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En överlåtelse, i näringsverksamhet, som sker till ett värde understigande
marknadsvärdet brukar benämnas underprisöverlåtelse. Syftet med en dylik
överlåtelse torde vara att berika den mottagande parten då denne erhåller ett
orealiserat övervärde på egendomen. I de fall där priset inte är baserat på
affärsmässiga grunder ska uttagsbeskattning ske. Det innebär för det
överlåtande företaget att transaktionen blir beskattad som om den skett till
marknadsvärdet av egendomen.

Som en följd av att uttagsbeskattning sker av det överlåtande företaget kan
aktieägarna i det mottagande företaget utdelningsbeskattas för det övervärde
som erhålls utan ersättning. Efter Sipano-målet anses detta vara en följdeffekt
som endast kommer att ske i undantagsfall.1 Utdelningsbeskattning utgick inte i
detta fallet eftersom Regeringsrätten inte ansåg att egendom fördes från
bolagssektorn och inte heller ansågs tillfalla aktieägarna personligen.

 Det finns dock ett undantag från denna regel om uttagsbeskattning och det är
då det föreligger särskilda skäl som talar för att detta kan underlåtas. Där det går
att förklara underpriset utifrån de rekvisit som gäller vid detta undantag
accepteras en dylik transaktion utan beskattningskonsekvenser. De rekvisit som
krävs har växt fram genom praxis och ska redogöras för i detta arbete.

Nu har det skett en översyn av inkomstbeskattningen vid omstruktureringar.
Syftet med denna översyn är att anpassa skattelagstiftningen så att den inte
försvårar omstruktureringar. Resultatet av översynen återfinns i
Företagsskatteutredningens slutbetänkande SOU 1998:1. Utredningen har här
lagt fram ett förslag på en lag som ska reglera när undantaget ska gälla, således
en lag som styr när uttagsbeskattning inte ska ske.

6\IWH��DYJUlQVQLQJDU�RFK�PHWRG
Huvudsyftet med detta arbete är att redogöra för vad som gäller vid
underprisöverlåtelser mellan företag. En redogörelse för uttagsbeskattning och i
vilken mån detta kan underlåtas ska genomföras. Denna redogörelse har sin
utgångspunkt dels i gällande rätt och dels i det lagförslag som
Företagsskatteutredningen lade fram i sitt slutbetänkande i januari 1998.
Tyngdpunkten har lagts på överlåtelser inom oäkta koncerner och de problem
som uppstår där.

                                          
1Wiman, Bertil s.135



Det material som använts är Företagsskatteutredningens slutbetänkande,
rättsfall, och sedvanlig doktrin.

'LVSRVLWLRQ
Inledningsvis följer en genomgång av gällande rätt och även en redogörelse för
vissa termer som har betydelse för den fortsatta framställningen. Därefter följer
en presentation av Företagsskatteutredningens lagförslag som det redovisas i
SOU 1998:1. För att åskådliggöra dessa regelsystem ska de appliceras på en
omstruktureringssituation. Konsekvenserna av denna praktiska tillämpning
kommer avslutningsvis att utvärderas och jämföras med varandra.

2UGI|UNODULQJDU

För att öka förståelsen av detta arbete ska inledningsvis vissa termer förklaras
vilka senare kommer att användas i den fortsatta framställningen.

.RQFHUQ
Den juridiska definitionen återfinns i 1 kap. 5§ 1 st. ABL där det sägs att en
koncern föreligger då ett svenskt aktiebolag äger så många aktier eller andelar i
en svensk eller utländsk juridisk person att aktiebolaget har mer än hälften av
samtliga röster, eller

då ett svenskt aktiebolag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller
genom avtal har ett bestämmande inflytande över en juridisk person och har en
betydande andel i resultatet av dess verksamhet.

Således krävs det att moderbolaget ska vara ett aktiebolag men det är däremot
oväsentligt vilken juridisk person dotterbolaget är.

I skatterättssammanhang anges det i lagtexten vad som krävs för att i det
specifika fallet bilda en koncern. Dessa kan sorteras i tre huvudgrupper.2 Den
första gruppen motsvaras av den civilrättsliga benämningen av koncern, det vill
säga det som regleras i ABL. Den andra grupper utgörs av det som brukar
benämnas kvalificerad koncern som bland annat återfinns vid reglerna för
koncernbidrag i 2§ 3 mom. SIL. Här krävs det att moderföretaget äger minst nio
tiondelar av dotterbolagets aktiekapital för att detta ska utgöra en koncern.
Slutligen, den tredje gruppen utgörs av övriga fall där intressegemenskap

                                          
2Wiman, Bertil s.22



föreligger mellan företag. Häri ingår det som brukar kallas oäkta koncern, vilket
förklaras mer nedan.

I de fall skattelagstiftningen endast använder uttrycket koncern innebär det att
aktiebolagslagens regler om koncernföretag ska tillämpas. Detta har fastslagits i
praxis genom RÅ 1990 ref 90. Här var frågan om de inblandade företagen
skulle anses utgöra en koncern vid tillämpning av bestämmelsen om
internöverlåtelse. I förarbetena till detta lagrum anges att koncernfrågan får
avgöras utifrån ABLs regler.3 Vid lagrummets tillkomst fanns det endast ett
koncernbegrepp just i ABL. Numera överensstämmer denna definition i stort
med andra koncernbildningar beskrivna i bland annat Stiftelselagen,BAL,FRL
och LEF.

De företagskonstruktioner som inte uppfyller kraven för en koncern kan i vissa
situationer bilda en RlNWD�NRQFHUQ.4 En vanlig företagskonstruktion som
benämns oäkta koncern är då flera företag ägs av en och samma fysiska person.
Begreppet oäkta koncern har ingen rättslig innebörd, dock återfinns i lagtexten
både i KL och SIL uttryck som kan anses gälla som det. Ett exempel är 2§
4mom. 9 st. SIL där bestämmelsen gäller för företag som är  moder-,
dotterföretag eller ” står under i huvudsak gemensam ledning”. Här är det
således den gemensamma ledningen som stipulerar intressegemenskapen och
inte ägarsambandet men oftast har dessa båda funktioner ett starkt samband.
Vidare så återfinns i 43§ anv. p 1. KL en annan definition på
intressegemenskap. Här föreligger detta faktum då näringsidkare deltar i
ledningen eller övervakar annan näringsidkares företag, direkt eller indirekt,
eller äger del i företagets kapital. Vidare så föreligger ekonomisk
intressegemenskap, enligt detta lagrum, om dessa näringsidkare gemensamt
deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen och även då de äger
del i företagens kapital.

)nPDQVI|UHWDJ
Aktiebolagslagens regler är i stort sett lika för stora och små aktiebolag. Dock
finns viss speciallagstiftning för så kallade fåmansföretag.5 Dessa tillkom 19766

för att förhindra ägarna till fåmansaktiebolag att tillskansa sig skattelättnader.
Detta kunde tidigare genomföras exempelvis genom uttag av oskäligt hög lön
eller transaktioner mellan bolaget och ägaren till förmånliga priser. Avsikten

                                          
3prop 1966:90 s.111
4Wiman, Bertil s.22
5Tjernberg, Mats s.13
6betänkande Fåmansbolag (SOU 1975:54) som ledde till lagstiftning (SFS
1976:86, prop 1975/76:76)



med lagstiftningen var att skapa neutralitet vid beskattningen av inkomst
oberoende av företagsform.7

Den skatterättsliga definitionen för fåmansföretag återfinns i 32§ anv. p 14. 8 st.
KL. Här förklaras att med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening där en eller ett fåtal fysiska personer äger så många aktier
eller andelar att dessa har mer än hälften av rösterna, eller

ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där verksamheten är uppdelad på
verksamhetsgrenar oberoende av varandra, där en person genom aktie- eller
andelsinnehav, avtal eller på jämförbart sätt har bestämmanderätten över
verksamhetsgren och kan förfoga över resultatet självständigt.

Ett fåtal personer kan innebära så många som upp till tio personer8, dessutom så
ska varje krets av närstående räknas som en fysisk person9, vilket i sin tur kan
leda till att ett fåtal personer inte längre är ett fåtal utan ett stort antal. Vad som
menas med närstående person definieras i lagrummets 13:de st. och omfattar
föräldrar, mor- och farföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make,
syskon eller deras make och avkomlingar. Även så räknas ett dödsbo som den
skattskyldige eller någon av dennes närstående är delägare i som närstående i
fåmansföretagssammanhang. Denna definition ska läsas ihop med 65§ 5 st. KL
där termen make förklaras. Detta omfattar även sammanboende par om de
tidigare varit gifta eller om de har eller har haft barn tillsammans. Övriga
sammanboende par omfattas således inte av närståendedefinitionen.

Vid direkt ägande avses endast fysiska personer, men enligt praxis10 begränsas
detta inte till svenska personer utan omfattar även utländsk fysisk person. När
det gäller indirekt ägande regleras detta i 32§ anv. p 14. 11 st. KL. Här medges
även ägande genom förmedling av juridisk person, eller därmed jämförbart
innehav, vilket förklaras i förarbetet11 som exempelvis införd i aktieboken som
nyttjanderättshavare.

