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Sammanfattning
I SOU 2002:52 del 2 presenteras ett antal förslag om hur lättnadsreglerna
vid gåva skall förändras. Förslaget innebär att den tidigare femårsperioden
förkortas till en treårsperiod, att successiva överlåtelser tillåts och att
vederlagsreverser blir tillåtna. Frågeställningarna som presenteras i
inledningskapitlet är huruvida dessa föreslagna förändringar innebär en
reell förenkling vid generationsskiften och huruvida de nuvarande
modellerna kommer att kunna användas även efter en eventuell förändring
eller om dessa måste bytas ut mot nya modeller. 

I det andra kapitlet belyses EG-rättens inflytande då kommissionens
rekommendationer, om lägre beskattning vid generationsskiften och
skattemässig neutralitet mellan olika tillvägagångssätt, redovisas. Därefter
behandlas i kapitel 3 de värderingsmetoder och då främst
substansvärdemetoden som tillämpas vid egendomsvärderingen. I de
efterföljande avsnitten, kapitel 4-5, redovisas först de enklare direkta
modellerna, där överföringen sker direkt till mottagaren och därefter de mer
avancerade indirekta modellerna, där ett företag används som mellanhand.
Av de direkta modeller som berörs i avsnittet är det främst
underprisöverlåtelser som är fördelaktiga, inte minst då dessa föreslås
uppfylla kraven för lättnadsreglernas tillämpning. Bland de indirekta
modeller som redovisas är det främst de interna aktieöverlåtelserna som
numera är av intresse, då stopplagstiftning har införts för skalbolagsaffärer. I
uppsatsen analyseras sedan i kapitel 6 olika kompletterande förfaranden med
livförsäkringar, då dessa skattemässigt är mycket gynnsamma. I kapitel 7
jämförs den nuvarande regleringen av lättnadsregler vid gåva, med de nya
regler som föreslagits i utredningen. 

I det avslutande kapitel redovisas kritik främst mot att utredarna förbisett
behovet av en översyn av de värderingsnormer som är avgörande för
skattens storlek. Det beaktas inte heller att många av de förändringar som
föreslås redan idag är möjliga att genomföra med hjälp av bodelningar under
äktenskapet. Den största och viktigaste förändringen består i att blandade
fång nu kan genomföras med en betydligt lägre värdering av
företagsegendomen. Även om de föreslagna ändringarna allra mest gynnar
interna aktieöverlåtelser, innebär förändringarna också att neutraliteten i
skattesystemet ökar och att det blir lättare att genomföra ett fördelaktigt
generationsskifte utan juridiskt expertkunnande. Förändringen av
lättnadsreglerna innebär en reell förenkling för många personer, då
skillnaderna i skatteuttag minskas för enklare direkta modeller jämfört med
mer avancerade indirekta modeller. Sverige uppfyller därmed
kommissionens rekommendationer om mildare beskattning vid
generationsskiften. Avslutningsvis synes det inte finnas någon anledning att
finna någon ny modell, så länge de interna aktieöverlåtelserna förblir
tillåtna. 
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Förord
Denna uppsats behandlar den problematik som uppstår vid
generationsskiften. Detta är ett mycket aktuellt ämne då ett flertal
förändringar av regelsystemet nyligen har föreslagits i ett betänkande. Då
uppsatsen behandlar ett mycket omfattande material vill jag tacka för det
stöd jag fått under arbetets gång. Jag vill tacka min handledare
Universitetslektor Lars Pelin för den hjälp han bidragit med under denna tid.
Vidare vill jag även framföra ett stort tack till jur.kand. Paul Lehecka och
fil.kand. Francoise Bettle som under hela arbetets gång ställt upp med
värdefulla synpunkter och villigt diskuterat olika infallsvinklar till min
uppsats.

Lund våren 2003
Tobias Karlsson  
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Förkortningar
ABL (1975:1385)Aktiebolagslagen

AGL (1941:416) Lag om Arvs – och Gåvoskatt 

BFL (1999:1078) Bokföringslagen

HD Högsta Domstolen 

IL (1999:1229) Inkomstskattelagen

KL (1928:370) Kommunalskattelagen 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1

Pbsb Prisbasbelopp

RSV Dt Riksskatteverkets rekommendationer och föreskrifter

SOU Statens offentliga utredningar

ÅRL (1995:1554) Årsredovisningslagen
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till denna uppsats är att det hösten 2002 har kommit ett
betänkande1 som föreslår förändringar av dagens skatterättsliga reglering vid
generationsskiften som sker i form av gåva. Stora förändringar föreslås på
gåvoskatteområdet och då främst när det gäller de så kallade
lättnadsreglerna. Under hösten 2002 har det även kommit en expertrapport2

till skattebasutredningen, i vilken det föreslås stora förändringar i
skattebaserna. Rapportens särskilda utredare P-O Edin har på Dagens
Nyheters3 debattsida följt upp sitt resonemang i utredningen och föreslagit
ett totalt avskaffande av Arv- och Gåvoskatten, med hänvisning till de
svårtillängliga reglerna och det lilla bidrag till den totala skatteintäkten som
skatten utger. Redan våren 2002 kom en proposition4 med nya regler mot
handel med skalbolag, vars regler är gällande sedan 1 juli, 2002.
Skalbolagshandel är en av de klassiska generationsskiftesmodeller som
tidigare använts för att uppnå ett så skattebilligt generationsskifte som
möjligt. Med tanke på de stora förändringar som kan komma att ske på
området, bör konsekvenserna av dessa förslag utforskas grundligt.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva ett antal av dagens möjliga vägar att
genomföra ett generationsskifte. Vidare kommer dessa möjliga vägar att
analyseras utifrån de nya förslag som omnämnts ovan, för att utröna
huruvida dessa modeller fortfarande kan prestera ett tillfredställande
resultat. Avslutningsvis avser jag att presentera de gamla och de eventuella
nya modeller som ger de mest skattebilliga resultaten vid generationsskiften,
under förutsättning att de nya förslagen blir gällande rätt. 

Problemställningarna som skall analyseras i uppsatsen är följande:

� Kommer de föreslagna förändringarna av lättnadsreglerna i SOU
2002:52 Del 2 vid gåva att innebära någon reell förenkling vid
generationsskifte, är de över huvudtaget nödvändiga?  

� Kommer de klassiska generationsskiftesmodellerna fortfarande att
kunna användas med ett tillfredställande resultat eller behöver de
modifieras alternativt bytas ut mot nya modeller?

                                                
1 SOU 2002:52 Del 2
2 SOU 2002:47 Volym A och B
3 Dagens nyheter, 021129
4 Prop. 2001/02:165
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1.3 Avgränsning

Det är möjligt att genomföra ett generationsskifte oavsett vilken
associationsform som verksamheten bedrivs i, men av utrymmesskäl
behandlar uppsatsen endast aktiebolagsformen. Av denna anledning utesluts
även utländska juridiska personer och internationella komparativa
undersökningar, med undantag av viss EG-rätt ur uppsatsen. Begränsningen
berör även fåmansföretagsreglerna, då ingen fördjupning kommer att ske i
dessa regler. 

Uppsatsen kommer endast att ta upp arvs- och gåvoskattelagen samt
inkomstskattelagen. Övriga skatter såsom förmögenhetsskatten kommer inte
att redovisas förutom i de fall där de ligger till grund för tillämpningen av IL
respektive AGL. För att göra uppsatsen mer läsarvänlig utelämnas i stort sett
alla exempel på beräkningar och läsaren hänvisas vid intresse istället till de
handböcker som finns på området. De få beräkningar som återfinns i
uppsatsen är av ytterst grundläggande natur och av yttersta vikt för
förståelsen av de resonemang som förs i samband med dem.

1.4 Disposition

Varje kapitel i uppsatsen består av tre delar: en inledande allmän del, en del
med mer specifika underrubriker och avslutningsvis en del där
informationen sammanställs och till viss del kommenteras. 

I kapitel 2 presenteras och jämförs kommissionens rekommendationer med
den svenska lagstiftningen. Det efterföljande kapitlet behandlar värderingen
av företagsegendom, vilken ingår i förberedelserna inför ett skifte och utgör
en avgörande faktor för den slutgiltiga skattens storlek. 

Därefter följer två kapitel (4-5) där olika generationsskiftesmodeller
presenteras och kortfattat kommenteras. Den första gruppen av modeller
som presenteras är de direkta modellerna, ren gåva, underprisöverlåtelse,
fusion och andelsbyte, där överföringen av egendom sker direkt till
mottagaren. Den andra gruppen av modeller som presenteras är de indirekta
modellerna, skalbolag och interna aktieöverlåtelser, där ett mellanliggande
företag används för att genomgöra överföringen.

Kompletterande förfaranden med livförsäkringar behandlas i kapitel 6. I
kapitel 7 analyseras de föreslagna förändringarna av lättnadsreglerna i
förhållande till nuvarande regler. Detta kapitel är uppdelat efter de tre villkor
som innefattas i lättnadsreglerna vid gåva: en period på fem år, all givarens
rätt och en förbehållslös gåva. I det avslutande kapitlet 8 analyseras de
tidigare presenterade modellerna och kommissionens rekommendationer i
förhållande till de föreslagna förändringarna av lättnadsreglerna vid gåva.
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2 EG-rättens påverkan

2.1 Allmänt

Inom EG-rätten återfinns en rekommendation från kommissionen som berör
företagsöverlåtelser5. De artiklar i rekommendationen som är av störst
intresse vid generationsskifte är Art 4 och 6. Det skall dock beaktas att detta
är en EG-rättslig rekommendation som inte är juridiskt bindande. 

Artikel 4 behandlar olika metoder som kan användas vid ett
generationsskifte. Artikeln behandlar även hur olika förberedelseaktiviteter
inför ett skifte bör underlättas för företagarna. Artikel 4 a-d behandlar främst
olika byten av associationsformer, medan punkten e tar upp skatterättslig
neutralitet. Den skatterättsliga neutraliteten bör enligt rekommendationen
vara genomgående för alla de olika metoder som kan användas vid ett
generationsskifte av företagsegendom. Detta innebär att alla metoder som
idag är tillämpliga bör medföra samma skattemässiga resultat.

Artikel 6 inleds med att företagens överlevnad skall skyddas av lämpliga
skatterättsliga regler. I artikeln framgår att medlemsstaterna bör vidtaga
åtgärder för att minska avgifterna vid generationsskifte av företag inom
familjen. De avgifter som kan anses vara ett hinder för skiftet är arvs- och
gåvoskatt samt olika registreringsavgifter. Vidare påpekas det att mottagarna
bör ha en möjlighet att sprida betalandet av skatten över en längre tid utan
att behöva erlägga ränta för denna tid. Det sistnämnda skall gälla så länge
företaget drivs vidare enligt kontinuitetsprincipen. Avslutningsvis skall
staterna verka för en lagstiftning som tillåter en skattemässig värdering av
företaget, som baseras på en tidpunkt några månader efter givarens bortgång. 

2.2 Kommentarer

Definitionsmässigt är begreppet ”minskade avgifter” svårttolkat. Sverige har
lättnadsregler som innebär att företagsegendomen endast värderas till 30 %
av substansvärdet, vilket torde svara mot kraven på lägre beskattning i de
aktuella fallen. I nuläget återfinns en möjlighet till ett tjugoårigt uppskov
med gåvoskatten i svensk rätt, men denna möjlighet skall enligt det nu lagda
förslaget borttagas6. När det gäller neutraliteten i skattesystemet är det mer
tveksamt om Sverige kan anses uppfylla kommissionens krav. Som nedan
beskrivs kan olika kombinationer av transaktioner innebära stora
skattemässiga skillnader. Skillnader som inte alltid är önskvärda.

                                                
5 EGT L 385 31/12-94, jmf även EGT C400 31/12-94
6 SOU 2002:52 Del 2 s. 253ff.
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3 Värdering av egendom

3.1 Allmänt

Vid inkomstbeskattning, såväl som arvs- och gåvobeskattning, beräknas
skatten utifrån ett visst värde på egendomen. Att olika värderingsprinciper
gäller för olika slags tillgångar, innebär att det indirekt går att påverka
skatteuttagets storlek. Detta kan ske genom att tillgångar förvaltas i lågt
värderade tillgångsslag. Eftersom framställningen bygger på att ett företag
skall överlämnas till nästa generation är det viktigaste vilket värde som
tilldelas äganderättsbevisen. Två viktiga frågor måste därmed analyseras:
den första är i vilken form bolaget ägs och den andra vilka tillgångar
företaget innehar. Detta kapitel analyserar frågorna utifrån skillnaderna i
värderingen av noterade- och onoterade aktier samt företagsegendom.

3.2 Värdering av aktier vid benefika överlåtelser

3.2.1 Noterade aktier

Vid notering på Stockholms fondbörs gäller ett antal regler. Det krävs att
informationen till blivande och existerande aktieägare är god och att
företagets verksamhet bedrivs på ett bra sätt. För att få ett bolag noterat på
A-listan krävs exempelvis att 25 % av aktierna är i allmän ägo, ett börsvärde
på lägst 300Mkr och att ledningen uppfyller ett antal börsmässiga rekvisit7.
Vad gäller notering på O-listan är kraven lägre, men det krävs fortfarande att
företaget är säkrat finansiellt i åtminstone tolv månader framåt. Vid
bedömningen av ledningens kompetens och sammansättning gäller att
företaget skall ha förutsättningar att kunna uppnå de börsmässiga krav som
gäller för A-listan. O-listan är därmed lämplig för nya eller mindre företag
som kanske inte kan uppvisa de historiska data som krävs för A-listan. För
att säkerställa kravet på spridning måste det finnas minst 300 aktieägare som
gemensamt äger aktier värda minst ett kvarts basbelopp och minst 10
procent av aktierna i allmän ägo.8 

 

                                                
7 OM Stockholmsbörsen, 2001, s. 10-13
8 OM Stockholmsbörsen, 2001, s. 13-14
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3.2.1.1 A-lista

Enligt AGL 23 b 1st § framgår det att aktier som är noterade på inländsk
eller utländsk börs skall värderas till 75 % av det noterade värdet. I Sverige
är aktier som är noterade på A-listan vid Stockholms fondbörs kvalificerade
för denna värdering. Anledningen till att de skall värderas till detta belopp är
att en latent kapitalvinstskatt återfinns i aktierna, ägaren kommer i praktiken
inte att få ut hela värdet vid en försäljning9. Med tanke på de krav som finns
för att få noteras på A-listan, inte minst ett börsvärde på 300Mkr, är detta
alternativ sannolikt inte aktuellt för ett mindre familjeföretag.

