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Summary 
The purpose of this essay is to look at the rules concerning tax that is 
applicable when a shareholder gets a benefit from his or hers company. In 
that case the shareholder has to pay income tax, and of course the company 
wants to deduct the value of the benefit that has been given to the 
shareholder from its income as an expense, to reduce the taxable income. Up 
until the year of 1999 the law contained specific rules that regulated the 
consequenses concerning tax that the mentioned scenario led to. Now there 
are no specific rules about the tax consquenses. Therefor the question is 
under what circumstances the shareholder must pay income tax for a benefit, 
and under what circumstances the company can deduct its costs for the 
benefit from its taxable income. It is important that the taxpayers know what 
to expect concerning the tax that has to be payed, or the deductions from the 
taxable income that can be done. In some situations it is also important that 
the law treats the taxpayers equally, and it is always important that the tax 
authorities and the courts treat the taxpayers equally according to the law. 
   Under some circumstances the shareholder can be taxed because of the 
possibility to use property that belongs to the company. This means that the 
shareholder is being taxed for an income whether or not he och she has 
actually enjoyed the benefit. That causes some shareholders problems, 
because of all the tax that has to be paid when the company owns property 
that can be used by the shareholder in his or her private life. There is, 
however, a need to prevent the shareholders from letting their companies 
pay their private costs. Therefore it is necessary that the shareholders can be 
taxed because of the possibility to use property that belongs to their 
companies. The conditions that have to be fulfiled in order to tax a 
shareholder only for a possibility to get a benefit have to be expressed 
clearly in the law, so that the taxpayers know when they are going to be 
taxed for an income. 
   Concerning how the valuation of a benefit shall be done, the law should 
define for how much under a year that a shareholder can be taxed for the 
possibility to use a benefit. The reason for this is the need for the taxpayers 
to know how mch they are going to be taxed for. This can prevent the 
shareholders from being taxed for, for example, the possibility to use a 
sailing-boat for a whole year, in stead of just for the possibility during the 
summer. 
   The courts practice quite clear principles about who has to prove what in 
oder for the courts to tax a person, so therefor I can not find any 
unacceptable problems concerning the taxpayers possibility to predict what 
they have to prove in court, or any unacceptable problems with not treating 
all taxpayers equally.  
   The law is clear concerning the companys possibility to deduct their costs 
from their taxable income, and there are no unacceptabel problems in the 
equal treating of the taxpayers possibility to reduce the amount they have to 
pay in taxes. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar reglerna om de beskattningskonsekvenser som blir 
aktuella när en aktiebolagsägare får en förmån från sitt bolag. Hos 
aktiebolagsägaren blir konsekvensen förmånsbeskattning, medan det för 
bolagets del handlar om att kunna dra av kostnaden för förmånen mot 
inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet. Fram till och med 
beskattningsåret 1999 fanns det särskilda regler som behandlade dessa 
frågor. Numera har man dock bara de allmänna inkomstskatterättsliga 
reglerna att gå på, och det medför att det kan uppkomma oklarheter över vad 
som gäller. Av den anledningen är det angeläget att utröna om lagreglerna, 
samt den praxis som har utvecklats av RegR, präglas av ett tillräckligt mått 
av förutsebarhet för de skattskyldiga. Det är även intressant att utröna 
huruvida dessa regler behandlar de skattskyldiga likformigt. En slutsats jag 
har kunnat dra är att det inte alls är självklart att hänsyn alltid ska tas till 
likabehandlingen av de skattskyldiga. Förutsebarheten bör däremot alltid 
vara av vikt både vid lagstiftningen och vid rättstillämpningen. 
   En fråga är om det för förmånsbeskattning är krävs ett faktiskt åtnjutande 
av förmånen i fråga, eller om det räcker med en fri dispositionsrätt till 
förmånen. Under vissa förutsättningar räcker det numera, enligt praxis, att 
en fri dispositionsrätt till egendom har funnits för att förmånsbeskattning ska 
kunna ske. Detta drabbar vissa skattskyldiga hårt. Detta faktum uppvägs 
dock av behovet att avhålla de skattskyldiga från att låta sina bolag stå för 
privata kostnader. Likabehandling är i det här fallet således inte det som är 
högst prioriterat. Det bästa sättet att främja förutsebarheten för de 
skattskyldiga är att fylla ut de oklarheter och luckor som finns i lagen. Detta 
borde man göra, i stället för att låta domstolspraxis reglera villkoren för 
beskattningen. 
   Gällande värderingen av förmåner borde man, för förutsebarhetens skull, 
definiera gränserna för hur lång beskattningstid som kan bli aktuell under ett 
beskattningsår, vid en löpande förmånsbeskattning av en dispositionsrätt. 
Detta för att undvika att vissa skattskyldiga drabbas onödigt hårt genom 
exempelvis beskattning av förmånen av en segelbåt för hela året, inklusive 
vinterhalvåret. En fast praxis över vad som gäller saknas nämligen. Vad 
gäller svårigheter med värdering av olika sorters förmåner, vore det en dålig 
lösning att använda schabloniserade värderingar på alla förmåner, då 
förmåner kan bestå av så många olika sorters egendom. 
   Bevisfrågorna som blir aktuella vid en eventuell förmånsbeskattning har 
fastslagits i praxis, och gällande denna praxis har jag inte funnit några 
oacceptabla hinder ur förutsebarhetssynpunkt, eller ur 
likabehandlingssynpunkt. 
   Lagen är enligt min mening fullständigt klar gällande vilka kostnader som 
är avdragsgilla för aktiebolag i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket gör 
att förutsebarheten på denna punkt är väl tillgodosedd. Jag har inte hittat 
några oacceptabla likabehandlingsbrister gällande avdragsrätten. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval och syfte 
Denna uppsats behandlar problemet med att aktieägare på olika sätt låter 
sina bolag stå för privata kostnader. Detta problem uppstår främst i bolag 
som har ett fåtal ägare, och när det är dessa personer som har kontrollen 
över bolaget. Det är naturligtvis lockande för dem att utnyttja denna 
kontroll. Det finns regler som ska motverka problemet med att dessa 
aktieägare låter sina bolag stå för privata kostnader. Dessa regler vill jag 
undersöka närmare och detta från två olika perspektiv, dels ur ett 
förutsebarhetsperspektiv, och dels ur ett likformighetsperspektiv.  
   De regler som aktualiseras vid förmån till en aktieägare, vilka består av en 
handfull olika bestämmelser, påverkar beskattningen både för 
förmånstagaren (aktieägaren), och för förmånsgivaren (bolaget). Frågor som 
ska kunna besvaras i sammanhanget är vad förutsättningarna är för att 
inkomstbeskattning ska ske hos mottagaren, samt vad förutsättningarna är 
för att avdragsrätt ska föreligga för kostnad för förmånen som givaren har 
haft. De två andra frågorna som blir aktuella i sammanhanget är vilket värde 
som beskattningen av förmånen såsom inkomst ska grunda sig på, samt vem 
som har bevisbördan för att förutsättningarna för att förmånsbeskattning ska 
kunna ske över huvud taget är för handen.  
   Efter en redogörelse för vad rättskällorna säger om de aktuella frågorna, 
samt efter en redogörelse för hur man ska tolka innehållet i dessa källor, och 
vilket värde man ska eller kan lägga vid dessa olika rättskällor, så kommer 
jag slutligen att analysera svaren på ovanstående frågor ur förutsebarhets- 
och likformighetssynpunkt. Det regelverk som aktualiseras vid förmåner är 
ett mycket viktigt regelverk för företagarna, då det är regler som aktualiseras 
ofta, och som därför påverkar företagarnas ekonomiska val i stor 
utsträckning. Av den anledningen är det viktigt att reglerna har en 
utformning som skapar en bra förutsebarhet för de skattskyldiga. Det är 
också viktigt att reglerna har en utformning som kan uppfattas som rättvis 
och konsekvent, i det att lika fall ska behandlas lika i beskattningen. Detta 
för skattemoralens skull, men även för att de skattskyldigas ekonomiska val 
inte ska begränsas av beskattningen, i alla fall när detta inte uttryckligen har 
varit lagstiftarens avsikt med reglerna. Av uppsatsens analys ämnar jag 
således att komma till en slutsats om huruvida nuvarande rättsläge ger 
skattekonsekvenser som är acceptabla ur två olika synvinklar, förutsebarhet 
samt likabehandling. 

1.2 Avgränsning 
Reglerna kring förmåner och principerna för beskattning av dessa gäller 
även vid beskattningen av enskilda näringsidkare och handelsbolagsägare. 
När det gäller denna typ av företagare talar man dock inte om beskattning av 
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förmåner, då det är den fysiska personen i den enskilda 
näringsverksamheten, samt ägarna till handelsbolaget, som beskattas för 
inkomsterna i näringsverksamheten. Varken den enskilda 
näringsverksamheten eller handelsbolaget utgör skattesubjekt, till skillnad 
från aktiebolag. Därför hade det komplicerat framställningen i uppsatsen att 
behandla även vad som gäller för dessa företagare, och det hade tagit fokus 
från analysen av de regler som jag inriktar mig på i denna uppsats.     
   Vidare har jag valt att inte gå in på mervärdesskattefrågorna, då utrymmet 
i uppsatsen inte medger en analys av reglerna kring det. 

1.3 Problemställningar 
Jag avser att utröna om reglerna rörande förutsättningarna för 
förmånsbeskattning av aktieägare, värderingen av förmåner, vem som bär 
bevisbördan för vad, samt bolagets avdragsrätt för kostnader, bär med sig en 
tillräcklig förutsebarhet för den enskilde. Dessutom vill jag ta reda på om 
nämnda regler präglas av likformighet. Av dessa två frågor avser jag att 
komma fram till om reglerna ur dessa synvinklar är utformade på ett 
önskvärt sätt, eller om de borde utformas på ett annat, bättre sätt.    

1.4 Metod och material 
Den metod som jag har använt är den juridiska metoden, där lagtext, 
förarbeten, domstolspraxis samt doktrin utgör källorna. På skatterättens 
område har även SKV:s uttalanden betydelse.  
   Lagtexten är inte uttömmande gällande de regler som aktualiseras vid 
förmåner till aktiebolagsägare, vilket är ett faktum som denna uppsats till 
stor del bygger på. Av den anledningen har jag i framställningen fått förlita 
mig mycket på de sekundära rättskällorna, som utgörs av förarbeten, praxis, 
SKV:s uttalanden samt doktrin. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse kring den allmänna problematiken 
som ligger till grund för de aktuella reglerna, samt en kort beskrivning av 
innehållet i tidigare, nu avskaffade regler. Därefter redogör jag för de 
principer som finns gällande tolkningen av skattelagarna. Sedan behandlar 
jag legalitetsprincipens betydelse för gällande rätt, då denna princip 
innehåller ett krav på förutsebarhet för de skattskyldiga. Efter det sker en 
redogörelse för vad likabehandlingsprincipen innebär, samt vad den har för 
betydelse för rätten. Därefter följer en beskrivning av gällande rätt rörande 
förutsättningarna för förmånsbeskattning av aktiebolagsägare, värderingen 
av förmåner, bevisbördans placering, samt reglerna rörande aktiebolags 
avdragsrätt för kostnader knutna till vad som är att bedöma som förmåner.  
   I analysen jämför jag den lagtext som finns gällande förutsättningarna för 
förmånsbeskattning, värderingen av förmåner, bevisbördans placering, samt 
gällande förutsättningarna för avdragsrätt hos aktiebolag med de 
tolkningsprinciper som finns gällande tolkning av skattelag. Jag jämför även 
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några utvalda avgöranden gällande förutsättningarna för 
förmånsbeskattning, värderingen av förmåner samt bevisbördans placering 
med nämnda tolkningsprinciper. Sedan behandlar jag frågan om de aktuella 
reglerna präglas av ett tillräckligt mått av förutsebarhet för de skattskyldiga, 
samt om de även präglas av likabehandling. Slutligen drar jag en slutsats om 
huruvida reglerna är utformade på ett önskvärt sätt, eller om de borde 
utformas på ett annat sätt, och i sådana fall hur.  
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2 Skälen bakom 
förmånsbeskattningen samt 
bakgrund till de nuvarande 
reglerna 

Ett faktum som den här uppsatsen bygger på är att varje skattskyldig vill 
minimera den totala summa som han eller hon måste betala i skatt, för att på 
så sätt få en så hög konsumtionsförmåga som möjligt. Därför kan det vara 
lockande för en aktieägare att låta sitt bolag stå för kostnader som egentligen 
är av privat karaktär, antingen genom att låta bolaget köpa in egendom för 
aktieägarens privata bruk, eller genom att låta bolaget bekosta en privat 
utgift.  
   Om en aktieägare låter sitt företag betala hans eller hennes privata 
kostnader, så är aktieägarens förhoppning förmodligen att han eller hon ska 
kunna tillgodogöra sig ett värde ur sitt företag utan att behöva beskattas för 
det. Detta kan ske exempelvis genom uttag av varor eller tjänster ur bolaget 
utan motprestation, eller mot ett pris som understiger det pris som två av 
varandra oberoende motparter skulle ha avtalat om.  
   Ett aktiebolag är en juridisk person som självständigt kan skaffa sig 
rättigheter och skyldigheter, och därmed finns det civilrättsligt ett 
tvåpartsförhållande mellan bolaget och dess ägare. När det bara finns en 
eller ett fåtal ägare, som också innehar beslutanderätten i bolaget, gör det att 
ägaren eller ägarna, till exempel, enkelt kan sluta avtal med bolaget om 
transaktioner där ägaren/ägarna tillgodogör sig tillgångar ur bolaget utan 
motprestation, eller mot ett pris understigande marknadsvärdet. Det är ett 
sätt att få ut medel ur bolaget utan att behöva beskattas för det. Vore det så 
enkelt att komma undan beskattning, skulle det allmänna förlora mycket 
skatteintäkter. Det får inte blir mer fördelaktigt att låta företaget betala sina 
privata kostnader, än att själv betala dem med sina privata, och beskattade, 
medel. En grundtanke i skatterätten är att det är just värdet av den privata 
konsumtionen som ska beskattas. Genom förmånsbeskattningen vill man 
uppnå neutralitet i beskattningen mellan olika sätt att tillgodogöra sig 
tillgångar ur en näringsverksamhet. Neutralitet uppnås om ett privat 
tillgodogörande alltid beskattas, oavsett tillvägagångssätt. Det blir därför 
konsekvenser i beskattningen inte bara för aktieägarens del, utan även för 
aktiebolagets del, när en aktieägare tillgodogör sig tillgångar från sitt bolag. 
  För fåmansaktiebolagen och ägarna till dessa fanns fram till och med 1999 
ett regelsystem rörande avdrag och beskattning i samband med förmåner. 
Reglerna kallades allmänt för stoppregler. I den utredning som föranledde 
införandet av de så kallade stoppreglerna, motiverade man bland annat 
reglerna med det påstådda problemet att många bolag bildades endast i syfte 
att uppnå skattefördelar gällande inkomster, vilka i själva verket utgjorde 
inkomster på grund av arbete i bolaget.1 Vidare motiverade man reglerna 
                                                 
1 SOU 1975:54, s 9. 
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med att de skulle hindra fåmansaktiebolagsägarna från att dra av privata 
utgifter i sitt bolag som en kostnad i näringsverksamheten, för att därmed 
minska de skattepliktiga inkomsterna i bolaget.2

   Ett par av de avskaffade reglerna angående förmånsbeskattning och 
avdragsrätt i näringsverksamhet kommer att ha en viss betydelse i 
uppsatsen, vilket gör att en redogörelse för dessa regler är önskvärd. KL 32 
§ anv p 14 st 1 föreskrev att aktieägaren skulle beskattas i inkomstslaget 
tjänst för anskaffningskostnaden, när bolaget köpte in egendom som 
uteslutande, eller så gott som uteslutande, var avsedd för aktieägarens eller 
närståendes privata bruk. Bolaget medgavs dessutom inte avdrag för 
inköpet, SIL 2 § 13 mom. I doktrin var uppfattningen att uttrycket ”så gott 
som uteslutande” utgjorde en privat användning om ungefär 90-95 procent 
av det totala användandet av egendomen.3 I doktrin kallade man inköp av 
egendom, som så gott som uteslutande skulle användas för privat bruk, för 
inköp av onyttig egendom, eller inköp av rörelsefrämmande egendom. 
   Stoppreglerna började efter ett tag kritiseras då de ansågs oklara och 
alldeles för hårda. Det föranledde ett betänkande med förslag till 
lagändringar.4 Ändringarna, som i stort sett inte innebar några materiella 
förändringar, förutom en kodifiering av praxis, genomfördes. 
Fåmansföretagsägarna började dock känna sig misstänkliggjorda. Av den 
anledningen gjordes ett antal år senare ytterligare en utredning, där 
beredningen kom fram till att beskattning av fåmansföretag enligt allmänna 
regler skulle medföra en godtagbar beskattning. Stoppreglerna bedömdes 
därför vara överflödiga. I utredningen uttrycktes dock en rädsla för att ett 
slopande skulle innebära att fåmansaktiebolagsägare skulle utnyttja sina 
bolag till att betala privata kostnader.5 Utredningen resulterade i ett förslag 
till avskaffande av de flesta av stoppreglerna.6 Flera remissinstanser var 
dock kritiska till avskaffandet av stoppreglerna. RSV (numera SKV) ville 
till och med ha ett utökat tillämpningsområde för stoppreglerna.7 Trots 
kritiken avskaffades reglerna med verkan från år 2000. 
   Slopandet av stoppreglerna innebar att förmånsbeskattningen av 
fåmansföretag nu i stället skulle grunda sig på allmänna 
inkomstskatteregler. Eftersom en tillämpning av de allmänna reglerna 
lämnar frågetecken och oklarheter över vad som gäller för beskattning av 
förmån från ett aktiebolag, vilket vi kommer att se senare i uppsatsen, har 
mycket inflytande över förmånsbeskattningen således lämnats över till 
rättstillämparen. 
   De allmänna inkomstskattereglerna har alltid fått styra över beskattningen 
av förmåner när det är fråga om förmån från ett annat aktiebolag än ett 
fåmansaktiebolag, då det inte har funnits några specialregler för de fallen. 
På detta område har praxis därför haft en stor betydelse för 
förmånsbeskattningen. Att det inte har funnits några specialregler för övriga 
aktiebolag, det vill säga bolag med spritt ägande, har en förklaring. När 

                                                 
2 SOU 1975:54, s 44 ff. 
3 Se bl a Påhlsson SN 1999, s 615, och Tjernberg 1999, s 133. 
4 SOU 1989:2. 
5 SOU 1998:116, s 43 och 84. 
6 Prop 1999/2000:15. 
7 Prop 1999/2000:15, s 53. 
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några enstaka, och närstående äger ett bolag, har de, som inledningsvis 
nämndes, bestämmanderätten över bolagets tillgångar, och kan lockas att 
utnyttja det. När det finns så många olika ägare i bolaget att det inte är fråga 
om ett fåmansaktiebolag, finns det fler motstående intressen, och fler 
personer med inflytande över hur bolagets tillgångar ska användas. Med 
flera icke närstående aktieägare, som äger små andelar av företaget var, blir 
det helt enkelt svårare för en enskild ägare att utnyttja bolagets egendom till 
sin egen skattemässiga fördel. 

