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Sammanfattning
En rättsutredning ger vid handen att nuvarande gränsdragning mellan
inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital, närmare
bestämt realisationsvinster, avgörs av rekvisitet yrkesmässighet. Rekvisitet
står att finna som ett av de tre så kallade rörelsekriterierna i 21 § KL.
Yrkesmässighet är alltså avgörande för vad som hänförs till inkomst av
näringsverksamhet och således indirekt för vad som anses utgöra
realisationsvinst.

I detta arbete uppmärksammas en ny typ av försörjningsform som i
beskattningssammanhang ligger i gränslandet mellan de båda nämnda
inkomstslagen. Daytrading, som innebär att en enskild fysisk person på
heltid försörjer sig genom att spekulera i aktier hemma vid datorn, behandlas
för närvarande inte som näringsverksamhet i beskattningshänseende. I stället
anses verksamhetens inkomster vara att beteckna såsom realisationsvinster
med åtföljande beskattning i inkomstslaget kapital. Detta leder till att
daytraders belastas med ett lägre skatteuttag än andra yrkeskategorier med
lika inkomster. Att skattesatsen för kapitalinkomster satts lägre än för
förvärvsinkomster, 30% jämfört med 55% över skiktgränsen, beror av att
inflationen beaktats schablonmässigt. Penningvärdeförsämringen är av
betydelse då det föreligger ett visst tidsintervall mellan köp och försäljning
av egendom. För daytraders existerar inte något tidsintervall eftersom det
normalt endast rör sig om några sekunder mellan olika transaktioner. Med
andra ord är inflationens inverkan helt försumbar, precis som för vanliga
förvärvsinkomster.

I detta examensarbete påvisas att den skattemässiga behandlingen av
daytraders inte stämmer överens med fundamentala skatterättsliga principer,
framförallt den för det svenska beskattningssystemet så grundläggande
likformighetsprincipen. Anledning som står att finna är en otidsenlig och,
enligt författarens mening, helt onödig tolkning av rekvisitet
yrkesmässighet.

Den tekniska utvecklingen som möjliggjort det nya yrket daytrading kräver
att rättssystemet följer med. I arbetet föreslås några alternativ för att råda bot
på den orättvisa som insmugit sig i skattesystemet. Mer precist rör det sig
om något så enkelt som en nytolkning av rörelsekriteriet yrkesmässighet.
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Förord
Under juristutbildningens nionde termin författar studenterna ett
examensarbete motsvarande 20 akademiska poäng. Arbetena kan ta sig en
mängd olika former och utgöras såväl av klassiska rättsutredningar som av
mer rättsvetenskapliga avhandlingar. Ämnesvalet är också högst individuellt
och bestäms, efter förslag av studenten, slutligen av studenten och
handledaren i samråd. Arbetet är oftast helt självständigt men övervakas
kontinuerligt av handledaren som genom vägledning och goda råd hjälper
studenten till ett gott slutresultat.

I mitt examensarbete har jag valt att behandla ämnesområdet skatterätt. Mer
specifikt har jag intresserat mig för den skattemässiga behandlingen av
daytraders, privatpersoner som försörjer sig på aktiespekulationer. Givetvis
ligger i grunden ett intresse för skatterätt men också för hur den tekniska
utvecklingen överhuvud ställer olika rättsinstitut inför prövningar.
Daytrading är ett relativt nytt fenomen som det inte finns särskilt mycket
skrivet om, vilket också bidrog positivt till ämnesvalet.

Arbetet riktar sig främst till andra jurister, både praktiker och studerande.
Min målsättning har varit att utreda hur den skattemässiga behandlingen av
daytraders de facto tillgår samt att påvisa hur illa detta stämmer överens med
grundläggande skatterättsliga principer. Jag har även lämnat mina förslag till
hur en förändring skulle kunna gestalta sig.

Ett stort tack riktas framförallt till min handledare professor Sture
Bergström som kritiskt granskat arbetet och bidragit med goda råd. Det var
även Sture som uppmuntrade ämnesvalet och utan hans positiva
engagemang skulle förmodligen arbetet aldrig lämnat tankeformen.