3.2.1.2 O-lista

Enligt AGL 23B 2st § framgår att aktier som inte uppfyller kraven i AGL
23B 1st §, men ändå är föremål för marknadsmässig omsättning med
regelbundna noteringar om avslut, skall tas upp till 30 % av det noterade
värdet. Denna regel innebär att aktier som i Sverige noteras på O-listan
endast skall upptas till 30 % av sitt noterade värde, vilket är detsamma som
för företagsegendom vid tillämpning av lättnadsreglerna. Reglerna för
notering på O-listan innebär att även mindre familjeföretag rent teoretiskt
kan nyttja denna möjlighet. Enligt AGL 23B 3st § framgår även att det
räcker med att ett aktieslag är noterat för att värdet av alla aktieslag i bolaget
skall värderas enligt föregående regel. Det skall dock beaktas att
bolagsrättsliga regler, exempelvis minoritetsskydd, kan innebära stora
praktiska hinder för ett förmånligt generationsskifte till barnen.

3.2.2 Onoterade aktier

Vid värdering av onoterade aktier kan av naturliga skäl inte noterade värden
användas. Enligt AGL 23 § är värdet på aktierna, det värde som kan
påräknas vid en försäljning under normal förhållanden. Om det inte har skett
en försäljning nyligen kan det därmed vara svårt att uppskatta något värde. I
de fall lättnadsreglerna är tillämpliga får substansvärdemetoden, se nedan,
tillämpas. Om förutsättningarna för lättnadsreglerna inte är uppfyllda skall
värderingen ske enligt mer generella värderingsmetoder om påräkneligt pris
AGL 23B § 5st, vilket i praktiken borde innebära att substansvärdemetoden
ändå kommer att användas10. 

Två metoder som kan nyttjas utöver substansvärdemetoden är
avkastningsvärdemetoden och likvidationsmetoden.
Avkastningsvärdemetoden innebär att en genomsnittlig avkastning skall
beräknas, denna beräkning utgår från resultaträkningens resultat under ett
antal år. Efter vissa justeringar av underlaget diskonteras avkastningen och
ett värde som även inkluderar goodwill kan räknas ut.11 Den sista
                                                
9 Waller, 1995, s. 18
10 Waller, 1995, s. 26
11 Sund, 2001, s. 123-126
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möjligheten är likvidationsprincipen vilken utgår från att alla tillgångar säljs
ut och att skulderna skrivs av. Kvar i bolaget finns då endast det egna
kapitalet. Skillnaden mot substansvärdemetoden är att det vid användandet
av likvidationsmetoden inte beaktas att företaget skall fortleva. Följden kan
bli att skatteffekter räknas med, trots att dessa skulle ha kunnat lindras vid
fortsatt drift12  

Fördelen med att använda sig av onoterade aktier är den fullständiga
bestämmanderätten över företagets vidkommanden. En ensam ägare behöver
inte iaktta minoritetsregler som kan förhindra eller försvåra ett
generationsskifte. Det mest förmånliga är sedan om även lättnadsreglerna
kan tillämpas.

3.3 Värdering av företagsegendom -
substansvärdemetod

Substansvärdemetoden nyttjas för att ta fram nettovärdet på företagets
materiella tillgångar, under förutsättning att företaget fortsätter sin
verksamhet. Den numera upphävda13 rekommendationen RSV DT1991:31,
innehåller en utförlig beskrivning av RSV:s sätt att se på hur
substansvärdemetoden skall tillämpas. Reglerna kan anses vara onödigt
detaljerade och krångliga, men de är av yttersta vikt då de avgör företagets
värde. 

Enligt AGL 23B § 5st, skall de beräkningsgrunder som finns i den numera
upphävda Förmögenhetsskattelagen (1947:577) användas. Enligt dessa
regler skall inte den värdering som sker vid inkomstskatteberäkning för
företaget tillämpas i detta avseende. Anläggningstillgångar skall upptas till
anskaffningsvärdet minskat med skäliga avskrivningar, vilket borde
innefatta planenliga- men inte skattemässiga överavskrivningar. 

Lagertillgångar skall upptas till de värden som gäller vid inkomsttaxeringen
minskat med avdrag för prisfallsrisk.14 Enligt ÅRL är det tillåtet att göra ett
inkuransavdrag med 3 %. För omsättningstillgångar sker alltså värdering
utifrån lägsta värdets princip. Detta är en försiktighetsprincip vars syfte är
att inte överskatta värdet på en tillgång, för att missleda borgenärer etc. 15

När det gäller skulder skall dessa beräknas enligt särskilda regler, med
undantag av skatteskulder som ej skall beaktas. Värdet av aktierna kan dock
aldrig bli negativt16. 

                                                
12 Sund, 2001, s. 126
13 RSV S 1999:10
14 Sund, 2001, s.122, jmf Förm.L (1947:577) 3,4 §§ anvp 2 2st
15 Sund, 20011 s. 122, jmf FAR: Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag,
16 SOU 2002:52 Del 2, s. 110
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Substansvärdet får normalt anses ge uttryck för marknadsvärdet och enligt
praxis skall metoden användas17. I brist på fulltäckande lagstiftning får
RSV:s upphävda riktlinjer även fortsättningsvis användas som hjälp vid
beräkningen. Enligt doktrinen är det nödvändigt att borträkna
rörelsefrämmande poster från värderingen, vilket innebär att det inte är
möjligt att skapa skulder genom inlåning till bolaget om dessa lån saknar
direkt samband med verksamheten. En annan viktig punkt är att goodwill
eller hyresrätter inte tas med i beräkningen, däremot är det tillåtet att räkna
av skulder som belöper på dessa tillgångar. 18

3.4 Kommentarer

För ett litet familjeföretag är det sannolikt inte möjligt att nå upp till de krav
som gäller för en A-liste notering. Vad gäller O-listan torde det åtminstone
teoretiskt vara möjligt att uppfylla kraven. Fördelen är med O-listan är att
aktierna enligt AGL endast värderas till 30 % av sitt noterade värde. Om
ägaren vill besitta ett fullständigt ägande bör han dock låta sina aktier vara
onoterade. 

I samband med den nya stopplagstiftningen mot skalbolag definieras bland
annat vissa former av skulder, men det är oklart om detta också gäller vid
substansvärdeberäkningen i andra fall. Vid inkråmsöverlåtelser är det
tillgångarna som förs ut för att minska substansen i företaget, men även
skulderna är av vikt för substansen. Ett sätt att skapa skulder i företaget är
att nyttja tjänstepensionsförsäkringar.

Det skall påpekas att substansvärdemetoden kan bli väldigt felvisande om
företagets reella tillgångar inte är materiella, exempelvis tjänsteföretag med
mycket know-how hos sin personal, varför avkastningsvärdemetoden ibland
kan vara att föredra. I det nu lagda förslaget föreslås dock att
substansvärdemetoden skall vara allena rådande, vilket kan ge orättfärdigt
låga värden på vissa tjänsteföretag. Det kan dock vara tveksamt till vilken
grad denna form av företag är föremål för generationsskifte (då personalen
lätt kan flytta etc.). Värderingen kan även bli felaktig om givaren är väldigt
viktig för företagets kunder, han kan exempelvis ha byggt upp en nära
personlig relation till de största kunderna som bryter kontakten om ett
ägarskifte sker19.

                                                
17 NJA 1984 s. 137
18 Skattehuset i Göteborg, 1998, s. 86ff, jmf ÅRL 4:2,4 §§
19 SOU 2002:52 Del 2 s.108
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4 Direkta modeller

4.1 Allmänt

Detta kapitel innehåller bland annat fyra alternativa sätt att genomföra ett
generationsskifte: benefik överlåtelse, underprisöverlåtelse, fusion och
andelsbyten. Modellerna är oftast inte lika komplicerade som de indirekta
modeller som kräver att ett ytterligare bolag skall användas. De direkta
modellerna kan även nyttjas som komplement till andra modeller, beroende
på vilken situation familjen befinner sig i. Avslutningsvis behandlas
kortfattat det föreslagna institutet för förhandsbesked.

4.2 Benefik överlåtelse av aktier

En ren gåva av aktier till barnen är sällan ett fördelaktigt alternativ. Däremot
är det ofta ett sista led i andra generationsskiftesmodeller. Vid en ren gåva
återfinns endast möjligheten att utnyttja lättnadsreglerna vid gåva. Om dessa
krav kan uppfyllas värderas företagsförmögenheten enligt
substansvärdemetoden och reduceras sedan med 70 % enligt AGL 43 § 2st.
Det ofördelaktiga är främst att hela substansvärdet på företaget medräknas
om inga åtgärder vidtagits för att sänka detta.

4.3 Underprisöverlåtelse 

4.3.1 Underprisöverlåtelse av aktier

Ett fång som innefattar både onerösa och benefika inslag, betecknas som ett
blandat fång. Vid inkomstbeskattningen, används delningsprincipen och
transaktionen delas upp på en onerös del och en benefik del. Detta innebär
att en kapitalvinst uppstår på ”den onerösa andelen” och den beskattas hos
säljaren. Köparen övertar ingångvärdena på de aktier som han mottagit
benefikt, medan han får göra avdrag med anskaffningskostnaden för de
aktier han förvärvat oneröst.20 Principen kan vara komplicerad att tillämpa
varför ett exempel får belysa förfarandet:

� Faderns ursprungliga anskaffningskostnad för aktierna var 200 och
de är nu värda 400. Fadern överlåter dessa till dottern för 100.
Fadern anses ha sålt en fjärdedel (400/4) av sina aktier för det
verkliga värdet 100 medan övriga aktier överlåtits genom en ren
gåva. Faderns kapitalvinst blir då 100 minus 50 (vilket motsvarar
anskaffningskostnaden för en fjärdedel av aktierna) dvs. 50.

                                                
20 Silfverberg mfl, 1999, s. 75 -76
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� Om dottern säljer vidare aktierna för det verkliga värdet på 400, blir
hennes kapitalvinst 225. Detta beror på att hon får dra av hela den
anskaffningskostnad på 100 hon har haft för aktierna. Utöver detta
får hon enligt kontinuitetsprincipen överta ingångsvärdena, ¾ av
100, på de aktier hon fått genom ren gåva av fadern.

Det är inte helt självklart att delningsprincipen alltid skall användas vid
inkomstbeskattningen. Lagrådet har i samband med arbetet med den nya
omstruktureringslagstiftningen framhållit att en viss osäkerhet råder
gällande delningsprincipens tillämpning.21 Tidigare praxis från HD och
uttalande i doktrinen tyder dock på att delningsprincipen även
fortsättningsvis skall tillämpas på blandade fång av lös egendom.22

Enligt IL 53 kap återfinns en möjlighet att göra ett tillskott av
kapitalvinstbeskattad egendom till ett av närstående personer ägt bolag. Om
barnen äger andelar i ett bolag är det möjligt för föräldrarna att överlåta sina
aktier till detta utan att någon kapitalvinst utlöses. Förutsättningen är att
vederlaget understiger såväl marknadsvärdet som omkostnadsbeloppet.23

Även för mottagaren är detta förfarande fördelaktigt, då denna får
tillgodoräkna sig omkostnadsbeloppet (eller marknadsvärdet om detta är
lägre) såsom anskaffningsvärde vid eventuell senare försäljning av
aktierna.24 Det skall dock beaktas att dessa regler inte påverkar beräkningen
av gåvoskatten.

Gåvobeskattningen av aktier sker enligt den s:k delningsprincipen, vilket i
detta fall innebär att mellanskillnaden mellan vederlaget och egendomens
värde gåvobeskattas hos mottagaren25. HD har fastslagit att fånget skall ses
som en transaktion där värdet på gåvoegendomen styrs av AGL:s
värderingsregler medan värdet på vederlaget jämställs med det verkliga
värdet26. Detta innebär att exempelvis aktier på O-listan som värderas till 30
% av sitt noterade värde kan överlåtas till ett så lågt vederlag som 30 % av
det noterade värdet utan att det utlöser någon gåvobeskattning. I SOU
2002:52 del 2 föreslås dock att denna skillnad mellan värderingen av skulder
och tillgångar skall tas bort27. 

                                                
21 Referat ur prop. 1998/99:15 s 396, Silfverberg mfl 1998, s. 78-79, RÅ 1943 ref. 9 RÅ
1988not722
22 Silfverberg mfl, 1999, s. 78
23 IL 53:2-3 §§
24 IL 53:10 §
25 Silfverberg mfl, 1999, s. 75
26 NJA 1992 s. 808
27 SOU 2002:52 Del 2 s.249
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4.3.2 Underprisöverlåtelse av näringstillgångar

Överlåtelse av näringstillgångar till underpris kan innebära beskattning för
överlåtaren. Om vederlaget understiger marknadsvärdet och detta inte beror
på affärsmässiga skäl skall uttagsbeskattning ske28. Detta gäller inte om
överlåtelsen klassas som en underprisöverlåtelse enligt IL 23:9 § Kap.
Viktiga förutsättningar för en underprisöverlåtelse är att parterna är fysiska
personer eller svenska företag och att förvärvaren omedelbart efter
överlåtelsen är skattskyldig för inkomsten i inkomstslaget
näringsverksamhet. Om inte koncernbidragsrätt föreligger, krävs vidare att
överlåtelsen innefattar hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller
en ideell andel av endera dessa två.29 Undantagsregler gäller om det
förvärvande bolaget innehar förluster, för att inte koncernbidragsreglerna
skall kunna kringgås. Även fåmansföretag särbehandlas, då det krävs att
minst samma andel av aktierna i det mottagande företaget är kvalificerade30.

Om förutsättningarna för en underprisöverlåtelse föreligger kommer
kontinuitetsprincipen att tillämpas vad gäller inkomstbeskattningen.
Understiger ersättningen det skattemässiga värdet är det ändå detta värde
som används som ingångsvärde Om det överstiger det skattemässiga värdet
men understiger marknadsvärdet är det köparen som beskattas för detta vid
en eventuell framtida vidareförsäljning. Vidare torde även köparen
gåvobeskattas31 enligt AGL om vederlaget understiger tillgångarnas värde. 