 9



3 Tolkning av svensk skattelag 

3.1 Rättskällor på skatterättens område 
Lagtexten är den överordnade rättskällan, och enligt legalitetsprincipen får 
en entydig lagtext inte frångås. 8 RF 1 kap1 § st 3 stadgar målsättningen att 
den offentliga makten ska utövas under lagarna. RF 8 kap 3 och 5 § § 
stadgar att det är riksdagens lagstiftning som skatteplikten grundar sig på. 
Detta betyder att det är lagen som sätter ramen för skatteplikten.  
   Då lagtexten är oklar och inte ger tillräcklig ledning över vad som gäller, 
kan domstolarna dock ta hjälp av andra, sekundära, rättskällor för att tolka 
lagtexten. Dessa andra rättskällor är för skatterättens del förarbeten, 
domstolspraxis, SKV:s rekommendationer, samt doktrin. Nedan kommer 
jag att särskilt redogöra för förarbetenas betydelse för tolkningen av 
skattereglerna, då deras betydelse för rättstillämpningen har varit föremål 
för mycket diskussioner i doktrin.  
   Vad gäller hänsynen till domstolspraxis, så är de svenska domstolarna inte 
skyldiga att följa tidigare avgöranden från högsta instans. I praktiken ger 
dock gamla avgöranden regelmässigt ledning i nya avgöranden. Bland annat 
med hänsyn till förutsebarhets- och likabehandlingsskäl fordras det starka 
skäl för att man ska ändra eller modifiera en någorlunda fast praxis, skriver 
Hultqvist.9 Då en domstol sällan frångår RegR:s fasta praxis innebär det, 
enligt Hultqvist, att man presumerar att de tolkningar av lagtext som RegR 
har gjort är rimliga och rättsskapande i frågan vilken tolkning som ska anses 
ha företräde framför andra rimliga tolkningar. I den meningen skapar RegR 
nya, mer preciserade normer.10  
   SKV:s rekommendationer är inget annat än just rekommendationer, som 
syftar till att påverka tolkningen och tillämpningen av skattereglerna, då 
man vill åstadkomma enhetlighet och lagenlighet. Hultqvist anför det finns 
två skäl att följa dessa rekommendationer.11 Det ena är att 
rekommendationerna kan ha samma funktion som doktrin på skatterättens 
område. De beskriver gällande rätt, mer eller mindre bra i olika fall, och kan 
därför vara till hjälp när man ska tolka en lagtext. Rekommendationerna ger 
dock ofta förarbetsuttalanden stor betydelse, vilket kan göra att 
förarbetsuttalandena kan få för stor betydelse vid rättstillämpningen, om 
man litar fullt ut på rekommendationerna, menar Hultqvist. Det andra skälet 
till att man ska ta hänsyn till det som står i rekommendationerna är att de 
kan ha till syfte att slå fast en norm för att bidra till en enhetlig 
rättstillämpning gällande en viss regel. Normen kan till exempel avse 
likabehandling. Risken är dock att den aktuella normen (likabehandling) ges 
en större betydelse, än vad en självständig prövning av vad som är den 
rimligaste tolkningen av en regel, skulle medföra. Betydelsen för 
                                                 
8 Se Tjernberg, SN 2003, s 14, samt Bergström SN 2003, s 3. 
9 Hultqvist 1995, s 122. 
10 Hultqvist 1995, s 332. 
11 Hultqvist 1995, s 180 f. 
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rättstillämpningen av de uppfattningar som kommer till uttryck i 
rekommendationerna bör avgöras med hänsyn till skälen bakom dem.12 En 
kritisk granskning behövs alltså. Det finns dock, enligt Hultqvist, en viss 
benägenhet i praxis att av likabehandlingsskäl eller av auktoritetsskäl, mer 
eller mindre okritiskt, följa SKV:s rekommendationer, om inte särskilda skäl 
talar däremot. Detta medför att rekommendationerna i realiteten ges en 
högre relevans än vad man ger de tolkningsförslag som uttrycks i 
doktrinen.13  
   Rättskällevärdet på de åsikter som uttrycks i doktrin får man bedöma från 
fall till fall, exempelvis utifrån hur god argumentation som förs för en viss 
uppfattning. 

3.2 Förarbetenas betydelse 
Den allmänna uppfattningen är att domstolarna inte bör ta hänsyn till 
förarbeten som står i strid med klar lagtext.14 Denna uppfattning är väl 
förenlig med principen om att lagen är den överordnade rättskällan. 
   I doktrin råder den uppfattningen att skattelag inte får tolkas analogt, då en 
sådan tolkning leder till att man söker stöd för beskattning utanför en 
föreskrifts tillämpningsområde.15 Konsekvensen av en analog tillämpning 
blir att förutsebarheten för de skattskyldiga får stryka på foten. 
   Ett exempel på där RegR inte har tagit hänsyn till förarbetsuttalanden är 
RÅ 1998 ref 27, där frågan var om bristande efterfrågan på hyreslägenheter 
kunde grunda en nedsättning av fastighetsskatten. Den begränsning som 
fanns i förarbetena avseende denna fråga ansågs inte vara förenlig med 
lagtexten, och därför togs ingen hänsyn till motiven bakom lagen. RÅ 1997 
ref 18 är även det ett exempel på när RegR har bortsett från 
förarbetsuttalanden. Avgörandet handlar inte om skatt, men Bergström 
tolkar RegR:s praxis som att man använder sig av samma tolkningsprinciper 
på alla rättsområden.16 RegR ansåg i målet att ett beslut om att fastställa en 
detaljplan stred mot lagtextens ordalydelse, trots att det i förarbetena till 
lagtexten angivits att just det ingrepp som det var fråga om i målet, inte 
stred mot den aktuella regeln. I RÅ 1993 not 683 menade RegR att man inte 
bör frångå lagtextens ordalydelse ens till den skattskyldiges fördel. I RÅ 
1999 ref 62 konstaterade RegR att motsägelser fanns i lagtexten, men att 
den inte gav utrymme för en tillämpning enligt förarbetenas motiv bakom 
lagstiftningen. Tjernberg har kritiserat avgörandet, då han anser att man gick 
för långt i den strikta tolkningen av ordalydelsen. Enligt Tjernberg borde 
man ha kunnat söka ledning i motiven till lagen, då det fanns 
förarbetsuttalanden som behandlade den aktuella frågan. Han anser även att 
ett alternativ hade varit att se regeln i sitt rättsliga sammanhang, vilket enligt 
Tjernberg hade lett till det motsatta resultatet.17

                                                 
12 Se t ex Bergström 1987, s 16, och Hultqvist 1995, s 182 f. 
13 Hultqvist 1995, s 347. 
14 Se bl a Tjernberg SN 2003, s 15. 
15 Se bl a Hultqvist 1995, s 74, 122 samt 332. 
16 Bergström SN 1997, s 351. 
17 Tjernberg SN 2003, s 19. 
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   Den rådande uppfattningen i doktrin är att bedömningen av om 
förarbetena står i strid med lagtexten bör ske genom en objektiv tolkning av 
lagtexten. En objektiv tolkning innebär en tolkning efter ordalydelsen i 
lagtexten. Lagregeln bör även alltid läsas i sitt sammanhang, enligt 
Hultqvist. Tjernberg instämmer i detta.18 Systematiken i stort, och andra i 
lagen förekommande föreskrifter ger den aktuella bestämmelsen en rättslig 
kontext, av vilken man kan få en bild över hur det är tänkt att den aktuella 
regeln ska fungera.  
   Enligt Hultqvist bör en lagregels allmänna syften bara tillmätas betydelse 
för att förstå det sammanhang som bestämmelsen verkar i. Annars riskerar 
man att normer härleds direkt ur förarbetena, vilket strider mot 
föreskriftskravet.19 Riksdagen får besluta om skatt, men detta får bara ske 
genom meddelande av föreskrifter. Därför kan man inte härleda normer 
endast ur riksdagens vilja uttryckt i förarbetena, skriver Hultqvist. De 
enskilda ledamöterna har dessutom sannolikt bara kännedom om lagens 
allmänna syfte och rättspolitiska inriktning, och inte om specifika 
uttalanden.20

   Tjernberg anser att objektivitetsprincipen, vilken kommer till uttryck i RF 
9 kap 1§, utgör ett hinder för att man behandlar de fall då tolkningen skulle 
leda till en fördel för den skattskyldige annorlunda, mot de fall då 
tolkningen skulle leda till en nackdel för den skattskyldige.21 Påhlsson för 
ett resonemang om vad han kallar legalitetsprincipens andra sida. Han 
menar att det följer av legalitetsprincipen att skattebeslut inte får fattas utan 
stöd i lag, även när det lättar skattebördorna för den skattskyldige. 
Tolkningen av skattelagtext ska alltså, enligt Påhlssons mening, ske på 
samma sätt oavsett om det är till nackdel eller till fördel för den enskilde. 
Han menar, precis som Tjernberg, att detta även följer av 
objektivitetsprincipen.22

3.2.1 Redaktionella fel i lagtexten    
Trots att man inte ska ta någon hänsyn till förarbetena om de strider mot 
lagtexten, så finns den uppfattningen i doktrin att när man har anledning att 
anse att lagstiftarens vilja blivit illa uttryckt, genom ett redaktionellt fel i 
lagtexten, så bör lagtexten inte ha företräde.23 Kjellgren, Tjernberg och 
Welinder delar uppfattningen om att när en redaktionell felaktighet är så 
uppenbar att det inbjuder de skattskyldiga att medvetet utnyttja felet i 
skatteplaneringssyfte, så bör man kunna söka ledning i förarbetena. Detta 
även om innehållet i dem strider mot lagtextens ordalydelse.24 
Förutsebarhetsaspekten bör, enligt Tjernberg, i dessa fall inte vara ett lika 
hållbart argument för strikt lagtolkning.25 Tjernberg menar vidare att 

                                                 
18 Hultqvist 1995, s 335, och Tjernberg SN 2003, s 18. 
19 Hultqvist 1995, s 340 f. 
20 Hultqvist 1995, s 338. 
21 Tjernberg SN 2003, s 19 ff. 
22 Påhlsson 1995, s 135 f. 
23 Welinder SST 1953, s 87 f, och Sandström SST 1952, s 243. 
24 Kellgren 1997, s 59; Tjernberg SN 2003, s 16 och 22; Welinder SST 1953, s 87 f. 
25 Tjernberg 1999, s 36. 
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legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen inte hindrar att man frångår 
lagtextens ordalydelse, vare sig det är till nackdel eller till fördel för den 
skattskyldige, i de fall då lagtexten innehåller uppenbara felformuleringar.26 
Hultqvist å sin sida, anser att RegR:s ställningstagande i RÅ 85 1:85 och 
RÅ 1992 ref 60 visar att RegR är ovillig att rätta till lagstiftningsmisstag 
genom att avvika från en föreskriftsbunden rättstillämpning, men att man i 
stället försöker lösa dessa problem inom ramen för lagtolkningen.27 Leder 
en strikt tillämpning till uppseendeväckande resultat, borde hänsyn kunna 
tas till billighetsskäl, men det måste vara fråga om mycket extraordinära 
skäl för detta.28 Med hänsynstaganden till billighetsskäl avses 
hänsynstagande till domarens fria bedömning med avsikt att få en, efter 
rättskänslan anpassad, lösning i ett konkret fall, utan hänsynstagande till 
lagtextens ordalydelse. Hultqvist anser dock att det finns goda skäl för att 
låta det allmänna bära ansvaret för misstag i lagstiftningen, för att inte låta 
den enskilde lida rättsförluster av lagen, men även för att upprätthålla ett 
kvalitetskrav på lagstiftningen.29

   Det föreligger inte full klarhet i praxis över hur RegR gör sina 
bedömningar om vad som är att anse som redaktionella fel i lagtexten, om 
man kan tänka sig att frångå ordalydelsen, och vilken vikt man lägger vid 
förarbetsuttalandena efter att ha konstaterat ett fel. Ett exempel på där RegR 
har frångått lagtextens ordalydelse till fördel för den skattskyldige är RÅ 
1995 not 84. Den aktuella regeln var tillämplig enligt sin ordalydelse, men 
då RegR inte ansåg att det var förenligt med lagstiftningens grunder att 
tillämpa regeln enligt dess ordalydelse, frångick man ordalydelsen. 
Tjernberg tolkar avgörandet som att RegR ansåg att en strikt tolkning av 
lagtextens ordalydelse skulle ha lett till ett uppenbart orimligt resultat, och 
att detta var anledningen till att man frångick den.30 I RÅ 1996 ref 53, som 
slutade i ett avgörande till den skattskyldiges nackdel, ville RegR förhindra 
kringgåendet av syftet med den aktuella regeln. Därför ansåg RegR att 
avstående av hyresrätt mot ersättning var att betrakta som en avyttring av 
hyresrätten, trots att det civilrättsligt inte var fråga om det. Avgörandet i RÅ 
1974 A not 850 utgör ytterligare ett exempel då RegR har frångått 
ordalydelsen. RegR menade där att det fanns ett klart redaktionsfel, vilket 
man kunde se om man jämförde lagtexten med förarbetena. RegR uttalade 
dessutom att felet borde ha upptäckts även utan en jämförelse med 
förarbetena.  
   Det finns exempel på fall då redaktionella fel har förekommit i lagen, men 
då RegR ändå inte har velat frångå lagtexten. I ett avgörande, som dock har 
många år på nacken, RÅ 1961 ref 26, gjorde RegR bedömningen att ett 
redaktionsfel fanns i lagtexten. Trots det ville man inte använda sig av 
motiven bakom regeln. Bergström har tolkat avgörandet som att 
anledningen till utgången i målet var att det var svårt för den skattskyldige 
att upptäcka felet, då lagtexten framstod som begriplig.31 I RÅ 1999 ref 49 

                                                 
26 Tjernberg, SN 2003, s 22. 
27 Hultqvist 1995, s 111. 
28 Hultqvist 1995, s 65. 
29 Hultqvist 1995, s 111. 
30 Tjernberg SN 2003, s 20 f. 
31 Bergström 1978, s 70. 
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ansåg RegR att det förelåg en lagstiftningsmiss. Majoriteten av ledamöterna 
ansåg dock att rättssäkerhetsskäl talade så mycket emot ett frångående av 
ordalydelsen till den skattskyldiges nackdel, att ett frångående av lagtexten 
inte kunde ske. 

3.2.2 Oklarheter i lagtexten    
Det är en allmän uppfattning att man vid en oklar lagtext bör kunna ta stor 
hänsyn till förarbetena, så länge dessa inte strider mot lagtextens 
ordalydelse.32 Bergström anser dock att man bör tolka förarbetena kritiskt, 
särskilt när det gäller uttalanden som har brister i en eller annan form.33     
   Bergström räknar upp ett antal avgöranden från år 2000, av vilka han drar 
slutsatsen att förarbetsuttalanden, som inte står i strid med lagens 
ordalydelse, regelmässigt följs av RegR.34  RegR har dock, under senare tid, 
enligt Bergströms tolkning av ett par andra domar, visat en ovillighet att ta 
hänsyn till enskilda förarbetsuttalanden.35 I stället för att ta hänsyn till 
enskilda uttalanden har man prövat dessa mot de mer allmänna syftena 
bakom lagen. Tjernberg tolkar också utvecklingen på detta vis.36  
   I RÅ 1993 ref 57 ansåg RegR att förarbetsuttalandena stod i strid med den 
innebörd man först fastställt med en systematisk och ändamålsenlig 
tolkning. Av den anledningen gav man inte förarbetsuttalandena någon 
betydelse. I RÅ 1994 ref 31 tog RegR inte hänsyn till ett uttalande av 
departementschefen avseende en specifik, och i målet aktuell, fråga, då 
uttalandet inte stämde överens med de mer allmänna syftena till den aktuella 
lagregleringen. Man menade också att det specifika uttalandet bara kunde 
ges betydelse om det i objektivt hänseende fanns fog för en sådan tolkning, 
vilket man ansåg att det inte fanns. RÅ 1996 ref 101 är ytterligare ett 
exempel på då RegR kritiskt har granskat ett förarbetsuttalande. I 
avgörandet var lagtexten obestämd gällande den aktuella frågan. RegR tog 
dock ingen hänsyn till det detaljerade förarbetsuttalandet som behandlade 
den aktuella frågan, utan gick på lagregleringens övergripande syfte.   
   Hultqvist är av den uppfattningen att oklarheter i lagtexten bara får lösas 
inom ramen för den objektiva lagtolkningen. Kan man inte lösa oklarheten 
på det sättet, så får man helt enkelt ge vika för föreskriftskravet. Grundlagen 
måste följas, och föreskriftskravet är enligt Hultqvist grundlagsstadgat (se 
mer om detta resonemang nedan under 4.2.).37    
   Tjernberg framhåller att det är svårt att fastställa en måttstock för 
bedömningen över om en lagtext är entydig eller ej.38 För en person kan 
lagtexten verka entydig, och för en annan kan den tvärtom verka oklar. Den 
bedömningen ligger helt på uppfattningen hos de enskilda ledamöterna i 
domstolen. Detta är RÅ 85 1:85 ett exempel på. Ledamöterna i RegR 
uttalade där samstämmigt att en entydig lagtext ska tillämpas efter 

                                                 
32 Se bl a Bergström 1987, s 19, och Tjernberg 1999, s 43. 
33 Bergström 1987, s 17. 
34 Bergström nämner RÅ 2000 ref 23, 26, 43 och 45. Bergström SN 2003, s 7. 
35 RÅ 2002 ref 15 och RÅ 2002 ref 21. 
36 Tjernberg, Fåmansaktiebolag 1999, s 44 f. 
37 Hultqvist 1995, s 111. 
38 Tjernberg SN 2003, s 17. 
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ordalydelsen, även om den inte står i överensstämmelse med motiven till 
lagen. Minoriteten fann sedan att förarbetsuttalandena stred mot 
ordalydelsen i lagtexten, medan majoriteten i stället fann att 
förarbetsuttalandena inte stod i strid med lagtexten. Lagen tolkades därmed i 
enlighet med förarbetsuttalandena. Hultqvist pekar också på svårigheten att 
dra en gräns mellan en tolkning av en lagtext som håller sig inom 
bestämmelsens tolkningsområde, och en normkonstruktion som hamnar 
utanför det område som bestämmelsen ger stöd för. Han menar att detta helt 
enkelt är en argumentationsfråga.39

 
 

                                                 
39 Hultqvist 1995, s 332 f. 
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4 Rättsprinciper 

4.1 Rättsprincipers betydelse för 
tolkningen av gällande rätt 

Peczenik beskriver skillnaden mellan en princip och en regel. Han skriver 
att om man befinner sig i en situation som normeras av en regel, så finns det 
bara två möjligheter: antingen så följer man regeln eller så följer man den 
inte. Regeln uppställer en gräns, som är vag eller klar, mellan det påbjudna 
och det icke påbjudna, det förbjudna och det icke förbjudna. Om en 
handling befinner sig på gränsens rätta sida, så är påbudet eller förbudet 
åtlytt, oavsett hur nära gränsen handlingen kan sägas ligga. En princip, 
däremot, kvalificerar en handling som mer eller mindre bra. Kvalifikationen 
är således möjlig att gradera.40 Gällande skillnaden mellan reglers och 
principers giltighetsgrunder skriver Dworkin att en rättsregel gäller tack 
vare sitt ursprung, exempelvis därför att riksdagen har stiftat den. En 
princip, däremot, gäller därför att två villkor samtidigt uppfylls. Det ena 
villkoret är att principen passar lagar, prejudikat, och andra rättskällor väl. 
Det andra villkoret är att principen uttrycker juristers och allmänhetens 
föreställningar om riktighet, rättvisa eller någon annan dimension av 
etiken.41

   En relevant fråga att ställa är om principer utan uttryckligt lagstöd kan ha 
betydelse för tolkningen av skattereglerna, och inte bara vid utformningen 
av dessa regler. Principiella resonemang kan troligen, enligt vad som 
framkom av det förra avsnittet, bara ha betydelse för rättstillämpningen 
inom lagtextens tillämpningsområde. När det gäller tolkningen av oklara 
skatteregler skulle man, enligt Tjernberg, kunna tänka sig att även 
principiella resonemang kan få betydelse, under förutsättning att det inte 
innebär att man går utanför lagtextens objektiva innebörd.42  
   Persson Österman skriver att förutsebarheten blir bättre om domaren har 
mindre möjlighet att använda allmänna rättsgrundsatser i sin tolkning av 
lagtexten. När det inte finns klara lagregler eller andra rättskällor för att lösa 
ett problem behövs dock, enligt Persson Österman, en realistisk 
tolkningsmöjlighet, då det kan skapa enhetlighet i rättstillämpningen.43 
Persson Österman menar att om det rättsliga materialet är splittrat, såsom 
han menar att skatterätten är, så är det svårt att hävda en allmän princip vid 
lagtolkningen. Han anför att det är ovanligt att RegR använder sig av 
principiella resonemang vid lagtolkningen, men att det undantagsvis har 
hänt.44 Enligt Persson Österman är en nödvändig förutsättning för att en 