Jag vill också passa på att tacka Hjerker Blomsterberg, professionell
daytrader. Hjerker har i hög grad bidragit till det kapitel som behandlar
daytrading och utan hans medverkan hade viktiga bitar bortfallit.
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Förkortningar

anv anvisningar
CNBC Cable Network Business Center
Fi Finansdepartementet
KR Kammarrätten
KL Kommunalskattelagen (SFS 1928:370)
LR Länsrätten
mom momentet
MTV Music television
NASDAQ National Association of Securities Dealers

Automated Quotations
NYSE New York Stock Exchange
ref referat
RegR Regeringsrätten
p punkt
Prop. Proposition
RÅ Regeringsrättens Årsbok
SFS Svensk författningssamling
SIL Lagen om statlig inkomstskatt (SFS 1947:576)
SN Skattenytt
SOU Statens offentliga utredningar
uppl. Upplaga
ÅRL Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det senaste decenniet präglas av en näst intill dramatisk teknisk
utveckling. Datorer har blivit mer eller mindre standard i de svenska
hemmen och de allra flesta av oss har tillgång till Internet, antingen i
hemmet eller på arbetet.

Den snabba tekniska utvecklingen medför i sin tur en prövning av
rättssystemet. Att rättssystemet följer med i utvecklingen är av
största betydelse för en rättsstats upprätthållande av god
rättssäkerhet.

Detta arbete syftar till att undersöka hur rättsreglerna står sig
gentemot ett av de nya fenomen som tekniken fört med sig. Närmare
bestämt kommer den skatterättsliga gränsdragningsfrågan mellan
inkomst av näringsverksamhet respektive inkomst av kapital att
undersökas ingående. Detta görs mot bakgrund av det nya fenomen
som populärt brukar benämnas daytrading. Daytrading innebär i
korthet och i sin mest renodlade form att någon slutar sitt ordinarie
förvärvsarbete och istället försörjer sig genom att med hjälp av
datorn samt Internet spekulera i aktier. Det omedelbara
skatterättsliga dilemmat är var gränsen skall dras för vad som
konstituerar värdepappersrörelse och således träffas av en progressiv
inkomstbeskattning i inkomstslaget näringsverksamhet på upp till
55%, respektive vad som skall beskattas i inkomstslaget kapital med
en proportionell statlig inkomstskatt på 30%. Naturligtvis
uppkommer det också flera andra intressanta frågeställningar,
exempelvis om avdragsrätt mot övriga inkomster i samma
förvärvskälla.

Jag vill dock redan här poängtera att mitt huvudsakliga intresse vad
gäller den skattemässiga behandlingen av daytraders är huruvida
denna stämmer överens med de bakomliggande skatterättsliga
principerna och den tekniska utvecklingen på området. Före Internets
definitiva genombrott torde nämligen så gott som all aktiehandel
uteslutande skett via olika former av fondkommission, numera
behövs det bara en dator, en uppkoppling och gott om tid för att vara
sin egen fondförvaltare. När jag så kom i kontakt med en daytrader
som menade att aktiespekulation var betydligt mer lönsamt för
honom än hans tidigare förvärvsarbete på grund av ett lägre
skatteuttag, bestämde jag mig för att utreda hur det egentligen
förhåller sig. Eftersom jag passande nog låg i startgroparna för mitt
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examensarbete på juristlinjens nionde termin och min handledare
uppmuntrade arbetet blev ämnesvalet  tämligen självklart.

1.2 Syfte och metod

Syftet med arbetet är först och främst att undersöka var gränsen går
mellan inkomst av näringsverksamhet respektive inkomst av kapital.
Eftersom detta hela tiden sker mot en bakgrund av daytraders och
deras verksamhet är det mer korrekt gränsen mellan vad som
klassificeras som realisationsvinst respektive vad som utgör
näringsverksamhet som närmare undersöks. Vad är det egentligen
som konstituerar värdepappersrörelse och kan en enskild fysisk
person bedriva sådan verksamhet? Om inte, hur stämmer det i sådana
fall med beskattningens syften och motiv att vissa försörjer sig på så
kallad daytrading med en proportionell kapitalbeskattning på 30%,
medan andra förvärvsarbetande beskattas progressivt med en
skattesats på upp till 55%?

Syftet mer specifikt blir således dels att utröna var gränsen går
mellan de nämnda inkomstslagen, dels att finna argument för eller
mot en förändring som harmonierar med den tekniska utvecklingen
och grundläggande skatterättsliga principer. Eftersom fenomenet
daytrading är relativt nytt är även en målsättning med arbetet att
klargöra vad detta egentligen innebär och hur verksamheten faktiskt
bedrivs. Det sistnämnda sker i form av en intervju med en av
Sveriges första daytrader.

Vad gäller gränsdragningsfrågan kommer denna angripas med hjälp
av en klassisk rättsutredningsmetod. Lagtext, doktrin och praxis blir
nödvändiga hjälpmedel för att fastställa var gränsen mellan de olika
inkomstslagen i nämnt avseende de facto går.