4.4 Fusion

Fusion kan ske på två olika sätt, dels genom absorption vilket innebär att ett
företag övertar ett annat, dels genom kombination vilket innebär att två
företag går ihop och bildar ett nytt. Om dotterbolaget är helägt kan fusionen
ske utan att något vederlag erläggs.32 Skatterättsligt innebär fusionen att det
övertagande bolaget övertar alla tillgångar och skulder och att det
överlåtande bolaget skall upplösas utan likvidation. Om förfarandet
uppfyller kraven för en kvalificerad fusion, kommer det övertagande bolaget
att inträda i det överlåtande bolagets skattemässiga situation. Det viktigaste
kravet för en kvalificerad fusion är att det överlåtande företaget omedelbart
före fusionen var skattskyldigt för åtminstone en del av
näringsverksamheten och att det övertagande bolaget är skattskyldigt för
sådan näringsverksamhet omedelbart efter fusionen.33 Övertagna underskott
är undantagna från kontinuitetsprincipen. Vidare skall den beloppsspärr som
finns enligt koncernbidragsreglerna tillämpas även vid fusion34.    

                                                
28 IL 22:2-3 §§
29 IL 22:4,14,17 §§
30 Sund, 2001, s. 96, jmf IL 23:18-23, 24-29 §§
31 Sund, 2001, s. 97
32 ABL 14:1,22 §§  
33 IL 37:4,11-12 §§
34 IL 37:21-26 §§, IL 40: 15-17 §§
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4.5 Andelsbyten

Ett andelsbyte innebär enligt IL 49 Kap att aktier i ett bolag köps med aktier
från ett annat bolag. Fördelen med att använda aktier som betalningsmedel
är att kapitalvinstbeskattningen för säljaren kan skjutas upp. Det är tillåtet
att utge upp till 10 % i kontant ersättning och ändå använda sig av
uppskovsreglerna, dock inte för den kontanta andelen av vederlaget som
beskattas direkt35. En av förutsättningarna för att uppskov med
beskattningen skall beviljas är att köparen måste inneha mer än 50 % av det
säljande bolaget vid beskattningsårets slut. Vidare gäller vid fåmansföretag
att om säljarens ägande, inräknat närståendes innehav, i det köpande bolaget
överstiger 25 % av rösteantalet, måste det bedrivas rörelse i det köpande
bolaget36. Vederlaget för aktierna skall vara marknadsmässigt37.

Kapitalvinsten som uppstår för säljaren beräknas det beskattningsår som
utbytet sker. Vinsten delas sedan upp på utbytesaktierna. Vid fåmansföretag
skall denna vinst först delas upp på utbytesaktierna och därefter även delas
upp i inkomstslagen tjänst och kapital enligt gällande kapitalvinstregler för
fåmansföretag.38 Kapitalvinsten utlöser inte någon direkt beskattning utan
uppskov beviljas fram till dess att en äganderättsövergång sker. Det synes
inte finnas något hinder att på frivillig väg ta upp vinsten till beskattning vid
ett tidigare tillfälle om så önskas39. Det kan vara fördelaktigt att
tidigarelägga beskattningen om inkomsten skall tjänstebeskattas och säljaren
något år har lägre inkomster då detta mildrar progressiviteten vid
tjänstebeskattningen. Undantaget från vad som räknas som övergång av
äganderätt är överföringar genom bodelning, arv, testamente och gåva40. 

Under 2003 nödgades lagstiftaren att bevilja dispens från kravet att
utbytesårets värdering skulle ligga till grund för kapitalvinstberäkningen,
eftersom s:k ”pomperipossaeffekter” uppstod. Dessa berodde på att, ett otal
IT-bolag hade köpts upp med aktier som vederlag, där köpen hade villkorats
med att säljaren var tvungen att inneha dessa aktier ett tag efter överlåtelsen.
Följden av IT-marknadens kraftiga nedgång blev att aktierna vid
försäljningstidpunkten knappt innehade något värde, men att skatten skulle
beräknas på det höga värde de innehade vid utbytestidpunkten.41

Ett andelsbyte kan gå till på följande vis: Föräldern säljer aktierna i sitt
bolag till barnets bolag för ett marknadsmässigt vederlag bestående av aktier
i barnets bolag. Kapitalvinsten beräknas under innevarande beskattningsår
och delas upp på utbytesaktierna. Föräldern överlåter sedan benefikt sina
mottagna aktier tillbaka till barnet genom gåva, utan att kapitalvinsten tas

                                                
35 IL 49:2,6 §§
36 IL 49:10 §
37 IL 49:2 §
38 IL 57 Kap, IL 49:14,16 §§
39 IL 49:19 §
40 IL 49:25 §
41 Prop 2002/03:5
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upp till beskattning. Enligt uttalade i doktrinen kommer då kapitalvinsten att
fördelas över barnets alla aktier i sitt bolag42. Föräldern undgår
kapitalvinstskatt, medan barnet får betala gåvoskatt och i framtiden även den
latenta kapitalvinstskatten.

4.6 Förhandsbesked

Det finns i nuvarande regelsystem ingen möjlighet att få förhandsbesked i
gåvoskattsfrågor. Inte minst med tanke på de olika modeller och
värderingsproblem som föreligger vid generationsskiften är detta en svaghet
i svensk rätt. För att öka rättssäkerheten vid dessa benefika transaktioner har
utredningen föreslagit att ett institut för förhandsbesked skall införas och att
ansvaret skall läggas på skatterättsnämnden43. Detta kommer att bli en
tillgång för den skattskyldige, under förutsättning att förfarandet kan ske på
ett snabbt och effektivt sätt.

4.7 Kommentarer

En underprisöverlåtelse av aktier kan vara ett sätt för barnen att få råd att
köpa bolaget, men det negativa är att det blir en hög skatt då lättnadsreglerna
ej kan tillämpas. Med de nya reglerna kan detta dock bli intressant. Om detta
förfarande skall användas är det mest förmånligt om barnen redan äger ett
bolag och att man utnyttjar reglerna om tillskott av kapitalvinstbeskattad
egendom. En underprisöverlåtelse av egendom medför att beskattningen
skjuts upp, men det kan vara svårt att definiera den mängd som skall
överlåtas: hela verksamheter, verksamhetsgrenar eller ideella andelar av
dessa. Vidare kommer barnen att få betala den uppskjutna skatten förr eller
senare och föräldrarnas bolag måste tömmas på likvida medel (vilket utlöser
hög beskattning, särskilt efter införandet av stoppreglerna mot skalbolag).
En rent benefik överlåtelse är sällan bra, då man bör förbereda skiftet med
någon form av substansvärdeminskande transaktion. Det blir i nuläget dyrt
för barnen att betala all gåvoskatt, men även detta förfarande blir mer
intressant om successiva överlåtelser tillåts. Fusioner är inte av något större
intresse som enskilda modeller, men kan vara attraktiva som avslutning vid
konstgjorda koncernförhållanden exempelvis efter en intern aktieöverlåtelse.
Förhandsinstitutet kommer sannolikt att få störst betydelse vid
värderingsfrågor och vid frågor huruvida tillämpningen av lättnadsreglerna
är tillåten eller inte, eftersom dessa regler är av generell art.

Avslutningsvis kan andelsbyten nyttjas, vilket är ett komplement eller en
modifikation av andra modeller. Den stora fördelen är att man kan skjuta
upp kapitalbeskattningen för givaren och att upp till 10 % av vederlaget kan
betalas kontant till föräldrarna. Den stora nackdelen är att barnets bolag
måste driva rörelse och därmed inte kan vara ett nystartat skalbolag.
                                                
42 Sund, 2001, s. 84
43 SOU 2002:52 Del 2 s. 268f
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5 Indirekta modeller

5.1 Skalbolag

5.1.1 Allmänt 

Skalbolags- eller vinstbolagsaffärer innebär att ett indirekt överlåtande av
företag till nästa generation nyttjas. Enligt doktrinen44 finns det ingen större
skillnad mellan skal- och vinstbolag, varför endast benämningen skalbolag
kommer att användas fortsättningsvis. I samband med den nya
stopplagstiftningen, som beskrivs nedan, har dock en formell definition av
skalbolaget framtagits: ett skalbolag är ett bolag som säljs för ett belopp som
överstiger femtio procent av dess obeskattade medel. Med indirekt
överlåtande menas att själva förmögenhetsöverföringen sker över ett annat
bolag. Det finns även varianter där överföringen sker direkt till mottagaren,
varför det huvudsakliga momentet i en skalbolagsaffär kan beskrivas med att
ett bolag töms på sitt inkråm och att det kvarvarande skalet säljs till en
utomstående part. Kapitlet beskriver hur skalbolagsaffärer går till och på
vilket sätt de nu stoppats med den nya lagstiftningen.

5.1.2 De tidigare reglerna

5.1.2.1 Inkråmsförsäljning

En skalbolagsaffär inleds med att sälja ett bolags inkråm. Köpare av
inkråmet är ett av föräldrarna nystartat bolag. Inkråmet i bolaget är i stort
sett allting utom dess likvida medel, vilket innefattar både beskattade och
obeskattade vinstmedel. Det ursprungliga familjebolaget töms på de
tillgångar, i form av byggnader; inventarier; varulager, samt de skulder som
utgör själva rörelsen i bolaget. Om försäljningspriset för inkråmet ligger på
marknadsnivå, får föräldrarna betalt för det övervärde som kan ligga i
inkråmet. Detta förutsätter att marknadspriset överstiger det skattemässiga
restvärdet. Att det återfinns ett övervärde är sannolikt om inventarierna inte
är helt nya (ej avskrivna) eller dess ekonomiska livslängd är slut. Övervärdet
tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet i det säljande
bolaget45. Följden blir att ytterligare obeskattade medel skapas i bolaget.

Fördelen med att överlåta inkråmet är att mottagaren får ett nytt
avskrivningsunderlag som kan nyttjas för framtida avskrivningar.46 För
köparen innebär detta att framtida vinster kan kvittas mot
avskrivningskostnaderna och därmed minska den skattepliktiga vinsten. Hur
                                                
44 Grosskopf s. 19
45 IL 25 Kap
46 IL 18:3 §
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mycket underlaget ökar är beroende av vilket pris som avtalats mellan
parterna. Om istället aktierna överlåts sker ingen förändring på
inventariernas värde, ingångsvärden övertas enligt kontinuitetsprincipen och
det är inte heller möjligt att skriva av aktierna. Först vid försäljningen av
bolaget kan högre anskaffningspris för aktierna vara till fördel för köparen
då kapitalvinsten minskar. 

Finansieringen av en inkråmsöverlåtelse kan bli problematiskt. Om inte
aktierna överlåts övergår inte heller någon äganderätt till det ursprungliga
bolaget och köparen har ingen möjlighet att utnyttja en skattefri utdelning
eller koncernbidrag. För att finansiera köpet krävs det att föräldrarna eller
barnen, beroende på överlåtelsekonstruktionen, har möjlighet att ställa upp
med kapital. Om föräldrarna har möjlighet att låna ut pengar under en längre
tid är det möjligt för dem utfärda en revers till bolaget. Fördelarna med detta
är desamma som vid interna aktieöverlåtelser – lägre substansvärde och
ersättning till föräldrarna i form av räntor – med undantag av att det tar
längre tid för bolaget att intjäna dessa medel, då koncerninterna överföringar
ej är möjliga. I annat fall måste sannolikt kommersiella banker eller
låneinstitut anlitas, vilket innebär ett krav på säkerhet av något slag. Det är
inte säkert att bolag utan likvida medel godtas som enda säkerhet för ett
större lån, varför detta kan bli ett problemfyllt förfarande.

För att undvika gåvoskatt bör priset på inkråmet sättas till det värde som
egendomen har enligt AGL:s värderingsregler. Om priset överstiger
inkråmets värde måste detta motiveras på något sätt. Ett alternativ som är
brukligt är att benämna övervärdet som goodwill. Goodwill får skrivas av47 i
det nya bolaget, men övervärdet beskattas hos säljaren som kapitalvinst
enligt 57:12 §. Med tanke på de finansieringssvårigheter som tidigare
beskrivits återfinns alternativet att sälja inkråmet till underpris. Inom
doktrinen48 återfinns en osäkerhet om inkråmet kan uppfylla de rekvisiten
som krävs för att undgå uttagsbeskattning enl. 22:17 § IL, att det överlåtna
anses vara en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Om inte
uttagsbeskattning blir aktuellt kommer kontinuitetsprincipen att gälla för
inkomstskatten, medan gåvoskatt torde utgå för köparen. Observera dock att
om föräldrarna äger båda bolagen utgår ingen gåvobeskattning, då någon
förmögenhetsöverföring ej skett, vilket krävs för att det skall räknas som en
gåva.   

5.1.2.2 Försäljning av skal

Efter en inkråmsöverlåtelse kvarstår likvida medel som enda tillgång i
bolaget. Problemet är att om föräldrarna vill ta ut obeskattade medel från
bolaget, exempelvis årets vinst, kommer dessa i vanlig ordning att
dubbelbeskattas. Mer intressant kan då vara att sälja aktierna till en
utomstående person utan att betala bolagsskatt på de obeskattade medlen. På

                                                
47 IL 18:1 1p. §
48 Sund s. 107
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den svenska marknaden har det tidigare varit möjligt att få betalt upp till ca
90 procent49 av värdet innan skatt. För föräldrarna utgår beskattning för
kapitalvinst enligt IL 57:12 §, om aktierna i skalbolaget säljs. Anledningen
till att utomstående köpare är intresserade av obeskattade medel är sannolikt
att de har förlustavdrag som de kan utnyttja. Även om det finns restriktioner
vid nyttjande av förlustavdrag, kan det uppköpande bolaget med olika
konstruktioner kringgå bolagsbeskattningen. För föräldrarna finns en
motsvarande möjlighet, att införskaffa ett bolag med underskott för att kvitta
dessa mot sina egna vinster. 