                                                 
40 Peczenik 1995, s 450. 
41 Dworkin 1977, s 40 och 340. 
42 Tjernberg 1999, s 46. 
43 Persson Österman 1997, s 60 ff. 
44 Persson Österman nämner bl a RÅ 1988 ref 29, RÅ 1988 ref 119 samt RÅ 1996 ref 48. 
Persson Österman 1997, s 63 f. 
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princip ska få betydelse för rättstillämpningen att de skäl som ligger bakom 
principen är övertygande. Det ska även kunna visas att dessa skäl har utgjort 
grunden till utformningen av rättsreglerna, och till viss del även styrt praxis. 
När dessa kriterier är uppfyllda, borde ett principiellt resonemang kunna 
föras vid tolkningen av en lagtext, menar Persson Österman.45

 

4.2 Legalitetsprincipen – kravet på 
föreskriftsbunden lagtolkning och 
kravet på förutsebarhet 

RF 1 kap1 § st 3 stadgar målsättningen att den offentliga makten ska utövas 
under lagarna. I enlighet med RF 1 kap 4 § samt 8 kap 3 och 5 § § är det 
riksdagens lagstiftning som skatteplikten grundar sig på. För skatterättens 
del har legalitetsprincipen, enligt Hultqvist, givits den innebörden att 
skattskyldighet ska framgå av föreskrifter som meddelats genom lag.46 När 
man talar om legalitetsprincipen på skatterättens område, är det alltså kravet 
på föreskriftsbunden beskattning man talar om.   
   Bergström skriver att legalitetsprincipen på lagstiftarnivå innebär att 
ingrepp måste ske med stöd av lag, samtidigt som lagtexten ska vara 
tillräckligt begriplig och därmed förutsebar för den enskilde. På 
rättstillämparnivå anser han att den innebär att rättstillämpningen ska vara 
förutsebar för den enskilde. Den ska vara förutsebar på det sättet att 
rättstillämparen inte ska gå in och rätta till brister i lagen genom extensiv, 
analog eller reducerande tolkning.47    
   Hultqvist ställer frågan om föreskriftskravet har stöd direkt i grundlagen, 
eller om det endast är en av rättssäkerhetsskäl eftersträvansvärd 
målsättning.48 Hultqvist hävdar att en hänvisning till RF 8 kap 3 § inte är 
tillräckligt för att föreskriftskravet ska anses ha stöd i grundlagen, då regeln 
inte ger svar på de argument som kan föras mot ett föreskriftskrav.49 Ett av 
dessa argument är likhetshänsyn, som talar emot en föreskriftsbunden 
beskattning, eftersom likabehandling kräver ett friare förhållningssätt 
gentemot skattelagstiftningen. Likformighetsargument kan, enligt Hultqvist, 
inte användas för att korrigera innehållet i skattereglerna, då detta skulle 
innebära att man åsidosätter de grunder som riksdagen har beslutat att den 
aktuella regeln ska grundas på. Dessa grunder kan bestå av helt andra 
hänsyn, som man i det speciella fallet har bedömt vara viktigare än ett 
hänsynstagande till likformighet.50 Av detta skäl måste, enligt Hultqvist, 
likhetssträvandena underordnas föreskrifterna. Metoden att söka 
likformighet inom ramen för tolkningen av föreskrifterna kan däremot 

                                                 
45 Persson Österman 1997, s 65. 
46 Hultqvist 1995, s 73. 
47 Bergström 1987, s 15. 
48 Hultqvist 1995, s 74 f. 
49 Hultqvist 1995, s 74 samt 92. 
50 Hultqvist 1995, s 106 f. 
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förenas med kompetensfördelningen av lagstiftarmakten, samt med 
föreskriftskravet.51  
   Hultqvist antar att kravet på saklighet och objektivitet i RF 1 kap 9 § 
främst är inriktat på bedömningen av de faktiska omständigheterna, och inte 
på hur tolkningen av bestämmelserna ska ske, då kravet enligt Hultqvist 
handlar om att lika fall ska behandlas lika, under förutsättning att 
omständigheterna är likartade.52 Av den anledningen utgör inte heller RF 1 
kap 9 § ett hinder mot att det skulle finnas ett föreskriftskrav för beskattning 
i grundlagen. 
   RF 2 kap 10 § st 2 har som uttalat syfte att förbjuda att skattelag görs 
retroaktiv. Av ordalydelsen i lagtexten framgår även att det är förbjudet att 
beskatta utan stöd av föreskrift: ”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i 
vidare mån än som följer av föreskrift…” Hultqvist skriver att den primära 
avsikten med denna regel var att lagstifta om ett förbud mot retroaktiva 
skatteregler, men att det vid utformningen av regeln, att döma av den lagtext 
som valdes, var underförstått att det krävs ett föreskriftsstöd för beskattning. 
Detta pekar starkt på att föreskriftskravet har stöd i grundlagen, menar 
Hultqvist.53  
   Hultqvist nämnder vidare RÅ 1989 ref 57, och menar att detta avgörande 
utgör ett stöd för att föreskriftskravet har vunnit insteg i RegR:s praxis. 
Minoriteten i avgörandet hävdade föreskriftskravet som en självklarhet, och 
inte heller majoriteten förnekade att denna princip skulle gälla, även om det 
förelåg oenighet om andra saker mellan majoriteten och minoriteten i 
domstolen.  
   Det viktigaste skälet för att hävda att det finns lagstöd för 
legalitetsprincipen på skatterättens område är alltså rättssäkerhet, i form av 
förutsebarhet för den skattskyldige. Det säger sig självt att den skattskyldige 
måste kunna förutse om, och i så fall hur, beskattning kommer att ske. Om 
beskattning tillåts komma som en överraskning blir det omöjligt att planera 
ekonomin. Där kommer kravet på en föreskriftsbunden rättstillämpning in. 
Kravet innebär att de skattskyldiga i möjligaste mån ska kunna utläsa ur 
lagtexten hur beskattningen kommer att ske, samt att de också kan lita på att 
rättstillämparen tolkar dessa regler på, för den skattskyldige, förutsebart sätt.  

4.3 Likabehandlingsprincipen 
Principen om likabehandling, alternativt likformighetsprincipen, innebär att 
lika fall ska bedömas lika, det vill säga att personer med samma faktiska 
inkomst ska betala samma skatt. Det handlar således om att undvika att 
behandla vissa skattskyldiga diskriminerande. Påhlsson definierar principen 
som en allmänt spridd föreställning baserad på en etisk tankegång om 
förutsättningar för rättvisa och rättssäkerhet.54

   Likabehandlingsprincipen har betydelse både vid utformningen av rätten 
och vid rättstillämpningen. Vid rättstillämpningen kan principen beaktas 

                                                 
51 Hultqvist 1995, s 109. 
52 Hultqvist 1995, s 107. 
53 Hultqvist 1995, s 102 f, 106 samt 113. 
54 Påhlsson 2007, s 35. 
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inom ramen för lagtextens innebörd, under förutsättning att den aktuella 
lagregeln har stiftats bland annat med syftet att ta hänsyn till 
likabehandlingsprincipen, samt att detta syfte har kommit till uttryck i 
förarbetena bakom lagen. När man lagstiftar innebär detta att man strävar 
efter att lika fall ska bedömas lika.  
   Principen har ofta varit ett viktigt motiv till lagstiftningen, men har ibland 
fått stå tillbaka vid utformningen av lagen, då helt likformiga regler kan bli 
svårtillämpade. I stället har man velat utforma enklare och mer lättillämpade 
regler, med schablonmässiga inslag. I de fall lagen innehåller olikheter som 
grundar sig på exempelvis politiska överväganden, eller på en önskan om att 
ha lättillämpade regler, bör man inte, skriver Lodin m fl, genom att ta 
hänsyn till likabehandlingsprincipen, justera skattelagstiftningen vid 
rättstillämpningen.55

   Likabehandlingsprincipens betydelse vid rättstillämpningen regleras i 
grundlagen, RF 1 kap 9 §. Denna regel är även ett uttryck för 
objektivitetsprincipen. Enligt regeln ska domstolar och 
förvaltningsmyndigheter, och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen, i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen, 
samt iaktta saklighet och opartiskhet. Påhlsson tolkar RF 1 kap 9 § som att 
likhetsprincipen i skatterätten innebär att domstolarna och SKV måste 
säkerställa att sådana jämförbara fall som likställs av lagstiftaren inte blir 
föremål för olikbehandling i rättstillämpningen. Han anför att 
likhetsprincipen av den anledningen har stor relevans vid lagtolkningen, då 
rättstillämparen måste fastslå om lagstiftaren har behandlat två typer av fall 
lika eller ej. Påhlsson tillägger att för SKV:s del gäller likhetskravet inte 
bara för beslut i enskilda ärenden, då likhetsstadgandet i RF 1 kap 9 § även 
omfattar verkets regelgivning i form av allmänna råd. SKV följer ju dessa 
råd i sin beskattning.56

                                                 
55 Lodin m fl 2007, s 36 f. 
56 Påhlsson 2007, s 41 f. 
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5 Förmåner till aktieägare 

5.1 Vad utgör en ”förmån” och under vilka 
förutsättningar ska 
förmånsbeskattning ske? 

5.1.1 Lagstödet för beskattning av förmåner 
Grunderna för beskattning av förmåner finns i IL 11 kap 1 § samt i 42 kap 1 
§. Regeln i 11 kap 1 § anger att löner, förmåner och andra inkomster som 
erhålls på grund av tjänst ska beskattas som intäkt i inkomstslaget tjänst. 
Bestämmelsen i 42 kap 1 § reglerar att utdelningar och andra inkomster på 
grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt i inkomstslaget 
kapital. Dessa regler är det enda lagstöd som finns för beskattning av 
förmåner, och de är i allra högsta grad allmänt utformade. Detta lämnar 
vissa oklarheter rörande förutsättningarna för förmånsbeskattning. Dessa 
”hål” i lagen får man fylla i med hjälp av de sekundära rättskällorna. 

5.1.2 Ekonomiskt värde lämnar bolaget 
En nödvändig förutsättning för att en förmån ska anses föreligga är att ett 
ekonomiskt värde lämnar bolaget, skriver Tjernberg. Ett ekonomiskt värde 
kan lämna bolaget på många olika sätt, men bedömningen ska ske efter en 
jämförelse med vad som vore affärsmässigt motiverat. Om bolaget säljer en 
tillgång till bokfört värde, så anses enligt civilrätten att inget värde har 
lämnat bolaget. Skatterättsligt tar man dock hänsyn till att bolaget därmed 
har gjort sig av med möjligheten att i framtiden erhålla en beskattningsbar 
inkomst på försäljning av tillgången. Därför ska, enligt Tjernberg, den 
skatterättsliga bedömningen av om ett värde har lämnat bolaget ske genom 
en jämförelse med tillgångens marknadsmässiga värde.57  

5.1.3 Förmån från annan än 
aktiebolaget/arbetsgivaren    

Det krävs enligt praxis inte att förmånen har erhållits direkt från 
bolaget/arbetsgivaren, utan det räcker med att bolaget/arbetsgivaren på 
något sätt har medverkat till förmånen, eller att det har funnits en 
intressegemenskap mellan bolaget och den som givit förmånen. Ett exempel 
på detta är RÅ 1990 ref 15, där en person ägde alla aktier i ett bolag, där han 
också var anställd som läkare. Personen var dessutom styrelseledamot i en 
stiftelse, som ägde ett fritidshus. Personen beskattades för bostadsförmån 
som han åtnjutit, då förmånen ansågs ha utgått för personens arbete som 
                                                 
57 Tjernberg 2006, s 117. 
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läkare i bolaget. Detta grundade sig på den föreliggande 
intressegemenskapen mellan bolaget och stiftelsen. RÅ 1996 ref 16 är ett 
exempel på att förmånen inte behöver ha erhållits från aktieägarens bolag 
för att förmånsbeskattning ska bli aktuellt. I detta fall beslutade RegR att 
beskattning skulle ske, på grund av ett köp av en bil till underpris från ett 
leasingbolag. Leasingbolaget hade tidigare hyrt ut samma bil till den 
förmånsbeskattade mannens fåmansbolag, och det låga priset ansågs 
betingat av det tidigare leasingavtalet mellan fåmansbolaget och 
leasingföretaget. På grund av det skulle förmånsbeskattning ske. 

5.1.4 Faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt 
och tidpunkt för beskattning 

En viktig fråga är om det för beskattning av en förmån krävs att den 
skattskyldige faktiskt har utnyttjat förmånen, eller om det räcker med att den 
skattskyldige har haft möjlighet att fritt disponera förmånen för att 
förmånsbeskattning ska ske.  
   Vad gäller beskattningstidpunkten för inkomst i inkomstslaget tjänst 
stadgas det i IL 10 kap 8 § att denna ska beskattas när den kan disponeras 
eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. Enligt IL 41 kap 
8 § inträder skattskyldigheten för inkomst i inkomstslaget kapital det 
beskattningsår då inkomsten kan disponeras. En utdelning ska vidare tas upp 
av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras, enligt IL 42 kap 
12 §. Av lagtexten kan man alltså inte utläsa om det krävs ett faktiskt 
nyttjande, eller om det räcker med en möjlighet att disponera förmånen för 
att beskattning ska ske. Svaret på frågan måste därför utläsas ur andra 
rättskällor.  
   Regeringen uttalade i propositionen till IL 10 kap 8 § att beskattning i 
vissa fall ska ske när förmånens adressat på något sätt får inflytande eller 
bestämmanderätten över förmånens användande eller utnyttjande. I andra 
fall ska beskattning i stället ske först vid det faktiska utnyttjandet eller 
användandet av förmånen.58 I propositionen till slopandet av stoppreglerna 
uttalade regeringen att när det gäller ett fåmansbolags anskaffning av dyrare 
egendom, till exempel båtar och fjällstugor, så ska förmånsbeskattningen av 
fåmansföretagaren ske för dispositionsrätten till den aktuella förmånen.59 
Ett faktiskt nyttjande är alltså, enligt regeringens uppfattning, inte en 
förutsättning för att förmånsbeskattning ska kunna ske. Tjernberg har 
kritiserat detta sistnämnda uttalande. Han menar att det är anmärkningsvärt 
att regeringen, i en allmän motivering i ett förslag till lagstiftning, gav klara 
direktiv om hur myndigheter och domstolar ska tillämpa andra regler, än de 
regler som förslaget berörde. Därför anser Tjernberg att detta uttalande inte 
innebär ett stöd för att beskatta fåmansföretagare för dispositionsrätten till 
förmåner.60

   För bilförmån finns det specialregler för beskattningen. Om den 
skattskyldige haft bilförmån endast i ringa omfattning, ska förmånen inte 

                                                 
58 Prop 1993/94:90, s 82. 
59 Prop 1999/2000:15, s 60. Se liknande uttalanden på s 58 och 70. 
60 Tjernberg SN 2000, s 184. 
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beskattas, enligt IL 61 kap 11 § st 2. I propositionen till denna regel 
definierades uttrycket ringa omfattning som ett fåtal användningstillfällen 
av bilen per år, med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil.61 I RÅ 
80 1:27 beskattades en delägare i ett aktiebolag inte för bilförmån, därför att 
bilen stod avställd och registrerad på bolaget, att bilen bara fick användas 
för prov- och demonstrationskörning, samt att delägaren hade en egen 
privatägd bil. I RÅ 1992 ref 191 var det ostridigt att en 
fåmansföretagsledare inte hade kunnat utnyttja sitt bolags bil privat. RegR 
fastslog att endast möjligheten att disponera bilen privat inte var tillräckligt 
för att förmånsbeskattning skulle ske.  
   I ett avgörande från KamR i Stockholm blev en ägare till ett aktiebolag 
beskattad för förmånen bestående av dispositionsrätten till en av bolaget ägd 
och avställd motorcykel.62 KamR avvisade LänR:s försök att analogt 
tillämpa vad som gäller för beskattning av bilförmån, det vill säga 
beskattning efter det faktiska privata användandet. I KamR:s dom gav man 
dock ingen motivering till varför ett faktiskt nyttjande inte krävdes för att 
beskattning skulle bli aktuellt.  
   Frågan vad som gäller för beskattning av övriga typer av förmåner 
kvarstår. Avgörandet i RÅ 1992 ref 108 ger ledning. I målet 
förmånsbeskattades en anställd inte för förmån av fri lunch. Hennes 
arbetsgivare bjöd varje dag de anställda på lunch, bestående av 
husmanskost. Kvinnan var dock vegetarian och utnyttjade därför inte 
förmånen och detta faktum gjorde att RegR inte ansåg att det fanns någon 
grund för beskattning. Denna dom talar alltså för att det krävs ett faktiskt 
nyttjande av den aktuella förmånen för att förmånsbeskattning ska bli 
aktuellt. 
   Svaret på frågan huruvida förmånsbeskattning kräver ett faktiskt 
utnyttjande av förmånen stannar dock inte här. SKV har i en skrivelse uttalat 
att förmånsbeskattning ska ske för dispositionsrätten i de fall då 
beskattningen avser en tillgång som inte har någon naturlig koppling till 
bolaget, exempelvis en båt eller ett fritidshus, och då den som ska beskattas 
är en delägare i en företagsledande ställning. Detta eftersom sådana personer 
ofta har inflytande eller bestämmanderätten över tillgångens användning.63   
   RegR:s avgörande i RÅ 2002 ref 53 visar att RegR är av samma 
uppfattning som SKV. Avgörandet gällde förmånsbeskattning för förmån av 
fritidsbostad. En delägare, och tillika företagsledare i ett fåmansaktiebolag 
som utförde konsulttjänster, eftertaxerades för förmån av en fritidsbostad för 
två olika beskattningsår. Bostaden var en av tre bostäder, belägna på en 
fastighet i Oskarshamn, som ägdes av bolaget. Den skattskyldiga kvinnan 
bodde och arbetade i Stockholm. Huruvida hon faktiskt hade utnyttjat 
förmånen var helt oväsentligt för beskattningen, då RegR ansåg att det var 
den fria dispositionsmöjligheten till fritidshuset som beskattningen skulle 
grunda sig på. RegR yttrade att bestämmelserna om beskattning av 
bostadsförmån skiljer sig från dem om bilförmån, och att en bostadsförmån 
av det aktuella slaget främst karaktäriseras av en fri dispositionsrätt till 
fritidshuset. SKV fick igenom sitt yrkande om förmånsbeskattning för 
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dispositionsrätten avseende sexton veckor per år. RegR kommenterade att 
förmånsvärdet i varje fall inte var lägre än Skatteverkets beräkning, men 
gjorde ingen närmare prövning av det. Värderingen skedde till vad SKV 
bedömde motsvara marknadsvärdet, som var olika högt för högsäsong och 
för övrig tid. RegR uttalade att om den skattskyldige gör sannolikt att 
dispositionsrätten har varit inskränkt i något avseende, exempelvis genom 
att bostaden varit uthyrd under en viss tid, så bör förmånsvärdet kunna sättas 
ner i motsvarande omfattning. Det fanns i det här fallet inga omständigheter 
som talade för en sådan nedsättning av förmånsvärdet. Bolaget skulle via en 
turistförening hyra ut fastigheten, men detta hade inte hade lyckats någon 
gång under de två aktuella beskattningsåren. Denna dom klarlägger att 
dispositionsrätten räcker för beskattning, i varje fall när det gäller 
förmånsbeskattning av en delägare och tillika företagsledare i ett 
fåmansaktiebolag, för förmånen av ett fritidshus. 
   För att kunna peka på olika exempel ur verkligheten i uppsatsens 
analysdel, vill jag i sammanhanget även nämna en underrättsdom där 
dispositionsrätten till egendom tillhörande det aktuella bolaget har 
förmånsbeskattats hos en aktiebolagsägare med det bestämmande 
inflytandet över egendomen. KamR i Göteborg har avgjort ett mål där 
dispositionsrätten till en segelbåt förmånsbeskattades.64 Ett aktiebolag köpte 
in en segelbåt och hyrde sedan ut båten via ett båtuthyrningsföretag. Bolaget 
avtalade med båtuthyrningsföretaget om att företagsledaren och tillika 
aktiebolagsägaren bara fick använda båten mot betalning under 
avtalsperioden. En företrädare för båtuthyrningsföretaget vittnade trots det 
om att de båtägare som tecknade förmedlingsavtal med dem hade kunnat 
använda sina båtar gratis under den tid båtarna inte var uthyrda. KamR 
ansåg av den anledningen att företagsledaren kunnat disponera båten de 
dagar båten inte var uthyrd. Dispositionsrätten räckte enligt KamR för att 
beskattning skulle ske. Det intressanta i sammanhanget var att man 
grundade beskattningen av dispositionsrätten på regeringens uttalande i 
propositionen bakom slopandet av stoppreglerna. 