Den delen av arbetet som behandlar frågan om den skattemässiga
behandlingen av daytraders harmonierar med den tekniska
utvecklingen samt stämmer överens med grundläggande
skatterättsliga principer, blir av naturliga skäl relativt självständig.
Min avsikt är att finna sakliga argument vilka genomlyses och ställs
mot daytraders skattemässiga behandling. Tillgängligheten på
material är i denna del sparsam eftersom fenomenet är relativt nytt.

Hursomhelst torde en saklig juridisk argumentation bidra till en
fortsatt fördjupad diskussion och det är en av mina förhoppningar
med arbetet.
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1.3   Avgränsningar

Inkomstslaget tjänst behandlas inte annat än högst rudimentärt då det
är av betydelse för förståelsen av något i arbetet. Eftersom
huvudsyftet med arbetet är att utreda var gränsen mellan inkomst av
näringsverksamhet respektive inkomst av kapital går, torde
inkomstslaget tjänst dock behöva nämnas om inte annat så av
pedagogiska skäl. När så sker görs det utan några anspråk på
fullständighet och tyngdpunkten hos arbetet ligger alltid på de
ovannämnda inkomstslagen, näringsverksamhet respektive kapital.

I själva gränsdragningsfrågan har jag också valt att låta fokusera på
privatbeskattningen. Det är daytraders som agerar i deras egenskap
av fysiska personer som är av största intresse. Eftersom det rör sig
om beskattning av spekulationsvinster vid aktieaffärer är det närmare
bestämt gränsen mellan realisationsvinster och näringsverksamhet
som hamnar i förgrunden.

Värdepappershandel av juridiska personer behandlas inte annat än
översiktligt då det är nödvändigt för förståelsen av arbetet.
Anledningen till den avgränsningen beror av att det jag vill
undersöka är just privatpersoner, vilka slutat sina traditionella
arbeten och numer försörjer sig på daytrading med eventuellt en lägre
skattesats som följd.1

Jag har också avsiktligt begränsat arbetet till att gälla vinster, inte
förluster. Naturligtvis är även förlustsidan av stort intresse enär en
förlust i inkomstslaget näringsverksamhet kan kvittas mot framtida
vinster i samma förvärvskälla.2 I inkomstslaget kapital begränsas
förlustavdraget till som huvudregel 70%.3 För arbetets fullständighet
är det viktigt att konstatera att många daytraders de facto gör stora
förluster. Endast ett fåtal lyckas med sitt företagande. Eftersom
inkomst av aktiv näringsverksamhet anses utgöra en förvärvskälla
även om den inrymmer verksamheter av skilda slag, skulle en
förlustbringande daytradingverksamhet kunna avräknas mot andra
näringsinkomster.4 Avgränsningen som gjorts i detta avseende ligger
på det definitionsmässiga planet. När det refereras till daytraders i
arbetet avses endast spekulerare som sysslar med aktiehandel på
heltid. Det finns helt enkelt inte någon tidsmässig möjlighet för dessa
att inneha någon övrig verksamhet.

                                                
1 För bolag är gränsdragningsfrågan dessutom av underordnad betydelse eftersom all
inkomst hänförs till inkomstslaget näringsverksamhet.
2 Grosskopf/Rabe: Det Svenska skattesystemet, sjunde uppl. s 379.
3 Grosskopf/Rabe s 167.
4 Se exempelvis Eriksson, Asbjörn: Praktisk beskattningsrätt, del 1 s 220.



7

Arbetet är inte någon teknisk undersökning. Även om således en röd
tråd genom hela uppsatsen är hur traditionella skatterättsliga
principer står sig efter Internets genombrott i det avsedda
sammanhanget, behandlas inte specifikt hur aktiehandel över nätet
går till i strikt teknisk mening. Inte heller olika avtalsrättsliga
spörsmål, som i och för sig är av allmänt juridiskt intresse när handel
på Internet är för handen, berörs i arbetet.  Intresserade av dessa
frågor hänvisas till doktrin på området.5

Ytterligare en viktig avgränsning som varit nödvändig att göra ligger
på det skattepolitiska planet. Som ovan nämnts är ett av syftena med
arbetet att se hur olika skatterättsliga principer står sig gentemot den
nya transaktionstekniken, vilken gjort det möjligt för vem som helst
att agera såsom en daytrader. Även om således olika motiv för de
skilda skattesatserna blir en viktig del är inte min avsikt att arbetet
skall få en skattepolitisk inriktning. Vissa principer, vilka är av större
vikt för arbetets huvudfrågeställning, behandlas utförligare och på ett
djupare plan medan åter andra principer berörs mer eller mindre i
förbifarten.