Att skalbolagsaffärer i vissa sammanhang har fått en dålig klang, beror
sannolikt på oseriösa aktörer. Vissa företagare har utnyttjat skalbolaget för
att ansamla så mycket obeskattade medel som möjligt för att sedan plundra
det. När bolaget tömts på sina tillgångar försvinner ofta företagaren spårlöst.
Det är även möjligt att använda sig av målvakter, ofta medellösa personer
som inte har någon möjlighet att betala i skatt i efterhand, eller placera
bolaget i ett skatteparadis för att försvåra myndigheternas kontroll50. Dessa
personer har ingen som helst avsikt att betala någon skatt och genom att
exempelvis förlänga redovisningsåret51 utökas tiden för vinstgenereringen.
Vidare förekommer det att bolagen hålls levande med ett minimalt
aktiekapital för att skattemyndigheterna ej skall granska bolaget efter en
konkurs52. Detta är brott enligt skattebrottslagen och skall inte förväxlas
med de skalbolagsaffärer som nyttjas vid normala generationsskiften.
Följden kan dock bli att höga transaktionskostnader skapas för säljaren om
denne vill undvika oseriösa uppköpare.  

5.1.2.3 Överföring till barn 

Ett sista steg i en skalbolagstransaktion är att barnen skall överta bolaget.
Det första alternativet är att barnen står som ägare till det bolag som köper
inkråmet, men detta innebär att marknadspris måste tillämpas om inte
gåvobeskattning skall utgå. Det andra alternativet är att det nybildade
bolaget som köpt inkråmet genomför en intern aktieöverlåtelse med en
revers. På detta sätt sänks substansvärdet kraftigt och gåvobeskattningen
kommer att bli låg. Det kan dock anses omständligt att blanda in ännu ett
nybildat bolag. För att minska transaktionskostnaderna kan det därför vara
fördelaktigt att skänka aktierna i det köpande bolaget direkt. Avgörande för
vilket förfarande som är mest förmånligt är vilket värde som kan tillskrivas
inkråmet. Om detta värde är tillräckligt lågt är en benefik överlåtelse, med
lättnadsreglernas rekvisit uppfyllda, sannolikt det mest förmånliga sättet att
genomföra transaktionen.

                                                
49 Rapport 1998:1 s.10
50 Rapport 1998:1 s.9ff
51 BFL 3:3 §
52 Rapport 1998:1 s.11
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5.1.3 De nya reglerna

5.1.3.1 Bakgrund

Under sextiotalet började företag att utnyttja vinstbolag på ett sätt som då
var legalt. Genom att köpa upp bolag och eliminera vinsterna ökade
sannolikt många företag sin investeringskapacitet. Snart började dock vissa
aktörer att utnyttja förfarandet för att på ett icke avsett sätt tömma bolag.
Redan 1972 infördes därför stoppregler mot skalbolagshandel i dåvarande
KL 35 § 3mom 7st. Denna lagstiftning var dock väldigt snäv och snart
upptäcktes sinnrika sätt att kringgå reglerna. Under åttiotalet ökade återigen
intresset starkt från ljusskygga individer och handeln med skalbolag ökade
kraftigt. De köp som träffades av stoppreglerna blev dock hårt beskattade då
hela köpeskillingen och inte endast reavinsten togs upp till beskattning. 53

I samband med skattereformen 1990, togs stoppreglerna bort med
hänvisning till att marginalskatterna i Sverige numera var betydligt lägre än
innan och att stoppregler, de s:k 3:12 reglerna för fåmansföretag hade
införts54. Under nittiotalet har det varit tillåtet att genomföra
skalbolagsaffärer för säljaren. Vad det gäller köparen återfinns
”lundinreglerna” IL 24:18 §, vars syfte är att förhindra skattefri utdelning till
ett moderbolag. Lundintransaktioner bygger på att tillgodogöra sig redan
beskattade vinstmedel ur ett bolag, genom skattefri utdelning. I likhet med
skalbolagen innehar inte det inköpta bolaget, förutom likvida medel, några
tillgångar av värde för köparens bolag55. Det torde inte vara några problem
att fastslå att även skalbolag omfattas av dessa regler, varför skattefri
utdelning, enligt IL 24:15 § inte får ske till det köpande bolaget, förrän nytt
kapital genererats i skalbolaget. 

5.1.3.2 Innebörden av skalbolagsaffärer

Nuvarande regler mot skalbolagshandel återfinns i IL 49a Kap. Reglerna
inriktar sig endast på försäljning från en fysisk person och ej på
transaktioner inom bolagssektorn. Det är säljaren som står som ansvarig om
ett avyttrat bolag anses vara ett skalbolag. Beskattningskonsekvensen blir
enligt 11 § att kapitalvinsten tas upp som inkomst av passiv
näringsverksamhet hos säljaren. Följden är att säljaren träffas av progressiv
beskattning samt särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I normala fall finns endast ett
inkomstslag av näringsverksamhet (14 kap 12 § IL), men enligt förarbetena
torde detta var en sådan situation där undantag skall ske. Situationen jämförs
med de två andra undantag som finns: självständig verksamhet i utlandet

                                                
53 Grosskopf, 1989, s. 11-13
54 Prop 1989/90:110 s. 472 
55 Grosskopf, 1989, s. 112-113
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samt en delägares inkomst från handelsbolag. Orsaken till likheten skall vara
svårigheterna med de sociala avgifterna (utlandsinkomst) och
kvittningsrätten (handelsbolag) och följden blir att ingen kvittningsrätt mot
annan näringsverksamhet tillåts vid inkomst från skalbolagsförsäljning56.

Definitionen av ett skalbolag är enligt 6 §:

”Med skalbolag avses det avyttrade företaget om summan av
marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar… överstiger ett
jämförelsebelopp… vid tidpunkten för avyttringen”

Jämförelsebeloppet beskrivs närmare i 9 § och är lika med hälften av
ersättningen. Vid köp av delar av företagets aktier är jämförelsebeloppet
hälften av värdet på samtliga aktier beräknat med utgångspunkt i
ersättningen för de avyttrade aktierna. Det torde inte uppstå några problem
då det gäller uträknandet av jämförelsebeloppet. 

För att undvika den variant av skalbolagsaffärer, där först hela bolaget
avyttras och sedan inkråmet säljs tillbaka har särskilda återköpsregler införts
i 10 §. Innebörden är att en karenstid på två år införs för direkta och
indirekta återköp. Regleringen torde även täcka successiva överlåtelser som
sker under karenstiden, medan skatteflyktslagen eventuellt kan bli tillämplig
på förfaranden som sträcker sig utöver två års perioden.57

5.1.3.3 Likvida medel

Det som kan ge upphov till tveksamhet är definitionen av likvida medel.
Enligt ordalydelsen i 7 § avses kontanter, värdepapper och liknande
tillgångar. Någon närmare förklaring av vad liknande tillgångar är återges
inte i lagtexten. I förarbetena fördes en diskussion om detta borde preciseras
närmare, men lagstiftaren valde till slut en mer öppen tolkning. 

Utgångspunkten för definitionen av värdepapper är den uppräkning som
finns i IL 48 Kap och de värdepapper som ej återfinns här klassificeras helt
sonika som liknande tillgångar. Syftet är att lättrealiserade tillgångar skall
ingå i beräkningen och det viktiga är inte huruvida de är avsedda för handel
på värdepappersmarknaden eller inte. Det skall även beaktas att nya former
av värdepapper kan tillkomma, vilket skulle kunna leda till ständiga
uppdateringar av lagen om den blev alltför detaljerad. Vad gäller fordringar
skall dessa i huvudsak ej medräknas om de är av rörelsekaraktär – vanliga
kundfordringar – medan fordringar som kan anses vara ett led i en
skalbolagsaffär, såsom för stora inbetalningar av preliminär skatt, skall
medräknas58. 

                                                
56 Prop 2001/02:165 
57 Gäverth, 2002
58 Prop 2001/02:165 s. 49-50
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Andra tillgångar som införskaffats tidigast två år innan förvärvet, som inte
har något affärsmässigt samband med verksamheten, skall medräknas om
bolaget inte kan visa att syftet varit något annat än att tillgången lätt skall
kunna avyttras. På detta sätt förhindras avsiktlig underkapitalisering genom
inköp av lagerbevis eller liknande tillgångar. Även likvida medel hos ett
eventuellt företag i intressegemenskap skall enligt 8 § medräknas i
förhållande till dess ägarandel i skalbolaget. På detta sätt förhindras
konstruktioner där ett mellanliggande bolag används för att genomföra
avyttringen. Avslutningsvis är det bruttotillgångarna som skall ligga till
grund för beräkningen. Att medräkna skulder vore enligt lagstiftaren ej
meningsfullt, då köparen med största sannolikhet ej avser att betala dessa. 59

5.1.3.4 Undantag från stoppregler

Stoppreglerna mot skalbolag är neutralt utformade och skall tillämpas på
vissa andelar i juridiska personer och handelsbolag. Undantaget från
tillämpningen är avyttrande av andelar i marknadsnoterade bolag samt
avyttring på grund av likvidation och konkurs. En ytterligare möjlighet att
undvika tillämpning av stoppreglerna är att inlämna en s:k
skalbolagsdeklaration, 13-14 §§, vilket innebär att säljaren ställer en
säkerhet för skattens inbetalande. 

Det som kan vara av intresse vid generationsskiften är de undantag som kan
beviljas om det föreligger särskilda skäl enligt 12 §. Prövning sker först av
de skäl som ligger bakom skalbolagsförfarandet; i förarbetena nämns
situationer som kan anses uppfylla kraven för särskilda skäl och ett av dessa
är generationsskiften. Det andra steget är att se hur ersättningen för
andelarna har beräknats. I förarbetena framhålls att ersättning över 75 % av
värdet av de obeskattade vinsterna, borde konstituera ond tro hos säljaren.60

Om priset överstiger 75 % måste säljaren inse att köparen ej har för avsikt
att betala bolagsskatt för de obeskattade vinsterna, eftersom han då kommer
att uppnå ett negativt nettoresultat.

5.1.4 Kommentarer

Syftet med skalbolag är att undvika bolagsbeskattningen varför det är
konstigt att man motiverade det tidigare avskaffandet av stoppreglerna med
motiveringen att 3:12 § förfarandet infördes, då dessa enbart behandlar den
fysiska personens inkomster. Skalbolagsaffärer kan dessutom vara olika
mycket omständliga att genomföra beroende på vilken sorts företag som är
inblandat, det är exempelvis enklare att genomföra nedan beskrivna
inkråmsöverlåtelse i ett konsultföretag där det ej finns så mycket inventarier
än i ett verkstadsföretag med dyrbara inventarier.

                                                
59 Prop 2001/02:165 s. 42,51
60 Prop 2001/02:165 s. 42,51
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En skalbolagstransaktion sker genom flera steg: först görs en
inkråmsöverlåtelse, sedan säljs skalet till en utomstående, avslutningsvis
överlåts själva rörelsen till nästa generation. Modellens fördelar var tidigare
att föräldrarnas fick mer betalt för de obeskattade vinsterna av en
utomstående köpare än vad de skulle ha fått vid en sedvanlig utdelning eller
vid en försäljning av bolaget. Vidare återfinns möjligheten att minska
substansvärdet genom reverser, samt möjligheten att använda
lättnadsreglerna vid gåva.

Efter de nu införda stoppreglerna, torde intresset för att använda
skalbolagstransaktioner vid generationsskifte i stort sett vara obefintligt.

5.2 Intern aktieöverlåtelse

5.2.1 Allmänt

Sedan de nya stoppreglerna mot handel med skalbolag har införts återstår
endast en av tidigare två vanliga indirekta generationsskiftesmodeller. Med
intern aktieöverlåtelse menas en överlåtelse av aktier till ett av säljaren annat
kontrollerat företag. Förfarandet har tidigare varit utsatt för
stopplagstiftning. Reglerna som inrättades 1973 (SFS 1973:1057) innebar att
hela ersättningen och inte bara kapitalvinsten skulle tas upp till beskattning
om överlåtelsen skedde mellan två av ägarens eller till honom närståendes
fåmansföretag. Stoppreglerna avskaffades i samband med skattereformen
1990, med hänvisning till lägre marginalbeskattning och de nya 3:12-
reglerna.61 Kapitlet behandlar förfarandet vid interna aktieöverlåtelser och
vilka fördelar modellen innebär för givaren respektive mottagaren.

5.2.2 Förfarande

Innebörden av en intern aktieöverlåtelse är att aktierna i företaget överlåtes
mot vederlag. Förutsättningen för en transaktion är att det finns ett
mellanliggande bolag som kan överta äganderätten till aktierna. I annat fall
är det fråga om en vanlig försäljning alternativt gåva av aktier. Det
mellanliggande bolaget är ofta ett nybildat förvärvsbolag som endast skapas
för denna transaktion. Om bolaget endast innehar sitt aktiekapital – ofta
minimisumman à 100 000 kr – måste tillgångar av något slag tillföras för att
möjliggöra ett förvärv av aktierna i föräldrarnas bolag. 

Enligt bolagsrättsliga regler ABL 12:7 § är det inte tillåtet för ett bolag att
utge s.k. förbjudna lån från bolagssektorn till aktieägare, styrelseledamot
eller verkställande direktör eller anhöriga till dessa. Reglerna innefattar även
ett förbud mot att lån beviljas till juridiska personer som ägs av personer i
den förbjudna kretsen. Undantag finns bl.a. för koncerninterna lån och lån

                                                
61 Prop 2001/02:165 s. 31
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som sker uteslutande av affärsmässiga skäl. Innebörden av reglerna är att lån
från det säljande- till det köpande bolaget inte är en möjlig lösning av
finansieringen, om inte tillstånd ges av länsstyrelsen. Ett sätt att tillföra
bolaget resurser är att nyttja en revers som ställs ut av säljarna till det
köpande bolaget. Då aktieägarna lånar ut sina privata pengar, kommer dessa
inte från bolagssektorn och därmed aktualiseras inte låneförbudet.

Föräldrarna blir inkomstbeskattade enligt reavinstreglerna i IL 57 Kap 12 §
under förutsättning att aktierna är kvalificerade, istället för reglerna om
utdelning från fåmansbolag, IL 57 Kap 7-11 § §. Av detta följer att
kapitalvinsten enbart till femtio procent hänförs till inkomstslaget tjänst,
medan utdelning beroende av gränsbelopp, sparad utdelning och sparat
lättnadsbelopp till större delen skulle ha beskattats i inkomstslaget tjänst. På
detta sätt uppkommer en skattekil, vilken tillkommer säljaren fullt ut då
förfarandet inte torde medbringa alltför stora transaktionskostnader, då inga
utomstående aktörer är inblandade.