5.1.5 Beskattning för en klumpsumma eller 
löpande förmånsbeskattning 

Ska den skattskyldige beskattas direkt för förmånens hela värde, eller ska 
beskattning ske löpande för värdet av det privata utnyttjandet alternativt för 
dispositionsrätten?  
   Sandström och Svensson har gjort en uppdelning av olika kategorier av 
förmåner. Om företaget har betalat en privat utgift, till exempel inköp av 
mat, kläder, betalning av tidningsprenumerationer, telefon, 
medlemsavgifter, och liknande, ska den skattskyldige beskattas för hela 
värdet av förmånen direkt. Författarna anser detta, då bolagets bekostande 
av utgifterna bör jämställas med att bolaget ger delägaren utdelning, eller 
utbetalar lön till den anställde. Egendom av personlig art, som på grund av 
exempelvis egendomens nyttjande, kan antas vara till för delägarens eller 
den anställdes privata bruk ska, enligt Sandström och Svensson, 
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förmånsbeskattas vid förvärvet. Exempel på denna typ av egendom är 
kläder, smycken och sportutrustning.65 När bolaget erbjuder sådan 
egendom, är även det att jämställa med utdelning eller lön. 
   När äganderätten till en egendom går över från bolaget till en aktieägare 
eller anställd, bör förmånsbeskattningen ske när denna rätt erhålls, och inte 
löpande, anser Sandström och Svensson.66 Tjernberg skriver att den enda 
möjligheten att beskatta aktieägaren för hela anskaffningskostnaden för 
förmånen, är om man kan anse att det i själva verket är aktieägaren själv 
som har anskaffat egendomen, eller, när det har skett en införsäljning av 
egendom från aktieägaren till bolaget, då man bör anse att ett skenavtal 
föreligger. Han påpekar dock att bevisbördan för detta bör ligga på det 
allmänna.67 När bolaget accepteras som rätt ägare till egendomen, kan 
förmånsbeskattning alltså inte ske vid anskaffningen av tillgången, enligt 
nämnda författares uppfattning, utan beskattningen måste ske löpande, i takt 
med den privata användningen, eller efter den fria dispositionsrätten. 

5.1.6 Uppdelning i förmån och icke förmån 
Domstolarna är ovilliga att dela upp en förmån i en icke skattepliktig och en 
skattepliktig del. Undantag har dock gjorts, och det verkar som om en sådan 
uppdelning har accepterats av rättstillämparna när det gäller resor. När ett 
företag bekostar en resa, till exempel en studie-, kurs- eller konferensresa 
som företas av aktieägare som också är anställd i sitt bolag, krävs det för 
undvikande av förmånsbeskattning att resan objektivt sett är till nytta för 
företaget, och att inslagen av avkoppling och nöje inte är för stora. 
   RÅ 83 1:78 I och II avsåg studieresor som företagsledare och tillika 
aktieägare i fåmansföretag hade företagit. RegR uttalade att för att en sådan 
typ av resa inte ska vara skattepliktig såsom löneförmån, krävs det att den 
har varit till nytta för företaget. Innehållet i resan ska ha anknytning till 
verksamheten i bolaget, och de kunskaper och erfarenheter resan ger 
deltagaren ska ha en ekonomisk betydelse för företaget. RegR menade att ett 
direkt påvisbart ekonomiskt resultat ofta är svårt att finna, och att en 
helhetsbedömning därför ska ske utifrån resans syfte och betydelse. Det bör 
godtas att en viss tid ägnas åt nöje och avkoppling under resan, men inte om 
de inslagen förekommer i en omfattning som inte är normal för den aktuella 
typen av resa. Överväger inslagen av avkoppling och nöje ska resan 
förmånsbeskattas i sin helhet. I ett av avgörandena ansåg RegR dock att 
avkopplings- och nöjesdelen inte var så omfattande att beskattning skulle 
ske för hela resan, utan bara för den halvan av resekostnaden som inte hade 
varit till nytta för arbetsgivaren. 

5.1.7 Bevisbördan vid förmånsbeskattningen 
Huvudprincipen vid inkomstbeskattningen är att det allmänna har 
bevisbördan när det gäller intäkter. Det innebär att en enskild skattskyldig 
bara kan bli beskattad för en viss intäkt om skattemyndigheten får det att 
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framstå som sannolikt att de omständigheter som medför skatteplikt 
föreligger.  
   Denna huvudprincip gjorde RegR avsteg från i RÅ 2001 ref 22 I och II 
gällande ordinarie beskattning för förmån av bil, då RegR ansåg att en 
omvänd bevisbörda i stället ska gälla. För beskattning av bilförmån krävs att 
bilen har använts privat i mer än ringa omfattning. Enligt huvudprincipen 
ligger det alltså på skattemyndigheten att visa att den skattskyldige har 
använt bilen privat i mer än ringa omfattning. Så anser dock inte RegR att 
det ska vara. RegR fastslog i målen att det allmänna ska göra sannolikt att 
en dispositionsrätt har funnits till bilen. Detta skapar en presumtion för att 
bilen har använts i mer än ringa omfattning. För att bryta denna presumtion 
måste den skattskyldige göra sannolikt att bilen har använts privat endast i 
ringa omfattning, eller inte använts alls. Som skäl för att huvudprincipen 
inte ska gälla vid den ordinarie taxeringen gällande beskattning för 
bilförmån, anförde RegR att för att beskattningsreglerna ska fungera 
ändamålsenligt, och för att tillgodose kravet på likformighet och rättvisa vid 
taxeringen, måste avsteg göras från principen. RegR uttalade att när det 
gäller bilförmåner finns det en svårighet för andra än den skattskyldige själv 
att utreda den faktiska privata körsträckan. Om bevisbördan för 
privatkörningen bara skulle ligga på det allmänna, skulle det orsaka 
oövervinneliga utredningssvårigheter, vilket skulle göra att 
förmånsbeskattning i många fall skulle utebli, även då en sådan beskattning 
materiellt sett skulle vara befogad. Man tillade dock att förekomsten av en 
dispositionsrätt kan framstå som självklar när det är fråga om en bil som 
ingår i den skattskyldiges egen näringsverksamhet, eller tillhör ett företag i 
vilket den skattskyldige är anställd och har bestämmande inflytande i. RegR 
nämnde några exempel på omständigheter som den skattskyldige kan peka 
på, och som talar för att bilen inte har använts för privat bruk i mer än ringa 
omfattning. Några exempel man nämnde var en noggrant förd körjournal, 
hinder mot användningen av bilen under delar av beskattningsåret, vilken 
slags bil det är fråga om, bilens utrustning, omfattningen av den 
yrkesmässiga körningen, förekomsten av andra motorfordon privat och 
behovet av bil till och från arbetsplatsen. 
   I RÅ 2001 ref 22 del I var den skattskyldige delägare i ett 
kommanditbolag som bedrev rörmokeriverksamhet. RegR ansåg att den 
skattskyldige hade gjort sannolikt att bilen inte hade använts i mer än ringa 
omfattning privat, efter att ha gjort en sammantagen bedömning. De 
omständigheter man tog hänsyn till var att det bara fanns plats för en 
passagerare jämte föraren i den lätta lastbilen, då bilen var utrustad med en 
fast inredning för VVS-verksamhet, samt innehöll annan tung utrustning. 
Bilen var vidare sliten och smutsig. Den skattskyldige ägde dessutom två 
motorcyklar för privat bruk, och tillsammans med sin sambo, en personbil 
för privat bruk.  
   I RÅ 2001 ref 22 del II blev den skattskyldige, som var företagsledare och 
aktieägare i ett byggföretag, förmånsbeskattad för förmån av två bilar, då 
RegR ansåg att han inte hade gjort sannolikt att han använt bilarna privat i 
endast ringa omfattning. Det faktum att bilarna varit lastade med verktyg 
och byggmaterial för verksamheten i bolaget, och att han ägde en privat bil 
räckte inte som bevis. Som bevisning räckte inte heller det faktum att hans 
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kontor låg i anslutning till hans bostad, och att hans hustru inte körde bil till 
och från sitt arbete. RegR uttalade att det framstod som troligt att bilarna 
inte hade använts privat i någon större omfattning, men att den skattskyldige 
ändå inte lyckats göra sannolikt att privatkörningen bara skett i ringa 
omfattning. 
   De ovanstående målen gällde, som jag nämnt, den ordinarie taxeringen. I 
RÅ 2002 ref 31 slog dock RegR fast att presumtion för privat användning av 
en bil inte är tillräckligt när fråga i stället är om eftertaxering och påförande 
av skattetillägg för bilförmån. 

5.1.8 Skattefria förmåner 
Det finns vissa i IL uppräknade skattefria förmåner. Dessa skattefria 
förmåner gäller förmåner till anställda, och inte till personer som enbart är 
aktieägare, och inte utför arbete i sina bolag. Det rör sig alltså om 
personalvårdsförmåner. 
   Sådana förmåner som en arbetsgivare tillhandahåller alla sina anställda, 
och vars värde inte är mer än ringa, är skattefria för mottagaren. Dessa 
förmåner kan till exempel avse fritt kaffe, frukt och betalt gymkort, enligt IL 
11 kap 11 och 12 § §. Ytterligare ett exempel på skattefria förmåner finns i 
IL 11 kap 14 §, som stadgar att julgåvor av mindre värde till anställda och 
sedvanliga jubileumsgåvor till anställda inte ska förmånsbeskattas. Vidare 
ska minnesgåvor inte förmånsbeskattas enligt IL 11 kap 14 §. Med 
minnesgåvor menas gåvor som ges till varaktigt anställda i samband med att 
den anställde uppnår en viss ålder, eller efter en viss anställningstid, eller 
när anställningen upphör. Skattefriheten gäller dock bara vid ett 
gåvotillfälle, eller vid två, under förutsättning att den sista gåvan ges vid 
anställningens upphörande. 

5.1.9 Värdering av förmån – marknadsvärdet 
eller schablon? 

Värderingen av en förmån ska ske enligt förmånens marknadsvärde, enligt 
IL 61 kap 2 §. Regeln är tillämplig vare sig förmånen ska beskattas som lön 
eller som utdelning. Definitionen av uttrycket marknadsvärde, är enligt 61 
kap 2 § st 2 det pris den skattskyldige fått betala på orten om han själv 
skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot kontanter. Enligt 
61 kap 2 § st 3 ska, i fråga om tillgångar eller tjänster från den egna 
näringsverksamheten, marknadsvärdet avse det pris som näringsidkaren 
skulle ha fått om tillgången eller tjänsten hade bjudits ut på marknaden på 
villkor som med hänsyn till den skattskyldiges affärsmässiga situation 
framstår som naturliga. Lodin m fl anser att den definitionen på 
marknadsvärdet är den definition som bäst överensstämmer med principen 
om att förmånsbeskattningen ska grundas på den anställdes inbesparade 
levnadskostnader.68 Av det följer att förmånsbeskattning kan ske, även om 
förmånen inte har inneburit någon extra kostnad för bolaget/arbetsgivaren.  

                                                 
68 Lodin m fl 2007, s 116. 

 26



   I RÅ 1996 ref 75 hade den skattskyldige av sin arbetsgivare vunnit en resa 
till Rio de Janeiro. RegR yttrade att värderingen av förmåner ska ske 
objektivt, och att hänsyn inte ska tas till den skattskyldiges ekonomiska och 
sociala förhållanden, men att den aktuella resan skulle anses vara av en 
speciell natur. Den skattskyldige hade dessutom inte haft något inflytande 
över resans utformning. Detta gjorde sammanlagt, enligt RegR, att 
värderingen av resan skulle ske efter vad den skattskyldige hade fått för den 
om hon hade sålt resan färdigskräddad på marknaden. En beräkning efter det 
värdet fanns inte i målet, och därför återförvisades det. Tjernberg kritiserar 
målet, då han anser att RegR frångick principen att värderingen av förmåner 
ska ske objektivt. Han ställer sig tveksam till att det verkligen finns lagstöd 
för att värdera resan efter vad den skattskyldige hade fått betalt för den om 
resan hade sålts färdigskräddad på marknaden. Detta pris understiger det 
pris som resan skulle ha haft hos en researrangör, vilket är det pris som 
Tjernberg anser att man borde ha värderat resan till.69 Även Sandström och 
Svensson ifrågasätter starkt om det finns stöd för den tolkning av 61 kap 2 § 
som gjordes i avgörandet.70

   För somliga förmåner kan värderingsintyg behövas, till exempel från 
fastighetsmäklare. I RÅ 1989 ref 10 II gjordes en omfattande utredning för 
att fastställa värdet på en fastighet. Fyra värderingsutlåtanden av den 
aktuella fastighetens värde togs fram, innan RegR fastställde värdet i 
enlighet med ett utlåtande från överlantmätarmyndigheten.  
   När en förmån ska värderas till marknadsvärdet saknar företagets kostnad 
för förmånen betydelse. När det gäller förmåner som normalt inte 
tillhandahålls på marknaden, eller som på orten saknar ett tydligt pris, kan 
dock marknadsvärdet avgöras efter vad bolaget har haft för kostnad för att 
tillhandahålla förmånen i alla fall. I RÅ 1998 not 200 fastställde RegR 
förmånsvärdet av fri barnomsorg respektive fri städning till den kostnad 
som arbetsgivaren hade haft för tillhandahållandet av förmånen. Tjänsterna 
kunde inte ses som ett alternativ till den offentliga barnomsorgen, utan 
enbart som ett komplement till denna vid behov av speciallösningar i 
enskilda fall, såsom vid övertidsarbete.  
   En bostadsförmån ska enligt IL 61 kap 2 § värderas till hyrespriset för 
motsvarande bostad på orten. KamR i Sundsvall beskattade i ett avgörande 
dispositionsrätten till två fritidshus.71 Man ansåg att en fåmansföretagare 
hade haft dispositionsrätten till dessa fritidshus under ett helt år, och därför 
skulle företagaren förmånsbeskattas, i enlighet med domen i RÅ 2002 ref 
53. Då det saknades en marknad för uthyrning av fritidsbostäder på årsbasis, 
och över huvud taget för längre perioder, så gjorde domstolen vid 
värderingen efter marknadsvärdet en uppskattning av de årshyror som 
oberoende parter skulle ha kunnat enas om för likvärdiga bostäder. Det 
lägsta priset som oberoende parter skulle ha kunnat komma överens om 
skulle, enligt KamR, ha varit en hyra som täcker hyresvärdens kostnader. 
Hyresvärdens kostnader ansågs bestå av de direkta kostnaderna, plus ett 
skäligt tillägg för kapitalkostnaderna, samt kostnaderna för förslitning. 
Företagets kostnader för de båda fritidshusen fick således ligga till grund för 
                                                 
69 Tjernberg 2006, s 126. 
70 Sandström och Svensson 2006, s 172. 
71 Mål nr 2647-02. 
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värderingen av förmånen. I förarbetena till skattereformen 1990 finns stöd 
för att marknadsvärdet kan bedömas utgöras av bolagets kostnad, men bara i 
de fall som det inte finns ett marknadsvärde. Denna kostnad bör dock, enligt 
uttalandena i dessa förarbeten, bedömas vara det absolut lägsta värde som 
kan accepteras.72  
   SKV har kommit med olika förslag på hur man ska beräkna värdet av de 
typer av tillgångar som det inte finns ett regelmässigt förekommande pris, 
det vill säga ett marknadspris, för.73 Oavsett vilket sätt man väljer att 
värdera förmånen på, får man enligt SKV inte ta hänsyn till att 
marknadspriset är osäkert, exempelvis på grund av en svag konkurrens på 
orten gällande den aktuella tillgången eller tjänsten. Värderingen får, enligt 
SKV, aldrig göras till ett lägre belopp än vad som motsvarar den kostnad 
som bolaget har haft för förmånen. Värdebeständiga tillgångar bör beräknas 
enligt en formel där värdet utgår från den besparing företagaren gör genom 
att låta företaget betala. Värdet per år av förmånen bör därvid, enligt SKV, 
beräknas lägst till summan av företagets anskaffningskostnad för tillgången, 
multiplicerat med statslåneräntan vid anskaffningstidpunkten, plus en 
procent, och plus eventuella försäkringspremier och liknande årliga 
kostnader. När det gäller icke värdebeständiga tillgångar bör en bedömning 
av värdet ske från fall till fall, enligt SKV. Finns det en hyresmarknad för 
jämförbar egendom kan det tjäna som vägledning, under förutsättning att 
värdet då inte blir lägre än den kostnad bolaget har haft för tillgången. 
   Lagen reglerar att det för vissa förmåner ska ske en schablonmässig 
värdering. Schablonreglerna om värdering av bilförmån finns i IL 61 kap 5-
11 § §. Beräkningen av värdet av bilförmån ska enligt dessa tekniska regler 
ske efter en rad olika belopp och värden. I de fall då även kostnaden för 
bilens drivmedel betalas av bolaget, ska värdet av den förmånen beräknas 
enligt en särskild schablonregel. Har bilförmånen bara utnyttjats i ringa 
omfattning, ska förmånsbeskattning, som jag nämnde tidigare, inte ske över 
huvud taget, enligt IL 61 kap 11 § st 2. För värdering av kostförmån finns 
regler i IL 61 kap 3 och 4 § §. Beräkningen av värdet av en kostförmån sker 
utifrån ett schablonbelopp som består av genomsnittspriset i Sverige för en 
normal lunch. Detta belopp multipliceras sedan med ett värde som bestäms i 
lagtexten utifrån om förmånen består av kost för en hel dag, eller för en 
frukost, eller en lunch, eller en middag. Har den skattskyldige betalat något 
för förmånen, ska det schablonberäknade värdet givetvis minskas i 
motsvarande mån.     
   Vidare finns det även schablonregler för värderingen av reseförmåner i de 
fall som resmöjligheterna är förenade med inskränkande villkor. Dessa 
regler hittar man i IL 61 kap 12-14 § §, och med inskränkande villkor menas 
att resan bara får göras under vissa tider, eller på vissa avgångar, eller under 
förutsättning att det finns plats vid resans avgång, samt att villkoren är 
väsentligt sämre än för resor som säljs på den allmänna marknaden. 
Stämmer detta inte överens med den aktuella resans villkor, ska värderingen 
i stället ske enligt 61 kap 2 §.  