I det tidigare nämnda lagrummet, 32§ anv. p 14. 9 st. fastslås att aktiebolag vars
aktier är noterade vid en svensk börs inte kan utgöra fåmansföretag då dessa
anses vara så kontrollerade av aktieägarna att de inte behöver kringgärdas med
ytterligare kontroll. Inte heller sk äkta bostadsföreningar eller bostadsaktiebolag
omfattas av de speciella fåmansföretagsreglerna.12

                                          
7prop. 1975/76:79 s.34
8RSV S 1995:16 s.3
9prop 1975/76:79 s.70f och RÅ 1979 Aa 7
10RÅ 1979 Aa 240
11prop 1989/90:110 s.678
12Tjernberg, Mats s.26



Vid tillämpningen av SIL finns ett utvidgat fåmansföretagsbegrepp i 3§ 12a
mom. 3 st. nämnda lag, här jämställs utländska juridiska personer med svenska
aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar. I detta lagrum, 3§ 12 mom. SIL
återfinns specialregler som gäller för fåmansföretag. Här regleras utdelning och
reavinst vid försäljning av aktier. Dessa regler tillkom vid 1990 års
skattereform.13 Anledningen till reglernas tillkomst är den stora skillnaden i
skattetryck som infördes mellan kapitalinkomster och inkomster av tjänst.
Således är syftet med detta lagrum att reglera i vilken mån inkomster ska tas ut i
form av lön eller utdelning. Utan denna reglering skulle det föreligga en risk att
aktieägare undviker löneuttag som beskattas med 31-56% jämfört med
kapitalinkomster som beskattas med 30%. Lagrummet föreskriver att endast
normal avkastning på satsat kapital och viss riskersättning ska beskattas i
inkomstslaget kapital. Resterande inkomster från företaget ska aktieägaren ta
upp som tjänsteinkomst. Dessa regler är tillämpliga på så kallade NYDOLILFHUDGH
DNWLHU. För att en aktie ska räknas hit ska ägaren till densamma, eller någon
honom närstående, varit verksam i betydande omfattning i företaget under
beskattningsåret eller under något av de senaste 10 åren. Även i de fall där
aktieägaren varit verksam i annat fåmansföretag som det förstnämnda företaget
äger aktier i kan innebära att aktien anses som kvalificerad.

2PVWUXNWXUHULQJ
Inom företagsvärlden kan det vara intressant att kunna ombilda och
omstrukturera företag såväl inom en koncern som utom.14 Det kan ske på en
mängd olika sätt, dels genom att företaget helt eller delvis övertages av ett annat
företag. Dels på så sätt att aktier i ett företag överlåts till annan företag inom
samma koncern, så kallad koncernintern aktieöverlåtelse. Av stort intresse för
aktieägarna är att omstruktureringar ska kunna ske utan för stora
beskattningskonsekvenser. Det finns annars risk för att företagen inte kan växa
och utvecklas på ett för alla nödvändigt sätt. Lagstiftaren har tagit fasta på detta
intresse15, vilket även skattemyndigheter medverkar i på så sätt att flertalet
omstruktureringar inte utlöser beskattning.

En koncernintern aktieöverlåtelse kan ske utan att några
beskattningskonsekvenser utlöses genom uppskovsregeln i 2§ 4 mom. 10 st.
SIL.16 De rekvisit som ska vara uppfyllda för lagregelns tillämplighet är att det

                                          
13Tjernberg, Mats s.51
14Wiman, Bertil s.87
15Wiman, Bertil s.88
16Wiman, Bertil s.141



ska röra aktieöverlåtelse till svenskt företag inom samma koncern.
Moderbolaget ska vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank eller
ömsesidigt skadeförsäkringsföretag  och det krävs att det överlåtande företaget
är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller utländsk juridisk
person. Vidare ska aktierna ”innehas som ett led i koncernens verksamhet”17

vilket Skatterättsnämnden förklarat ska vara samma som för
utdelningsskattereglerna, det vill säga aktieinnehavet ska uppgå till minst 25%
av röstetalet på samtliga aktier.18 Där aktieinnehavet motsvarar denna
procentsats anses det utan vidare prövning vara ett innehav som baseras på
koncernens verksamhet. Dock så kan ett innehav av betydligt färre aktier anses
vara betingat av verksamheten. 19 Detta visar utgången i två rättsfall, nämligen
RÅ 1970 ref 52 och RÅ 1979 Aa 122. I det första fallet ägde koncernen cirka
8% av aktierna i ett företag och i det andra fallet uppgick aktieinnehavet till
mindre än 1%. Här förelåg det dock ett avtal mellan företagen om samarbete
som gjorde att aktieinnehavet betraktades som betingat av verksamheten trots
den låga ägarprocenten. I dessa fall ankommer det på den skattskyldige att
bevisa att aktierna innehas som ett led i verksamheten, i motsats till vad som
gäller i 25%-fallen. Kravet på bevisningen ställs dock inte för högt enligt
förarbetena.20

Det aktuella koncernbegreppet är det associationsrättsliga och återfinns främst i
ABL och innebär, som tidigare förklarats, ett mer än hälftenägande av samtliga
aktiers röstetal, eller ett bestämmande inflytande i annat fall. Där således dessa
krav uppfylls inträder ingen beskattning utan detta får koncernen uppskov med
till eventuell vinst realiseras vid en extern försäljning.

Det finns en speciell lag avseende omstrukturering21, Lag (1994:1854) om
inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, som
tillkom år 1994 efter att EU antog ett fusionsdirektiv år 1990.
Omstruktureringslagen, som den kallas, är inte aktuell i mitt fall som utgörs av
företagsombildning inom Sverige så jag nämner endast den här helt kort.

I de fall omstruktureringen endast avser överlåtelse av enstaka tillgångar mellan
företag uppstår frågan om uttagsbeskattning. Är det möjligt att genomföra en

                                          
172§ 4 mom. 10 st. SIL
18RÅ 1995 not 115
19Wiman, Bertil s.49
20prop. 1960:162 s.31f
21Wiman, Bertil s.164



försäljning till pris understigande marknadsvärdet utan att det utlöser
skattekonsekvenser? Den frågan ska jag utreda och besvara här nedan.

8WWDJVEHVNDWWQLQJ
Detta förfarande regleras i 22§ anv.p 1. 4-7st. KL och tillkom för att skapa
neutralitet mellan näringsidkare och löntagare.22 Utan dessa stoppregler hade
företagare, och då främst i fåmansföretag, kunnat tillgodogöra sig bolagets
tillgångar på ett, ur beskattningsmässig synvinkel, ofördelaktigt sätt. För att
uttagsbeskattning ska bli aktuell krävs det att vinst eller vederlag från
överlåtelsen ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Reglerna syftar
till att jämställa eget brukande av bolagets tillgångar med försäljning av
detsamma. Det sker på så sätt att bolaget beskattas för uttaget som om
transaktionen genomförts till marknadsvärdet. Har tillgång sålts till ett
underpris betyder detta att skillnaden mellan detta underpris och
marknadsvärdet ytterligare ska intäktföras.

Uttagsbeskattning ska ske till marknadsvärdet. Vad är då marknadsvärdet av en
vara eller en tjänst? Det förklaras i 42§ anv.p 1. 2 st. KL med att detta utgör det
pris som betalas på den aktuella orten.23 Där det inte är möjligt att fastställa ett
sådant pris får det beräknas utifrån vad en försäljning av motsvarande kvantitet
skulle inbringat under jämförbara förhållanden. Hänsyn får även tas till i vilket
led av förädlingskedjan det aktuella bolaget befinner sig, jämförelsen måste ske
på lika villkor.

Enligt lagtexten ska uttagsbeskattning ske när en tillgång tagits ut ur en
förvärvskälla.24 Av detta följer att enligt ordalydelsen ska inte uttagsbeskattning
kunna ske då överlåtelsen gäller en hel verksamhet, en förvärvskälla. Detta kan
exemplifieras med då en näringsidkare ombildar sin enskilda näringsverksamhet
till ett av honom ägt aktiebolag. Här lämnar inga tillgångar förvärvskällan. Vad
som istället sker är att tillgångarna lämnar skattesubjektet - näringsidkaren.
Lagrummet har genom praxis erhållit den innebörden att uttagsbeskattning ska
ske även i de fall där tillgång lämnat visst skattesubjekt. Detta innebär då att
uttagsbeskattning kan bli aktuellt även vid överlåtelse som avser hel
förvärvskälla. Lagrummet tolkas så att förvärvskällan inte längre är densamma
efter byte av skattesubjekt. Lars Pelin, juris doktor, diskuterar detta ämne25 då
han anser att praxis inte överensstämmer med ordalydelsen i lagtexten. Han
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ifrågasätter om inte detta, att förvärvskälla jämställs med skattesubjekt, medfört
att uttagsbeskattningsreglerna fått ett för omfattande tillämpningsområde.

Enligt lagrummets 5 st. omfattar uttagsbeskattning även uttag från bolaget av
tjänster, då detta inte endast skett i ringa omfattning. Vad som menas med ringa
omfattning förklaras inte i förarbetena.26 Det enda som framgår är att
uttagsbeskattning kan underlåtas i vissa fall där en näringsidkare använder
företagets inventarier i sitt privata nyttjande. Uttagsbeskattning ska inte heller
ske där en näringsidkare använder sitt yrkeskunnande privat. Så den revisor som
upprättar sin egen deklaration eller den frisör som kammar och klipper håret
själv undgår uttagsbeskattning. Vidare slås det fast i motiven att då en
näringsidkare utan ersättning använder sina kunskaper åt andra ska ingen
beskattning ske. Dock så får inget dolt vederlag utgå eller på annat sätt utgöra
en gentjänst. Ordet tjänst bör även kunna omfatta lån27vilket innebär att då
bolaget lånar ut pengar till förmånlig ränta detta borde kunna uttagsbeskattas
med hjälp av 22§ anv.p 1. 5 st. KL.