Vid en ägarandel av 25 % av röstetalet blir skattefri utdelning från det
uppköpta bolaget möjlig med stöd av IL 24 Kap 15,16 § §. Kraven för
skattefri utdelning är att aktierna är näringsbetingade, vilket de anses vara
vid 25 % ägande av röstetalet alternativt att innehavet betingas av rörelse
som bedrivs av ägarföretaget. Utdelningen får inte heller överstiga det fria
egna kapitalet enligt ABL 12:2 §. När aktierna övergår till det köpande
bolaget bildas en koncern enligt ABL 1:5 §, eftersom köparen kommer att
inneha mer än 50 % av rösterna i det sålda bolaget Alternativa lösningar till
utdelning är att utnyttja koncernbidragsrätten eller att fusionera de båda
bolagen. Bolaget kan därefter betala reversen till säljaren alternativt låta den
fortsätta löpa som en långfristig skuld till ägaren. 

En fördel med att lösa finansieringen genom en revers är att barnen initialt
inte behöver påfresta sin privata ekonomi. Vidare är reversen fördelaktig
eftersom den möjliggör för barnen att betala kostnaden för reversen med
enkelbeskattade medel som inte lämnat bolagssektorn. Om inte företagets
egna kapital kunnat användas hade barnen sannolikt fått ta ett lån av tredje
man, vilket de fått återbetala med redan beskattade pengar. Det är även
möjligt att konstruera återbetalningsplaner som sträcker sig långt över tiden,
så att barnen hinner arbeta upp soliditeten i företaget. 

Reversen bör även löpa med ränta, med en lämplig nivå beroende på bl.a. på
föräldrarnas förmåga att stötta företaget. För att undvika gåvobeskattning
bör räntenivån enligt praxis62 överstiga en procent, men inte överstiga en
marknadsmässig nivå. Fördelen för mottagaren är att han inte beskattas för
tjänsteinkomst utan istället med den lägre skattesatsen för inkomst av
kapital. För företaget är räntan en avdragsgill kostnad, vilket är en fördel
jämfört med om den förre ägaren tagit ut pengar i form av utdelning. 

                                                
62 NJA 1989 s 577



24

En överföring till ett av barnen ägt bolag avslutar generationsskiftet. Om det
finns flera barn eller föräldrarna vill behålla viss kontroll över företaget, kan
överförningen föregås av bodelning under äktenskapet. Ett uppdelande av
gåvan minskar dessutom progressiviteten och ger upphov till dubbla
grundavdrag vid en eventuell gåvobeskattning enligt AGL 28, 39,43 § §.
Substansvärdet i det överförda bolaget kommer att sjunka, hur mycket det
sjunker beror på köpeskillingen och storleken på reversen. En benefik
överlåtelse är gåvoskattepliktig, men om värdet på bolaget har sjunkit till
noll, finns inget underlag för ett skatteuttag. Om bolaget innehar ett
nettovärde återfinns möjligheten att värdera bolaget till trettio procent av
substansvärdet, om villkoren för lättnadsreglerna vid gåva kan uppfyllas.
Det kan dock bli problematiskt då vederlagsreverser indirekt har använts och
dessa finns i givarens ägo.

5.2.3 Vederlag för aktier

5.2.3.1 Marknadspris

Under förutsättning att aktierna avyttras för ett vederlag motsvarande
marknadspriset är det egalt vem som äger det uppköpande bolaget. Då
transaktionen sker till marknadspris är köpet att betrakta som oneröst, vilket
inte utlöser någon gåvobeskattning. I detta sammanhang blir värderingen av
yttersta vikt och såsom beskrivits ovan kan denna beräkning ske på lite olika
sätt. Oberoende av vilken beräkningsgrund som används återfinns
möjligheter att påverka marknadspriset nedåt63. En avvägning mellan
bolagets framtida vinstgenerering och säljarnas ekonomiska vinning får
göras. 

5.2.3.2 Underpris

Önskar föräldragenerationen att sälja aktierna till underpris är det av yttersta
vikt att det råder ägaridentiet mellan köpande och säljande bolag. I praxis64

har ett förfarande där den yngre generationen ägde aktier i det uppköpande
bolaget ansetts föranleda gåvobeskattning av det mottagande bolaget.
Följden blev att aktiebolaget ansågs vara gåvomottagare, att gåvoskatten
beräknades enligt klass 2 och att det räknades som en gåva trots att det var
flera aktieägare i det nya bolaget. I detta fall återfanns även dolda reserver i
den enskilda firmans varulager. Anledning till detta utfall är naturligt, då
överföringar av denna art får formen av ett benefikt- alternativt blandat fång.
För att undvika dessa konsekvenser bör båda bolagen ägas av samma
person. Därmed förhindras överföringen av aktierna från att uppfylla det
grundläggande kravet för en gåva att en förmögenhetsöverföring måste ske. 

                                                
63 Sund, 2001, s. 323
64 NJA 1980 s 642 I
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5.2.4 Kommentarer

Fördelarna med en intern aktieöverlåtelse är att föräldrarna endast blir
beskattade för kapitalvinst och inte för utdelning från fåmansföretag. Då
tjänstebeskattningen vid kapitalvinst aldrig överstiger 50 % av inkomsten,
medan utdelning ofta till en större del beskattas i tjänst, uppstår en skattekil.
Vinsten på grund av skattekilen försvinner ofta, då försäljningar är
förknippade med vissa transaktionskostnader, men dessa uppstår sällan vid
helt interna aktieöverlåtelser. Vidare kan föräldrarna låta reversen ligga kvar
i bolaget och därmed öka barnens likviditet i företaget. Detta är möjligt om
modellen kombineras med livförsäkringar, ränteutbetalningar eller
motsvarande för att trygga föräldrarnas försörjning. En annan möjlighet är
att avtala om en kortare amorteringsplan och använda de mottagna
inbetalningarna till att kompensera de övriga barnen. 

För barnens del är det främst möjligheten att betala räntorna med
enkelbeskattade medel som innebär en fördel. Avslutningsvis finns det inte
några utomstående som äventyra transaktionen, varför
transaktionskostnaderna kan hållas till ett minimum.

Vederlagsreverser är i nuläget inte tillåtna vid användandet av
lättnadsreglerna vid gåva. I detta fall handlar det om reverser som funnits i
bolaget sedan tidigare, men om givaren behåller en fordran gentemot bolaget
är detta sannolikt ett brott mot regeln att all givarens rätt skall överlåtas,
varför lättnadsregeln ej får tillämpas. Det blir dock en annan situation om en
bodelning under äktenskapet genomförs innan överlåtelsen, och fordran
därmed överförs till givarens maka/make. Vid interna aktieöverlåtelser torde
lättnadsreglernas eventuella tillämpning inte vara något problem, då
substansen i företaget kraftigt minskas om reverser används. Nackdelen med
modellen är att barnen omedelbart efter överlåtelsen måste betala eventuell
gåvoskatt med dubbelbeskattade pengar. Om inte föräldrarna får reversen
amorterad direkt, kan även kapitalvinstbeskattningen bli ett problem.



26

6 Livförsäkringar

6.1 Allmänt

Försäkringar av olika slag kan användas av olika skäl. De kan främja olika
syften beroende på hur de utnyttjas: försörja föräldrarna så att de kan sälja
bolaget billigare, överföra pengar skattebilligt till barnen eller påverka
värdet på företaget som skall generationsskiftas. Kapitlet behandlar
pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, kapitallivränta och tjänstpension.

6.2 Livförsäkingar

Reglerna kring försäkringar är av ganska komplicerad art och innehåller
hänvisningar till olika rättsområden. Denna framställning avser endast att på
översiktligt sätt beskriva försäkringar ur ett skattemässigt perspektiv, då de
främst kan anses vara ett komplement till andra åtgärder vid ett
generationsskifte. Livförsäkringar finns i två olika former,
pensionsförsäkringar definierade i IL 58 Kap 2,4-16 § § och
kapitalförsäkringar som enligt IL 58:2 § 2st är livförsäkringar som ej
uppfyller kraven för pensionsförsäkringar (eller vid avtalets ingång bestämts
till kapitalförsäkringar). Inbetalningen av premierna kan ske av
försäkringstagaren själv, privat pensionsförsäkring eller av arbetsgivaren
såsom tjänstepension.65

6.3 Pensionsförsäkringar

Pensionsförsäkringar är avdragsgilla vid premieinbetalningen, medan
utbetalningarna beskattas i inkomstslaget tjänst. Fördelen med att skjuta upp
beskattningen ligger i att progressiviteten i inkomstbeskattning lindras om
inga andra inkomster finns vid tidpunkten för utbetalandet. Under
sparandetiden beskattas avkastningen hos försäkringsbolaget (underlaget
multiplicerat med 15 % av vid tidpunkten gällande statslåneränta). Ett
förmånstagarförvärv är arvs- och gåvoskattefritt, för att inte
dubbelbeskattning skall utgå.66 Det är dock inte tillåtet att överlåta
försäkringen till någon annan, med undantag för bodelning och liknande.67 

När utbetalning skall ske beror på avtalets utformning. De alternativ som
ställs upp i lagstiftningen är ålderspension, sjukpension och
efterlevnadsskydd vid dödsfall68. Ålderspensionen är sannolikt mest
intressant om företagaren själv vill åtnjuta utbetalningarna och tecknandet
                                                
65 IL 58 Kap 7§
66 Lodin, 1999 mfl 
67 IL 58 Kap 16-17 §§
68 IL 58 Kap 6§
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av försäkringen sker i samband med planeringen inför ett generationsskifte.
Det finns ingen övre åldersgräns för utbetalningen, varför försäkringstagaren
kan nyttja möjligheten även vid hög ålder, däremot får utbetalningar inte ske
innan 55 års ålder om inte förtidspension eller liknande föreligger. 

6.4 Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar är en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring.
En stor skillnad är att kapitalförsäkringspremierna inte är avdragsgilla och
att utbetalningarna är skattefria. Vidare beskattas de under sparandetiden
med ett högre belopp än pensionsförsäkringarna (27 % statslåneräntan)69. Då
utbetalningen är skattefri utgår gåvoskatt vid ett benefikt överlåtande, men
det finns undantag: ett undantag är att försäkringstagaren enligt AGL 12 §
2st b gåvoskattefritt kan skänka upp till sex prisbasbelopp70 vardera till
förmånstagarna. Om maka/make är mottagare är dessutom halva beloppet
innan avdraget för sex basbelopp skattefritt.

Överlåtelse av försäkringen innebär att mottagaren av framtida utbetalningar
inte är förmånstagare utan ägare och att utbetalningarna därmed inte är
gåvoskattepliktiga. Däremot är själva överlåtelsen av försäkringen
gåvoskattepliktig. Värdet av gåvan sätts till återköpsvärdet, som kan
understiga försäkringsvärdet om försäkringen är återköpbar, i annat fall
diskonteras återköpsvärdet enligt tabellerna i AGL från det datum den blir
återköpbar. Det skall dock beaktas att försäkringen blir utmätningsbar hos
mottagaren, vilket omöjliggör utnyttjandet av den ovan beskrivna sex
basbeloppsregeln71.

6.5 Kapitallivräntor

Kapitallivräntor utlöser endast beskattning om den mottagna utdelningen
överstiger 2500 kr/år. Tillägg till den summa kan göras med 10 000/år som
får ges gåvoskattefritt enligt AGL 39a §. Sammanläggningsprincipen enligt
AGL 41 § blir tillämplig om ytterligare arv eller gåvor blir aktuella inom en
tio års intervall, även om de åtnjutna grundavdragen i sig inte kommer att
återvinnas.

                                                
69 Jansson, 2002 s.70
70 2003 är prisbasbeloppet 38 600 
71 Lodin mfl, 1999
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6.6 Tjänstepension

Om företaget skall betala premierna utgår särskild löneskatt med 24,26 %,
medan arbetsgivaravgifter på 33,06 % tillkommer om den anställde skall
betala premierna själv och får ersättningen utbetald i form av lön.72

Utbetalningarna kan ske i form av direkt pension, vilket medger avdrag i
takt med utbetalningarna. Detta får ske under förutsättning att
anställningsförhållandet har varit långvarigt och av reell natur. Det kan dock
vara svårt att bedöma om det är förtäckt utdelning, lön eller pension, då det
gäller delägare i fåmansföretag.

En annan möjlighet för tjänstepensionsförsäkringar är att avsättningar för
pensionskostnader görs i bokföringen. Det finns även en möjlighet att nyttja
stiftelser i samband med detta. Företaget får då göra avdrag för de faktiska
kostnader som föreligger. De faktiska kostnaderna beräknas efter
försäkringspremierna om försäkring tecknats eller stiftelseavsättningen vid
bildandet av en pensionsstiftelse eller till ett diskonterat värde av
pensionsreserven. Avdraget är begränsat till det lägsta av tio prisbasbelopp
eller 35 procent av arbetstagarens lön.73

6.7 Kommentarer

Pensionsförsäkringar medför att progressiviteten vid inkomstbeskattningen
kan mildras, beroende på vilka övriga inkomster som finns under
utbetalningsåren. Om föräldrarna har sin ekonomi tryggad kan det även
öppna för andra generationsskiftesmodeller, då de inte behöver någon form
av ekonomisk ersättning av sina barn och blandade fång behöver då inte
nyttjas. Med kapitalförsäkringar som uppfyller kraven för 6 pbsb regeln kan
man säkra makens försörjning och ersätta barn som ej fått företagsegendom.
Ett alternativ är att utnyttja den skattefria summan, så att barnen kan betala
den arvs- eller gåvoskatt som uppstår efter ett generationsskifte. Även
kapitallivräntor kan nyttjas för överlåta kontanta medel till barnen. För
tjänstepensionen är fördelen att företaget kan minska sin substans och det är
ett utbetalningssätt som är billigare än de sedvanliga, både för bolaget och
ägaren och mottagaren. 