                                                 
72 SOU 1989:33 s 98 f, samt prop 1989/90:110 s 319 ff och 655. 
73 RSV dnr 2664-00/110. 
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5.2 Skattekonsekvenserna vid förmåner 

5.2.1 Förmånsbeskattningen av 
aktiebolagsägaren såsom förmånstagare 

Om förmånen ska anses ha utgått för tjänst i bolaget ska värdet av förmånen 
beskattas i inkomstslaget tjänst. Tjänsteinkomster beskattas progressivt vid 
den statliga taxeringen i enlighet med IL 65 kap 3 samt 5 § §. Om personens 
totala tjänsteinkomst under beskattningsåret överstiger en nedre skiktgräns, 
uttas en statlig inkomstskatt på 20 procent på den del som överstiger 
gränsen. Överstiger lönen en övre skiktgräns, uttas en statlig inkomstskatt 
om ytterligare 5 procent på den del som överstiger den övre gränsen. En 
kommunal skatt ska dessutom betalas, vilken ligger på omkring 32 procent. 
   Om förmånen inte kan anses ha utgått på grund av aktieägarens arbete i 
bolaget, ska förmånsbeskattning ske i inkomstslaget kapital. Enligt 
propositionen bakom slopandet av stoppreglerna föreligger det dock en 
presumtion för att en förmån ska tjänsteinkomstbeskattas i de fall 
aktieägaren är verksam i företaget. SKV delar denna uppfattning.74 Detta 
innebär att kapitalbeskattning för förmånsvärdet endast kan ske om 
aktiebolagsägaren inte alls har utfört arbete i företaget. I de fall som 
aktieägaren inte har varit verksam i sitt bolag innebär kapitalbeskattningen 
att beskattning ska ske precis som om en utdelning, med samma 
ekonomiska värde som förmånen, har skett. Enligt IL 65 kap 7 § är den 
statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent. I enlighet med IL 42 
kap 15 a § ska dock utdelningar på grund av aktieinnehav i onoterade bolag 
endast tas upp till fem sjättedelar, vilket innebär en faktisk skattesats på 25 
procent. 
   Det finns ingen regel inom skatterätten som ger ledning beträffande vad en 
utdelning är, så definitionen på begreppet får avgöras efter hur civilrätten 
definierar begreppet utdelning.75 Enligt ABL och utvecklad bolagsrättslig 
praxis finns det två typer av utdelning, öppen eller förtäckt. Den öppna 
vinstutdelningen kännetecknas av att man beslutat om den enligt de formella 
reglerna i ABL 18 kap, medan den förtäckta utdelningen inte beslutats enligt 
dessa regler. Även förtäckta utdelningar ska beskattas, och någon skillnad 
görs inte mellan utdelning i pengar eller i form av sakegendom. En 
utdelning kan dessutom antingen vara lovlig eller olovlig enligt ABL. En 
olovlig utdelning är en utdelning som sker utan tillräckligt täckning av det 
bundna kapitalet, ABL 17 kap 1 § p 4 samt 2 och 3 § §. Ur skattesynpunkt 
spelar det dock ingen roll om utdelningen är lovlig eller ej, eftersom den 
rådande uppfattningen är att även en olovlig utdelning ska bli föremål för 
beskattning.76  

                                                 
74 Prop 1999/2000:15, s 148 samt RSV dnr 2664-00/110. 
75 Tjernberg 1999, s 96. 
76 Se bl a Tjernberg 1999, s 97. 
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5.2.1.1 Särskild beskattning av 
fåmansaktiebolagsägare såsom förmånstagare 

Om en aktieägare, som också är verksam i sitt bolag, ska förmånsbeskattas, 
så vill personen givetvis bli beskattad i det inkomstslag som medför den 
lindrigaste skattebelastningen. I valet mellan tjänsteinkomstbeskattning och 
kapitalinkomstbeskattning, så är det kapitalinkomstbeskattningen som 
medför den lindrigaste beskattningen för den skattskyldiga, speciellt i de fall 
då personens tjänsteinkomster överstiger skiktgränsen för den statliga 
tjänsteinkomstbeskattningen. De flesta aktiebolag har en eller ett fåtal 
aktieägare. Det är givetvis lockande för dessa ägare, som ofta är verksamma 
i sitt bolag som företagsledare, att besluta om utdelningar, i stället för att ta 
ut lön ur bolaget, för att på så sätt få en lindrigare skattebelastning. De 
speciella skattereglerna för fåmansföretag är till för att förhindra detta. 
   Ett aktiebolag där fyra eller färre delägare innehar mer än 50 procent av 
rösterna för aktierna är ett fåmansföretag, IL 56 kap 2 §, under förutsättning 
att delägarna består av fysiska personer som direkt eller indirekt innehar 
andelar i bolaget, IL 56 kap 6 §. En person och hans närstående ska anses 
som en delägare, IL 56 kap 5 §. Enligt IL 57 kap 2 § ska utdelning och 
kapitalvinst på kvalificerade andelar, i den omfattning som anges i kapitlet, 
tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Med 
kvalificerad andel avses bland annat andelar i bolaget då andelsägaren eller 
någon närstående till denne under beskattningsåret eller under något av de 
fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i 
företaget, IL 57 kap 4 §. Kravet på att aktiebolagsägaren ska ha varit 
verksam i betydande omfattning i bolaget förklarades i propositionen till 
regeln som att kravet alltid ska vara uppfyllt när arbetsinsatserna har haft 
stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.77 Är aktieägaren 
företagsledare är således denna förutsättning uppfylld. Det behöver inte vara 
fråga om ett heltidsarbete. Det är med andra ord fråga om att det är 
kvaliteten, och inte kvantiteten på arbetsinsatserna som gör att en aktieägare 
i viss mån ska förmånsbeskattas enligt de skattesatser som gäller för 
inkomstslaget tjänst, i stället för enligt de skattesatser som gäller för 
beskattning för utdelning på aktier. 

5.2.1.2 Beskattning av aktiebolagsägaren vid förmån 
till annan 

Hur ska beskattningen ske, och vem ska beskattas när en annan person än 
aktieägaren, som är eller inte är verksam i sitt bolag, erhåller en förmån? En 
uppfattning som länge har funnits i doktrin är att sådana värdeöverföringar i 
första hand ska anses äga rum till aktieägaren, och sedan av aktieägaren 
vidarebefordras till den som faktiskt erhållit förmånen.78 Det är alltså fråga 
om ett slags helhetssynsresonemang. Några äldre avgöranden kan tas upp 
som exempel på att RegR tidigt valde att resonera efter en helhetssyn vid 
beskattningen. 
   I RÅ 1943 not 860 ägde en fysisk person aktierna i ett bolag, som i sin tur 
ägde hälften av aktierna i ett annat bolag. Det sistnämnda bolaget fick inte 
                                                 
77 Prop 1989/90:110, s 703. 
78 Sandström 1962, s 289. 
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avdrag för den största delen av ett styrelsearvode som betalats ut till den 
fysiska personen, då beloppet ansågs utgöra utdelning. Detta trots att den 
fysiska personen inte var aktieägare i det sistnämnda bolaget. RÅ 1944 not 
1196 rörde ett räntefritt lån som lämnats från ett bolag till aktieägarens son. 
Bolaget beskattades för den beräknade räntan. RÅ 1943 not 3 handlade om 
en överlåtelse av en fastighet till överpris från tre personer till ett 
dotterbolag, vars moderbolag de tre personerna ägde den största delen av 
aktierna i. Den faktiska innebörden av transaktionen, det vill säga, att ägarna 
i moderbolaget fick en fördel av priset, var det man skulle se till, ansåg 
domstolen. Hänsyn skulle inte tas till att det inte rörde sig om ett direkt 
aktieinnehav i dotterbolaget.  
   I RÅ 1961 not 377 var det fråga om ett utköp till ett underpris. En fysisk 
person ägde aktierna i AB A, vilket i sin tur ägde aktierna i AB T. AB T 
ägde markområden. AB A sålde i januari 1952 sina aktier i AB T till en 
utomstående person. Den 4 september sålde AB T mark till den fysiske 
personen som ägde AB A för ett underpris med tillträde den 1 januari 1952. 
RegR bedömde att ett belopp motsvarande underpriset var att betrakta som 
förtäckt utdelning lämnad till aktieägaren i AB A. I domen skrev man om 
utdelningen som ”det säljande bolaget lämnat”. Det säljande bolaget skulle 
kunna vara både AB A och AB T. Sandström menar att domstolen förde ett 
resonemang om en fingerad utdelning som först skedde från AB T till AB 
A, och sedan från AB A till den fysiska ägaren i AB A.79  
   RÅ 1955 not 986 rörde en överlåtelse till underpris av en fastighet från en 
förening till andelsägarens fru och son. Andelsägaren beskattades, då man 
ansåg att förfarandet skulle behandlas på samma sätt som om andelsägaren 
själv till underpris hade förvärvat fastigheten och därefter överlåtit 
fastigheten till sin fru och sin son.  
   RegR har av dessa äldre avgöranden att döma, anammat en fiktion för 
beskattningen. Det har visats att detta även gäller vid beskattning av 
förmåner som utgått till tredje person på grund av en persons anställning hos 
en arbetsgivare. Ett exempel på det är RÅ 1988 ref 30 II, då en 
styrelseledamot beskattades för sin frus medföljande på en resa i tjänsten. 
Ett annat exempel är RÅ 1989 ref 57, där den anställde beskattades för att 
hans fru hade fått köpa en traktor till ett lägre pris än marknadsvärdet. Det 
ansågs att den anställde utverkat förmånen, det vill säga prisskillnaden, och 
sedan omdestinerat den till sin fru. I RÅ 1991 ref 27 ägde en man och hans 
fru gemensamt en fastighet. Denna sålde de till överpris till mannens 
arbetsgivare. Den del av köpeskillingen som översteg marknadsvärdet 
räknades som skattepliktig förmån för mannen, och detta gällde även den 
del som hans fru fick på grund av att hon ägde hälften av fastigheten. 
Ytterligare ett i sammanhanget intressant avgörande är RÅ 1992 ref 364. I 
detta avgörande hade ett fåmansföretag tillhandahållit varor under 
marknadspriset till en utomstående person. Som motprestation fick 
företagsledarens fru köpa en fritidsfastighet till underpris av den 
utomstående personen. Företagsledaren beskattades för underpriset som för 
löneförmån. 

                                                 
79 Sandström 1962, s 506. 
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   Gällande frågan vem det är som ska beskattas vid förmån till annan än 
aktieägare eller anställd har det i doktrin resonerats kring vad som har 
kommit att kallas för subjektsprincipen. Enligt denna princip är förmågan att 
betala skatt först och främst av betydelse. Ett avhändande av en möjlig 
inkomst som sker frivilligt innebär att aktieägaren/den anställde har haft 
förmåga att konsumera inkomsten, och därmed finns en 
skattebetalningsförmåga hos denna person. Avhändandet kan vidare, enligt 
Tjernberg, uppfattas som en realisation av inkomsten.80 Enligt 
subjektsprincipen ska inkomsten beskattas hos den person som är upphovet 
till inkomsten. Vid en anställning är det den person som har arbetat sig till 
inkomsten, och vid ett aktieägande är det den person som har möjlighet att 
besluta om värdeöverföringen.81 Enligt Tjernberg räcker det med att 
personen i fråga har utverkat förmånen, eller i varje fall har varit medveten 
om att bolaget/arbetsgivaren har haft för avsikt att utge förmånen, och 
därmed underförstått accepterat det.82  
   Vem är det då som ska erhålla förmånen för att en beskattning av 
aktieägaren/den anställde ska aktualiseras? Enligt Tjernberg ska beskattning 
kunna ske när förmånen kan härledas ur aktieägandet eller anställningen, 
oavsett vem, eller vilket subjekt det är som tillförs förmånen.83 Som 
exempel på ett fall då man har resonerat så nämner Tjernberg avgörandet i 
RÅ 1996 ref 16. Delägaren i ett fåmansaktiebolag beskattades i målet för 
löneförmån, då hans sambo hade köpt en bil, som fåmansföretaget tidigare 
hade leasat av en bilfirma, för ett pris under marknadsvärdet. Det låga priset 
ansågs bero på att företaget tidigare hade betalat höga leasingavgifter för 
bilen. Detta gjorde att det förmånliga priset skulle anses vara betingat av 
leasingavtalet mellan bolaget och biluthyraren. Av den anledningen ansåg 
man att det faktum att sambon fick det förmånliga priset, utgjorde ett uttag 
av en förmån från bolaget. Delägaren i bolaget ansågs ha åtnjutit denna 
förmån genom att låta sin sambo få förmånen.  
   Ett alternativ till subjektsprincipen vore, enligt Tjernberg, att man för ett 
bulvanresonemang. Detta skulle dock ställa högre krav på bevisningen. Med 
subjektsprincipen behöver man bara bevisa att ett värde har lämnat bolaget 
och tillförts någon annan, samt att det finns ett samband mellan förmånen 
och aktieägandet eller anställningen.84

   Mot det förda resonemanget talar ett avgörande, RÅ 1990 ref 114. Ett 
dödsbo innehade aktier i ett bolag. Ett dotterdotterbolag till nämnda bolag 
skulle donera pengar till en cancerstiftelse. I stiftelsens styrelse skulle 
dödsboet finnas. RegR ansåg inte att utdelningsbeskattning skulle ske hos 
dödsboet, eftersom donationen inte skulle komma dödsboet som aktieägare, 
eller till aktieägaren närstående, tillgodo. Bolaget medgavs inte avdrag för 
donationen. Avgörandet har dock kritiserats i doktrin, och motsägs även av 
övrig praxis, vilket gör att prejudikatvärdet av domen kan ifrågasättas.85 

                                                 
80 Tjernberg, 1999, s 179. 
81 Melz  SN 1992, s 465, Tjernberg 1999, s 179, Persson Österman 1997, s 95 ff. 
82 Tjernberg 1999, s 179 och 2006, s 118 ff. 
83 Tjernberg 1999, s 180. 
84 Tjernberg 1999, s 180 f. 
85 Melz  SN 1992, s 475 f, Bergqvist SST 1994, s 146 ff, Tjernberg 1999, s 181 och 2006, s 
122. 
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Tjernberg menar att ett värde hade lämnat bolaget, och att dödsboet såsom 
aktieägare kan sägas ha realiserat en inkomst genom en inbesparing av 
motsvarande belopp som kostnad. Han anser vidare att det faktum att 
aktieägaren var ett dödsbo inte utgör någon skillnad av betydelse i 
jämförelse med övrig praxis.86

   Det hör visserligen inte hemma under denna rubrik, men i sammanhanget 
vill jag även nämna att det ibland kan vara svårt att bevisa att det finns ett 
erforderligt samband mellan mottagaren av förmånen och delägaren/den 
anställde.87 Ett exempel på detta är RÅ 1996 not 54 och 55, där en man, 
som var anställd i ett företag, slapp förmånsbeskattning för sin sons köp av 
en bostadsrätt till underpris från nämnda företag. Detta på grund av 
bevissvårigheter gällande sambandet mellan underpriset och faderns 
anställning. 

5.2.2 Beskattningskonsekvenserna hos det 
förmånsgivande bolaget 

5.2.2.1 Avdragsrätt eller inte 
Fram till och med 1999 gjorde stoppreglerna att fåmansföretag inte hade rätt 
till avdrag vid inköp av egendom som uteslutande, eller så gott som 
uteslutande, var till för företagsledarens privata bruk. I samband med 
slopandet av stoppreglerna valde man att inte särskilt lagreglera vad som ska 
gälla i avdragshänseende för bolaget beträffande kostnader för så kallad 
näringsfrämmande egendom. Bedömningen om huruvida företaget har 
avdragsrätt för en viss kostnad ska numera ske utifrån allmänna skatteregler. 
   En kostnad som för ett bolag är en utgift för att förvärva eller bibehålla 
inkomster i näringsverksamheten är avdragsgilla enligt IL 16 kap 1 §. Det 
krävs alltså ett samband mellan näringsverksamheten och kostnaden för att 
avdrag ska medges enligt nämnda regel. Om en kostnad som bolaget har 
haft innebär en löneförmån till en anställd, så har bolaget rätt till avdrag för 
lönekostnad. När en aktiebolagsägare ska beskattas för inkomst av tjänst 
enligt reglerna i IL 57 kap, betraktas fortfarande hela värdet av förmånen 
som utdelning för bolagets del. Detta medför att även om ägaren ska 
beskattas för lön, medges bolaget inte avdrag för lönekostnad. En utbetald 
utdelning till en aktieägare är aldrig avdragsgill. När det gäller företagets 
kostnader för de förmåner som i enlighet med IL 11 kap är skattefria för 
anställda i bolaget, medges avdrag för dessa såsom för lönekostnader.  
   I propositionen till slopandet av stoppreglerna förutsätts att kostnad för 
egendom som varken är eller kan förväntas bli till nytta för företaget inte är 
avdragsgill, och att detta gäller både utgiften för själva anskaffningen och 
löpande kostnader för drift och underhåll.88 SKV delar inte denna 
uppfattning fullt ut, utan menar att det är oklart om ett bolag kan vägras 
avdrag för förvärv av så kallad onyttig egendom, det vill säga egendom som 

                                                 
86 Tjernberg 1999, s 181. 
87 Sandström och Svensson 2006, s 165. 
88 Prop 1999/2000:15, s 68. 
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köps in enkom för att en aktieägare ska använda den.89 Sandström och 
Svensson ifrågasätter regeringens uttalande, då de menar att om man ändå 
hade kunnat neka avdragsrätt på allmänna grunder, så hade den avskaffade 
specialbestämmelsen om avdragsförbud för onyttig egendom inte behövts 
från första början.90 Att uppmärksamma är dock att regeringen även uttalade 
att om företaget sedan avyttrar den onyttiga egendomen, så bör avdrag 
däremot medges för anskaffningskostnaden och för eventuella 
förbättringskostnader.91 Lodin m fl skriver att avdrag enligt IL 16 kap 1 § 
kan vägras för utgifter som i realiteten utgör förtäckt utdelning till en 
aktieägare. Ett exempel på det är när ett aktiebolag betalar ett pris över 
marknadsvärdet vid köp av en tillgång från aktieägaren.92

   I IL 13 kap 1 § anges att till inkomstslaget näringsverksamhet räknas 
inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Av IL 13 kap 2 § 
framgår att för juridiska personer så räknas inkomster och utgifter på grund 
av innehav av tillgångar och skulder, eller i form av kapitalvinster och 
kapitalförluster, till inkomstslaget näringsverksamhet, även då inkomsterna 
och utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt IL 13 kap 1 §. I 
propositionen bakom 13 kap 2 § har uttalats att regeln innebär att inkomster 
och utgifter för tillgångar vid sidan av näringsverksamheten ska hänföras till 
näringsverksamheten.93 Av detta drar Sandström och Svensson slutsatsen att 
avdrag aldrig kan nekas ett bolag för rörelsefrämmande egendom.94 Gäverth 
är av den åsikten att innehållet i IL 13 kap 1 och 2 § § utgör ett absolut 
hinder mot att vägra avdrag för alla slags kostnader som ett bolag har, under 
förutsättning att de är kostnader för att förvärva eller bibehålla inkomster.95

5.2.2.2 Uttagsbeskattning 
Aktiebolag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, med en bolagsskatt 
på 28 procent, enligt IL 13 kap 1 § samt 65 kap 14 §. Uttagsbeskattning 
regleras i IL 22 kap, och ska ske om en skattskyldig tillgodogör sig en 
tillgång ur en näringsverksamhet för privat bruk, eller för över den till en 
annan näringsverksamhet, enligt IL 22 kap 2 §. Uttagsbeskattning ska också 
ske när den skattskyldige överlåter tillgången utan ersättning, eller mot 
ersättning som understiger marknadsvärdet, utan att detta är affärsmässigt 
motiverat, enligt 22 kap 3 §. Uttagsbeskattning ska även ske vid uttag av en 
tjänst, om värdet av tjänsten är mer än ringa, 22 kap 4 §. Uttagsbeskattning 
innebär att beskattning sker som om tillgången har avyttrats mot en 
ersättning som motsvarar marknadsvärdet, 22 kap 7 §.  
   Vad gäller 22 kap 3 § kan en affärsmässigt motiverad nedsättning av priset 
exempelvis vara när den sker i reklamsyfte, eller för att komma in på en 
marknad.96 När det gäller kravet på att uttaget av en tjänst ska 
uttagsbeskattas endast om värdet av tjänsten är mer än ringa, föreligger det 
en oklarhet, då det i lagtexten inte anges var gränsen går för att värdet ska 
                                                 
89 RSV dnr 2664-00/110. 
90 Sandström och Svensson 2006, s 175. 
91 Prop 1999/2000:15, s 68. 
92 Lodin m fl 2007, s 252. 
93 Prop 1999/2000:2, s 163. 
94 Sandström och Svensson 2006, s 177. 
95 Gäverth SN 1999, s 873. 
96 Lodin m fl 2007, s 249. 
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anses som ringa. Enligt ett förarbetsuttalande omfattar inte tjänsteuttag de 
fall då en näringsidkare för egen del vid sidan om verksamheten använder 
sitt yrkeskunnande, även om arbetet då utförs gratis åt någon annan.97 Lodin 
m fl delar uppfattningen att uttagsbeskattning inte ska ske när uttaget bara 
omfattar näringsidkarens egen arbetsinsats, eftersom uttaget då inte omfattar 
en användning av verksamhetens tillgångar eller anställda. Man kan helt 
enkelt se det som att tjänsten utförs personligen utanför verksamheten. 
Lodin m fl anser vidare att när verksamhetens tillgångar och anställda 
däremot används vid tjänsteuttaget, så ska även värdet av näringsidkarens 
egen arbetsinsats omfattas av värdet på uttaget, då detta värde enligt 22 kap 
7 § ska värderas till marknadsvärdet.98