1.4 Disposition

Arbetet inleds med en mer allmänt hållen del där de olika
inkomstslagen skilda syften och utformning berörs. I detta kapitel
behandlas också kortfattat grundläggande skatterättsliga principer,
dvs. principer som motiverar en stats skatteuttag överhuvud samt
principer som är avgörande för beskattningens utformning.

Anledningen till att jag valt denna disposition är att det enligt min
mening krävs lite kött på benen inför den fortsatta framställningen.
För en god förståelse av de lite mer kniviga delarna torde dessutom
de allra flesta läsarna av arbetet vara behjälpta av en liten
uppfräschning av redan inhämtade kunskaper.

Efter det inledande kapitlet behandlas daytrading mer specifikt. Jag
beskriver där ingående hur verksamheten uppkom och hur den
faktiskt bedrivs. Min avsikt är även att genom en empirisk
undersökning, i form av en intervju, försöka få en djupare insikt i en
daytraders vardag.

Därefter undersöks inkomstslaget kapital respektive inkomstslaget
näringsverksamhet. Grundläggande kriterier för till vilket
inkomstslag olika inkomster hör behandlas, liksom skilda syften
bakom en progressiv respektive en proportionell beskattning.

                                                
5 Se exempelvis Lindberg/Westman: Praktisk IT-rätt.
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Dessa kapitel återknyter hela tiden till daytradingverksamheten,
vilket alltså avses utgöra en röd tråd genom hela arbetet.

Efter genomgången av de för frågeställningen intressanta
inkomstslagen behandlas själva gränsdragningsfrågan i ett eget
kapitel. Min uppfattning är att det behövs ett särskilt kapitel där
gränsdragningsfrågan står i fokus och såväl äldre som yngre praxis
analyseras. Avslutningsvis anläggs ett lege ferenda perspektiv. Där
konstateras hur dagens behandling av daytrading stämmer överens
med grundläggande skatterättsliga principer, vilka diskuterats
tidigare. Min ambition är också att ge förslag på eventuella
förändringar som bättre harmonierar med den nya tekniken. Arbetet
knyts slutligen ihop ett sista kapitel där även mina slutsatser finns
mer samlade.

1.5 Begreppsdefinitioner

De flesta använda begrepp definieras löpande i texten då de
omnämns. Jag vill dock redan här påpeka att vissa begrepp används
synonymt med andra. När jag refererar till daytrading alterneras detta
ibland med ”trading”. Likaså benämns daytrada i vissa fall endast
med begreppet ”trada” och daytraders med ”traders”.
Jag är medveten om att detta är något haltande förkortningar av det
engelska ordet men min uppfattning är ändå att texten blir något mer
följsam om den inte belastas med alltför mycket upprepningar.

När det gäller det skattetekniska begreppet näringsverksamhet
innefattar detta samma kriterier som det tidigare begreppet rörelse,
varför jag valt att använda de båda begreppen i samma betydelse om
inte något annat framgår. Sak samma med värdepappersrörelse som
används i samma betydelse som det tidigare begreppet
penningrörelse.
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2 Beskattningens syfte och
bakomliggande principer

2.1 Beskattningens primära och sekundära
syften

Det överordnade och således primära syfte med en stats beskattning
är finansieringen av den offentliga sektorns verksamhet.6 Genom
skatter, vilka utgår i form av tvångsbidrag på ekonomiska
transaktioner i den privata sektorn, finansieras statens offentliga
verksamhet. Att skatter har karaktären av tvångsbidrag är nödvändigt
eftersom någon individuell motprestation inte kan påräknas.

Beskattningen används också för vissa sekundära ändamål.
Exempelvis används ofta beskattningssystemet i ett
fördelningspolitiskt syfte för att minska de ekonomiska klyftorna
mellan olika medborgargrupper.7 I Sverige kommer detta till uttryck
främst genom den progressiva inkomstbeskattningen men också
genom beskattningen av förmögenhet, arv och gåvor. För de
sistnämnda beskattningsformerna gäller att de har en näst intill
obefintlig betydelse ur ett strikt statsfinansiellt perspektiv.