8QGHUOnWHQ�XWWDJVEHVNDWWQLQJ
Uttagsbeskattning ska ske till marknadsvärdet. Detta innebär således att den
aktuella transaktionen skett till ett pris understigande det värdet. Ett allmänt
krav är att överlåtelsen inte får ske till vilket pris som helst om
uttagsbeskattning ska kunna underlåtas.28 Vid omstruktureringar sker
överlåtelsen oftast till värdet som tillgångarna har i bokföringen. Detta värde
understiger oftast marknadsvärdet. Dock så accepteras dylika transaktioner om
värdet inte understiger det skattemässiga restvärdet. En transaktion till det
värdet medför ingen skatteeffekt eftersom intäkten och kostnaden i bokföringen
blir densamma. Det torde inte vara accepterat att genomföra en överlåtelse till
ett lägre värde och på så sätt åstadkomma en förlust i det överlåtande företaget.
Rättsläget är inte helt klart på den punkten men en allmän princip som talar mot
detta är att avdrag medges endast för verkliga förluster vid försäljning av
anläggningstillgångar.29

Enligt lagrummet, 22§ anv.p 1. 4 st. KL, kan uttagsbeskattning underlåtas om
särskilda skäl mot detta föreligger. Denna undantagsregel tillkom efter ett
påpekande av Lagrådet som motsatte sig att uttagsbeskattningsregeln skulle
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göras ovillkorlig.30 Lagrådet menade att undantag från denna regel skulle ske
även fortsättningsvis i linje med gällande praxis som främst aktualiserades i
omstruktureringsfall. De krav som ställdes upp för underlåten uttagsbeskattning
var att tillgången inte fick föras ut ur bolagssektorn, inte innebära ett
karaktärsbyte och en hög grad av ägargemenskap.31 Uttagsbeskattning kunde
även underlåtas där detta kunde strida mot syftet i andra regler i
skattelagstiftningen. Det är främst de fall där koncernbidragsrätt föreligger eller
vid koncernintern aktieöverlåtelse där uppskov med reavinstbeskattningen ska
ske. Utöver dessa situationer ansågs särskilda skäl föreligga vid ombildning av
enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag. Även underläts uttagsbeskattning
vid överlåtelse av tillgångar mellan aktiebolag som hade samma ägare där syftet
med transaktionen var att uppnå en mer ändamålsenlig organisation i
verksamheten. Uttagsbeskattningen skulle inte hindra önskvärda
omstruktureringar inom näringsvärlden.

Syftet med de krav som gällde enligt dåvarande praxis var att transaktionen inte
skulle leda till otillbörliga skatteförmåner om uttagsbeskattning underläts. Det
syftet bör vara vägledande även efter skattereformen vid övervägandet om
uttagsbeskattning kan underlåtas. Detta uttalar Regeringsrätten i en dom som
haft stor betydelse för uttagsbeskattningen, nämligen 5c������UHI��� - oftast
benämnd 6LSDQR�PnOHW. I denna dom har de krav som gäller för särskilda skäl
förtydligats betydligt. Rättsfallet, Sipano-målet, gällde omstrukturering inom en
oäkta koncern bestående av fåmansföretag. Omstruktureringen innebar att
verksamheten skulle delas upp i två delar som sedan skulle överlåtas till de
nuvarande ägarnas söner. Syftet var bland annat att underlätta generationsskiftet
till sönerna. Huvudsyftet med de rekvisit som krävs vid underlåten
uttagsbeskattning är att transaktionen inte ska medföra någon skatteförmån. Det
syftet tillgodoses genom fem olika rekvisit som jag nu ska redogöra för.

/LQGULJDUH�EHVNDWWDG�VHNWRU
Det första rekvisitet är att WLOOJnQJHQ�LQWH�InU�|YHUOnWDV�WLOO�HQ�OLQGULJDUH
EHVNDWWDG�VHNWRU. Det kan ske när överlåtelsen riktas till en kommun, stiftelse
eller annat skattebefriat subjekt. I dessa fall är huvudregeln att uttagsbeskattning
ska inträda. Det kan även vara så att överlåtelsen sker från den
dubbelbeskattade sektorn till den enkelbeskattade som skedde i RÅ 1990 ref 88.
Här skedde överlåtelsen av tillgångar från ett aktiebolag till en enskild
näringsverksamhet och då ska uttagsbeskattning ske. Däremot så vid det
omvända fallet, när tillgången överlåts till en hårdare beskattad sektor, kan
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uttagsbeskattning underlåtas. Typfallet här är då den enskilda
näringsverksamheten ombildas till ett aktiebolag. Här skapas ingen otillbörlig
skatteförmån varför uttagsbeskattning kan underlåtas.

2WLOOE|UOLJ�VNDWWHI|UPnQ
Nästa rekvisit är att WUDQVDNWLRQHQ�LQWH�InU�OHGD�WLOO�DWW�QnJRQ�RWLOOE|UOLJ
VNDWWHI|UPnQ�VNDSDV. Detta rekvisit förtydligade Regeringsrätten i Sipano-
målet genom att uttala sig om vad som avses med otillbörlig skatteförmån,
något som tidigare inte skett. Man förklarade att otillbörlig skatteförmån bör
föreligga om transaktionen ”medför befrielse från betydande beskattning som
annars skulle utgått enligt andra regler”32. Speciellt så ansåg Regeringsrätten det
viktigt att överlåtelsen inte medför ett kringgående av 3§ 12 mom. SIL. Det
lagrummet reglerar reavinst och utdelning i fåmansföretag. Vid de
transaktionerna, som vanligtvis beskattas som inkomst av kapital hos fysiska
personer, ska viss del av beloppen istället beskattas som tjänsteinkomst. Då
skatten för det senare inkomstslaget är högre är det negativt för skattebetalaren.
Men då transaktionen skulle leda till ett kringgående av denna bestämmelse
skulle det medföra en skatteförmån vilket inte tillåter underlåten
uttagsbeskattning. Dock så skulle i Sipano-målet överlåtarnas söner driva vidare
företagen och på så sätt skulle även efter transaktionen detta lagrum vara
aktuellt varför uttagsbeskattning inte utgick.

Ett annat lagrum som blir aktuellt i denna situation är 2§ 3 mom. SIL som
behandlar koncernbidrag. I de situationer där koncernbidrag kan utgå med en
rätt till avdrag torde det innebära att en underprisöverlåtelse inte medför någon
skatteförmån. I dessa fall borde då uttagsbeskattning kunna underlåtas. Detta
kan dock inte helt oreserverat godtas utan en underprisöverlåtelse måste ändå
kontrolleras noggrant.33 Eventuellt skulle transaktionen ändå kunna leda till att
en otillbörlig skatteförmån skapas genom att koncernbidragsspärren som finns i
UAL kringgås. Regeringsrätten uttalade sig om att skattebefrielsen skulle vara
betydande men det är inte tvunget att storleken exakt kan fastställas.

6NDWWHUlWWVOLJ�NDUDNWlU
Det tredje rekvisitet, som ska vara uppfyllt för att uttagsbeskattning ska kunna
underlåtas, är att WLOOJnQJHQ�LQWH InU�E\WD�VNDWWHUlWWVOLJ�NDUDNWlU. Det fastslog
Regeringsrätten i RÅ 1990 not 393 och innebär att en omsättningstillgång inte
får byta karaktär till anläggningstillgång i och med överlåtelsen. Det ombytta
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fallet är skattemässigt ogynnsamt, vilket  innebär att detta inte bör föranleda
uttagsbeskattning.34 Detta rekvisit är inte längre så aktuellt nu efter
skattereformen då juridiska personers beskattning sker i inkomstslaget näring
oavsett karaktär på tillgången.

Det har dock betydelse vad gäller rätten till värdeminskningsavdrag som endast
får ske vid anläggningstillgångar.35 Vad gäller frågor om fastställande av
tillgångens värde, i bokföringen, spelar den skatterättsliga karaktären på
tillgången också in. När det är fråga om en omsättningstillgång får denna inte
tas upp till ett värde som är lägre än antingen anskaffningsvärdet eller
marknadsvärdet. Skulle värdet på tillgången senare öka ska en uppskrivning ske
med en skattepliktig intäkt som följd. När det istället handlar om en
anläggningstillgång realiseras inte värdestegringen förrän tillgången avyttras.

bJDUVDPEDQG

Ett NUDY�Sn�lJDUVDPEDQG mellan överlåtande och mottagande företag är det
fjärde rekvisitet. Regeringsrätten har i ett mål, RÅ 1989 ref 19, uttalat att
ägarsamband innebär att ägarstrukturen i de båda företagen ska helt eller i
huvudsak överensstämma.36 Det gäller då överlåtelsen inte sker inom en
koncern för här föreligger alltid ägarsamband. I det aktuella fallet presenterades
två olika förslag på omstruktureringar. Det första förslaget innebar ett
ägarsamband på cirka 55% mellan de inblandade företagen. I det andra förslaget
överensstämde ägarstrukturen till 80% mellan det överlåtande och det
mottagande företaget. Regeringsrätten godtog alternativ två som acceptabelt
utan att uttagsbeskattning skulle utgå. Detta innebär således att en
företagsombildning där ägarstrukturen mellan de inblandade företagen endast
överensstämmer till cirka 55% är för lågt. Det krävs ett ägarsamband som ligger
någonstans mellan detta och 80% för att undgå uttagsbeskattning. I rättsfallet
förelåg ett inslag av generationsskifte varför kravet ställdes så högt.
Underprisöverlåtelse som sker i samband med generationsskifte torde innebära
en gåvoavsikt varför kravet här ställs högt.37
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Kravet på ägarsamband motiveras av en önskan att förhindra benefika inslag i
överlåtelsen.38 Således kan överlåtelse som sker mellan oberoende
näringsidkare på affärsmässiga grunder inte drabbas av uttagsbeskattning enbart
för att ägargemenskap saknas. Så var fallet i RÅ 1990 ref 115 och avtalet var
grundat på organisatoriska skäl så därför godtogs överlåtelsen utan ett
upprätthållande av gällande praxis om kravet på ägarsamband. Regeringsrätten
ansåg att det inte förelåg risk för benefika inslag i transaktionen trots att den
genomfördes till de bokförda värdena på tillgångarna.39

2UJDQLVDWRULVND�VNlO
Det sista rekvisitet för underlåten uttagsbeskattning är att det krävs
RUJDQLVDWRULVND�VNlO för ombildningen. I Sipano-målet redogjorde
Regeringsrätten vad som menas med organisatoriska, eller affärsmässiga, skäl.
Det tar sin utgångspunkt i att det ska gå att genomföra en av organisatoriska
skäl betingad företagsomstrukturering utan att inkomstbeskattningen ska lägga
hinder i vägen. Då myndigheter kan ha svårt att bedöma den ideala
företagsstrukturen får bedömningen ske på andra grunder. Istället får
avgörandet grundas på om det framstår som sannolikt att omorganisationen
förbättrar förutsättningarna för näringsverksamheten mot bakgrund av de
framställda skälen. Det är alltså konsekvenserna av omorganisationen som ska
bedömas. Den förbättring som ska uppnås kan bero på en mängd olika saker och
det går inte att automatiskt säga om rekvisitet är uppfyllt utan en ordentlig
utredning krävs i varje enskilt fall. Dock så kan rättspraxis vara en god
vägledning av vilka skäl som anses vara affärsmässiga.

