledare. I så fall
skulle den följande överföringen till moderbolaget betraktats som en
överföring som skulle bedömts enligt de särskilda regler som gäller för
överföringar mellan bolag i samma koncern. Som påpekats i not 157 skulle
då företagsledaren kunna ta ut egendomen gratis enligt undantaget i 4 st 32 §
anv p 14, varför det skulle te sig aningen märkligt att beskatta transaktionen
om den skedde till moderbolaget i stället.159

För det fall förvärvet av villan till dotterbolaget skett innan 1991 blir SRN:s
avgörande mer legitimt. SRN:s slutsats har då varit en strikt tillämpning av
reglerna som säger att beskattning skall ske vid förvärv från utomstående.
Detta till trots strider i mitt tycke avgörandet mot de övervägande som ligger
till grund för koncernreglerna. Jag kan inte se riktigt hur dessa skulle ha
mindre vikt i fråga om fåmansföretag.

)XVLRQ�RFK�VWRSSUHJOHUQD

Ett annat rättsfall som behandlats av SRN påminner till stor del till det ovan
nämnda.160 En fysisk person ägde samtliga aktier i ett aktiebolag
(moderbolag) som i sin tur ägde alla aktier i ett annat (dotterbolag).
Dotterbolaget ägde en villafastighet som användes som privatbostad för
aktieägaren som också var att se som företagsledare. Aktieägaren
förmånsbeskattades för sitt boende.

Aktieägaren undrade om en fusion mellan bolagen utlöste någon beskattning
och i så fall till vilket värde. Nämnden beslutade i förhandsbesked att
fusionen skulle beskattas enligt 32 § anv p 14 1 st KL (för ett belopp
motsvarande dotterbolagets anskaffningsvärde). Beslutet motiverades med
att en fusion enligt 2 § 4 mom 1 - 8 st SIL vid inkomstbeskattning skall
behandlas som en onerös transaktion (enligt RÅ 1994 ref 16). Därmed
ansågs fastigheten anskaffad av moderbolaget i den mening som avses i
stoppregeln. Enligt 2 § 4 mom 7 st SIL gäller att det övertagande bolaget
övertar det överlåtande bolagets anskaffningsvärde och får använda detta vid
en framtida realisationsbeskattning, vilket är en följd av
kontinuitetsprincipen.

                                                
159 Den som skulle hävda en strikt tillämpning såsom gjorts i praxis skulle som skäl kunna
anföra att man i så fall verkligen måste ta ut egendomen enligt undantaget i 4 st sista
meningen för att hindra att företaget bär den stora kapitalkostnaden som fastighet innebär
eller att det utnyttjas för att dra av kostnader som egentligen är privata.
160 SRN:s förhandsbesked den 23 juni 1997; se
http://www.rsv.se/skatt97/rättsinf/prot23/mfb2.htm (1997-10-29).
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Även här föreligger en rad frågetecken. I 24 § 2 mom 1 st 3 p SIL sägs att
fusion jämställs med avyttring. Vanligtvis uppstår fusionsvinst eller
fusionsförlust beroende på fusionsvederlagets och omkostnadsbeloppets
storlek. 2 § 4 mom SIL utgår dock från att fusion skall kunna genomföras i
vissa fall utan att betungande skattekonsekvenser sätter stopp för dem.161

Denna regel handlar om sk 14:22-fusioner (efter 14:22 ABL) där ett helägt
(här 90 %) dotterbolag fusioneras med moderbolaget, vilket det var fråga om
i avgörandet (t o m 100 %). 2 § 4 mom 7 st SIL anger att fusion inte skall
leda till någon skattepliktig reavinst (eller reaförlust). När tillgångar avyttras
skall det övertagande bolaget använda det överlåtande bolagets
anskaffningsvärde genom att de i sådant fall behandlas som om de utgjort en
skattskyldig i stället för två.

RÅ 1994 ref 16 handlade om ett fall där ett moderbolag ägde två
dotterbolag.162 Ett handelsbolag ägdes huvudsakligen av dotterbolagen men
även till viss del av moderbolaget. Aktierna i dotterbolagen och andelarna i
handelsbolaget var för moderbolaget omsättningstillgångar.