Ytterligare ett av beskattningens sekundära syften är det
stabiliseringspolitiska. Skatterna används då som en form av
balansmekanism och inflationsregulator. Exempelvis kan
mervärdesskatten höjas vid en högkonjunktur för att dämpa
konsumtionen och vice versa vid en lågkonjunktur.8

Beskattningens primära syfte, att finansiera den offentliga
verksamheten, brukar populärt benämnas beskattningens rent fiskala
syfte.9 När något av beskattningens sekundära syften kommer till
uttryck genom politiska åtgärder kan det göras gällande att
beskattningen får interventionistiska effekter. Med detta menas att
utformningen av beskattningen påverkar individer och företag till ett
visst beteende, vilket blir mer fördelaktigt än andra alternativ just på
grund av skattehänsyn. I fall beskattningen hade förhållit sig neutral
kanske något annat alternativ valts enbart på grundval av
ekonomiska överväganden.10

                                                
6 Eriksson s 13.
7 Lodin mfl.: Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt,  s 2 f.
8 Lodin mfl. s 2.
9 Lodin mfl. s 2.
10 Lodin mfl. s 3.
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En av de mer framträdande målsättningarna med den stora
skattereformen 1991 var att skattereglerna skulle bli mer neutrala.
Även om det finns vissa interventionistiska effekter kvar har den
politiska målsättningen varit att gå från interventionism mot ökad
neutralitet.11 Den rådande uppfattningen är att privatekonomiska
transaktioner i så stor utsträckning som möjligt skall grunda sig på
ekonomiska överväganden. Olika alternativa transaktioner skall ha
samma rangordning före skattehänsyn som efter. Naturligtvis är
denna målsättning inte utan undantag men likväl en viktig hörnsten
för det marknadsekonomiska affärslivet.12

2.2 Olika typer av skatter

Skatterna kan indelas i skilda grupper. En naturlig indelning är den
som följer produktionsprocessen. Inkomster som genereras ur
produktionen beskattas i tre olika led. Först beskattas företagens
produktion i form av produktionsfaktorskatter. Därefter beskattas
privatpersoner genom inkomstbeskattningen på de inkomster som de
uppburit från företagen. Det sista ledet består av
konsumtionsskatterna, vilka belastar inkomsterna då dessa
konsumeras.13

Detta arbete behandlar mellanledet, dvs. inkomstbeskattningen.
Inkomstbeskattningen kan i sin tur indelas i tre grupper: Inkomst av
tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital.14 För
samtliga inkomstskatter gäller att de vilar på några bakomliggande
principer, vilka är av fundamental betydelse för hur
beskattningssystemet är utformat.

2.3 Grundläggande principer

När det gäller beskattningens utformning efter dess fiskala syfte blir
frågan främst efter vilken princip beskattningen skall fördelas mellan
olika skattskyldiga. De två dominerande principerna efter vilka
skatteuttaget skall fördelas är intresseprincipen respektive
skatteförmågeprincipen.15 Intresseprincipen innebär att var och en
skall betala skatt i proportion till det intresse de har av den offentliga
verksamheten.
Av förklarliga skäl har den principen blivit allt mindre tillämpbar i
ett komplext samhälle och numer torde endast

                                                
11 SOU 1989:34 s 164 ff, jfr även Lodin mfl. s 3.
12 Lodin mfl. s 3.
13 Eriksson s 15.
14 Från fastighetsbeskattningen som kan sägas utgöra en del av kapitalbeskattningen bortses
för närvarande.
15 SOU 1989:33 s 50 ff.
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vägtrafikbeskattningen vara ett direkt uttryck för en beskattning efter
intresse eller nytta.16

I Sverige är det istället skatteförmågeprincipen som utgör grunden
för inkomstbeskattningens utformning.17 Principen innebär i korthet
att var och en skall bidra till den offentliga verksamhetens
finansiering efter sin förmåga. De som har större ekonomiska
resurser kan också avstå mer än de som äger mindre. Principen är en
hörnpelare för svensk inkomstbeskattning och åberopas allt som
oftast i förarbeten, doktrin och praxis.18

Förutom skatteförmågeprincipen, vilken verkar så att säga på en
överordnad nivå för hela inkomstbeskattningen, finns det ett flertal
viktiga principer som bidrar till en så konsekvent inkomstbeskattning
som möjligt. Några av de mest grundläggande är
likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen. Den förra
betonades redan i förarbetena till KL där de sakkunniga uttalade att
”all inkomst i beskattningshänseende skall behandlas på ett
likformigt sätt, oberoende såväl av inkomstens art som
uppkomstsätt”.19 Principen är just en princip och kan givetvis tolkas
på en mängd olika sätt. Den torde dock åtminstone ostridigt innebära
att olika inkomster som är likvärdiga ur ett ekonomiskt perspektiv
skall beskattas likartat, oavsett inkomsternas rent formella form.20