I Sipano-målet skulle transaktionen leda till en uppdelning av bolaget i två
separata enheter vilket skulle vara den mest ändamålsenliga lösningen för
framtiden. Omorganisationen skulle innebära ett undvikande av
intressekonflikter, självständig ledning för varje enhet och att dessa skulle bli
finansiellt oberoende. Denna omorganisation skulle ske som ett led i ett planerat
generationsskifte där överlåtarnas söner i ett senare skede skulle erhålla varsin
enhet av verksamheten. Regeringsrätten ansåg att den framtida driften
underlättades av uppdelningen på två fristående enheter. Således bedömdes de
väntade konsekvenserna av transaktionen som gynnsamma och därför underläts
uttagsbeskattning. Vidare så diskuterade Regeringsrätten hur stor betydelse ett
generationsskifte har, innebär detta skäl att omstruktureringen är organisatoriskt
betingad. De påpekade att det  varken av lagtext eller förarbeten framgår att ett
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planerat generationsskifte inte ska accepteras som ett tillräckligt skäl för
underlåten beskattning. Dock så är det tveksamt om enbart generationsskiftet
räcker, det torde krävas utöver detta organisatoriska skäl för ombildningen.

Utöver dessa skäl har Regeringsrätten godtagit en mängd andra förklaringar för
ombildning där uttagsbeskattning underlåtits. Det är bland annat riskspridning,
geografiska skäl, renodling av verksamheten och att personer i ledningsgruppen
skulle skapas möjlighet att köpa in sig i företaget. Regeringsrätten har även i
vissa fall ansett att i stort sett samma skäl inte innebär organisatoriska skäl för
ombildningen. Så var fallet i RÅ 1992 not 238 som gällde en omstrukturering
inom en koncern. Parterna i målet anförde som skäl att omstruktureringen bland
annat skulle medföra en mer renodlad företagsstruktur, riskspridning och att
framtida ägarförändringar skulle underlättas. Regeringsrätten ansåg dock att
omstruktureringen inte skulle få dessa positiva följder som effekt. Det förelåg
således en diskrepans mellan vad parterna anfört och vad de verkliga följderna
skulle bli.40 Detta medförde att omstruktureringen i detta fallet skulle
uttagsbeskattas.

En annan sak är att det anses lättare visa på organisatoriska skäl vid överföring
av hel förvärvskälla.41 Det anses mer troligt, där en hel förvärvskälla överlåts,
att transaktionen utgör ett led i en företagsombildning som är organisatoriskt
betingad. Det är dock inte helt lätt att fastställa var gränsen går mellan enstaka
tillgångar och hel förvärvskälla. Ett allmänt krav är att verksamheten ska kunna
stå på egna ben42, vilket även kan passa in på enskilda tillgångar. Ett exempel är
att överlåtelse av en personbil kan hänföras både till enskild egendom och hel
förvärvskälla. Det senare föreligger där bilen ska utgöra grunden i en
taxirörelse. Sammanfattningsvis krävs det organisatoriska skäl för överlåtelser
som avser antingen enstaka tillgångar eller hel eller självständig del av
förvärvskälla. Det anses mer troligt att i det senare fallet föreligger
organisatoriska skäl för överföringen. I de fall dessa fem rekvisit är uppfyllda är
det möjligt genomföra en transaktion till ett pris understigande marknadsvärdet
utan att denna uttagsbeskattas.

                                          
40Wiman, Bertil s.124
41Wiman, Bertil s.124
42Wiman, Bertil s.134



6/87%(7b1.$1'(�$9������c56�)g5(7$*66.$77(875('1,1*
628�������
Företagsskatteutredningen har vidtagit en samlad översyn av
inkomstbeskattningen vid omstruktureringar. Inledningsvis43 förklaras att syftet
med utredningens förslag är att det inte ska motverka omstruktureringar.
Skattereglerna ska dock utformas så att dessa inte leder till att obehöriga
skatteförmåner skapas. Utredning har således gjort avvägningar för att dels
uppfylla det nämnda syftet och dels motverka skatteförmånen. Mitt arbete syftar
till att redogöra för uttagsbeskattning vid underprisöverlåtelser och av den
anledningen läggs tyngdpunkten på utredningens förslag avseende detta. Övriga
delar av förslaget berörs endast i korthet där detta är motiverat av
sammanhanget. Utredningens förslag avser att utmynna i en lag som reglerar
underprisöverlåtelser. Detta lagförslag ska jag redovisa för senare. Först ska jag
ge en redogörelse av Företagsskatteutredningens syn på rekvisiten som krävs
enligt gällande praxis för underlåten uttagsbeskattning.

2WLOOE|UOLJ�VNDWWHI|UPnQ��

Företagsskatteutredningens mening är att där överlåtelser leder till att en
otillbörlig skatteförmån skapas denna transaktion ska uttagsbeskattas. Det
saknar mening i dessa fall om överlåtelsen kan motiveras av annan anledning. I
dessa fall skulle då skattemyndigheterna få ta ställning till om fördelarna
överväger nackdelen, som innebär en skatteförmån, vilket alltså inte ska ske.
Uttagsbeskattning ska, som huvudregel, ske av de överlåtelser som skapar en
otillbörlig skatteförmån. Det är då av stor vikt att utreda vad det uttrycket
innebär. Utredningens mening är att en otillbörlig skatteförmån innebär en
”positiv skatteeffekt till följd av att uttagsbeskattning underlåts vid en
underprisöverlåtelse, om skatteeffekten strider mot grunderna för andra
regler”45.Utredningen menar vidare att denna allmänna definition ska preciseras
i lagtext för att undanröja osäkerheten angående gällande rätt. Det anser
utredningen är väsentligt även för att inte försvåra planerandet av
omstruktureringar. Det är vissa skatteregler som kan bli aktuella vid en
överlåtelse och ska tas in i övervägandet. Dessa regler är följande:

6\VWHPHW�I|U�UHVXOWDWXWMlPQLQJ�PHOODQ�ROLND�I|UHWDJ
Utjämning av resultat mellan olika företag är främst aktuellt då det föreligger ett
överskott i ett företag och underskott i ett annat. Detta kan ske genom
koncernbidrag, vilket regleras i 2§ 3 mom. SIL. Här kan företag inom en
koncern kvitta underskott i ett företag mot överskott i ett annat företag. Vissa
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krav måste vara uppfyllda för att kunna genomföra denna sortens
resultatutjämning. Det krävs att dotterbolaget ägs till mer än 90% och att denna
ägarsituation varit sådan under hela beskattningsåret. I de fall där koncernbidrag
inte kan lämnas skulle en underprisöverlåtelse kunna leda till samma resultat.
Det förvärvande företaget som har ett underskott skulle kunna kompensera detta
mot övervärdet på den övertagna egendomen. En dylik transaktion skulle strida
mot grunderna för koncernbidrag. Det talar för att en kvittning av detta slag
endast ska ske där det föreligger en rätt till koncernbidrag.

 Det finns ett annat övervägande att göra i dessa fall, nämligen om det föreligger
en rätt till underskottsavdrag hos det förvärvande företaget. Avdrag kan ske för
underskott enligt Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av
näringsverksamhet, vanligtvis förkortad UAL. Utredningen påpekar att
underlåten uttagsbeskattning inte får leda till ett kringgående av
begränsningsreglerna i denna lag. Således föreslår utredningen att föreligger en
rätt till underskottsavdrag ska underprisöverlåtelse som  riktar sig till detta
företag uttagsbeskattas. Dock bör en underprisöverlåtelse, mellan företag där
det föreligger rätt till koncernbidrag, inte utlösa uttagsbeskattning i den
utsträckningen att detta inte strider mot UAL.

6\VWHPHW�I|U�UHDYLQVWEHVNDWWQLQJ
Här föreslår utredningen en lösning som medför att när en fysisk person äger
två aktiebolag dessa kan uppfattas som en enhet i vissa fall. Detta sker genom
att en underprisöverlåtelse inte utlöser uttagsbeskattning då denna genomförs i
syfte att underlätta en avyttring av aktierna i det överlåtande företaget.
Utredningen anser att det kan godkännas i de fall där de båda företagen ägs till
100% av samma fysiska person. Ytterligare krav är att det överlåtande företaget
har en upparbetat vinst som motsvaras av en förlust i det förvärvande företaget
och detta har medfört att aktierna understiger anskaffningsvärdet. En
underprisöverlåtelse som inte utlöser uttagsbeskattning skulle här medföra att
aktierna i de båda företagen återfår sitt anskaffningsvärde. Detta  i sin tur leder
till att en försäljning av det överlåtande företaget kan ske utan att någon reavinst
uppstår. Utifrån detta perspektiv, menar utredningen, leder en
underprisöverlåtelse till att ett materiellt riktigt beskattningsresultat uppnås. För
detta synsätt talar en förändring i 27§ 5 mom. SIL som innebär att en reaförlust
på icke marknadsnoterad aktie får kvittas mot reavinst på samma slags aktie.
Denna förändring gäller från och med 1998 års taxering.