                                                
72 SFS 1990:659 
73 IL 59:5 §



29

7 Lättnadsregler

7.1 Allmänt

Vid generationsskifte har det sedan länge funnits regler som lindrar
beskattningen vid överlåtelse av företag. Vid arv innebär dessa
lättnadsregler att företagsegendomen skall värderas enligt
substansvärdemetoden, som beskrivits i kapitel ett, och att endast 30 % av
detta värde skall ligga till grund för beräkningen av skatten.
Lättnadsreglerna vid gåva har samma innebörd som vid arv, men med det
tillägget att de är villkorade till att vissa krav måste vara uppfyllda74. Dessa
krav är att överlåtelsen skall avse all givarens rätt, den skall var villkorslös
och att mottagaren skall behålla egendomen i minst fem år efter
överlåtelsen. Dessa krav har varit föremål för granskning i utredningen SOU
2002:52 del 2 och de förslag som utredarna har lagt kommer nedan att
presenteras i förhållande till nuvarande regler. Först behandlas den femåriga
karenstiden, därefter kravet på all givarens rätt och avslutningsvis kravet att
gåvan är förbehållslös.

7.2 Femårsregeln

7.2.1 Nuvarande lagstiftning

Enligt nuvarande lagstiftning gäller en karenstid på fem år. Innebörden av
karenstiden är att gåvomottagaren måste bibehålla sitt innehav av aktierna i
det mottagna bolaget under minst fem år. Följden av att företaget övergår i
annans ägo innan femårsperioden gått ut är att gåvan skall tas upp till
beskattning enligt de gåvoskatteregler som gäller vid överlåtelsetidpunkten,
värdet skall dock bestämmas enligt reglerna som gällde vid tidpunkten för
den ursprungliga överlåtelsen.75 Nuvarande regler innebär att värdet bestäms
till vad som kan påräknas vid en försäljning vid normala förhållanden och
att hela värdet skall medräknas76 Karenstiden gäller även vid överlåtelse av
en väsentlig del av företaget och i skatterätten tolkas uttrycket väsentligt
andel ofta såsom 40 %. Det är inte endast överlåtelser av större aktieposter
som anses vara otillåtna, utan även större inkråmsöverlåtelser skall
medräknas.77 

                                                
74 AGL 43 § 2 st
75 Hyden 2000 s.109
76 AGL 22 §, 23§ F 2 st
77 Skattehuset i Göteborg, 1998, s. 104
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Undantaget från reglerna är benefika överlåtelser vid makes död; testamente,
arv eller bodelning vid dödsfall, inte heller arv vid mottagarens död utlöser
ny gåvoskatt.78 Vidare är även olika former av tvångsförsäljningar
undantagna från reglerna, detta gäller främst konkurser, men även exekutiva
försäljning och expropriation.79 Den sparsamma praxis som finns har varit
väldigt restriktiv, i ett hovrättsavgörande har exempelvis beslutats att
lättnadsreglerna bortfaller då en gåvomottagare överlåtit sin andel med
motiveringen att den samägande parten annars skulle ha tillgripit
tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen, eftersom inte tillräckligt tvång
ansågs föreligga80. Detta fall torde dock vara ovanligt vid aktieöverlåtelser,
då det inte synes finnas något skäl att överlåta aktier till två mottagare med
samäganderätt, utan istället överlåts hälften av aktierna till vardera
mottagaren.

Ett förfarande som är av större intresse är överlåtelser av ett mindre antal
aktier i kombination med riktade nyemissioner. När detta var uppe för
bedömning i HD, ansågs inte att nyemissionen skulle ingå i bedömningen
över huvudtaget, det enda som var relevant var att aktieöverlåtelsen (37,5
%) inte ansågs utgöra en väsentlig del av innehavet81. HD öppnade därmed
för en möjlighet att genomföra vissa strukturella förändringar utan att
skattelättnaden försvinner, trots att nyemissionen innebar att den
ursprungliga gåvomottagarens andel i företaget minskat med nästan femtio
procent. Då övrig rättspraxis är ganska sparsam är det svårt att dra några
slutsatser angående hur stora nyemissioner som tillåts eller vilka andra
metoder som anses vara tillåtna.

7.2.2 Föreslagen ändring av lagstiftning

Utredningens förslag på ny lydelse:

”Femårsregeln blir en treårsregel” 82

Utredningens deltagare har uppmärksammat att vissa strukturella
förändringar ej kan genomföras på grund av karenstiden. I utredningen kan
man utläsa att argument som beaktats är att samhällsutvecklingen under de
senaste 25 åren gått fort och att fem år nuförtiden kan vara en väldigt lång
tid för ett företag. Vidare hävdas det att en förändring av regeln, så att det
framgår vilka förfarandet som är tillåtna, ger ett dystert resultat. Dessutom
framhålls det att den praxis som finns ger ett inte alltför begränsat utrymme
för vissa strukturella förändringar. Slutsatsen av detta resonemang anses
vara att den mest rimliga lösningen på problemet är att karenstiden helt
enkelt förkortas till tre år istället för nuvarande fem år.83

                                                
78 Hyden, 2000, s. 110
79 Skattehuset i Göteborg, 1998, s. 105
80 RiG5 / 1992 
81 NJA HD mål nr Ö 903/96 
82 SOU 2002:52 Del 2 s. 235
83 SOU 2002:52 Del 2 s. 238-239
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7.2.3 Kommentarer

Överlåtelseförbudet kan ge upphov till olika gränsdragningsproblem, då
någon hänsyn till strukturella behov inte tagits. Det finns alltid en risk med
att inrätta regler som kräver ett visst beteende en lång tid efter den utlösande
handlingen. Inte minst pomperipossaeffekter, som beskrivits i kapitlet om
andelsbyten, måste beaktas då värdering och beskattning kan ske vid olika
tillfällen. Motargumentet till detta är att förmånsregler av olika icke
juridiska skäl enbart skall gälla vissa utvalda grupper och handlingar. I detta
fall är det endast en yngre generation som skall ta över och fortsätta driften
av föräldrarnas företag som avses, varför restriktioner gentemot icke
önskade skatteförmåner måste införas. 

Rent lagtekniskt väljer utredarna att inte specificera reglerna ytterligare,
vilket bland annat riskerar att leda till oönskade e contrario slutsatser,
avseende vilka förfaranden som är tillåtna alternativt otillåtna. Istället
föreslås en mer generell formulering, där det blir domstolarnas uppgift att
bedöma det enskilda fallet. 

Dessvärre blir förutsägbarheten lägre med generella regler, där domstolarna
tillförs uppgiften att specificera dess reella innebörd. Utredningens förslag är
en kompromiss mellan företagarnas behov av strukturella förändringar och
statsmaktens krav på att förhindra otillbörliga skatteförmåner, där tidsramen
för regelns tillämpning minskas och man synes därmed hoppas på att inte
alltför många problem skall hinna uppstå. Med tanke på utredarnas positiva
syn på nuvarande praxis, föreligger ingen anledning att tro att denna skulle
ändras, då regelns formella innehåll inte ändras. 

7.3 All givarens rätt 

7.3.1 Nuvarande lagstiftning

En förutsättning för lättnadsregelns tillämpning vid gåva, är att gåvan
innebär all givarens rätt till hela förvärvskällan eller del av denna. Detta
innebär att alla de skulder och tillgångar som tillhör förvärvskällan och har
ett direkt samband med denna måste överlåtas. Givaren av gåvan måste
alltså inte äga alla aktier eller motsvarande andelar, men allt som finns i
hans ägo måste överlåtas på en gång.84 Detta gör att det inte är möjligt med
successiva överlåtelser av företaget. 

Praxis på området har varit varierande vad gäller kravet på all givarens rätt.
När det gäller tillgångar i form av likvida medel, har kravet inte ansets
uppfyllt om bolaget inte innehaft någon kassa vid överlåtelsen85. I ett annat
fall fanns likvida medel i bolaget men lättnadsregeln fick ej tillämpas då
                                                
84 Skattehuset i Göteborg, 1998, s. 101
85 NJA 1986 s 18
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dessa medel ej ansågs tillräckliga för den fortsatta driften av rörelsen86.
Motsatt utgång fick ett annat fall, där det inte ansågs föreligga något behov
av likvida medel i en passivt bedriven jordbruksfastighet87. Rättspraxis då
det gäller gränsdragningen vid andra former av tillgångar finns till viss del
att tillgå, men den är ibland väldigt specifik till det enskilda fallet och
därmed kan det vara svårt att veta vilken betydelse den har för andra
liknande situationer88

För att möjliggöra successiva byten har istället andra metoder fått nyttjats.
En möjlighet är använda sig av bodelning under äktenskapet. Fördelen med
bodelning är att den inte utlöser gåvoskatt, så länge det inte sker någon form
av skevfördelning. Vid bodelningen skall den totala mängden giftorättsgods
delas upp och därefter fördelas jämt mellan makarna. Makarna kan dock
gemensamt, genom äktenskapsförord, besluta att viss egendom skall vara
den ena partens enskilda egendom och därmed ej inräknas i giftorättsgodset.
Äktenskapsförord kan skrivas och göras giltigt även under äktenskapet och
därmed kan fördelningen påverkas utan att någon gåvoskatt blir aktuell.

Under förutsättning att det finns en levande make att tillgå kan den ena
föräldern genom bodelning tilldelas en lämplig andel av aktierna för att
sedan överlåta all sin rätt över dessa till barnen. Det torde inte heller finnas
något hinder mot att successivt överlåta fler aktier till makan som i sin tur
överlåter dem till barnet. Det som skall beaktas är dock
sammanläggningsregeln, vars syfte är att förhindra att progressiviteten vid
beskattningen undviks. Detta är dock inte det primära syftet vid successiva
överlåtelser, varför det inte torde vara något större problem. Grundavdraget
på 10 000 kr per år vid gåvobeskattningen återvinns inte och kan användas
för att täcka eventuella transaktionskostnader vid detta aningen omständliga
förfarande.89 Det skall dock beaktas att HD i ett fall har bedömt att en gåva
som skett i två skeden, där först fastigheten och sedan den därpå drivna
jordbruksrörelsen överlåtits, hade ett så nära sakligt och tidsmässigt
samband att det skulle beaktas som en gåvotransaktion. Detta förfarande
uteslöt lättnadsregeln då all givarens rätt inte hade överlåtits på en gång90.
Skillnaden vid bodelningsfallen är dock att äganderätten över aktierna inte
ligger hos givaren vid gåvotillfället.

                                                
86 Göta Hovrätt 1985 5:SÖ 581
87 RiG 13/1990
88 jmf exempelvis NJA 1990 not C 74, RiG 11/1991, RH 1990:53
89 AGL 39§,  41§ 1 mom 
90 NJA 1986 s721 II
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7.3.2 Föreslagen ändring av lagstiftning

Utredningens förslag på ny lydelse:

”… avser gåvan givarens hela näringsverksamhet, verksamhetsgren eller en
ideell andel av en verksamhet eller verksamhetsgren som han äger direkt
eller avser gåvan aktie eller andel respektive del av andel i en sådan
juridisk person som avses i 23 § femte stycket skall lättnadsregeln i 24 c §
AGL tillämpas när skatten bestäms” 91

Enligt utredarna föreligger det ett klart behov av en förenkling vid
successiva överlåtelser. Detta motiveras med att de grunder som tidigare låg
bakom förbudet inte längre är aktuella. Det som framförs är att det inte tas ut
förmögenhetsskatt på arbetande kapital längre. Man hänvisar även till de
farhågor att undandragande från inkomstbeskattningen skulle ske, men då
marginalskatterna numera är betydligt lägre anses detta inte längre vara
någon risk.

För att öka koherensen i hela skattesystemet, har utredningen valt att skriva
den nya paragrafen 43 a § AGL, med IL 23 Kap, om underprisöverlåtelser,
som förebild. Efter vissa justeringar för att även täcka in andelar i
handelsbolag föreslås en lydelse mycket likt den i 23:17 IL. På detta sätt
undviks att olika tillämpning av IL och AGL, skall kunna leda till att en
överlåtelse som uppfyller lättnadsreglernas rekvisit samtidigt utlöser
uttagsbeskattning. 92 Enligt lydelsen i den föreslagna lagändringen kommer
successiva överlåtelser att tillåtas. Enligt lydelsen framgå även att de
begrepp, främst verksamhetsgren, som tidigare innebar en viss osäkerhet,
numera är likställda med dem som återfinns i IL. Detta innebär att den
praxis som finns angående gränsdragningarna i IL, nu även kan få betydelse
vid förfaranden som bedöms enligt AGL93.

7.3.3 Kommentarer

Nuvarande lagstiftning innefattar ett krav på att all givarens rätt skall
överlåtas för att lättnadsregeln vid gåva skall få tillämpas. Detta är ett stort
hinder för ett smidigt generationsskifte. Vad gäller föräldragenerationen kan
de behöva försörjning genom företaget, vilket de inte själva kan besluta om
när äganderätten överlåtits. Möjligheten till successiv kunskapsöverföring
till barnen kan ses som positivt, samtidigt som uppmuntran sker genom
mindre aktieöverlåtelser. Det finns ett otal icke-juridiska argument till varför
successiva överlåtelser borde tillåtas. Då det gäller de juridiska skälen synes
det enligt utredningen inte längre finnas några skäl till att bevara regeln. Då
det inte längre föreligger någon risk för obehörig skattevinst, synes det vara
mycket svårt att motivera varför regelns skulle få finnas kvar.   
                                                
91 SOU 2002:52 Del 2 s. 235
92 SOU 2002:52 Del 2 s. 236
93 Silfverberg, 2002
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Utredningen berör inte möjligheten att det redan idag går att kringgå kravet
med hjälp av bodelningar, vilket ytterligare talar för ett avskaffande av
regeln. Den enda risk som kan anses finnas är att progressiviteten vid
inkomstbeskattningen skulle kunna undvikas, i de fall, vid fåmansföretag,
kapitalvinsten skall beskattas i inkomstslaget tjänst. När det gäller
gåvoskatten återfinns sammanläggningsregeln i AGL, varför något
undandragande från progressiviteten ej kan ske om inte mer än tio år skiljer
överlåtelsetidpunkterna åt. Med hjälp av bodelning under äktenskapet är det
även möjligt för föräldrarna att bibehålla makten över företaget, med ett
mycket litet antal aktier. Det som krävs är att aktierna omvandlas, så att de
får olika antal röster och att en make sedan behåller så många röster som
krävs för majoritet. Även utdelningar kan styras till föräldrarna, genom
uppdelning i stam- och preferensaktier. Man skall dock observera att det
finns minoritetsregler, som i dessa fall skulle skydda barnen

7.4 Utan förbehåll

7.4.1 Nuvarande lagstiftning

Enligt nuvarande lagstiftning AGL 43 § 2 st krävs att en gåva skall överlåtas
utan förbehåll till mottagaren. Någon närmare definition av vad som anses
vara ett förbehåll återfinns inte i lagstiftningen. Uppgiften att bedöma olika
sorters förbehåll har, bortsett från vissa angivna situationer i förarbetena,
istället överlämnats till domstolarna. Följden av att det finns ett förbehåll är
att lättnadsregeln inte får tillämpas, istället kommer de vanliga värderings-
och beskattningsreglerna i AGL att tillämpas.