Neutralitetsprincipen har redan berörts något ovan och innebär i stort
att den skattskyldiges val mellan olika alternativ inte skall påverkas
av skattereglerna.21 Beskattningssystemet skall utformas så att de
interventionistiska effekterna blir så små som möjligt. Även om
tendensen i skattereformen varit en ökad neutralitet så finns det i
Sverige en stark tradition att i valet mellan neutralitetsprincipen och
konjunkturpolitisk interventionism, det sistnämnda alltid satts i
främsta rummet. Neutralitetsprincipen torde därför ha sin största
betydelse då det gäller detaljutformningen av reglerna. Detta medför
i sin tur att den kan sägas verka på en lägre nivå än de tidigare
nämnda principerna.22

Av största intresse för förevarande arbete är den ovan nämnda
likformighetsprincipen. Principen slår otvetydigt fast att alla i samma

                                                
16 Lodin mfl. s 24.
17 SOU 1989:33 s 51.
18 Se exempelvis SOU 1989:33 s 51.
19 SOU 1923:69 s 69.
20 Lodin mfl. s 35.
21 Grosskopf/Rabe s 49 ff.
22 Grosskopf/Rabe s 51.
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ekonomiska och sociala situation skall erlägga skatt efter samma
mönster.23

Enligt min uppfattning är det så här inledningsvis tillräckligt att
konstatera att inkomstens form helt skall sakna betydelse för hur
mycket skatt som skall erläggas. Enligt den principen torde alltså de
som yrkesmässigt försörjer sig på aktiespekulationer och de som
yrkesmässigt försörjer sig på traditionellt förvärvsarbete beskattas
lika hårt, förutsatt allt annat lika.

                                                
23 Grosskopf/Rabe s 48.
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3 Daytrading

3.1 Allmänt om fenomenet24

En ordagrann översättning av det engelska ordet daytrading ger
daglighandel eller dagshandel, vilket återspeglar precis vad det är
frågan om. En privatperson som slutar sitt förvärvsarbete och istället
på heltid övergår till att spekulera i aktier utmärker en renodlad
daytrader.

Begreppet brukar också indelas i två undergrupper. Dels de som
genom exempelvis arv redan har en förmögenhet och drar sig tillbaka
för att förvalta denna, dels de som endast har ett startkapital och ger
sig in i daytrading som en ny typ av försörjningsform. Det är den
sistnämnda gruppen som avses då det refereras till daytrading i detta
arbete.

Fenomenet uppkom, kanske inte helt oväntat, först i USA för ungefär
fem år sedan. Visserligen fanns det redan tidigare ett fåtal som
försörjde sig på att spekulera i aktier men det var först med Internets
genombrott som man kan börja tala om daytrading som en ny typ av
försörjningsform. Enligt tidningen Privata Affärer uppges att
omkring 5000 amerikaner slutat sina tidigare arbeten för att istället
sitta hemma framför datorn och handla med aktier på heltid.25

I Sverige är det lite mer osäkert hur många som hakat på
daytradingyrket. Enligt Peter Horwitz, vd för Sveriges största
Internetmäklare Nordnet, är dock intresset stort och ungefär 200 av
Nordnets kunder är professionella daytraders.26 Därtill torde ungefär
lika många finnas hos de andra stora Internetmäklarna exempelvis
Avanza och E-trade, vilket gör en kvalificerad gissning på omkring
1000 daytraders i Sverige rimlig.

Nedan följer en redogörelse om vad som krävs för att kunna försörja
sig som daytrader samt hur en typisk arbetsdag ser ut. Därefter
avslutas kapitlet med en analys av den tekniska utvecklingen, vilken
som redan nämnts haft en avgörande betydelse för det nya
fenomenets uppkomst i någon större skala.

                                                
24 Om inget annat anges bygger texten i avsnittet i huvudsak på artiklar ur Veckans Affärer
och Privata Affärer samt på referat ur ekonominyheterna i TV. Artikeln från Veckans
Affärer heter ”Internethysterin- Lika spännande som roulette” och är skriven av Åsa Eklund.
Den publicerades 1999-03-01. Artikeln från Privata affärer heter ”Så blir du en daytrader”.
Den publicerades 2000-02-24 och är författad av Stefan Lundell.
25 Annika Rosell i Privata Affärer 2000-02-24.
26 Stefan Lundell i Privata Affärer 2000-02-24.
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3.2 En daytraders tre axiom27

För att lyckas som professionell daytrader krävs tre olika saker:
Tid, ett startkapital och kunskap.