   Eftersom beskattning ska ske som om tillgången avyttras mot 
marknadsvärdet, så omfattar beskattningen även det värde som skapas i 
näringsverksamheten, till exempel genom förädling av en tillgång. Detta 
medför neutralitet i det att de ekonomiska värdena som skapas i 
verksamheten ska beskattas oavsett hur de disponeras av ägaren. Det ska 
inte vara skattemässigt gynnsammare att konsumera egenproducerade varor 
än att köpa dem av en annan näringsidkare.99  
   Undantag från uttagsbeskattning finns i 22 kap 9-12 § §, varav det 
viktigaste undantaget är när villkoren för underprisöverlåtelse är uppfyllda 
enligt IL 23 kap. Reglerna för underprisöverlåtelser är utformade för att inte 
förhindra omstruktureringar.   
   Uttagsbeskattningen neutraliserar de avdrag som har gjorts för anskaffning 
eller tillverkning av uttagna tillgångar eller tjänster. Skillnaden mellan 
uttagsbeskattning och vägrat avdrag är den att uttagsbeskattning även 
omfattar vinstpåslaget i näringsverksamheten. 
   Med begreppet marknadsvärde avses det pris som näringsidkaren hade fått 
om tillgången eller tjänsten bjudits ut på marknaden på villkor som med 
hänsyn till den skattskyldiges situation framstår som naturliga, IL 61 kap 2 § 
st 3. Enligt ett äldre förarbetsuttalande samt ett rättsfall framgår att det inte 
är avsikten att grossistpriser ska tillämpas, så bedömningen bör ske enligt en 
försäljning till konsument.100 Denna uppfattning råder fortfarande. Vidare är 
det enligt praxis värdet vid tidpunkten för uttaget som uttagsbeskattningen 
ska ske efter.101

5.2.2.3 Sammanfattning av skattekonsekvenserna hos 
det förmånsgivande bolaget    

När en delägare ska förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst, får företaget 
avdrag för lönekostnad, men ska uttagsbeskattas, vilket gör att bolagets 
taxerade inkomst endast påverkas av de avdragsgilla sociala avgifter som 
ska betalas på beloppet, enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det kan dock 
bli en mervärdesskattekonsekvens, om det är fråga om ett uttag av en 
momsbelagd tillgång eller tjänst. Frågan om moms ska betalas eller inte är 
en fråga som jag inte kommer att gå in på närmare i denna uppsats. Inga 
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sociala avgifter ska påföras bolaget för värdet på förmåner som i enlighet 
med IL 11 kap är skattefria hos förmånstagaren, och bolaget får göra avdrag 
för dessa såsom för lönekostnader. Ska en aktieägare utdelningsbeskattas för 
en förmån, så ska företaget uttagsbeskattas, samtidigt som utdelningen inte 
är avdragsgill. Inga sociala avgifter ska betalas. Om delägaren inte är 
verksam i sitt bolag, men ändå ska beskattas i inkomstslaget tjänst i enlighet 
med IL 57 kap, till exempel på grund av att någon närstående är verksam i 
företaget i betydande omfattning, medges bolaget inte avdrag för beloppet, 
då beloppet är en utdelning. Utdelningar är, som jag nämnt, aldrig 
avdragsgilla som kostnader i verksamheten. Några sociala avgifter utgår 
givetvis inte på beloppet. 
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6 Principerna för tolkning av 
skattelag kontra gällande rätt 
och domstolspraxis 

6.1 Faktiskt nyttjande eller fri 
dispositionsrätt 

Det är önskvärt att lagen är så uttömmande som möjligt, och inte lämnar 
oklarheter. Oklarheter måste man lösa genom en tolkning av lagtexten med 
hjälp av förarbetsuttalanden, domstolspraxis, SKV:s rekommendationer och 
doktrin. Givetvis är det svårt för en lekman att av alla dessa rättskällor 
kunna utläsa vad som gäller. Dessutom är det riksdagens lagstiftning som 
ska styra beskattningen. På förmånsbeskattningens område är lagen inte 
uttömmande, bland annat gällande grundläggande förutsättningar för att 
förmånsbeskattning ska kunna ske. Läser man lagen, det vill säga IL 11 kap 
1 § samt 42 kap 1 § får man till exempel inget svar på frågan huruvida 
förmånsbeskattning av en aktieägare, som också är företagsledare i sitt 
bolag, kan ske för endast dispositionsrätten till en tillgång tillhörande 
bolaget, eller om det för beskattning krävs att personen faktiskt har utnyttjat 
förmånen. En fåmansföretagare har oftast en fri dispositionsrätt till sitt 
bolags egendom då personen ofta har bestämmanderätten över hur och när 
bolagets egendom används. I dessa fall har personen en möjlighet att 
använda bolagets egendom för sitt privata bruk. Frågan är om tolkningen att 
det är möjligt att förmånsbeskatta vissa skattskyldiga enbart på grund av 
dispositionsrätten till egendom, som RegR gjorde i RÅ 2002 ref 53, ryms 
inom ramarna för vad som är att betrakta som en objektiv tolkning av 
lagtextens ordalydelse.  
   I 11 kap 1 § står att det som den skattskyldige erhåller på grund av tjänst 
ska tas upp som intäkt. Visserligen kan man tänka sig att detta betyder att 
den skattskyldige faktiskt ska få något, en förmån, för att beskattning ska 
kunna ske. Frågan är om man kan lägga så stor vikt vid detta ord, att det 
skulle kunna hindra beskattning på grund av dispositionsrätt. Bara det 
faktum att regeln är allmän antyder att dess betydelseområde är mycket 
stort. Ryms RegR:s tolkning om att en dispositionsrätt till bolagets egendom 
räcker för förmånsbeskattning av fåmansföretagsägare inom ordet ”erhålls”? 
Kan man jämställa en dispositionsrätt med ett erhållande? En 
dispositionsrätt innebär en möjlighet att när som helt erhålla en förmån, men 
detta innebär inte att ett erhållande faktiskt sker. Fåmansföretagsägaren 
behöver inte ha utnyttjat möjligheten att utnyttja egendomen. Kanske ska 
man inte överdriva betydelsen av ordet erhålla. En alltför strikt tillämpning 
efter ordalydelsen kan ge icke avsedda konsekvenser. Av förutsebarhetsskäl, 
och på grund av det faktum att det är riksdagen som stiftar skattelag, och 
inte rättstillämparen, bör man följa ordalydelsen. Jag är dock inte villig att 
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dra några slutsatser just på grund av detta enskilda ord, utan lämnar frågan 
öppen, då den gällande rätten på denna punkt påverkades av RÅ 2002 ref 
53. I och med detta avgörande kan numera beskattning för enbart 
dispositionsrätt ske. Med all sannolikhet kommer detta avgörande att följas 
av rättstillämparen, med tanke på den följsamhet med avgöranden från 
högsta instans som råder i praktiken. 
   Regeln i 42 kap 1 § föreskriver att utdelningar och andra inkomster på 
grund av innehav av tillgångar ska beskattas i inkomstslaget kapital. Det 
finns ingenting i ordalydelsen i denna regel som tyder på att man inte skulle 
kunna tolka denna regel som att beskattning kan ske för dispositionsrätten. 
När det gäller beskattningen av en aktieägare med ett bestämmande 
inflytande över tillgången, exempelvis i egenskap av företagsledare, så 
kommer kapitalinkomstbeskattning dock inte på fråga, vilket gör att denna 
regel är irrelevant i sammanhanget.  
   Efter detta konstaterande återstår det att se till de sekundära rättskällorna, 
för att hitta stöd för att man skulle kunna tolka IL 11 kap 1 § som att 
beskattning under vissa förutsättningar kan ske för den fria 
dispositionsrätten. 
   KamR i Göteborg har i ett avgörande använt sig av regeringens uttalande i 
propositionen bakom slopandet av stoppreglerna som stöd för 
förmånsbeskattning av en förmånsföretagare på grund av dispositionsrätt till 
dyrare egendom tillhörande bolaget. Detta trots att regeringens uttalande 
inte skedde vid stiftandet av någon ny lag. Propositionen avsåg endast 
förslag till avskaffande av gamla regler, och inte några förslag till ny 
lagstiftning, vilket gör att detta uttalande inte är något motiv bakom 
lagstiftningen i 11 kap 1§. Av den anledningen kan man inte tillmäta detta 
uttalande någon betydelse vid tolkningen av lagen. Därför är det märkligt att 
KamR använde regeringens uttalande som grund till beskattningen i 
avgörandet. 
   I RÅ 2002 ref 53 var frågan om beskattning av en fåmansföretagare, som 
var företagsledare i sitt bolag, för dispositionsrätten till ett fritidshus ägt av 
bolaget. RegR uttalade att fritidshus är en typ av egendom som främst 
karaktäriseras av en fri dispositionsrätt, och beskattade företagsledaren för 
möjligheten att använda egendomen, i stället för att beskatta henne efter 
hennes faktiska nyttjande av stugan. Vad som ligger bakom RegR:s tolkning 
av lagen gällande förmånsbeskattningen av en företagsledare och tillika 
fåmansbolagsägare i RÅ 2002 ref 53 framgår inte klart av domen. Ingen 
rättskälla anges som skulle kunna stödja den tolkning av de allmänna 
inkomstskattereglerna som gjordes. Detta avgörande är ett exempel på när 
den högsta instansen på grund av en oklar lagtext har möjlighet att skapa ny 
rätt. Oavsett om man anser att RegR har gjort en korrekt tolkning eller ej 
föreligger det, som sagt, ingen tvekan om att avgörandet kommer att följas 
av domstolarna. 

6.2 Värdering av förmåner 
Lagtexten angående värdering av förmåner anger att värderingen ska ske 
efter marknadsvärdet, vilket är det pris som den skattskyldige skulle ha fått 
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betala på orten om han eller hon själv skulle ha skaffat sig motsvarande 
förmån mot kontanter.  
   Enligt Tjernberg, bland andra, frångick RegR lagtexten i RÅ 1996 ref 75, 
rörande värderingen av förmån av en resa till Rio de Janeiro, då man valde 
att gå på ett pris som resan skulle ha haft om den bjudits ut till försäljning 
färdigskräddad. I stället skulle domstolen, enligt Tjernberg, ha gått på det 
pris som resan skulle ha haft om man hade köpt den hos en resebyrå, då 
lagtexten inte tillät någon annan tolkning av begreppet marknadsvärde. 
Tjernberg anser att det är förmånens objektiva värde man ska gå på, och att 
man således inte kan ta hänsyn till det subjektiva faktum att det 
skattskyldige inte hade haft något inflytande över resans utformning. Jag 
instämmer i denna uppfattning. Utformningen av lagtexten tyder på att 
värderingen av förmånen ska ske objektivt, och då kan lagtexten inte medge 
någon annan tolkning än att värderingen av en resa ska ske efter det pris 
som man får betala för resan hos en resebyrå. Man borde inte kunna ta 
hänsyn till att värdet på förmånen kan vara mindre för en skattskyldig, än 
för en annan, bara för att personerna har olika uppfattningar om vad som 
utgör en trevlig resa. Huruvida man själv har fått bestämma resans upplägg 
borde vara fullständigt irrelevant för beskattningen. Man bör alltså inte tolka 
lagtexten så som RegR gjorde i RÅ 1996 ref 75, eftersom man då går 
utanför vad som är lagstadgat.  
   Jag skulle även vilja göra en anmärkning på ett uttalande från SKV som 
jag tidigare nämnt. Värderingen av en förmån får, enligt SKV, aldrig göras 
till ett lägre belopp än vad som motsvarar den kostnad som bolaget har haft 
för förmånen. Vad bolaget har haft för kostnad för förmånen är i lagtexten 
fullständigt irrelevant. Värderingen ska göras efter det pris som den 
skattskyldige skulle ha fått betala på orten för motsvarande förmån mot 
kontanter. Visst kan man anta att bolagets kostnad oftast inte är högre än 
detta pris. Det innebär dock inte att det inte finns fall då bolaget har gjort en 
dålig affär, eller har haft höga reparationskostnader för egendomen, men då 
priset på en likadan vara, tjänst eller nyttjandet av en likadan egendom på 
ortens marknad understiger den kostnad som bolaget har haft för förmånen. 
I dessa fall faller den tolkning som SKV har gjort helt och hållet utanför 
lagtextens ordalydelse. Därför borde en sådan tolkning inte kunna göras. 

6.3 Bevisbördan vid 
förmånsbeskattningen 

Gällande de bevisfrågor som blir aktuella vid avgörandet huruvida 
förmånsbeskattning ska ske eller ej, finns det inga lagregler. Den rättskälla 
som finns är i stället domstolspraxis, enligt vilken det som huvudregel är det 
allmänna, det vill säga skattemyndigheten, som har bevisbördan för att de 
omständigheter som medför en betungande skattekonsekvens för den 
skattskyldige föreligger. En princip som också har utvecklats i praxis är 
dock att det är den som bäst och enklast kan bevisa att en omständighet 
föreligger, också är den som har bevisbördan. På grund av det beslutade 
RegR i RÅ 2001 ref 22 I och II att lägga bevisbördan för att de skattskyldiga 
inte har använt sina respektive bolags bilar till privat körning i mer än ringa 
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omfattning på de skattskyldiga, och inte på skattemyndigheten. Detta trots 
att huvudprincipen är att det allmänna ska bära bevisbördan för 
omständigheter som innebär betungande skattekonsekvenser för den 
skattskyldige. Denna princip var en sedan tidigare tillämpad princip 
gällande bevisbördan, och det fanns således inget rörande principerna för 
tolkningen av lagen som hindrade RegR att fatta ett sådant beslut. 

6.4 Bolagets avdragsrätt 
Av IL 13 kap 1 § följer att till inkomstslaget näringsverksamhet räknas 
inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Vidare stadgar 13 
kap 2 § att för juridiska personer så räknas även inkomster och utgifter på 
grund av innehav av tillgångar eller skulder, eller i form av kapitalvinster 
eller kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om dessa 
inkomster eller utgifter inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §. Enligt 
IL 16 kap 1 § ska utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster dras av 
som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte 
är sådana utgifter. Jag kan inte hitta någonting i lagtexten som hindrar att 
avdrag görs för en kostnad som inte kan ses som en kostnad i den bedrivna 
verksamheten i det aktuella bolaget, så länge det rör sig om en utgift för att 
förvärva eller bibehålla inkomster. Gällande tolkningen av dessa lagregler, 
är min uppfattning att man bör göra en objektiv tolkning efter lagtextens 
ordalydelse. 
   Det enda skälet till att frångå lagtextens ordalydelse som RegR har 
godtagit är ett redaktionellt fel i lagtexten. En förutsättning för ett sådant 
frångående verkar även vara att det redaktionella felet är tillräckligt 
uppenbart, och att man därmed kan tänka sig att de skattskyldiga medvetet 
utnyttjar felet. Något sådant fel kan jag inte upptäcka.  
   En uppfattning som finns i doktrin är att en lagregel alltid bör läsas i sitt 
sammanhang, jämfört med systematiken, och i jämförelse med andra 
förekommande föreskrifter. Den rättsliga kontexten ska tillåtas ge ledning 
över hur man ska tolka en lagregel. De tre ovannämnda reglerna ger enligt 
min mening en bild av systematiken som att det inte spelar någon roll vilken 
typ av inkomst eller utgift som ett aktiebolag har, eftersom allt hör till 
inkomstslaget näringsverksamhet, och i detta inkomstslag är alla utgifter 
som ett aktiebolag har avdragsgilla under förutsättning att de uppfyller 
kravet i 16 kap 1 §. Dessutom talar ett klart och tydligt förarbetsuttalande 
för detta, vilket förekom i förarbetena till 13 kap 2 §. Förarbetena tillmäts en 
stor betydelse vid lagtolkningen, och uttalandet bakom denna regel löd att 
även inkomster och utgifter som en juridisk person har, vilka inte är att 
hänföra till en verksamhet som den juridiska personen bedriver, ska ändå 
tillhöra inkomstslaget näringsverksamhet. Ett aktiebolag borde därför alltid 
få avdrag för alla sina kostnader om de är utgifter för att förvärva eller 
bibehålla inkomster, och inte bara för de kostnader som betingas av 
näringsverksamheten. För avdragsrätten för kostnader för en egendom bör 
det inte spela någon roll huruvida en aktieägare har utnyttjat tillgången 
privat eller ej.  
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7 Principer kontra gällande rätt 
och domstolspraxis 