Dock så är frågan hur användbart detta förslag är. Oftast torde företag, där
aktierna understiger sitt anskaffningsvärde, ha rätt till underskottsavdrag enligt
UAL och då inte omfattas av detta förslag. Förslaget kan få en konsekvens som



kan uppfattas som ett kringgående av skatteregler men som utredningen menar
ligger i linje med lagstiftarens inställning. Det är där den fysiska personen
ersätts av ett rättssubjekt som är befriat från kapitalinkomstbeskattning,
exempelvis en stiftelse. I detta fallet finns övervärdena samlade i ett av
företagens helägda dotterföretag. Underprisöverlåtelsen sker till det fristående
”mosterbolaget” utan att utlösa uttagsbeskattning. Sedan avyttras aktierna i
”mosterbolaget” även detta utan att utlösa beskattningskonsekvenser eftersom
ägaren är en stiftelse. Utredningen menar att detta är helt korrekt då det annars
skulle lett till två reavinstbeskattningar om ägaren var en fysisk person. Med
detta menar utredningen att ett undvikande av de kumulativa effekterna av
reavinstbeskattningen inte kan strida mot grunderna för reavinstbeskattningen.

6\VWHPHW�I|U�EHVNDWWQLQJ�DY�DNWLYD�GHOlJDUH�L�InPDQVI|UHWDJ
I 3§ 12 mom. SIL finns speciella regler vad gäller utdelning och reavinst i
fåmansföretag. Helt kort innebär dessa att viss del av vinst eller utdelning ska
beskattas som inkomst av tjänst om delägaren varit aktiv i företaget.46

Utredningen poängterar att där underlåten uttagsbeskattning accepteras detta
inte får innebära ett kringgående av dessa regler. Vid verksamhetsöverlåtelse
ska aktierna i lika stor utsträckning vara kvalificerade i det mottagande som det
överlåtande företaget. Dock så menar man att det är tillräckligt att aktierna
senare under överlåtelseåret blir kvalificerade. Samma krav gäller vid ett
indirekt ägande, det vill säga vid överlåtelse mellan företag som är dotterföretag
till ett fåmansföretag.

6\VWHPHW�I|U�OlWWQDG�L�EHVNDWWQLQJHQ�DY�lJDUH�L�RQRWHUDGH�I|UHWDJ
Hösten 1996 infördes, genom lagstiftning, regler som innebär att utdelning och
reavinst på aktier i onoterade företag beskattas lindrigare än motsvarande i
börsnoterade företag. Utredningen menar att det inte är troligt att detta faktum
kan vara grund för något kringgåendefall. Det är inte särskilt troligt att
överlåtelse sker från ett marknadsnoterat företag till ett onoterat för att uppnå
denna skatteförmån. Utredningen anser därför att det inte behövs göras
undantag för dessa fall utan även här kan underprisöverlåtelser ske utan att
utlösa uttagsbeskattning.

Utredningen avslutar med ett konstaterande av att man med denna genomgång
täckt in alla skattemässiga konsekvenser som en underprisöverlåtelse mellan
aktiebolag kan leda till. Dock så kan reglerna senare i den praktiska
tillämpningen leda till oönskade skatteförmåner som inte är möjliga att förutse.
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Med anledning av detta anser utredningen det krävs en allmänt hållen regel mot
att överlåtelsen inte får leda till en otillbörlig skatteförmån, utöver de situationer
som beskrivits här. En dylik regel gör det emellertid svårt att förutse
konsekvenserna av en underprisöverlåtelse vilket försvårar omstruktureringar
på det skattemässiga planet. Trots detta är det utredningens mening att det bör
finnas en på detta sätt allmänt hållen regel som komplement till
uttagsbeskattningsbestämmelserna.

6NDWWHIO\NWVODJHQ
Vad gäller förhållandet till Lag (1995:575) mot skatteflykt menar utredningen
att den lagen inte kan bli tillämplig. Denna lag omfattat hela området för
inkomstbeskattningen och innehåller bestämmelser mot skatteflyktsbetonade
förfaranden. Skatteflyktslagen reformerades i vissa hänseenden 1997 och dessa
ändringar trädde i kraft 1998. Utredningen menar att man i föregående
genomgång tagit upp underprisöverlåtelse i många olika situationer och
klargjort i vilken utsträckning uttagsbeskattning kan underlåtas. Vidare har man
fastslagit när uttagsbeskattning ska inträda för att inte oönskade skatteförmåner
ska uppstå. Om förslaget följs och blir till gällande rätt menar utredningen att de
situationer där uttagsbeskattningen inte inträder bör stämma överens med
lagstiftningens syfte. I och med detta kan inte en taxering som sker utifrån en
utebliven uttagsbeskattning, som grundas på detta förslag, omfattas av
skatteflyktslagen.

6NDWWHUlWWVOLJ�NDUDNWlU
Kravet, att tillgångar inte får ändra karaktär från omsättningstillgångar till
anläggningstillgångar, torde vara ett krav som upprätthålls för att hindra en
otillbörlig skatteförmån. Utredningen menar att i vissa fall, bland annat RÅ
1988 ref 76 och RÅ 1995 not 125, man enbart har sett till karaktärsbyteskravet
trots att ingen skatteförmån skapats i den aktuella överlåtelsen.

 Där en underprisöverlåtelse sker utan uttagsbeskattningskonsekvenser innebär
detta att anskaffningsvärdet hos det förvärvande företaget utgörs av vederlaget.
Där överlåtelsen innebär ett karaktärsbyte får detta dessutom som konsekvens
att värdeminskningsavdragen ska beräknas utifrån erlagda vederlag. Vidare så
leder det till att 24§ anv.p 2 KL inte längre gäller, vilket innebär att lägsta
värdets princip faller bort nu när tillgången utgör ett inventarium. Lägsta
värdets princip innebär att en omsättningstillgång ska värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet. Enligt denna princip ska värdet
justeras uppåt, högst till anskaffningsvärdet, om det kan konstateras att
tillgången ökat i värde. Denna princip är en skatteteknisk konstruktion och
omfattar endast omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar, eller inventarier,



ska däremot inte skrivas upp i värde utan en värdestegring på dessa beskattas
först när en avyttring sker.

Företagsskatteutredningen anser att dessa följder inte är av så stor betydelse att
det krävs ett upprätthållande av detta rekvisit. Utredningen kan således medge
underlåten uttagsbeskattning även där överlåtelsen leder till ett karaktärsbyte.
Dock så finns vissa specialsituationer som kräver extra uppmärksamhet. En
sådan situation är fastighetsaffärer där följande gäller:

Vid ett aktiebolags avyttring av en näringsfastighet är endast 90% av
uppkommen reavinst eller förlust skattepliktig respektive avdragsgill.47 Gäller
transaktionen istället en omsättningsfastighet finns inte denna begränsning utan
här beaktas vinst eller förlust helt ut. Denna begränsning innebär att ett
karaktärsbyte vid aktiebolags överlåtelser av fastigheter inte kan accepteras utan
beskattningskonsekvenser utifrån gällande rätt.
Utredningen anser att begränsningen till 90% innebär ”ett udda inslag i
företagsskattesystemet som har begränsad materiell betydelse.”48 Denna regel
bör avskaffas, anser man vidare. Sker detta finns det ingen anledning att
undantaga fastighetsöverlåtelser från förslaget att acceptera underlåten
uttagsbeskattning även där det innebär att tillgången byter karaktär.

Samma begränsning som gäller för näringsfastigheter finns då överlåtelsen
gäller bostadsrätter.49 Utredningens uppfattning är att även denna
begränsningsregel bör avskaffas på likartat sätt. Efter denna ändring gäller
allmänna regler även för bostadsrätter, som i fallet med näringsfastigheter.

När det gäller värdepapper så beräknas anskaffningsvärdet på dessa med hjälp
av den så kallade genomsnittsmetoden50 när dessa utgör anläggningstillgångar
men inte om de innehas som en omsättningstillgång. Detta är ingen anledning
som innebär att en överlåtelse av värdepapper ska behandlas annorlunda än
övriga fall, således accepteras ett karaktärsbyte även här.

Företagsskatteutredningen har lagt fram ett förslag som innebär att endast
hälften av reavinst från en överlåtelse av näringsbetingade aktier ska
intäktsbeskattas. I dessa fall får ett karaktärsbyte betydligt större konsekvenser.

                                          
472§ 1mom. SIL jämfört med 25§ 10mom. SIL
48SOU 1998:1 s.172
492§ 1mom. SIL jämfört med 26§ 10mom. SIL
5027§ 2 mom. SIL. Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskostnaden för
samtliga aktier av samma slag läggs samman och sedan delas den summan med
antalet aktier, denna summa blir då anskaffningskostnaden för aktien



En underprisöverlåtelse som leder till att aktierna i förvärvarens hand räknas
som näringsbetingade kan således inte accepteras utan
uttagsbeskattningskonsekvenser. Samma sak gäller där överlåtelsen avser
andelar i ekonomiska föreningar och utländska juridiska personer.