Tiden är en viktig faktor eftersom du måste kunna följa
kursutvecklingarna över åtminstone Stockholmsbörsen, NYSE och
NASDAQ. Dessa ligger som bekant i två olika tidszoner med
omkring sex timmar i skillnad, vilket ger en sammanlagd öppettid på
ungefär tolv timmar. Om inte tiden finns att bevaka både New York
och Stockholm kan viktiga nyheter förbises med missade affärer som
följd. Arbetsdagarna framför datorn blir alltså relativt långa, från
tidig morgon till sen kväll. En daytrader ligger heller aldrig fast i
några positioner under mer en högst ett par minuter, oftast handlar
det om sekunder mellan köp och försäljning. Detta gör att
blixtsnabbt agerande är nödvändigt, vilket i sin tur naturligtvis kräver
en ständig uppkoppling och en närmast minutiös övervakning.

När det gäller startkapitalet kan detta naturligtvis variera kraftigt från
trader till trader men omkring 30000 kronor får man räkna med.28 De
flesta traders, enligt begreppsdefinitionen ovan, vilka Peter Horwitz
på Nordnet valt att benämna ”MTV-generationen” belånar dessutom
sitt startkapital maximalt.29 Även om det således krävs en del kapital
för att kunna börja trada är dock ett gott råd att inte gå in med mer
startkapital än man har råd att förlora.

Den tredje och sista förutsättningen för en lyckad daytradingkarriär
är kunskap. Större delen av arbetstiden för en daytrader går till att
söka information vilken resulterar i ökad kunskap. Det räcker dock
oftast inte med ett stort kunnande utan dessutom skall man helst vara
bland de första med den nya kunskapen. Det är först då som man
verkligen får lön för mödan och kan kamma hem sitt dagliga bröd.

Informationen som ger kunskap åt professionella daytraders söks inte
bara på nätet utan även i TV-kanaler som exempelvis Bloomberg
News och CNBC, i affärstidningar och i finansiella nyhetsbrev.
Dessutom finns det en mängd chat-sidor på nätet där de mer
frikostiga daytraderna byter information med varandra.

För att få en inblick i en daytraders vardagliga verksamhet tog jag
kontakt med Hjerker Blomsterberg som sedan ungefär ett och ett
halvt år tillbaka kan titulera sig professionell daytrader.

                                                
27 Avsnittet bygger i sin helhet på Stefan Lundells artikel ”Så blir du en daytrader”,
publicerad i Privata Affärer 2000-02-24.
28 Hos exempelvis Nordnet krävs att en depå på 10000 kr ställs men realistiskt krävs det
ungefär det tredubbla för att ha något att handla med.
29 Stefan Lundell i Privata Affärer 2000-02-24.
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Nedan följer en sammanfattning av mitt samtal med Hjerker och i
slutet av arbetet finns intervjuunderlaget bifogat som bilaga.

3.3 En daytraders vardag30

Hjerker Blomsterberg är trettioett år gammal och startade sin
verksamhet som professionell daytrader i oktober 1998. Tidigare
studerade Hjerker ekonomi vid högskolan i Växjö men eftersom
aktieaffärerna tog alltmer tid i anspråk bestämde sig Hjerker för att
hoppa av och övergå till daytrading på heltid. Det är ett val han inte
ångrat för en sekund.

När jag kom i kontakt med Hjerker, en tisdag i maj strax efter
klockan två, var det relativt lugnt en timme framåt innan New York-
börsen öppnade och han tog sig vänligt tid att besvara mina frågor.

Till att börja med berättade jag att jag höll på med mitt
examensarbete på juristlinjen och då reagerade han positivt och
menade att jag åtminstone hörde av mig i ett seriöst ärende. Han
berättade att det är många som ringt honom och bett om en
snabbkurs i hur man bli miljonär, vilket enligt honom tyder på en
viss okunskap om detta nya yrke. När jag sedan talade om för honom
att mitt syfte med arbetet är att utreda huruvida nuvarande
beskattning verkligen är tillräcklig om en jämförelse görs med övrig
beskattning av förvärvsinkomster, blev han något förvånande inte
särskilt bekymrad. Hjerkers stora fasa med beskattningen är istället
att deklarationen är extremt komplicerad och han anser att en
revidering av blankett K4 borde utgöra  skattemyndighetens högsta
prioritet.