7.1 Brister rörande legalitetsprincipens 
krav på förutsebarhet 

7.1.1 Faktiskt nyttjande eller fri dispositionsrätt 
I doktrin har legalitetsprincipen hävdats som ett krav för rättssäkerheten, i 
form av förutsebarhet för den skattskyldige. Den skattskyldige måste kunna 
förutse hur han eller hon kommer att bli beskattad, och därför är det viktigt 
att det som står i lagen följs. Lagen är dock oklar över huruvida 
förmånsbeskattning kan ske för endast dispositionsrätten till en förmån, eller 
om det för beskattning krävs ett faktiskt nyttjande av förmånen. Den slutsats 
man kan dra av det är att detta utgör en brist i förutsebarheten för de 
skattskyldiga. Även om man med hjälp av de sekundära rättskällorna kan 
komma fram till ett svar på frågan, så innebär det inte att man har 
övervunnit problemet med bristen på förutsebarhet, då det är svårt för en 
lekman att ur dessa källor utläsa svaret. När det räcker med en fri 
dispositionsrätt, innebär detta något negativt, och betungande, för den 
skattskyldige. När det handlar om något betungande så borde kravet på 
förutsebarhet vara mycket viktigt. Det är således inte tillräckligt för en god 
förutsebarhet att man kan utläsa ur en dom från RegR, det vill säga RÅ 2002 
ref 53, att beskattning för enbart dispositionsrätten kan ske under vissa 
förutsättningar. Domstolarna bör vid tolkningen av en oklar lagtext, om 
hänsyn ska tas till förutsebarheten, göra det bästa av situationen. För att göra 
det bästa av situationen måste man tolka lagen med förutsebara 
tolkningsmetoder. En förutsebar tolkningsmetod är, enligt min mening, en 
metod som används regelmässigt av RegR, som innebär ett användande av 
relevanta sekundära rättskällor, och som också ger ett resultat som är i 
överensstämmelse med sunt förnuft.  
   En objektiv tolkning av lagtexten är, om man ska se till domstolspraxis 
och den rådande uppfattningen i doktrin, det vanligaste sättet, och därmed 
det mest förutsebara sättet, att tolka en lagtext. En objektiv tolkning av 
lagtexten innebär en språklig tolkning, och måste därmed vara det absolut 
bästa för förutsebarheten, eftersom de skattskyldiga ska kunna se till 
lagtexten för att veta vad som gäller för beskattning. Ett användande av de 
sekundära rättskällorna, vilka utgörs av förarbeten, praxis från högsta 
instans, SKV:s rekommendationer och uttalanden, samt doktrin bör givetvis 
ske med försiktighet. Att ta hänsyn till exempelvis ett uttalande av 
regeringen i en proposition i en fråga som inte har med den genom 
propositionen föreslagna lagändringen att göra, innebär inte att man läser 
rättskällan med försiktighet, och med förutsebarhetsaspekten i åtanke. Ett 
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sådant uttalande bör inte ha något rättskällevärde över huvud taget, eftersom 
det inte avser en fråga rörande den aktuella föreslagna lagändringen. Det 
utgör inte en tanke bakom förslaget, inte ett motiv till förslaget, och inte 
heller ett förslag på hur man vill att lagen ska tolkas om förslaget går 
igenom. 
   Innan avgörandet i RÅ 2002 ref 53 kom fanns inga domar från RegR som 
kunde stödja en förmånsbeskattning endast på grund av en dispositionsrätt. 
Enligt SKV skulle beskattning dock kunna göras enbart efter 
dispositionsrätten. SKV:s uttalande är det enda stöd man kunde hitta i 
rättskällorna. RegR hänvisade inte till någon sekundär rättskälla som stöd 
för beskattningen av en dispositionsrätt. Att döma av det måste det ha varit 
mycket svårt för den skattskyldige att förutse att beskattning kunde ske även 
på grund av en dispositionsrätt till en förmån. Utgången i målet var knappast 
ens förutsebar för en i skatterätten insatt jurist. Även om man kan konstatera 
att förutsebarhetsaspekten uppenbarligen inte iakttogs av RegR i RÅ 2002 
ref 53, kan man, med tanke på den vikt rättstillämparen ger avgöranden från 
högsta instans vid lagtolkningen, vara säker på att domen kommer att följas. 
Det är inte RegR som stiftar skattelag, men när oklarheterna i lagen är stora, 
blir det i praktiken så att domstolspraxis avgör villkoren för beskattningen. 
   RÅ 2002 ref 53 lämnar obesvarade frågor. Domen klargjorde enligt min 
mening över huvud taget inte rättsläget. Tidigare behövde de skattskyldiga 
inte oroa sig över att bli beskattade för dispositionsrätten till en förmån 
(trodde de i alla fall). Nu råder osäkerhet över när förmånsbeskattning för en 
dispositionsrätt kan ske. Vilket värde har domen för förmånsbeskattning av 
förmån av annan typ av egendom än fritidshus? Förmodligen omfattas all 
egendom som ett fåmansbolag äger, som företagsledaren har dispositionsrätt 
till, under förutsättning att egendomen är av den sort som typiskt sett kan 
användas av privatpersoner, och under förutsättningen att man kan anse att 
äganderätten till egendomen stannar kvar hos bolaget. 
   En annan fråga är vem som kan anses ha en dispositionsrätt till en förmån. 
Kan man tänka sig att flera personer, som är aktieägare i ett fåmansbolag, 
har bestämmanderätten över en och samma egendom? Kan man tänka sig att 
beskatta personer med hög ställning i bolag med spritt ägande för 
dispositionsrätten till bolagets egendom? Kanske kan man även beskatta 
personer som inte innehar aktier i det aktuella företaget, men som däremot 
har en hög position och stort inflytande över användningen av bolagets 
egendom, exempelvis i egenskap av VD, för dispositionsrätten till bolagets 
egendom. Vilken ställning måste man ha i företaget för att kunna beskattas 
för dispositionsrätt till egendom tillhörande bolaget? Att inte ha ett klart 
svar på dessa gränsdragningsfrågor ger en stor brist i förutsebarheten för de 
skattskyldiga. 
   En intressant fråga är vilka faktorer som skulle kunna godkännas som en 
inskränkning i dispositionsrätten, förutom uthyrning av förmånsegendomen. 
Om det, som i RÅ 2002 ref 53, är fråga om förmån av ett fritidshus, och 
detta hus genomgår en genomgripande renovering under en tid, vilket gör 
att huset inte går att bo i under den tid som renoveringen pågår, så borde det 
väl kunna godtas som en inskränkning i dispositionsrätten? Enligt min 
mening borde något som på det sättet inskränker möjligheten att faktiskt 
utnyttja en förmån, också godtas som något som minskar 
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förmånsbeskattningen på samma sätt som exempelvis en uthyrning av 
egendomen skulle ha gjort. I RÅ 2002 ref 53 togs ingen hänsyn till 
avståndet mellan företagsledarens bostad och fritidsbostaden, gällande den 
tid som företagsledaren skulle anses ha haft en dispositionsrätt till 
fritidshuset. Hon bodde och arbetade i Stockholm, medan fritisbostaden 
fanns i Oskarshamn. Avståndet mellan nämnda orter är drygt trettio mil. 
Skulle man inte kunna anse att hennes möjlighet att fritt disponera 
fritidsbostaden begränsades av detta faktum? RegR ansåg uppenbarligen att 
hon hade dispositionsmöjlighet till bostaden även under vardagarna när hon 
arbetade, och ingen hänsyn togs till det långa avståndet mellan hennes 
bostadsort och den ort där fritidshuset låg, vid avgörandet av den tid hon 
skulle anses ha haft dispositionsrätt till fritidshuset. Man får väl anta att man 
inte under en vardag åker trettio mil för att sova över i ett fritidshus, och 
sedan åker trettio mil hem igen dagen efter, så att man hinner till jobbet på 
morgonen? Jag anser att man borde ha begränsat tiden då kvinnan skulle 
anses ha haft en fri dispositionsrätt till att endast omfatta arbetsfria helger 
och semesterveckor. RegR delar tydligen inte denna uppfattning, och man 
kan anta att beskattning för dispositionsrätt till förmåner fortsättningsvis 
kommer att ske utan någon hänsyn till avståndet mellan den skattskyldiges 
bostad och förmånens placering, helt i enlighet med RegR:s avgörande. Ur 
förutsebarhetssynpunkt är visserligen detta konstaterande något positivt. En 
enhetlig praxis är för förutsebarhetens skull eftersträvansvärt. Problemet 
ligger snarare i själva resonemanget om dispositionsrätten, eller rättare sagt 
bristen på resonemang från RegR:s sida om vilka omständigheter som kan 
godtas som något som inskränker dispositionsrätten. 
   Jag anser att det finns en stor risk att domstolarna utvidgar praxis gällande 
beskattning av dispositionsrätten till att omfatta även andra omständigheter 
än de som förelåg i RÅ 2002 ref 53. När praxis ändras och gränserna 
utvidgas på detta sätt, ger det stora brister i förutsebarheten för de 
skattskyldiga. Rättssäkerhet, i meningen förutsebarhet, är dock inte alltid 
lagstiftarens enda mål. På förmånsbeskattningens område verkar 
effektiviteten, det vill säga förhindrandet av utverkade förmåner till 
fåmansaktiebolagsägare, spela en stor roll. Att man verkligen vill förhindra 
att företagare smiter undan beskattning är inget konstigt. Det märkliga är 
dock att man riskerar att gå så långt att en bedriven verksamhet som 
genererar vinst till ett bolag måste upphöra, därför att beskattningen hos 
aktieägaren blir för hög för att verksamheten ska bli lönsam. 

7.1.2 Värdering av förmåner 
Ur förutsebarhetssynpunkt skapades problem i och med RegR:s avgörande i 
RÅ 2002 ref 53. Frågan är vilket värde dispositionsrätten har för en längre 
period, till exempel för ett helt år. Gällande förmånen av en båt kan man 
fråga sig om man kan tillmäta dispositionsrätten till en segelbåt under 
vintermånaderna något värde. Men var går i så fall gränsen för vad som kan 
anses som en vintermånad? Man får väl dessutom anta att vintern är längre i 
de norra delarna av Sverige än i de södra delarna. När det gäller 
dispositionsrätten till ett fritidshus som ska fungera som en sommarstuga, 
borde man väl inte kunna beskattas för dispositionsrätten under vintern om 
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stugan inte är anpassad för vinterbruk. Åter igen kommer då frågan om vilka 
månader som ska anses utgöra vintermånader. Det ligger helt på 
rättstillämparen att i varje enskilt fall avgöra dessa frågor – om 
dispositionsrätten till en segelbåt över huvud taget kan ha ett värde under 
vintermånaderna, vilka månader som i en viss del av landet kan anses vara 
vintermånader, och om sommarstugan verkligen inte kan användas under 
vintern. Marknadsvärdet för exempelvis en sommarstuga, som kan användas 
vintertid, på grund av god uppvärmning i stugan, borde dessutom vara lägre 
vintertid, då det inte är lika populärt att utnyttja fritidsbostäder på den 
aktuella orten, som kanske är en typisk sommarort. Det kanske under 
vintertid inte hyrs ut några stugor på orten, då det inte är någon 
semesterperiod under vintern, och då är det åter igen upp till myndigheter 
och domstolar att i varje enskilt fall bedöma förmånsvärdet, vilket 
naturligtvis inte är bra för den skattskyldiges förutsebarhet. 
   Vid en löpande förmånsbeskattning får förutsebarheten stryka på foten i 
alla de fall där det inte finns en hyresmarknad för den aktuella förmånen. 
Rättstillämparen måste då göra en skönsmässig bedömning. Även om det 
finns olika sätt att göra värderingen på i dessa fall, så är bristerna i 
förutsebarhetens stora. Det finns ingen enhetlig praxis gällande värderingen 
av egendom som det saknas en hyresmarknad för, och frågan är om det ens 
kan bildas en enhetlig praxis, då det kan vara en så stor skillnad mellan en 
viss typ av egendom, och en annan typ av egendom. Även gällande 
förmåner som ska beskattas till hela sitt värde uppkommer svårigheter vid 
värderingen, särskilt gällande speciellt svårvärderad egendom såsom konst 
eller begagnad egendom. Troligen kommer det ofta att bli så att endast ett 
spann kan fastställas inom vilket värdet av förmånen ligger. Exakt var på 
skalan inom detta spann som det verkliga värdet ligger är då svårt att 
fastställa. Antagligen kommer man då hellre välja att undervärdera än att 
övervärdera. Det är visserligen ingen nackdel för de skattskyldiga, men man 
kan tänka sig att detta kommer att utnyttjas av vissa skattskyldiga. 
   Lösningen på problemet med förutsebarheten i värderingen av 
förmånsvärdet heter schablonregler, som finns vid värderingen av bland 
annat gällande de ofta förekommande förmånerna av bil och av kost. Med 
dessa regler beskattas inte det faktiska värdet av förmånen, vilket kan vara 
en nackdel ur likformighetssynpunkt. Fördelen består i att de skattskyldiga 
alltid vet hur stor beskattningen kommer att bli, då det exakta förmånsvärdet 
kan utläsas ur lagtexten. Den i lagtexten beskrivna beräkningen är 
visserligen inte alldeles okomplicerad att göra när det gäller bilförmån, men 
förutsebarheten finns där ändå. 
   I RÅ 1996 ref 75 tog RegR inte någon hänsyn till förutsebarheten, 
eftersom man valde att gå ifrån lagtextens ordalydelse. Det finns en risk att 
rättstillämparen väljer att låta RÅ 1996 ref 75 vara vägledande vid 
värderingen av förmåner i form av resor. Visserligen är det en fördel för den 
skattskyldige att värdet av resan sätts till ett andrahandsvärde, och inte 
värderas efter sitt verkliga, och högre, pris hos en resebyrå. Å andra sidan 
kan man mot det föra ett resonemang om att legalitetsprincipen förhindrar 
att man frångår lagtextens ordalydelse, vare sig det är till den skattskyldiges 
fördel eller nackdel. Påhlsson kallar detta legalitetsprincipens andra sida. 
Det allmänna förlorar skatteintäkter på den typ av värdering som skedde i 
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RÅ 1996 ref 75. Tjernberg anser att även objektivitetsprincipen talar emot 
ett frångående av lagtexten när det handlar om något positivt, och inte 
betungande för den skattskyldige. Han menar att om lagtexten inte får 
frångås, så gäller detta oavsett om det leder till ett resultat som är till fördel 
eller till nackdel för den skattskyldige. Om avgörandet tillmäts 
prejudicerande betydelse, utgör detta inget större problem för 
förutsebarheten för den enskilde skattskyldige, förutom i de fall då 
rättstillämparen väljer att inte göra en sådan värdering som gjordes i RÅ 
1996 ref 75, och då den skattskyldige inte hade väntat sig det. Däremot så 
går man emot de tolkningsprinciper som finns. En enhetlig praxis kring 
värderingen av förmåner är något man bör sträva efter. Det största 
problemet som kommer att uppstå om avgörandet i RÅ 1996 ref 75 följs av 
domstolarna är att det kommer att bli mer lockande att låta sitt bolag stå för 
resekostnader om värderingen av dessa förmåner inte ska ske objektivt. Hur 
ska det allmänna kunna bevisa att det var den skattskyldige själv som 
bestämde utformningen av resan och inte arbetsgivaren/bolaget? I de fall då 
den skattskyldige är en fåmansföretagare har jag svårt att tro att domstolen 
skulle vilja använda en subjektiv tolkningsmetod vid värderingen, med 
tanke på att det med stor sannolikhet är den skattskyldige själv som 
utformar resan, då den personen ju har ett stort inflytande i företaget. 

7.1.3 Bevisfrågor vid förmånsbeskattningen 
Gällande bilförmåner kan man fråga sig hur många omständigheter som 
man behöver visa som talar emot att bilen har använts privat i mer än ringa 
omfattning. Dessutom kan man fråga sig vilka omständigheter 
myndigheterna och domstolarna kan godta vid denna bedömning. I RÅ 2001 
ref 22 I och II uttalade RegR att en körjournal kan godtas som bevisning 
jämte andra omständigheter. Bevisvärderingen måste alltid ske från fall till 
fall, och man prioriterar alltså inte förutsebarheten hos den skattskyldige 
gällande denna fråga. Att man inte gör det kan man rättsfärdiga genom att 
en skattskyldig, som inte har använt sitt företags bil privat i mer än ringa 
omfattning, borde kunna visa på omständigheter som talar så pass 
övertygande för att det är så, att beskattning inte kommer att kunna ske 
ändå. I del II i nämnda avgörande uttalade RegR att bilarna troligtvis inte 
hade använts i någon större omfattning, men att bevisningen ändå inte räckte 
till för att visa att bilarna inte hade använts i mer än ringa omfattning. Det 
verkar alltså finnas en mycket tunn, fin linje mellan att bevisningen räcker 
till, och att den inte gör det. Detta skapar givetvis osäkerhet för den 
skattskyldige, som för att undgå beskattning på flera sätt måste visa att han 
eller hon inte kört företagets bil privat i mer än ringa omfattning. Detta är ett 
effektivt sätt att se till att så få som möjligt undgår beskattning för erhållen 
förmån. 
   När det gäller förekomsten av en annan typ av förmån än bilförmån, så är 
det huvudprincipen som gäller, det vill säga att det är det allmänna som har 
bevisbördan för att en förmån ska anses föreligga. I enlighet med RÅ 2002 
ref 53 räcker det i vissa fall att skattemyndigheten kan visa att det har 
funnits en fri dispositionsrätt till förmånen, för att beskattning ska kunna 
ske. I de fallen måste den skattskyldige då visa att dispositionsrätten har 
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varit inskränkt på grund av något. Det försätter den skattskyldige i en 
liknande situation som den gällande bilförmån. Samma fråga, som gällande 
bilförmån, om vad det är för omständigheter som den skattskyldige då kan 
visa på, uppkommer i dessa fall. Skillnaden är givetvis att här handlar det 
om att den skattskyldige kan visa på något som kan minska 
förmånsbeskattningen, och att det i bilförmånsfall handlar om att 
beskattning ska utebli helt, om tillräckligt med omständigheter talar för ett 
privat användande av bilen i maximalt ringa omfattning. RegR har uttalat att 
uthyrning av den aktuella egendomen kan godtas som en inskränkning av 
dispositionsmöjligheten, och därmed minska förmånsbeskattningen. Jag har 
tidigare konstaterat att det faktum att den skattskyldiges bostadsort har legat 
på ett långt avstånd från det ställe där förmånen är placerad, inte kan 
påverka dispositionsrätten, enligt RegR:s uppfattning. Förutom uthyrning, 
eller att man kan visa att någon annan har använt den aktuella egendomen, 
exempelvis en båt eller en stuga, under en tid, så kan jag bara komma på 
ytterligare en omständighet som skulle kunna godtas som ett inskränkande 
av dispositionsrätten till egendomen, och det är en total renovering av den, 
så att stugan inte går att bo i, eller att båten inte kan användas, under en tid. 
Detta gör att de skattskyldiga försätts i ett mycket svårt läge när 
skattemyndigheten kommer och påstår en dispositionsrätt. Kan man inte 
bevisa att uthyrning eller renovering har skett under åtminstone delar av 
året, åker man på beskattning för hela året, eller i varje fall beskattning 
under de delar av året som skattemyndigheten yrkar att dispositionsrätt har 
förelegat. Detta bidrar givetvis till att avskräcka företagare från att 
tillgodogöra sig förmåner. 

7.1.4 Avdragsrätten hos bolaget 
Jag har konstaterat att man av lagen kan utläsa att avdragsrätt för kostnader i 
näringsverksamhet föreligger för alla typer av kostnader som en juridisk 
person har, under förutsättning att det rör sig om utgifter för att förvärva 
eller bibehålla inkomster. Om ett fåmansaktiebolag exempelvis köper en 
sommarstuga, som en fåmansaktiebolagsägare har dispositionsrätten till, och 
följaktligen kan använda stugan för privat bruk, så har bolaget ändå rätt att 
dra av kostnaden för inköpet av stugan, kostnaderna för reparationer av den, 
samt förbättringskostnader. Hade den aktuella egendomen i stället bestått av 
en båt, vilken minskar i värde när den blir äldre och utsätts för slitage, så 
erhålls värdeminskningsavdrag enligt de allmänna reglerna om inventarier. 
   När äganderätten till en tillgång däremot ska anses gå över från bolaget till 
en aktieägare utan ersättning, eller mot en ersättning understigande 
marknadsvärdet, exempelvis äganderätten till en tavla som aktieägaren 
sätter upp i sitt hem, har antingen bolaget redan fått avdrag för 
anskaffningskostnaden för egendomen såsom för kapitalplaceringsegendom, 
eller över huvud taget inte erhållit något avdrag alls. Avdrag medges inte 
om villkoren för avdrag inte är uppfyllda, det vill säga att kostnaden måste 
vara en kostnad för att förvärva eller bibehålla inkomster. Har bolaget inte 
varit berättigat till avdrag för kostnaden för egendomen tidigare, kommer 
avdrag inte heller att medges vid äganderättsövergången, då denna ska ses 
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som en utdelning till aktieägaren. En utdelning berättigar inte till avdrag för 
bolaget. 
   Reglerna om avdragsrätt för aktiebolagen kan enligt min mening bara 
tolkas på ett sätt, och det är att avdrag alltid ska medges för kostnader som 
utgör utgifter för att förvärva eller för att bibehålla inkomster, oavsett om 
dessa inkomster är att hänföra till den i det aktuella bolaget bedrivna 
verksamheten, eller utgör en inkomstkälla vid sidan av verksamheten. 
Denna klarhet medför att kravet på förutsebarhet är väl tillgodosett med 
dessa regler. 

7.2 Brister i likabehandlingen 

7.2.1 Faktiskt nyttjande eller fri dispositionsrätt 
 
Det är ett faktum att en förmånspliktig dispositionsrätt uppstår oftare för 
företagsledare i fåmansföretag än aktieägare i bolag med spritt ägande. En 
aktieägare i ett bolag med spritt ägande, som inte innehar en företagsledande 
ställning i bolaget, har inte det bestämmande inflytandet över bolagets 
egendom, och därför blir beskattning på grund av dispositionsrätt till 
egendom aldrig aktuellt i det fallet. Däremot kan man tänka sig att en 
aktieägare i ett bolag med spritt ägande kan inneha en ledande position i 
bolaget genom anställning såsom VD, eller genom att vara ledamot i 
bolagets styrelse. I det fallet kan aktieägaren också ha det bestämmande 
inflytandet över bolagets egendom, som till exempel kan bestå av ett 
fritidshus. Samma sak gäller om personen i fråga inte är aktieägare i bolaget, 
utan bara har en företagsledande ställning i bolaget, som gör att han eller 
hon har det bestämmande inflytandet över den aktuella egendomens 
användning. I praxis har man ännu inte tagit ställning till frågan om 
dispositionsrätten till bolagets egendom skulle kunna räcka för 
förmånsbeskattning i dessa fall, men man borde kunna beskatta 
dispositionsrätten även under dessa omständigheter, trots att det inte är fråga 
om en fåmansaktiebolagsägare, som i RÅ 2002 ref 53, eller över huvud 
taget fråga om en aktieägare. I nämnda avgörande var RegR inte så fyllig i 
sin motivering till att beskattning skulle ske efter dispositionsrätten till 
fritidshuset, och inte efter det faktiska nyttjandet, utan yttrade bara att 
fritidshuset karaktäriserades av den fria dispositionsrätten. Om den 
skattskyldige sen är aktieägare eller inte, ägare till ett fåmansägt bolag, eller 
till ett bolag med spritt ägande, borde i sammanhanget sakna betydelse, om 
man ska gå efter RegR:s knapphändiga motivering.  För likabehandlingens 
skull borde man beskatta dispositionsrätten även i de fall det inte är fråga 
om en fåmansaktiebolagsägare och tillika företagsledare, under förutsättning 
att den skattskyldige är en person som har ett tillräckligt stort inflytande 
över användningen av den aktuella egendomen. Ett inflytande som är 
tillräckligt stort borde i varje fall vara ett inflytande som inte är mindre än 
det inflytande som den skattskyldiga i RÅ 2002 ref 53 hade. För 
likabehandlingens skull bör det inte heller spela någon roll vilken typ av 
egendom det är fråga om, så länge det är fråga om en förmån som ska 
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beskattas löpande. De omständigheter som kan godtas som inskränkningar i 
dispositionsrätten, och som därmed minskar förmånsvärdet för en specifik 
tidsperiod, bör vara desamma i alla fall. 