Sammanfattningsvis är utredningens uppfattning att ett karaktärsbyte från
omsättningstillgång till inventarium inte, av denna anledning, ska kräva att
uttagsbeskattning ska utgå vid en underprisöverlåtelse.

bJDUJHPHQVNDS��

Detta avsnitt inleder utredningen med en genomgång av två rättsfall. Det första
är RÅ 1989 ref 19 där Regeringsrätten påpekar vikten av ett ägarsamband för att
kunna genomföra en omstrukturering utan att detta utlöser uttagsbeskattning.
Ägarstrukturen i de båda företagen ska helt eller i huvudsak överensstämma för
att underlåten uttagsbeskattning ska kunna accepteras. I det aktuella fallet såg
ägandet i det överlåtande och det övertagande bolaget i stort ut på lika sätt, det
uppgick närmare bestämt till 80% på samma sätt. Detta rättsfall har behandlats
tidigare i denna uppsats,52 och utgången i målet innebär att ägarsambandet ska
ligga mellan 55-81% för att det ska vara godtagbart för underlåten
uttagsbeskattning.

Det andra rättsfallet är RÅ 1988 not 710 där uttagsbeskattning inte heller
utlöstes. Detta rättsfall handlar om överlåtelse av en verksamhet, med
omsättningsfastigheter som tillgångar, från en förälder till barnets aktiebolag.
Aktiebolaget övertog betalningsansvaret för skulderna i fastigheterna och då
dessa understeg taxeringsvärdena klassificerades överlåtelsen som gåva, enligt
huvudsaklighetsprincipen. Utredningen anser att gåva av hel verksamhet inte
heller fortsättningsvis ska utlösa uttagsbeskattning i linje med detta rättsfall.
Som en konsekvens av detta menar man det felaktigt att kräva ägarsamband när
det rör transaktion till underpris mellan aktiebolag.

Utöver detta finns det en annan sida av kravet på ägarsamband. Utredningen
anser att en försäljning mellan oberoende kontrahenter inte utan anledning sker
till underpris. Framstår inte prissättningen som affärsmässigt motiverad döljer
den sannolikt ett sidovederlag som undanhålls beskattning.
Skattemyndigheterna ska granska överlåtelser utifrån vanliga
bevisprövningsregler och inte enbart kräva ett ägarsamband. I de fall där ett dolt
sidovederlag inte kan bevisas ska således underprisöverlåtelsen accepteras. Här
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är det verkligen frågan om en underprisöverlåtelse som är motiverad av annat än
skatteundandragande. Motivet torde i dessa fall vara en benefik avsikt och
förekommer vanligast vid släktförhållande. Sammanfattningsvis anser
utredningen att kravet på ägarsamband ska tas bort.

2UJDQLVDWRULVND�VNlO��

Här ägnar sig utredningen återigen först åt en genomgång av praxis. Gällande
praxis, som fastslagits i Sipano-målet, innebär att skälen som framförs som
anledning till  omorganisationen ska göra det sannolikt att denna förbättrar
förutsättningarna för verksamheten. Således är det de framtida konsekvenserna
som är utslagsgivande för om underprisöverlåtelsen ska anses vara
organisatoriskt motiverad. Vad som krävs för att omorganisationen ska anses
vara påkallad av organisatoriska skäl är inget som man kan ge ett enkelt svar på.
Det visar sig även i Sipano-målet där Regeringsråden hade diametralt motsatt
uppfattning om de där framlagda skälen. Majoriteten ansåg, vilket visar sig i
domen, att skälen som lades fram skulle leda till en förbättring av
verksamheten, således att organisatoriska skäl för omorganisationen fanns.
Minoriteten å sin sida tolkade saken helt tvärtom och menade att förändringen
enbart skedde i syfte att underlätta uppdelningen av koncernen till sönerna.

Företagsskatteutredningen menar att gällande rätt är förhållandevis liberal i de
fall omstruktureringen avser överlåtelse av hel verksamhet. Dock så innebär det
oklara uttrycket organisatoriska skäl, som endast växt fram genom praxis, att
det blir svårt förutse konsekvenserna av en planerad omstrukturering.
Utredningen ifrågasätter om det behövs ett krav på organisatoriska skäl. Man
menar att en undersökning torde visa att det bakomliggande skälet till
omstruktureringen är att skapa en otillbörlig skatteförmån i de fall
organisatoriska skäl saknas. Detta är ingen tanke som kommit till uttryck i
praxis men utredningen menar att det är ett övervägande som bör göras.

Vidare så påpekar man att det är ett väsentligt intresse för alla att företagen i
landet kan organiseras på lämpligast sätt. Det sker bäst när företagarna själva
bestämmer, inom vissa ramar, utan att hindras av att myndigheter ska ta
ställning till angivna skäl till ombildningar. Utredningen anser det inte rationellt
att skattemyndigheten ska avgöra om en omstrukturering är motiverad utifrån
organisatoriska skäl. Istället föreslår utredningen att huvudregeln ska vara att en
underprisöverlåtelse inte ska medföra uttagsbeskattning. Uttagsbeskattning ska
inträda endast där motiven för omstruktureringen är att skapa en otillbörlig
skatteförmån. Detta är utredningens syn på överlåtelse av hel verksamhet.
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Enligt praxis har överlåtelse av enstaka tillgångar behandlats mer  restriktivt.
Detta anser utredningen bör ändras på så sätt att utifrån aspekten
organisatoriska skäl saknas det anledning att behandla dessa olika
överlåtelsesituationer på skilda sätt. Dock så menar man att här får man ta i
beaktande koncernbidragsreglerna. Utredningens inställning är således att
uttagsbeskattning ska underlåtas vid överlåtelse av enstaka tillgångar endast då
de inblandade företagen hade haft rätt att lämna respektive mottaga
koncernbidrag under det aktuella beskattningsåret. Uppfylls inte det kravet ska
uttagsbeskattning endast underlåtas vid överlåtelse av hel verksamhet eller vid
en verksamhetsgren. Med verksamhetsgren menas del av verksamhet som
fungerar att avskilja till en självständig verksamhet, som till exempel ett fartygs
verksamhet

Denna genomgång visar att Företagsskatteutredningen anser att endast kravet på
att transaktionen inte ska leda till en otillbörlig skatteförmån är det krav som
behöver upprätthållas. Här menar man att uttagsbeskattning ska gälla som
huvudregel då underprisöverlåtelsen leder till en dylik förmån.

Utredningen grundar sitt lagförslag på hur en underprisöverlåtelse skulle
beskattas enligt allmänna principer. Denna beskattning har sin grund i den
ekonomiska innebörden av transaktionen. I detta läger bortses från reglerna om
att uttagsbeskattning kan underlåtas i vissa fall. Man menar att detta inte är i
linje med Regeringsrättens syn på gällande rätt. Den jämförelsen har sitt
ursprung i Regeringsrättens uttalande i Sipano-målet. Här utdelningsbeskattades
inte aktieägarna vilket Företagsskatteutredningen menar är felaktigt. Man anser
istället att ägarna dels skulle utdelningsbeskattas och som en följd av detta få
tillgodogöra sig övervärdet som en ökning av anskaffningsvärdet på aktierna.
En sådan dom hade överensstämt med en ekonomiskt riktig bedömning av
transaktionen, menar utredningen.

/DJ�RP�XSSVNRY�PHG�EHVNDWWQLQJHQ�YLG�|YHUOnWHOVH�DY�WLOOJnQJDU�L
QlULQJVYHUNVDPKHW�WLOO�XQGHUSULV
Utredningens synpunkter ska sammanfattas i nämnda lag. Lagen ska reglera när
uttagsbeskattning inte ska utgå vid en underprisöverlåtelse av nämnda slag. Det
som krävs för att en underprisöverlåtelse ska godtas utan
beskattningskonsekvenser  kan sammanfattas i tre viktiga punkter. Först gäller
ett krav på att förvärvaren ska vara skattskyldig för inkomst av
näringsverksamhet under överlåtelseåret. Den förvärvade tillgången ska ingå i



denna näringsverksamhet. Nästa krav innebär en sammanfattning av
utredningens synpunkter på rekvisitet organisatoriska skäl som behandlats i
punkt 3.4. Överlåtelsen ska omfatta hel verksamhet annars krävs det att rätt till
koncernbidrag föreligger mellan de berörda företagen. Slutligen, det tredje
huvudkravet är att överlåtelsen inte får leda till ett kringgående av
underskottsavdragsreglerna. Utöver dessa huvudkrav uppställs, som tidigare
nämnts, krav på upprätthållandet av fåmansföretagsreglerna avseende
kvalificerade aktier.

Uppskov med beskattningen i enlighet med denna lag innebär att
uttagsbeskattning underlåts. Som en följd av detta anses anskaffningsvärdet för
egendomen hos förvärvaren utgöras av vederlaget. Förvärvaren har inte rätt att
öka värdet på aktierna i företaget upp till marknadsvärdet. Detta övervärde
realiseras först vid en extern försäljning.

gYHUOnWHOVH�PHOODQ�I\VLVN�SHUVRQ�RFK�DNWLHERODJ
Utredningen ger även sin syn på underprisöverlåtelser mellan fysiska personer
och aktiebolag.54 I praxis accepteras en överlåtelse i denna riktningen utan att
uttagsbeskattning sker. Detta ska även fortsättningsvis kunna ske, anser
utredningen. Man menar att det leder till ett skattemässigt närmande av de båda
företagsformerna vilket är en effekt som bör upprätthållas.
Företagsskatteutredningen menar att en överlåtelse i omvänd ordning också ska
kunna genomföras utan skattekonsekvenser. En underprisöverlåtelse från ett
aktiebolag till en enskild näringsverksamhet som aktieägaren bedriver ska även
den godtas. Man anser att en dylik överlåtelse inte innebär att någon otillbörlig
skatteförmån skapas. Så är situationen enligt nu gällande rätt, menar
utredningen, i motsats till hur det var enligt äldre rätt. Anledningen till att
dylika transaktioner inte godtogs förr var just skillnaden i skattetryck på enskilt
bedriven näringsverksamhet och aktiebolag. Inkomsten från enskild
näringsverksamhet underkastas dubbelbeskattning även den i likhet med
inkomst från aktiebolag, enligt nu gällande rätt. Detta sker dels genom
inkomstskatt och dels genom skattedelen av socialavgifterna eller särskild
löneskatt. Utredningen menar att skattesystemet inte ska verka som en spärr mot
nya företagsformer utan istället medverka till att dessa utnyttjas.