7.4.1.1 Tillåtna förbehåll

De villkor som inte anses utgör ett förbehåll är av diverse olika karaktär och
den presentation som görs här är inte uttömmande. I förarbetena till lagen94

beskrivs vissa inskränkningar i mottagarens rådighet över egendomen som
godtagbara. Det första exemplet är att givaren arrenderar den
jordbruksfastighet som han överlåtit benefikt, så länge detta inte är en
förutsättning för gåvan och att det sker till marknadsmässig hyra. I det andra
exemplet återfinns ett liknande resonemang angående givarens position i
företaget, den anses vara tillåtet för givaren att kvarstanna som exempelvis
verkställande direktör i företaget så länge detta inte är en förutsättning för
gåvan och han inte erhåller mer än en marknadsmässig lön. Dessa villkor
bygger på att mottagaren har samma rätt som vilken ägare som helst att hyra
ut eller anställa vem han vill. Det skulle vara en stor inskränkning från
lagstiftarens sida i mottagarens rådighet över egendomen om sådana här
situationer ej var tillåtna. Sannolikt motiveras tveksamheten med att det ur

                                                
94 Prop 1974:185 
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kontrollhänseende kan vara svårt att avgöra om detta varit ett bindande
villkor för gåvan eller inte.

En annan typ av villkor som omnämns i förarbetena till lagen, syftar till att
skydda mottagarens rätt till gåvan. När det gäller egendomens status i
familjerättsliga sammanhang, anses det vara tillåtet att föreskriva att
egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom och om det är ett barn
anses det även vara tillåtet att föreskriva att en särskild förvaltare skall
förvalta egendomen fram till dess att barnet uppnår myndighetsålder. Denna
form av villkor måste anses vara godtagbara, då de bygger på givarens
omsorg gentemot mottagaren. Om någon vill skydda en mottagare från att
han ofrivilligt fråntas sin egendom, innebär ju inte detta någon ekonomisk
vinning för givaren.95 

Även i praxis återfinns några villkor som ansetts vara tillåtna förbehåll. Ett
villkor om att givaren skall ha livstids rätt att hyra en bostad på en
bortskänkt jordbruksfastighet har godtagits96. Vidare har en
hembudsklausul som funnits i bolagsordningen sedan tidigare godkänts i ett
fall97. Avslutningsvis har ett fall behandlats, där givaren förbehållit sig
rätten till utdelning som avsett tiden innan egendomen överlåtits.
Utdelningen skulle inte bli tillgänglig för lyftning förrän efter det att
överlåtelsen till barnen skett. Givaren hade inte ställt några krav på en viss
summa och hade inte heller någon möjlighet att påverka utdelningens storlek
vid bolagsstämman, då hon vid den tidpunkten ej skulle inneha ha några
aktier. Då utdelningen kunde hänföras till året innan gåvan anförde
majoriteten i HD, att villkoret ej inskränkte barnens rätt till förvärvskällans
tillgångar och framtida vinster, utan var en rättighet som uppstod innan
gåvans överlåtelse98. 

7.4.1.2 Icke tillåtna förbehåll

Vad gäller icke tillåtna villkor finns det ett otal konstruktioner som inte är
godtagbara. Vid en jämförelse med de tillåtna villkor som beskrivits i
förarbetena, skall det förtydligas att villkor om att behålla en ledande post i
företaget eller hyra mark som givits bort, inte är tillåtna om detta är ett krav
för att gåvan skall ges, utan detta måste ske på frivillig väg efter det att
egendomen bytt ägare. Inte heller är det ovan beskrivna villkoret om särskild
förvaltare för barn tillåtet om förordnandet utsträcks till att gälla även efter
det att barnet blivit myndigt99.

                                                
95 Prop 1974:185 
96 RiG 5/1989
97 RiG 6/1989
98 NJA 1992 s 79
99 NJA 1988 s357
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Ett flertal fall har behandlat situationer där givaren velat göra olika
inskränkningar i mottagarens förfoganderätt i den överlåtna egendomen,
även om givaren i sig inte skulle uppnå några ekonomiska fördelar av detta.
Förbud att inteckna eller överlåta mottagen egendom har inte godtagits100,
inte heller att gåvan skall pantsättas till förmån för lån eller liknande är att
anse som tillåtna förbehåll101. Ett fall av stort intresse behandlade
situationen med flera mottagare, där endast några av mottagarna fick
villkorade gåvor. Förutsättningarna var att 14 mottagare skulle dela på en
gåva, av dessa var åtta personer omyndiga vid gåvotillfället, medan övriga
var vuxna. Villkoret gick ut på barnens gåvor skulle stå under särskild
förvaltning till dess att givaren avled, eller åtminstone tills de fyllde 25 år.
Detta var ett otillåtet villkor enligt HD och därmed fick ingen mottagare
använda lättnadsreglerna. HD:s motivering byggde bland annat på en
liknelse av en annan situation: om en givare har en mottagare och endast
villkorar en liten del av gåvan utesluter detta en tillämpning av
lättnadsregeln på övriga delar av gåvan, en smittoeffekt uppstår.  

Avslutningsvis skall blandade fång nämnas. Fram till att HD prövade frågan
huruvida vederlagsreverser var ett otillåtet villkor i NJA1986 s 721, ansågs
detta vara ett godtagbart villkor. HD bedömde dock att en vederlagsrevers
innebar att givaren inte överlät hela gåvan, och med hänvisning till ett
tidigare avgörande, ovan beskrivet102, där likvida medel ej medföljt
gåvoegendomen, uteslöt detta möjligheten att tillämpa lättnadsregeln. Enligt
doktrinen synes det inte heller vara möjligt att låta belåna egendomen innan
överlåtelsen och därefter hänvisa till att det är en skuld som tillhör företaget.
För att detta skall vara tillåtet krävs ett direkt samband till rörelsen vilket
inte föreligger om givaren använder de upplånade pengarna till privat
konsumtion.103

7.4.2 Föreslagen ändring av lagstiftning

Utredningens förslag på ny lydelse:

”Med förbehåll avses inte att gåvotagaren lämnat ersättning i form av
kontanter eller revers till givaren.
Vid beräkning av gåvas värde medges endast avdrag för sådana skulder för
vilka mottagaren åtagit sig personligt ansvar” 104

”Med förbehåll avses inte att givaren och gåvotagaren avtalat om att
gåvotagaren skall ta över obeskattade reserver från givarens
näringsverksamhet eller att givaren på grund av erhållen ersättning för
gåvan skall respektive har tagit upp kapitalvinst till beskattning” 105

                                                
100 Svea Hovrätt 1985 5:SÖ 25
101 Svea Hovrätt 1986 6:SÖ 36
102 NJA 1986 s 18
103 Silfverberg mfl, 1999, s. 120f
104 SOU 2002:52 Del 2 s. 248
105 SOU 2002:52 Del 2 s. 235
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De i utredningen föreslagna ändringarna tar sikte på de blandade fången. Det
framhålls att nuvarande rättstillämpning är för sträng och att det inte finns
någon anledning till att vederlagsreverser inte kan tillåtas. Förutsättningen
för att vederlagsreversen skall få avräknas är att den utgör en reell belastning
för mottagaren. Detta krävs för att inte skatteundandragande i form av
skenhandlingar skall användas, som medel för att sänka värdet på företaget.
HD har dock i ett fall godtagit en revers med en bestämd betalningsdag och
en procents löpande ränta106. Det framgår även i utredningen att det är upp
till parterna att avtala vilket vederlag som skall utgå och hur betalningen
skall ske.107

Utredningens föreslår även en ny lydelse vad gäller värderingen av
vederlaget:

”Vederlag som lämnas vid gåva av tillgångar som vid beskattningen tas upp
till en viss kvotdel av det verkliga värdet skall räknas av med endast samma
kvotdel” 108

Anledningen till att denna förändring införs är det ovan beskrivna fallet, som
gällde gåva av OTC-aktier. OTC-aktierna värderades enligt sitt gåvovärde i
AGL, till 30 %, medan vederlaget värderades till sitt verkliga värde. Följden
av denna inkonsekvens blir således att vederlaget kraftigt övervärderas.
Denna skillnad i värdering tas bort genom att ersättningen numera föreslås
räknas om till samma kvotdel som gåvoegendomen, vilket i OTC-fallet
skulle innebära att 30 % av vederlaget hade medräknats.

7.4.3 Kommentarer

Innebörden av uttrycken tillåtna respektive otillåtna förbehåll kommer även
fortsättningsvis att vara beroende av domstolarnas praxis. Utredningen berör
inte andra förbehåll än vederlagsreverser, vilket borde innebära att de anser
att nuvarande regler skall fortleva. Av denna anledning har de olika
förbehållen presenterats utförligt och bortsett från familjerättsliga
skyddsregler anses det mesta som icke tillåtna förbehåll. Då det ofta handlar
om generationsskifte mellan barn och föräldrar borde det dock finnas en viss
tillit mellan parterna. Därav torde frivilliga lösningar där givarna kan
fortsätta att arbeta eller nyttja egendom inte vara omöjliga att genomföra.
Vad gäller vederlagsreverser föreslås det att dessa tillåts under förutsättning
att de utgör en reell belastning för mottagaren och att denne därmed har ett
personligt betalningsansvar. Med tanke på den föreslagna förändringen vid
värderingen av vederlagsreverser torde inte alltför stora obehöriga vinster
uppstå. Kontrollsvårigheter torde uppstå då det gäller reversernas egentliga
innebörd, inte minst med tanke på att parterna sannolikt är ytterst lojala mot
varandra.

                                                
106 NJA 1989 sid 577
107 SOU 2002:52 Del 2 s. 248
108 SOU 2002:52 Del 2 s. 249
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8 Slutsatser
Jag börjar med att analysera hur de nya förslagen är utformade och därefter
analyserar jag de följder detta får för de i uppsatsen beskrivna modellerna.

Den tidigare perioden på fem år, då mottagaren är tvungen att bibehålla sina
aktier i företaget, ändras till tre år. Detta är en kompromiss mellan
önskemålet att tillåta strukturella förändringar och önskemålet att förhindra
otillbörliga skatteförmåner. Av lagstiftningstekniska skäl väljer man inte en
lösning som vore önskvärd av många, nämligen att luckra upp förbudet, utan
istället förkortar man helt enkelt tiden och hoppas att många av problemen
därmed inte skall hinna infinna sig. Jag håller med utredningen att det
sannolikt skulle bli en väldigt detaljerad och svårtillgänglig reglering om
man specifikt pekade ut tillåtna alternativ otillåtna förfaranden. Precis som
vid annan lagstiftning är risken med detaljerad reglering att oönskade e
contrario slut kan uppstå. Samtidigt innebär en generell regel, där
domstolarna tillåts avgöra dess reella innebörd att förutsägbarheten
inskränks, åtminstone fram till dess att en ansenlig mängd fall har prövats
och en enhetlig praxis har bildats. Enligt min åsikt är ett av de största
problemen med regeln just att den är så svår att förutse och att ett felaktigt
beslut kan få väldigt kostsamma följder.

Undantag gäller i stort sett endast vid konkurs, utmätning eller andra
exekutiva förfaranden. Problemet är att en förbättring av ett företags
likviditetsbrist försvåras av reglerna, då det blir väldigt svårt att ta in nya
delägare om dessa kräver någon form av inflytande. Detta torde inte vara en
alltför osannolik situation, inte minst då mottagaren tvingas ta pengar ur
bolaget för att betala gåvoskatten. Undantag sägs även gälla för tillfälliga
lagerförändringar, vilket enligt mig är en självklarhet – det skulle vara
väldigt konstigt om en god försäljning skulle påverka gåvoskatten på något
sätt. 

De största problemen handlar sannolikt om andra investeringsbehov och de
sätt som ofta används för att genomföra dessa, inte minst andelsbyten blir
svåra att genomföra då de bygger på en bytesprincip. Företagaren måste
därför överväga om kostnaden eller risken för senare beskattning är att
föredra framför ett dyrare initialt övertagande. Detta problem kan till viss
del avhjälpas med att ett institut för förhandsbesked inrättas, men det kräver
att detta är mycket snabbt och effektivt och givetvis att förändringen i sig är
möjlig att förutse.

Avslutningsvis måste man beakta att båda sidor har ett intresse av hur regeln
utformas och naturligtvis är även företagarna partiska när de uttalar sig om
följderna av att tillgångarna låses i bolaget. Ett argument mot en uppluckring
är att möjligheterna till planering är större vid gåva än vid arv (då
lättnadsregeln inte är villkorad), varför större investeringar kan göras innan
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skiftet. Om avsikten sedan är att barnen skall driva bolaget vidare borde inte
regeln utgöra ett alltför stort hinder, åtminstone inte med den nu föreslagna
lydelsen.

Att all givarens rätt överlåtes var tidigare ett krav som främst hindrade
successiva överlåtelser. Även om regeln bygger på att endast vissa personer
under vissa omständigheter skall vara föremål för en mildare beskattning, är
det svårt att se på vilket sätt ett successivt överlåtande skulle innebära någon
form av otillbörlig skatteförmån. Det finns åtskilliga skäl till varför
successiva överlåtelser borde vara tillåtna, men egentligen inget bra skäl till
varför de skall vara förbjudna. Det är redan nu möjligt att genomföra
successiva överlåtelser med hjälp av bodelningar, under förutsättning att det
finns en make i liv, varför regeln endast torde hindra personer som inte
söker juridisk hjälp inför generationsskiftet. Jag anser därmed att de i
utredningen presenterade slutsatserna är korrekta.