7.2.2 Värdering av förmåner 
Likabehandlingsskäl mellan olika typer av förmåner har uppenbarligen inte 
legat till grund för utformningen av värderingsreglerna, eftersom man har 
utformat dessa regler på så olika sätt gällande olika typer av förmåner. Vissa 
förmåner ska beskattas efter schablonregler, medan andra förmåner ska 
beskattas efter ett uppskattat marknadsvärde. Förmånsbeskattningen är i och 
med dessa skillnader inte neutralt utformad. Som jag nämnde tidigare har 
dessa värderingsregler både fördelar och nackdelar. I de fall en 
schablonregel är tillämplig gällande värderingen av en förmån, innebär det 
en fördel för den skattskyldige ur förutsebarhetssynpunkt, eftersom 
lagtexten anger vilket värde som ska ligga till grund för beskattningen. 
Nackdelen med en sådan schablonregel är att det verkliga värdet på 
förmånen inte beskattas. Det verkliga värdet kan ligga både under och över 
schablonvärdet. Ligger det under schablonvärdet, blir beskattningen tyngre 
för den skattskyldige, än om värderingen skulle ske efter marknadsvärdet. 
Ligger det verkliga värdet över schablonvärdet, blir beskattningen lindrigare 
än vad den skulle ha blivit om värderingen skulle ha skett efter den 
allmänna regeln. Att förmånsbeskattningen på detta sätt blir lindrigare, 
medför att de skattskyldiga kan lockas att utnyttja detta genom att låta 
bolaget stå för privata kostnader. Detta medför alltså att den med 
förmånsbeskattningen avsedda effekten minskar. 
   I de fall som den allmänna värderingsregeln gäller, det vill säga att 
värderingen ska ske efter marknadsvärdet, uppkommer det i stället 
svårigheter i värderingen. Om det inte finns en enhetlig, fastlagd praxis för 
hur värderingen ska ske när ett marknadsvärde inte kan fastställas, 
exempelvis av den ofta förekommande anledningen att det inte finns en 
hyresmarknad för den aktuella förmånen på orten, måste värderingen ske på 
andra grunder. Vilka dessa andra grunder är, bör för rättssäkerhetens och 
likformighetens skull, fastslås i praxis. Denna praxis måste sedan följas 
noggrant av rättstillämparen. Problem gällande förutsebarhet och 
likformighet uppstår när det inte finns en enhetlig praxis för värderingen. En 
värdering efter bolagets kostnad för tillhandahållandet av förmånen har av 
RegR ansetts godtagbar, att döma av RÅ 1998 not 200, gällande värdering 
av förmån bestående av hjälp med barnpassning och städning. Man kan av 
RÅ 1989 ref 10 II dra slutsatsen att RegR är noggrann vid värderingen, 
åtminstone när det gäller värderingen av fastigheter, med tanke på att fyra 
värderingsutlåtanden låg bakom den slutliga värderingen. Denna 
noggrannhet känns ju betryggande. 
   När värdering ska ske efter marknadsvärdet, och det finns goda grunder 
för denna värdering, innebär det inte att värderingen sker likformigt i 
jämförelse med liknande fall. Även om det till exempel finns en 
hyresmarknad för sommarstugor, innebär det inte att alla fall av förmån av 
sommarstuga kommer att behandlas lika, eftersom det ändå kan vara svårt 
att i det enskilda fallet fastställa ett exakt värde. Värderingarna sker av olika 
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personer i olika myndigheter och domstolar, och de sker från fall till fall, 
och från ort till ort. Förmånerna kan dessutom skilja sig åt i detaljer som 
påverkar värdet i höjande eller minskande riktning, även om det är fråga om 
samma typ av förmån. Dessa faktorer medför att värderingen inte kan ske 
helt och hållet likformigt hos de olika skattemyndigheterna och 
domstolarna, även om rättstillämparens mål ändå kan vara att värderingen 
ska ske likformigt. 

7.2.3 Bevisbördan vid förmånsbeskattningen    
En fråga som är relevant ur ett likformighetsperspektiv är om det var rätt av 
RegR att i RÅ 2001 ref 22 I och II tillämpa en omvänd bevisbörda. Borde 
inte bevisbördan vid förmån av bil se likadan ut som vid förmån av något 
annat? Principen att låta den part bära bevisbördan som har lättast att föra 
fram bevisning i en viss riktning, är ingen ny princip, men i detta fall 
innebär den ett avsteg från den huvudprincip som gäller vid 
förmånsbeskattningen för alla andra typer av förmåner. 
Beskattningsreglerna för bilförmån ser inte likadana ut som de 
beskattningsregler som gäller för andra typer av förmåner. Man har således 
inte prioriterat likabehandling av dessa olika typer av förmåner vid 
lagstiftningen. Detta faktum hindrar ju dock inte att man av 
likabehandlingsskäl tillämpar lika bevisbörderegler för alla typer av 
förmåner. RegR bedömde uppenbarligen att likabehandlingsskäl inte var 
den viktigaste prioriteringen vid förmånsbeskattningen, utan gjorde den 
bedömningen att det av praktiska skäl är bättre att låta den skattskyldige 
bevisa att bolagets bil inte har använts privat i mer än ringa omfattning. 
Enligt min mening var detta en god prioritering. Likabehandling är inte 
alltid det mest önskvärda. Dessutom finns det inget stöd i någon rättskälla 
att likabehandling måste gälla angående vem som har bevisbördan för vad, 
vilket gör att likabehandling i sig inte kan hävdas som ett måste i denna 
fråga. 

7.2.4 Avdragsrätten hos bolaget 
Det bästa för likabehandlingen är till synes att det för avdragsrätt inte spelar 
någon roll vilken typ av egendom som ett bolag köper in, eller vilken typ av 
kostnad som bolaget har, då avdrag medges för alla utgifter som är utgifter 
för att förvärva eller bibehålla inkomster. Det ska inte spela någon roll för 
beskattningen om bolaget köper in egendom som utgör något nödvändigt för 
näringsverksamheten i bolaget eller egendom som bara är av 
kapitalplaceringsart. Med denna lagstiftning har man uppenbarligen inte 
avsett att avdragsreglerna ska avskräcka aktieägare från att låta sina bolag 
stå för privata kostnader. En sådan avsikt har således inte ansetts tala emot 
ett hänsynstagande till likhetsprincipen vid stiftandet av lagen. 
Likabehandling bör av den anledningen ske även vid rättstillämpningen. 
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8 Slutsats om hur reglerna i 
stället borde utformas 

8.1 Hänsynstagande till förutsebarhet och 
likabehandling vid lagstiftningen 

En rättspolitisk diskussion de lege ferenda vore på sin plats i denna uppsats, 
då mina tidigare konstateranden pekar på att man kanske borde överväga 
vissa ändringar av lagen. 
   Hänsynen till förutsebarhet är alltid viktig gällande alla typer av 
skatteregler, både vid betungande och gällande sådana som är till fördel för 
de skattskyldiga. Därför bör man alltid ta hänsyn till förutsebarheten, både 
vid lagstiftandet och vid rättstillämpningen. En grundläggande förutsättning 
för att rättstillämparen ska kunna uppfylla kravet på förutsebara domar och 
beslut är att lagarna är klara och förutsebara. 
   Det är, som jag tidigare nämnt, inte självklart att man prioriterar 
likabehandling vid lagstiftningen. Andra skäl kan ligga bakom den stiftade 
lagen, exempelvis förhindrandet av att aktiebolagsägare köper in egendom i 
sina bolag som är till för privat bruk. I det fallet kan man inte tolka reglerna 
i enlighet med likabehandlingsprincipen genom att till exempel låta 
förutsättningarna för förmånsbeskattning av aktiebolagsägare, och för den 
delen av alla typer av företagare, vara desamma. I stället har man för att 
förhindra ovannämnda förfarande valt att låta förutsättningarna vara olika 
för olika typer av företagare, med det faktiska nyttjandet av en förmån som 
grund för beskattning av vissa företagare, och dispositionsrätten till en 
förmån som grund för beskattning av andra företagare. Att man inte får ta 
hänsyn till likformighetsargument om några sådana inte ligger bakom 
lagstiftningen, hänger ihop med hänsynstagandet till förutsebarheten. Stöd 
för hänsyn till likabehandling av olika skattskyldiga måste åtminstone finnas 
i förarbetena bakom den aktuella regeln om man ska beskatta likformigt, 
annars blir det omöjligt för de skattskyldiga att förutse 
skattekonsekvenserna. Likabehandlingsprincipen, så som den kommer till 
uttryck i RF 1 kap 9 §, det vill säga att rättstillämparen ska iaktta allas likhet 
inför lagen, innebär enligt min mening inte något annat än att lika fall ska 
behandlas lika i de fall som lagen stadgar det. 
   Gäverth anser att risken för att fåmansaktiebolagsägare låter sina bolag 
köpa in egendom som är till för ägarens/ägarnas privata bruk ökade 
betydligt i och med avskaffandet av stoppreglerna. I förarbetena medgavs att 
man fortfarande var övertygad om att problemet finns. Med denna 
uppfattning står det klart att det finns en önskan om att undvika problemet, 
och för att lyckas att avskräcka, är det ett effektivt tillvägagångssätt att låta 
skattekonsekvenserna bli hårda för de skattskyldiga som lättast kan låta sina 
bolag bekosta privata utgifter. Visserligen uttrycks inte detta problem 
specifikt i förarbetena bakom de allmänna reglerna. Detta gör att stöd för en 
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rättstillämpning som innebär en olik behandling av de skattskyldiga 
gällande förutsättningarna för beskattning inte kunde hämtas ur förarbetena 
vid RegR:s avgörande i RÅ 2002 ref 53. Det finns dock inget uttryckligt 
stöd för att en likabehandling måste gälla just vid förmånsbeskattningen. 
Om hänsyn ska tas till likformighet vid tolkningen av lagen måste denna 
princip ligga till grund för den aktuella lagregeln, skriver Persson Österman. 
Han anser dessutom att det förutom det också krävs att likhetsprincipen har 
styrt praxis i viss mån. Enligt min mening borde det endast krävas att det i 
förarbetena tydligt har uttryckts att regeln ska tillämpas på ett likformigt 
sätt, samt att regeln i sig är likformigt utformad. Att man kan anta att 
avsikten är att behandla de skattskyldiga lika vid beskattningen är i vilket 
fall som helst inget som hindrar att man vid rättstillämpningen utvecklar en 
olikformig praxis, när man har goda skäl för det, samt att det finns stöd för 
dessa skäl i en rättskälla. Tidigare praxis medgav dock inte beskattning på 
grund av enbart dispositionsrätt till en förmån, och det fanns inte heller stöd 
för detta i doktrin. SKV gjorde, i samband med slopandet av stoppreglerna, 
ett uttalande i en promemoria som var i linje med det senare avgörandet i 
RÅ 2002 ref 53. Ett sådant uttalande kan dock knappast jämställas med lag. 
   När det väl finns en någorlunda fast praxis över vad som gäller rörande en 
viss fråga, exempelvis rörande beskattning efter faktiskt nyttjande av en 
förmån, alternativt beskattning efter enbart dispositionsrätten till den 
aktuella förmånen, fordras det starka skäl för att frångå denna praxis, även 
om denna praxis inte grundar sig på en precis reglering i lagen. Enligt 
Hultqvist krävs det starka skäl på grund av förutsebarhets- och 
likabehandlingsskäl. Detta borde ha hindrat RegR från att tolka lagen på det 
sätt man gjorde i RÅ 2002 ref 53, men detta gör också att oavsett om man 
anser att RegR var berättigad att tolka lagen på det sättet, så krävs det nu 
mycket starka skäl för att i rättstillämpningen, om inte lagen ändras, ändra 
den nya praxis som bildades i och med avgörandet i RÅ 2002 ref 53. 

8.2 Faktiskt nyttjande eller fri 
dispositionsrätt 

Eftersom en fåmansföretagare har bestämmanderätten över sitt bolags 
tillgångar, finns alltid risken att dessa företagare väljer att köpa in egendom 
i sina bolag, med avsikten att använda den inköpta egendomen privat. På det 
sättet slipper ägaren plocka ut medel, som ska beskattas ganska högt, i 
enlighet med reglerna i IL 57 kap, ur sitt bolag för att kunna köpa 
egendomen. I stället står bolaget för kostnaderna, och förhoppningen är 
givetvis att bolaget dessutom ska kunna dra av dessa kostnader. Detta är 
något som man vill, och bör förhindra, då det är en grundtanke i 
beskattningen att privat konsumtion ska betalas med beskattade medel. 
Enligt min mening behövs det därför regler som avskräcker 
aktiebolagsägarna från att låta sina bolag betala privata kostnader genom att 
exempelvis köpa in fritidshus för privat bruk i bolagen. Det blir ytterst svårt 
för det allmänna att bevisa att en aktiebolagsägare har använt sitt bolags 
fritidshus för privat bruk, och att grund för förmånsbeskattning därför 
föreligger. Det är bara för aktieägaren att påstå att han eller hon inte har 
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nyttjat förmånen. Man får väl anta att det inte alltid är så att 
fåmansföretagaren frivilligt betalar in skatt på förmånen av all den privata 
användningen av egendomen. Därför är det naturligtvis enklare att beskatta 
dessa företagare efter den fria dispositionsrätten till egendomen, då 
bevisläget för skattemyndigheten blir klart bättre. Vid beskattning för 
dispositionsrätten till egendomen behöver det allmänna endast visa att det 
har funnits en dispositionsrätt, vilket i praktiken innebär en presumtion för 
dispositionsrätt föreligger, i varje fall när omständigheterna är som de var i 
RÅ 2002 ref 53. Denna presumtion ska sedan den skattskyldige bryta 
genom att visa omständigheter som talar för att dispositionsrätt inte har 
funnits, eller endast har funnits under vissa delar av året. Detta bör inte vara 
så svårt om dispositionsrätten verkligen har varit begränsad, alternativt inte 
har existerat på grund av att egendomen har varit uthyrd under hela 
beskattningsåret. 
   Det kan vara så att bolaget faktiskt har inkomster från uthyrning av 
egendomen, även om den är av privat karaktär, och även om uthyrningen av 
egendomen inte hänger samman med bolagets verksamhet i övrigt. Det 
faktum att förmånsvärdet kan sättas ned om den skattskyldige 
fåmansföretagaren visar att dispositionsrätten till egendomen har varit 
inskränkt, till exempel genom uthyrning, borde göra att företagaren bara 
väljer att köpa in egendomen i verksamheten om han eller hon vet att det 
finns goda möjligheter att hyra ut egendomen. Annars kommer inköpet att 
bli mycket dyrt för företagaren, på grund av att förmånsbeskattning kommer 
att ske för all den tid under året som egendomen inte är uthyrd. Syftet med 
inköpet av egendomen blir då mer att hyra ut egendomen, än att ha den för 
privat bruk utan en marknadsmässig ersättning till bolaget. 
   Beskattning på grund av dispositionsrätt till egendom straffar dock vissa 
skattskyldiga onödigt hårt. Om en företagare faktiskt har till syfte att hyra ut 
den i bolaget inköpta egendomen, till exempel en båt, men inte lyckas hyra 
ut båten i tillräckligt stor omfattning, trots idoga försök, så kommer det hela 
att sluta både med låga inkomster i bolagets näringsverksamhet, och med en 
hög privat beskattning för företagaren. Det kommer helt enkelt att bli för 
dyrt för företagarna att köpa in denna typ av egendom i sina bolag, oavsett 
om det bara finns goda avsikter med inköpet, det vill säga avsikter att hyra 
ut egendomen i näringsverksamheten. Frågan är om fördelen att beskatta 
alla de fåmansföretagsägare som använder sina bolags tillgångar privat 
överväger denna nackdel. Jag anser att så är fallet, då problemet med 
anskaffningar av tillgångar av privat karaktär i bolag framstår som större än 
problemet att till exempel en läkare eller en hantverkare inte har råd att köpa 
in en båt för uthyrning i sitt bolag. Av den anledningen är också den praxis 
som skapades genom RÅ 2002 ref 53 något välbehövligt i 
förmånsbeskattningen. 
   Det kvarstår dock fortfarande oklarheter rörande vad det är som gäller för 
att förmånsbeskattning ska kunna ske. Dessa oklarheter ger brister i 
förutsebarheten för de skattskyldiga. Det finns därför ett behov av att fylla 
ut vissa hål i lagstiftningen. Detta bör man företrädesvis göra med 
lagstiftning, då det är det bästa sättet att främja förutsebarheten. Att lämna 
över frågorna till domstolarna, som får avgöra dem med hjälp av de 
sekundära rättskällorna är inget som gagnar förutsebarheten för de 
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skattskyldiga. Således bör man i lagen klargöra huruvida 
förmånsbeskattning av fåmansaktiebolagsägare ska ske för den fria 
dispositionsrätten, eller för det faktiska nyttjandet. Vidare bör man klargöra 
vid vilken typ av egendom, och under vilka andra, specifika omständigheter 
det ena eller det andra ska gälla. 
   Företagsledare borde se upp, med tanke på att det finns en risk att även de 
som inte är ägare i fåmansaktiebolag kan bli beskattade för 
dispositionsrätten till bolagets egendom, under förutsättning att det finns ett 
bestämmande inflytande över egendomens användning hos 
företagsledningen. Det är, enligt min menig, inte otänkbart att praxis kan 
utvidga beskattningen på detta sätt. 

8.3 Värdering av förmåner 
Enligt ovan förda resonemang bör man också i lagen utforma närmare regler 
för hur värdering av förmåner ska ske. Som det är nu är det omöjligt för den 
skattskyldige att förutse för hur många dagar, veckor eller månader under 
varje beskattningsår som han eller hon kommer att bli beskattad för den fria 
dispositionsrätten till viss egendom som bolaget äger. 

8.4 Bevisfrågor vid förmånsbeskattningen 
Gällande de bevisbörderegler som skapades för bilförmån i och med RÅ 
2001 ref 22 I och II, har jag konstaterat att det inte finns några oacceptabla 
brister i likabehandlingen. Vidare har jag konstaterat att gällande den hos 
RegR önskvärda mängden av bevismedel som är nödvändig för att 
motbevisa att privat körning med ens bolags bil inte har förekommit i mer 
än ringa omfattning finns det förutsebarhetsbrister, då man som i alla fall 
gällande bevisning, måste bedöma bevisningen från fall till fall. Det är så 
juridiken fungerar. Är det så att bolagets bil inte har använts för privat bruk i 
mer än ringa omfattning, borde det dessutom inte vara så svårt att föra en 
körjournal över det, samt att visa på andra omständigheter, som till exempel 
att en privat bil finns och att företagets bil står parkerad utanför kontoret, 
och inte hemma i villagaraget.  
   RegR:s avgörande i RÅ 2001 ref 22 I och II har skapat en ny regel om 
bevisbördan som på ett effektivt sätt avskräcker företagare från att utnyttja 
företagandet genom att låta bolagen betala för bilarna. Avskräckandet 
behövs, och därför anser jag att denna regel ska bestå. Återigen anser jag 
dock att det inte hade skadat om den nya bevisbörderegeln hade kodifierats 
genom lagstiftning, för att förutsebarheten ska bli maximal för de 
skattskyldiga. 

8.5 Avdragsrätten hos bolaget 
Gällande aktiebolagens avdragsrätt för kostnader, anser jag inte att man kan 
tolka lagtexten på något annat sätt än att avdragsrätt föreligger oavsett 
vilken typ av kostnad det är fråga om. Eftersom jag anser att lagen är klar på 
den punkten, tycker jag inte att det finns någon anledning att ändra eller 
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modifiera lagen på något vis. Förutsebarheten är därmed väl tillgodosedd i 
lagen. Det finns inte heller något att anmärka på vad gäller 
likabehandlingen, eftersom ingen skillnad görs på vilken typ av utgift det är 
fråga om. 
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