3UDNWLVN�WLOOlPSQLQJ
För att åskådliggöra de redovisade skattereglerna, både gällande rätt och
Företagsskatteutredningens förslag, ska dessa appliceras på en
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företagsombildning. Denna sker i en oäkta koncern som är konstruerad på
följande sätt:

Företagsledaren, X, startade år 1990 sitt aktiebolag Äpplet AB som marknadsför
och säljer svenska äpplen. Två år senare övertog X verksamheten vid den
fruktodling som producerar dessa äpplen. Verksamheten bedrivs i ett separat
aktiebolag, Kärnan AB. Detta bolag äger X 85% av och resterande 15% ägs av
företagsledarens fru. Något år senare när fruktodlingen blev till salu köpte X
barn denna. Fruktodlingen äger barnen i ett eget aktiebolag, Skrutten AB. I
nuläget betalar Kärnan AB marknadsmässig hyra för fruktodlingen till Skrutten
AB.

Företagsledaren X har jobbat upp verksamheten så att den nu är både
omfattande och lönsam. Dessvärre orkar inte X med den arbetsbörda som det
innebär då han nu kommit upp i åren. Med anledning av detta ska
företagsledaren ändra om i sin verksamhet för att i ett senare skede överlåta den
till sina två söner. Sönerna är redan nu verksamma i företagen. Den äldste
sonen, Adam, arbetar tillsammans med fadern på försäljningssidan. Bertil, den
andre sonen, arbetar vid fruktodlingen där han och modern ansvarar för denna
del av verksamheten.

I det framtida generationsskiftet ska verksamheten delas upp så att sönerna får
varsitt aktiebolag och kan driva dessa helt självständigt. För att underlätta detta
skifte avser X låta Kärnan AB överta Skrutten AB från barnen. Orsaken till
överlåtelsen är att förbättra den nuvarande verksamheten på så sätt att Kärnan
AB själv äger den fruktodling där de bedriver sin produktion. En annan
anledning är att det underlättar för sonen, Bertil, att verka som självständig
företagsledare när han ansvarar både för produktionen och fastigheten.
Ytterligare en anledning är att transaktionen leder till att minska de ständiga
bråken mellan bröderna som har sin grund i ett ojämnlikt maktförhållande inom
verksamheten. När överlåtelsen genomförts ska bröderna bli företagsledare för
sin egen del av koncernen. Det underlättar det fortsatta samarbetet dem emellan
när de båda är på samma nivå. Överlåtelsens syfte är även att leda till en mer
renodlad företagsstruktur med en naturlig uppdelning av försäljning och
produktion i två separata verksamhetsgrenar.

X har satt överlåtelsepriset till 4.5 miljoner kr. Detta motsvarar både
fruktodlingens taxeringsvärde och dess skattemässiga restvärde.
Marknadsvärdet på egendomen uppgår däremot till 6 miljoner kr. Då
överlåtelsen sker till underpris, ett pris under marknadsvärdet, ska detta i
normalfallet utlösa uttagsbeskattning, såvida inte det föreligger särskilda skäl



mot det. En prövning av transaktionen avseende om det föreligger särskilda skäl
ska nu genomföras.

1XYDUDQGH�ODJVWLIWQLQJ�RFK�GHVV�NRQVHNYHQVHU�DSSOLFHUDGH�Sn�SUREOHPHW

Gällande rätt angående underlåten uttagsbeskattning bygger i stort på praxis
som utvecklades i och med Sipano-målet. De rekvisit som där förtydligades ska
nu användas för att granska denna omstrukturering.

* Tillgångarna får inte föras till en lindrigare beskattad sektor.
Den aktuella överlåtelsen sker från ett aktiebolag till ett annat aktiebolag. Detta
medför att skattetrycket är detsamma efter som före transaktionen. Rekvisitet är
således uppfyllt vid den planerade överlåtelsen.

*Transaktionen för inte medföra någon otillbörlig skatteförmån.
Regeringsrätten uttalade sig i Sipano-målet att detta rekvisit innebär att
transaktionen, för att undgå uttagsbeskattning, inte får medföra en befrielse från
beskattning i betydande utsträckning som annars skulle utgått enligt andra
skatteregler. Dessutom förtydligades detta uttalande av att överlåtelsen inte får
medföra ett kringgående av de speciella fåmansföretagsreglerna  som återfinns i
3§ 12 mom. SIL. Detta lagrum behandlar utdelning och reavinstbeskattning i
fåmansföretag vid kvalificerade aktier. Vad detta innebär har jag tidigare
förklarat under punkten 2.2.

Då den aktuella överlåtelsen sker från ett aktiebolag som ägs av det övertagande
aktiebolagets söner kommer inte detta lagrum att kringgås. Den övertagande
aktieägaren har visserligen inte själv varit verksam i företaget, vilket är ett krav
för att kvalificera aktierna, men hans son, Bertil, uppfyller detta kriterium.
Eftersom det räcker att en närstående till aktieägaren uppfyller
verksamhetskravet innebär detta således att även efter överlåtelsen kommer
aktierna att räknas som kvalificerade. Detta innebär då att den nu aktuella
transaktionen inte leder till att någon otillbörlig skatteförmån skapas. Med detta
menar jag att utifrån denna aspekten kan överlåtelsen ske utan någon
uttagsbeskattning.

*Tillgången får inte byta skatterättslig karaktär.
Fruktodlingen utgör en anläggningstillgång i det nuvarande ägarbolaget,
Skrutten AB. Även efter överlåtelsen kommer den att utgöra en
anläggningstillgång. Detta krav är också uppfyllt.

*Ägarsamband



Transaktionen sker från ett aktiebolag som ägs av sönerna till ägarna i det
övertagande företaget. Det föreligger således inget ägarsamband mellan de
berörda aktiebolagen vilket innebär att detta kravet inte är uppfyllt. Dock så kan
en underprisöverlåtelse accepteras utan uttagsbeskattning även där
ägarstrukturen inte överensstämmer i de båda företagen. Sker överlåtelsen
mellan oberoende näringsidkare och är grundad på affärsmässiga grunder ska
det inte innebära att uttagsbeskattning inträder. Detta var resultatet i RÅ 1990
ref 115 där överlåtelsen inte uttagsbeskattades. Nu så sker dock inte
överlåtelsen mellan oberoende näringsidkare då det här föreligger släktskap
mellan parterna varför det undantaget inte blir aktuellt här. Då överlåtelsen sker
mellan så nära släktingar som föräldrar och barn är risken stor att det föreligger
en benefik avsikt bakom transaktionen varför den inte kan accepteras utan
uttagsbeskattning. Således torde det innebära att transaktionen ska
uttagsbeskattas på grund av att ägarsambandet brister. Därför ska det
överlåtande företaget, Skrutten AB, även ta upp skillnaden mellan
marknadsvärdet, 6 miljoner kr, och försäljningspriset, 4.5 miljoner kr, till
beskattning.

*Organisatoriska skäl
Nu när det konstaterats att transaktionen ska uttagsbeskattas finns det
egentligen ingen anledning att kontrollera om det föreligger organisatoriska skäl
bakom överlåtelsen. En kort genomgång ska ändå göras för fullständighetens
skull. Parterna anför som skäl först att överlåtelsen ska, i ett senare skede,
underlätta ett generationsskifte. Det skälet är inte i sig tillräckligt utan det krävs
utöver detta affärsmässiga grunder för överlåtelsen. De anförda skälen är att
transaktionen ska förbättra verksamheten i eget ägd fruktodling, underlätta
företagsledningens arbete och samarbete, jämna ut maktförhållandet inom
koncernen och att skapa en med renodlad företagsstruktur. Ett förhållande som
talar för att transaktionen skulle kunna accepteras som grundad på
organisatoriska skäl är att hela verksamheten överlåts. Detta förhållande gör det
mer troligt att överlåtelsen är organisatoriskt betingad. Min mening är att utifrån
detta rekvisit skulle överlåtelsen accepteras utan att utlösa uttagsbeskattning.

Dock så blir slutsatsen att med tillämpning av gällande rätt ska överlåtelsen
uttagsbeskattas på tidigare beskrivet sätt. Detta blir resultatet då transaktionen
brister i ägarsambandet och denna brist inte kan anses reparerad av
affärsmässiga skäl då den sker inom en familj. Således ska det överlåtande
företaget, Skrutten AB, utöver försäljningspriset på 4.5 milj. kr även ta upp
resterande värde upp till marknadsvärdet som uppgår till 6 milj. kr, det vill säga
1.5 milj. kr.



)|UHWDJVVNDWWHXWUHGQLQJHQV�I|UVODJ�RFK�GHVV�NRQVHNYHQVHU�DSSOLFHUDGH�Sn
SUREOHPHW
Det viktigaste rekvisitet i utredningens förslag är huruvida överlåtelsen leder till
att en RWLOOE|UOLJ�VNDWWHI|UPnQ skapas. I de fall detta uppstår ska transaktionen,
som huvudregel, uttagsbeskattas. Utredningen anser att överlåtelsen ska prövas
utifrån vissa skatteregler som inte får kringgås om denna ska accepteras utan
uttagsbeskattningskonsekvenser.

Transaktionen får till en början inte syfta till att jämna ut resultaten mellan de
inblandade företagen på ett otillåtet sätt. Det är aktuellt då det föreligger ett
underskott i det övertagande företaget. Syftet med överlåtelsen skulle då vara att
kringgå reglerna avseende koncernbidrag. Här i detta ombildningsfallet sker
inte överlåtelsen inom en koncern varför det inte kan bli aktuellt med
koncernbidrag. Transaktionen kan därför inte anses strida mot denna punkt.
Vidare så får överlåtelsen inte strida mot reglerna avseende reavinstbeskattning.
Utredningens mening rörande detta baseras även här på att det föreligger ett
underskott i endera företaget varför denna punkt inte heller aktualiseras på
denna företagsöverlåtelse.