Ett tredje krav för lättnadsreglerna vid gåva är att överlåtelsen skall ske
förbehållslöst. Även denna regel kan idag kringgås genom att bodelningar
under äktenskapet används, för att dela upp aktieslagen så att de får olika
antal röster. Det har tidigare varit svårt att förutse vilka förbehåll som kunde
accepteras, även om detta inte torde ha varit ett alltför stort problem, då man
i efterhand på frivillig basis kunnat komma överens om anställningar och
liknande. Naturligtvis ger nuvarande regel mottagaren en förbättrad
förhandlingsposition, trots att det är han som åtnjuter skattelättnaden, men
då parterna står varandra väldigt nära torde inte regelns formella innebörd
spela någon större roll – om far och son vill införa någon form av
begränsning kan de likväl göra det efteråt. Det stora problemet är snarare att
det kan bli ett problem att ersätta övriga barn om all egendom finns i
bolaget. Jag ser ingen anledning till varför inte gåvan får villkoras, så länge
det finns kvar ett tydligt benefikt inslag. 

Sannolikt är regeln framtagen av praktiska skäl, för att underlätta
myndigheternas kontroll. Utredningens förslag att vederlagsreverser skall
tillåtas är positivt och innebär att blandade fång tillåts vid tillämpningen av
lättnadsreglerna. Det är även ett tecken på att inskränkningar är tillåtna, så
länge de kan lösas ekonomiskt och dess följder kan uppskattas redan vid
överlåtelsen. Utredningens synpunkter på reversernas reella innebörd är helt
naturlig, för att undvika att reverser används på ett otillbörligt sätt,
luftfakturor, för att sänka substansvärdet på ett bolag inför ett
generationsskifte.

Ett av de inledande kapitlen i uppsatsen behandlade värderingen av olika
sorters egendom. Detta är och förblir ett av de grundläggande problemen
vad det gäller beskattningen vid generationsskifte. Den första möjligheten
som berördes var Stockholms fondbörs A-lista, vilken är till för riktigt stora
företag. Detta kommer med all sannolikhet inte vara aktuellt vid överlåtelser
av små företag, om det inte handlar om IKEA (som för övrigt ägs genom en
stiftelse) eller liknande företag, inte minst kravet på 300Mkr i börsvärde
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sätter stopp för detta. Det finns inte heller någon egentlig anledning att nyttja
denna lista eftersom det innebär ett högt värde på 75 % av det noterade
värdet kommer att användas. Den enda fördelen som åtnjuts genom en A-
liste notering är att fåmansföretagsreglerna inte kommer att tillämpas på
ägarna. 

En O-liste notering innebär inte lika hårda krav och det finns åtminstone en
teoretisk möjlighet att uppnå fördelar i samband med ett överlåtande. Om
man bortser från alla företagsekonomiska argument och att publika
aktiebolag måste ha minst 500 kkr i aktiekapital, undgår man tillämpningen
av fåmansföretagsreglerna och kan tillämpa en värdering på 30 % av det
noterade värdet vid en överlåtelse. Det finns därmed en möjlighet att få
tillämpa samma förmånliga reducerade värde som vid lättnadsreglerna vid
gåva. Då det gäller onoterade aktier som torde vara det vanligaste i
familjeföretag återfinns ett otal restriktioner inom skatterätten. Anledningen
till alla skatteregler på detta område är sannolikt att det inte finns lika många
bolagsrättsliga eller börsrättsliga (listningskrav på börserna) krav för denna
typ av aktieslag. Det skall även observeras att ägaren av onoterade aktier har
full bestämmanderätt (om han äger alla aktier) över sitt bolag och inte
behöver taga hänsyn till minoritetsregler och liknande.

Det enda relevanta som framkommit i de nya förslagen gällande
värderingsreglerna är att man föreslår ett införande av
substansvärdemetoden, vid all värdering av onoterade aktier. Rent teoretiskt
tycker jag att avkastningsmetoden är att föredra då den på ett mer korrekt
sätt avspeglar det verkliga värdet. Avkastningsvärdemetoden har dock sina
nackdelar på ett praktiskt plan då det är väldigt svårt att räkna ut vad en
framtida avkastning kan komma bli. Om man utgår från historiska data,
förutsätter detta att företaget är väldigt konjunkturoberoende, vilket kan vara
svårt att visa för ett byggföretag eller liknande, samt att underlaget är
tillräckligt stort för att man skall kunna bortse från underskott och
avskrivningar som är av rent tillfällig art. Substansvärdemetoden har även
den svagheter, inte minst då det kräver väldigt detaljerade regler för
värderingen av olika slags egendom, då man valt att värdera egendomen på
ett inte alltid likartat sätt. Avslutningsvis anser jag ändå att förslaget om
substansvärdemetoden är att föredra av rent praktiska skäl, både för den
skattskyldige avseende förutsägbarheten och för staten avseende
kontrollverksamheten. Detta innebär även att en viss neutralitet i
kommissionens anda uppnås, även om värderingen på 30 % även
fortsättningsvis endast gäller under vissa villkor.

De nya villkoren för lättnadsreglerna påverkar resultatet olika mycket
beroende på vilken modell som används. 

Skalbolagsalternativet är efter stopplagstiftningen inte längre intressant. Det
är säkerligen inte omöjligt att kringgå de nya bestämmelserna genom kreativ
skatteplanering och inom en snar framtid framkommer sannolikt någon ny
modell vars syfte är att minska bolagsskatten. Då lagstiftningen är helt ny får
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man helt enkelt avvakta att någon form av praxis bildas. Vidare finns inga
större vinster med skalbolagsaffärer, förutom minskad bolagsskatt, jämfört
med de interna aktieöverlåtelserna och det skall beaktas att skatteflyktslagen
är tillämplig på dessa inkomstskatterättsliga frågor. När den nya
stopplagstiftningen nu har införts torde skatteflyktslagens rekvisit om lagens
syfte vara uppfyllda även vid andra liknande transaktioner.

Interna aktieöverlåtelser är fortfarande mycket intressant som alternativ vid
ett generationsskifte. Modellen tillåter nästan alla transaktioner som kan
minska storleken på skatten. Med hjälp av reverser kan substansen i
företaget minskas, med stöd av bodelningar kan skiftet ske successivt och
kostnaden för reversen kan betalas med enkelbeskattade pengar. Vidare är
det låga transaktionskostnader varför hela skattekilen mellan beskattning av
kapitalvinst och utdelning kan åtnjutas av föräldrarna. Räntekostnaden för
reversen är avdragsgill för företaget och kan användas till föräldrarnas
försörjning. Det enda negativa är att eventuell gåvoskatt måste betalas av
mottagaren omedelbart och att givarna inte alltid kan få sitt vederlag utbetalt
på en gång. Om föräldrarna behöver någon form ekonomiskt stöd för att
exempelvis kunna betala den kapitalvinstbeskattning som uppstår, bör man
komplettera med en pensionsförsäkring, så att inte fördelen med
ränteutbetalningar försvinner. De nya lättnadsreglerna kommer främst att
gynna denna modell: om vederlagsreverser blir tillåtna kommer den
nettosubstans som finns kvar vid överlåtelsen att endast värderas till 30 %
och då successiva överlåtelser tillåts förenklas modellen ytterliga då
bodelningar ej längre kommer att krävas för detta.

Den minst avancerade modellen är den rena gåvan av aktier till barnen.
Förslaget synes ha inriktats på de mindre avancerade tillvägagångssätten och
vid ren gåva har den en viss betydelse. Sedan tidigare har de rena gåvofallen
inte orsakat några större problem vad gäller tillämpningen av
lättnadsreglerna. Det enda hinder som funnits har varit att gåvan skall ske
förbehållslöst från givaren. Utredningen ansåg här att det finns ett inte allt
för ringa antal undantag i praxis och att något ytterligare mildrande ej
behövdes. Skäl som kan anses vara legitima, såsom enskild egendom hos
mottagaren, är tillåtna och skall så förbli. När nu utredningen även föreslår
att vederlagsreverser skall tillåtas, måste detta anses vara tillräckligt. Om
givaren ej kan nöjer sig med ekonomisk ersättning eller att välja bort delar
från gåvan, utan vill ha ytterligare inskränkningar kan man ifrågasätta hur
långt det kan gå innan hela gåvomomentet är borta. Jag anser att det
sannolikt skulle bli en alltför detaljerad lagstiftning om fler förbehåll
uttryckligen skulle godkännas i lagstiftningen.  

En modell som blir väldigt intressant med de nya reglerna är
underprisöverlåtelser, inte minst tillskott av kapitalvinstbeskattad egendom
kommer att bli attraktivt. Dessa transaktioner har tidigare stoppats effektivt
av reglerna om givarens all rätt. När vederlagsreverser nu tillåts kommer det
att bli möjligt för föräldrarna att mottaga ersättning och därmed kan behovet
av annan egendom minskas. Tidigare har det kunnat uppstå problem då
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föräldrarna inte kunnat trygga sin fortsatta försörjning eller kunnat ge övriga
barn likvärdig ersättning, då all egendom funnits i bolaget. Med de nya
reglerna är det fullt möjligt att genomföra ett blandat fång, samtidigt som
lättnadsreglerna tillämpas. Ytterligare en komplikation kan vara karenstiden,
som nu förkortas från fem till tre år. Som jag tidigare nämnt torde inte detta
vara något större problem i ett familjeföretag, om avsikten är att barnen skall
driva företaget vidare. Avslutningsvis torde denna modell bli mer attraktiv
efter förändringarna eftersom man då kan genomföra ett blandat fång med
en lägre värderad företagsegendom.

Den beräkning som tidigare har skett med utgångspunkt i AGL:s
värderingsnormer för egendom men inte för vederlag är naturligtvis felaktig.
Under förutsättning att det inte funnits en avsikt från lagstiftaren att mildra
beskattningen vid blandade fång, anser jag att utredningens slutsats
angående likvärdig värdering är helt korrekt.

När det gäller andelsbyten är detta endast en form av betalning. Syftet med
andelsbyten är inte att sänka skattekostnaden utan endast att skjuta upp den.
Att kapitalskatten skjuts upp och slutligen betalas av mottagaren påverkar
endast tidpunkten för när skatten utfaller på parterna och hur denna fördelas.
Förändringarna av lättnadsreglerna kommer således inte att påverka dess
tillämpning. Inte heller fusionerna kommer enligt min uppfattning att
påverkas av den nya regleringen. Eventuellt minskar de i antal då en av de
två indirekta metoderna förbjudits, samtidigt som direkta överlåtelser blivit
mer attraktiva.

Livförsäkringar är skattemässigt ett väldigt fördelaktigt instrument. Deras
betydelse kan minska en aning när vederlagsreverser nu tillåts. Med
nuvarande reglering kan de vara helt avgörande för att kunna trygga
försörjningen för föräldrarna och möjliggöra kompensation till övriga barn,
men även vara behjälpliga om det finns mer kontanta medel, än företaget,
som skall överföras till mottagaren. Kortfattat bör pensionsförsäkringar
användas för att trygga föräldrarnas ekonomiska situation, då
progressiviteten kan mildras om inga andra tjänsteinkomster finns vid
utbetalningstidpunkten. Kapitalförsäkringar är fördelaktiga om kontanta
medel skall överföras till make eller barn. Tjänstepensionsförsäkringar är
fördelaktiga om de ligger inom de ramar som finns för att minska substansen
i företaget, vilket ju är fördelaktigt oavsett lättnadsreglernas utformning.

Det är omöjligt att entydigt utpeka en modell som den bästa. Vilken modell
som är bäst är helt beroende av hur mycket skatt de olika aktörerna vill eller
kan betala. Skattebetalningsförmågan kan i sig bero på hur många barn det
finns, om föräldrarnas ekonomi är tryggad, om det finns mer egendom att ge
bort, värdet på företaget, likviditeten i företaget, om det finns önskemål om
inskränkningar (exempelvis bo kvar på företagets mark). Den modell som
enligt mitt tycke bör eftersträvas är den interna aktieöverlåtelsen kombinerat
med en pensionsförsäkring, då i stort sett alla fördelar kan nyttjas. Ett
alternativ är att försöka kombinera ihop en liknande modell, där substansen



43

sänks tillräckligt mycket. Med det nya förslaget öppnas dock en tredje
möjlighet som inte kräver lika stor juridisk kunskap: blandade fång med lågt
värderad företagsegendom. Detta innebär att det nya förslaget innebär reella
förenklingar vid generationsskiften även för dem, som av någon anledning
inte utnyttjar den efter förslaget mest gynnade och mer avancerade modellen
med interna aktieöverlåtelser. Det enda som försvann i och med att
skalbolagsaffärerna stoppades var möjligheten att minska
bolagsbeskattningen, men möjligheterna vid interna aktieöverlåtelser, inte
minst de minskade riskerna och därmed låga transaktionskostnaderna, torde
uppväga denna förlust. Jag har därmed svårt att se att det skulle behövas
någon ny modell så länge de nuvarande förblir tillåtna. 

Fullständig neutralitet är inte möjlig att uppnå, då olika människor har olika
förutsättningar för att förbereda sig (dvs. minska substansen) inför ett
generationsskifte. Det är svårt att standardisera ett generationsskifte, då helt
olika förutsättningar kan föreligga, inte minst företagets former av egendom
kan innebära stora skillnader för hur stor skatten blir. Vidare innebär
lättnadsreglerna att skillnader i beskattningen framtvingas, mellan de som
kan och de som inte kan leva upp till lagstiftarens krav. En möjlighet är att
nyttja de regler som gäller vid arv och borttaga särregleringen vid gåva. Det
skulle kanske vara problematiskt ur en fördelningspolitisk synvinkel, men
röster har höjts för ett totalt slopande av arvs- och gåvoskatt inom familjen.
Kanske är vi på väg mot ytterligare ett förfarande, likt bodelningar under
äktenskapet, som undantages från gåvoskatt. Ett annat möjligt alternativ är
att ta bort möjligheten till lättnad i beskattningen, men detta skulle sannolikt
av politiska skäl vara lika problematiskt som ett slopande av reglerna och
dessutom strida mot kommissionens rekommendationer om låg beskattning. 

Sannolikt är den lösning vi föreslås få i svensk rätt, en av de bättre möjliga,
då den åtminstone uppfyller kommissionens krav på lägre beskattning vid
generationsskifte. Om förändringarna kan motiveras utifrån politiska och
rättsekonomiska ståndpunkter, ser jag inte några juridiska skäl till att det
inte skulle vara ett bra förslag. Vad gäller neutraliteten i beskattningen
efterlyser jag dock en mer grundlig omarbetning av värderingsreglerna än
vad som nu utförts.
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