Den hänvisning man gör till att RÅ 1994 ref 16 uttrycker visserligen att en
onerös transaktion skett genom fusion, vilket stämmer med 24 § 2 mom SIL.
Det förefaller emellertid som om man slutat läsa målet där. Wiman har
uttalat att skälet till att 2 § 4 mom SIL (7 st) inte ansågs tillämpligt var att
det i det fallet handlade om egendom (aktier) som var omsättningstillgångar
för vilka det överhuvudtaget inte sker någon reavinstEHUlNQLQJ.163 Det var
av detta skäl som beskattning skedde i RÅ 1994 ref 16. SRN har också sagt
att transaktionen skulle bedömas utifrån dotterbolagets anskaffningsvärde,
vilket stämmer med 2 § 4 mom 7 st SIL. I RÅ 1994 ref 16 kom man fram till
att man skulle utgå ifrån marknadsvärdet eftersom regeln i 7 st där inte var
tillämplig. SRN verkar ha tillämpat KlOIWHQ av regeln i 2 § 4 mom 7 st SIL.
Man har frångått dess första mening som säger att reavinst (eller reaförlust)
inte skall anses ha uppstått för deltagande företag medan man tillämpat
andra meningens värderingsregel. Den fastighet det är fråga om i SRN:s
avgörande torde med största sannolikhet vara en anläggningstillgång.

Liksom det föregående fallet sker beskattning av en transaktion som inte
skulle beskattas om det inte vore fråga om fåmansföretag. Man har således
valt att hävda de särskilda reglerna för fåmansföretag framför andra regler.
Samtidigt har det i båda fallen konstaterats att den fysiske personen i fråga
varit företagsledare både i moderbolag och dotterbolag, varför beskattning
skulle kunnat ske av det första förvärvet, dvs när villafastigheten
anskaffades. Det kan finnas goda skäl till att så inte skett såsom nämnts
ovan (s 56). Jag finner, också i likhet med ovan, att samma övervägande
borde ligga till grund för bedömningen av fusioner av fåmansföretag som för
                                                
161 Wiman, s 150 och Pelin, s 493.
162 Det framgår inte uttryckligen, men moderbolaget förefaller inte vara något
fåmansföretag.
163 Wiman, Skattenytt 1995 s 330.
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vanliga bolag. Anledningen till att fusioner “tillåts“ är företagsekonomiska
och därmed i ett längre perspektiv för ekonomin i sin helhet.
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6DPPDQIDWWQLQJ�RFK�DYVOXWQLQJ

Mycket kan sägas om fåmansföretagsbeskattningen. Jag har försökt
åskådliggöra en del av problemen i detta arbete men har ändå bara skrapat
lite på ytan. Det finns en rad problematiska rekvisit som redovisats. Till
detta kommer ett antal systematiska egenheter. I SOU 1989:2 ingick i
uppdraget att försöka ta bort sådana. Trots detta kvarstår en hel del av dessa,
vilket naturligtvis är beklagligt. Särskilt beklagligt är det eftersom vi talar
om regler som i mångt och mycket ger väldigt långtgående konsekvenser.
Totalt sett leder dessa problem till att något av dess legitimitet går förlorad.

En av de tydligaste märkligaste egenheterna med reglerna är att det går att
anskaffa fastighet som i princip inte har något syfte för företaget om den
sker från delägare (32 § anv p 14 3 st), medan anskaffning förhindras om
den sker från utomstående. När man utsträckte regeln i 1 st till att gälla all
egendom och inte bara lös egendom var syftet att likställa beskattningen av
boendet. I stället uppstod en skillnad utifrån vem anskaffningen sker ifrån,
vilket väl knappast kan kallas neutralitet.

Den kritik som jag framfört mot reglerna har framförts även av andra. Deras
kritik har inte uppmärksammats av lagstiftarna - åtminstone inte i sådan
utsträckning att reglerna har förändrats. Det syfte som ligger bakom reglerna
är till viss del behjärtansvärt, men utformningen av reglerna har lämnat stora
hål av osäkerhet ifråga om dess tillämpning. Den enkla lösningen är att man
skulle ta bort så mycket av de systematiska problemen som möjligt, men
detta är nog också enklare sagt än gjort. Metoden att införa definitioner
utifrån vilka andra regler tillämpas leder alltid att man försöker kringgå
dessa. Definitionerna har bara behandlats mycket översiktligt här, men
tydligt är att dessa måste göras precisa. Hur man än gör torde det finnas
stora risker att sådana definitioner går att kringgå.