Tredje regeln, som ska beaktas, är att transaktionen inte får innebära ett
kringgående av de speciella fåmansföretagsregler som återfinns i 3§ 12 mom.
SIL. När det som här gäller en överlåtelse inom en familj blir denna punkt inte
aktuell.  Aktierna i företaget som överlåts kommer även efter transaktionen
utgöra kvalificerade aktier på så sätt som anges i lagrummet. Detta blir
resultatet eftersom en närstående till aktieägaren varit verksam i företaget, vilket
jag tidigare förklarat i punkt 4.1. Således innebär inte överlåtelsen att dessa
regler åsidosätts. Nästa punkt som transaktionen ska prövar utifrån är huruvida
denna syftar till att kringgå lättnadsreglerna för aktier i onoterade företag. I den
aktuella situationen är inget av de inblandade företagen marknadsnoterade
varför dessa regler inte är tillämpliga.

Utöver denna genomgång menar utredningen att helt allmänt får inte
överlåtelsen leda till någon otillbörlig skatteförmån. Jag har svårt att se hur
överlåtelsen ska kunna anses leda till en dylik konsekvens varför detta rekvisit
får anses vara uppfyllt. Underprisöverlåtelsen måste anses accepterad på så sätt
att den inte medför någon otillbörlig skatteförmån utifrån
Företagsskatteutrednings förslag.

Angående rekvisitet NDUDNWlUVE\WH gäller överlåtelsen en anläggningstillgång.
Även efter överlåtelsen utgör fruktodlingen en anläggningstillgång varför inget
karaktärsbyte sker. Detta rekvisit anser utredningen det inte finns någon



anledning att upprätthålla förutom i vissa speciella fall, som inte föreligger här,
varför överlåtelsen ändå kunnat accepterats utan uttagsbeskattning.

Vad gäller rekvisitet lJDUVDPEDQG�innebär den aktuella överlåtelsen en
transaktion inom samma familj. Ägarstrukturen i det överlåtande och i det
övertagande företagen är trots detta inte alls likartad. Detta anser utredningen
inte ska leda till att uttagsbeskattning automatiskt ska ske. En brist i
ägarsambandet kan uppvägas av att det föreligger affärsmässiga skäl som grund
för överlåtelsen, menar Företagsskatteutredningen. Transaktionen ska granskas
utifrån vanliga bevisprövningsregler om den döljer sidovederlag eller verkligen
är till underpris med en benefik avsikt. I de fall det inte kan bevisas att
sidovederlag har utgått ska transaktionen inte beskattas med tillämpning av
uttagsbeskattningsreglerna. Den aktuella överlåtelsen sker visserligen till ett
pris som understiger marknadsvärdet men döljer inget sidovederlag. Som en
konsekvens av utredningens förslag leder detta till att ingen uttagsbeskattning
ska ske vad gäller detta rekvisit.

Slutligen så återstår rekvisitet�RUJDQLVDWRULVND�VNlO. Företagsskatteutredningen
anser att det inte ska komma an på skattemyndigheterna att avgöra hur företag
ska vara organiserade. Istället menar man att företagen själva ska få avgöra
detta. Vad gäller överlåtelse av hel verksamhet ska detta, som huvudregel, inte
utlösa uttagsbeskattning. Skattekonsekvensen ska istället inträda i undantagsfall
där det konstaterats att överlåtelsens syfte är att skapa en otillbörlig
skatteförmån. Så i detta fallet skulle det innebära att transaktionen inte ska
utlösa uttagsbeskattning. Detta blir resultatet när det tidigare konstaterats att
ingen otillbörlig skatteförmån uppstår i och med överlåtelsen.

Resultatet blir således detta: med tillämpning av Företagsskatteutredningens
förslag ska den aktuella överlåtelsen LQWH uttagsbeskattas. Detta blir följden av
att utredningen endast anser att kravet på otillbörlig skatteförmån i princip är
det krav som ska upprätthållas för underlåten uttagsbeskattning.

6DPPDQIDWWQLQJ
Den nu genomförda praktiska tillämpningen visar tydligt vad resultatet av
Företagsskatteutredningens lagförslag kommer att bli. Tillämpas de reglerna på
en underprisöverlåtelse som den i exemplet ska inte uttagsbeskattning utgå.
Detta resultat är raka motsatsen mot vid tillämpning av nu gällande rätt som
leder till att transaktionen VND uttagsbeskattas. Det blir följden av att endast
kravet på att överlåtelsen inte får medföra någon otillbörlig skatteförmån är det
som ska upprätthållas i den föreslagna lagen. De rekvisit som nu ska vara



uppfyllda för en underlåten uttagsbeskattning anser utredningen endast syftar
till att upprätthålla just detta krav. Av den anledningen anser utredningen att en
granskning av skatteförmånskravet är det som krävs för att avgöra om
överlåtelsen kan godtas utan skattekonsekvenser eller ej.

Företagsskatteutredningen anser att kravet på organisatoriska skäl rent av har en
negativ effekt på företagsombildningar. Man menar att det är upp till
företagsledarna och inte skattemyndigheterna att avgöra hur företagsstrukturen
ska se ut. Detta är en viktig punkt i utredningens betänkande som har som ett
syfte att underlätta omstruktureringar. Ett skattesystem som är gynnsamt för
omstruktureringar leder till en mer effektiv företagssituation, vilket är något att
sträva efter menar utredningen.

Den praktiska tillämpningen behandlar en överlåtelse mellan aktiebolag men
utredningen kan även tänka sig andra konstellationer.  Man menar att det ska
vara möjligt att genomföra överlåtelser från ett aktiebolag till en enskilt
bedriven näringsverksamhet utan inkomstskattekonsekvenser. Det anser man
ska kunna godtas eftersom det inte innebär en negativ effekt i skattehänseende.
Utredningen menar att även en enskild näringsverksamhet är underkastad
dubbelbeskattning som överensstämmer med vad som gäller för aktiebolag.
Man vill se detta som en möjlighet att öppna upp för dessa
företagskonstruktioner och inte tvinga in allt företagande i aktiebolag.

Det kan vara sin sak att enskild näringsverksamhet i inkomstskattesammanhang
kan jämställas med aktiebolag men i övrigt är det mycket som skiljer mellan
dessa företagsformer. Dessa skillnader består framför allt i hur pass reglerade de
olika formerna är av lagregler. I ett aktiebolag är det strikt reglerat vad gäller
löneuttag och utdelning. Speciellt i fåmansföretag regleras det detaljerat hur
pass mycket aktieägarna kan ta ut från företaget i form av utdelning respektive
lön. Det torde framför allt vara dessa speciella aktiebolag som det kan bli
aktuellt att omvandla till enskilt bedriven näringsverksamhet. Ett stort
aktiebolag med många aktieägare skulle inte gå att driva i form av enskild
näringsverksamhet. Risken finns efter en dylik transaktion att näringsidkaren får
svårt att skilja företagets ekonomi från sin privata vilket kan få en negativ effekt
på skatteintäkterna till staten.

Vad sen gäller uppstartningsskedet av ett företag krävs det ett stort aktiekapital
innan aktiebolaget kan registreras, detta krav finns inte för enskild
näringsverksamhet. Detta torde, åtminstone i viss grad, kunna borga för seriöst
företagande när det bedrivs som aktiebolag. Med detta menar jag att
Företagsskatteutredningens betänkande kan få en avbolagisering som följd
vilket kan vara negativt i skattehänseende. Följaktligen har



Företagsskatteutredningens lagförslag en hel del negativa effekter som det inte
är säkert att de tänkt på.

/LWWHUDWXU

2IIHQWOLJD�WU\FN
Prop 1960:162 förslag till förordning med provisoriska bestämmelser om
   beskattning av aktiebolags- och ekonomiska föreningars inkomster i vissa fall
Prop 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag
Prop 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

SOU 1975:54 Fåmansbolag
SOU 1998:1 Omstruktureringar och beskattning

gYULJ�OLWWHUDWXU
Löfgren, Kent och Haglund, Lennart 2PVWUXNWXUHULQJ��IXVLRQ�RFK
UHNRQVWUXNWLRQ
   Publica, Stockholm 1994
Pelin, Lars 6YHQVN�LQWHUQ�RFK�LQWHUQDWLRQHOO�VNDWWHUlWW
   Palmkrons Förlag, Lund 1995
Pelin, Lars 1nJUD�IXQGHULQJDU�NULQJ�XWWDJVEHVNDWWQLQJHQ, Skattenytt
1994s.486ff
Tjernberg, Mats %HVNDWWQLQJ�DY�InPDQVI|UHWDJ Tredje upplagan
   Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm 1996
Wiman, Bertil .RQFHUQEHVNDWWQLQJ�Tredje upplagan
   Iustus Förlag, Uppsala 1995

5lWWVIDOO
RÅ 1970 ref 52 RÅ 1979 Aa 122
RÅ 1988 ref 76 RÅ 1988 not 710
RÅ 1989 ref 19 RÅ 1990 not 393
RÅ 1990 ref 88 RÅ 1992 not 238
RÅ 1990 ref 90 RÅ 1995 not 115
RÅ 1990 ref 115 RÅ 1995 not 125
RÅ 1992 ref 56

)|UNRUWQLQJDU
AB Aktiebolag
ABL Aktiebolagslagen
BAL Bankaktiebolagslagen
FRL Försäkringsrörelselagen



KL Kommunalskattelagen
LEF Lag om ekonomiska föreningar
SIL Lag om statlig inkomstskatt
UAL Underskottsavdragslagen
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