Det andra problemet med reglerna, förutom de med definitionerna, är att de
materiella reglerna har flera rekvisit som är vaga. Man använder i 1 st
uttrycket “uteslutande eller så gott som uteslutande för privat bruk“ medan
man i 3 st använder begreppet nytta trots att någon egentlig skillnad
förmodligen inte avsetts. Häri ligger kärnan av problemet med reglernas
inkonsekvens. Vidare borde undantaget i 4 st utsträckas även till att gälla
fall som beskattats enligt tredje stycket. Särskilda problem har
uppmärksammats där reglerna om fåmansföretag tillämpas i blindo utan
hänsyn till andra regler som finns parallellt som fritar transaktioner från
beskattning (se s )HO��%RNPlUNHW�lU�LQWH�GHILQLHUDW� ff). Till detta kommer
att det är överlåtaren eller motsvarande som beskattas, med undantag av 1 st,
när det mest rimliga vore att beskatta företagets företrädare. Som sagt, det
finns en hel del kritik att rikta mot reglerna.

Mer konkreta lösningar är svårt att ge utifrån exakta rekvisit etc. Det som
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slagit mig är dock att det kanske vore lämpligt med undantag efter prövning
för transaktioner som är affärsmässigt motiverade. Undantag föder möjligen
andra problem, men reglerna skulle vinna i legitimitet om det fanns en
möjlighet att ge undantag som är positiva för den skattskyldige. Min slutsats
är med tanke på den statistik som redogjordes för tidigare (avsnitt
utredningen och problemställningen) att det finns ett behov. Det kommer
alltid att finnas ett behov av sådana regler eftersom det alltid finns en
möjlighet att utnyttja den formella åtskillnaden av bolag och ägare.

Som jag ser det går det bara att avskaffa dessa regler om man samtidigt
(eller tidigare egentligen) inför andra, bolagsrättsliga regler som skiljer
mellan större och mindre aktiebolag. ABL är utformad med ett medelstort
företag i åtanke. Personligen tycker jag det är märkligt att ett gigantiskt
företag som Ericsson är föremål för samma bolagsrättsliga reglering som
små familjeföretag såsom det mina föräldrar driver. De åtgärder som gjordes
när man höjde minimikapitalet i början på 1970-talet och införde
låneförbudet fick också stort genomslag. Samtidigt är det positivt för det
ekonomiska livet med det begränsade personliga ansvar som finns för
aktieägare. Med rätt kombination av minimikapital, begränsat personligt
ansvar och kapitalskydd samt den utökade uppgiftsplikt som finns (se s 37)
skulle man nå mycket långt. Till stor del skulle man kunna införa
stoppreglerna i 32 § anv p 14 KL och utdelningsreglerna i 3 § 12 mom SIL i
bolagsrätten genom civilrättsliga förbud. I slutändan skulle de särskilda
skattereglerna kunna “vässas“ till för att träffa vissa mer specifika
situationer. Man skulle då också kunna lätta på konsekvenserna av dessa.
Det som talar emot en sådan reform är att det är mycket besvärligare att
genomföra en så stor civilrättslig reform än att införa ekonomiska styrregler
i skatterätten. I slutändan är det mest verkningsfulla ändå att det “biter i
plånboken“.

En sådan bolagsrättslig uppdelning har redan påbörjats genom distinktionen
i ABL mellan publika och privata aktiebolag. Än så länge har vi nog bara
början på den uppdelningen. Min gissning är att man så småningom kommer
att nå fram med en uppdelning mellan stora och små aktiebolag med ganska
skilda regler och att detta kommer att slå igenom i skatterätten. Det vore
mycket lättare att utgå ifrån de bolagsrättsliga definitionerna, såsom man
kan se i de regler i skatterätten som skiljer enskilda företagare, handelsbolag
samt aktiebolag åt.
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