Han berättade att han sysslat med aktier sedan nio års ålder och att
det undan för undan blivit mer och mer arbete. Slutligen, för ungefär
ett och ett halvt år sedan, var det ohållbart att försöka plugga
samtidigt och Hjerker tvekade då inte utan valde en karriär som
professionell daytrader. Han började med ett startkapital på ungefär
30000 kronor och en belåning med en multiplikator på tre, dvs.
tillhopa 90000 kronor. Alltsedan dess har han tjänat i genomsnitt
mellan 10000 och 20000 kronor i veckan.

Hjerker omsätter mellan 1 och 80 miljoner kronor om dagen med ett
genomsnitt på 30 miljoner kronor. För detta får han betala ungefär
5000 kronor i courtage per 20 miljoner i omsättning till sin
Internetmäklare Nordnet.

                                                
30 Avsnittet bygger på en personlig intervju med Hjerker Blomsterberg, en av de första som
med rätta kunde kalla sig professionell daytrader.
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Han bor kvar i sin studentlägenhet på campus i Växjö och för hundra
kronor per månad har han obegränsad tillgång till Internet via en
optisk fiberkabel, så kallad direktuppkoppling. Detta är enligt
Hjerker en grundläggande förutsättning för en daytrader, utan en
snabb uppkoppling som han kan lita på fungerar det helt enkelt inte.
Det går inte att sitta och vänta på att börskurserna skall laddas ned i
fall man vill vara med om bra affärer.

Hjerker hämtar i stort sett all sin information från nätet och TV. Från
nätet får han börskurser och orderdjup i realtid liksom nyheter från
Reuters och Direkt. Bredvid datorn står även en TV påslagen inställd
på CNBC som levererar börsnyheter hela dagarna. Givetvis sker
också samtliga transaktioner med hjälp av Internet och även om
Hjerker har Nordnet som sin mäklare är det han själv som exekverar
sina affärer med datorn som verktyg.

Hjerker börjar sin arbetsdag ungefär halv nio på morgonen. Då tittar
han snabbt över nyheterna på text-TV samt ekonominyheterna på
morgon-TV. Sedan är det dags att bänka sig framför datorn och läsa
igenom de större affärs- och dagstidningarna. Dessutom går han in på
vissa speciella chat-sidor för daytraders för att kolla av vilka rykten
som florerar just för stunden. Ytterligare en viktig arbetsuppgift för
en daytrader är att se över Standard&Poors dagtermin, vilken enligt
Hjerker ger goda signaler om hur börskurserna skall röra sig senare
under dagen.

Efter dessa inledande morgontimmar öppnar så Stockholmsbörsen
klockan halv tio och dagens handel kan därmed börja. Det är vid
Stockholmsbörsens öppnande vid halv tio på morgonen samt vid
New York börsernas öppnande omkring klockan halv fyra på
eftermiddagen svensk tid som det är som mest hektiskt på jobbet för
en daytrader.

Numer handlar Hjerker endast med Ericsson och Nokia. Han menar
det vara fullständigt omöjligt att samtidigt kontrollera allt
informationsflöde kring mer än ett fåtal aktier åt gången. Att han valt
att trada med just Nokia och Ericsson är inte heller det någon slump
utan ett resultat av ett noggrant val av en professionell handlare. Det
är nämligen relativt enkelt som svensk att finna relevant och
livsnödvändig information om dessa båda aktier.

Precis som sig bör i daytradingsammanhang är inte Hjerker ute efter
några stora klipp. Tvärtom torde ordspråket ”många bäckar små…”
mer korrekt beskriva Hjerkers och andra traders strategi. Oftast nöjer
de sig nämligen med en kursuppgång på mellan 50 öre och 1 krona
innan de säljer av en post. En tumregel för Hjerker är att sälja så fort
som möjligt och inte sitta i samma position mer än högst ett par
minuter, optimalt 30 sekunder.
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En annan fundamental arbetskodex för daytraders är att aldrig
någonsin ligga fast i några positioner över natten. Då kan alldeles för
mycket hända utan att tradern kan göra sig av med sitt innehav,
förutsatt förstås att han inte har mäklare spridda över hela världen
men sova behöver alla göra åtminstone några timmar. Dessutom är
det viktigt för en daytrader att hålla nere sina kostnader varför flera
olika mäklare oftast inte är något egentligt alternativ.

Hjerker menar att det finns vissa som tummar på den sistnämnda
gyllene regeln men de är enligt honom inte några riktiga daytraders
utan snarare swingtraders, vilket innebär en stor skillnad. Jag tackar
Hjerker för vårt samtal och önskar honom lycka till de resterande åtta
timmarna av hans arbetsdag.

3.4 Den tekniska utvecklingen

Som ovan nämnts är inte daytrading i sig något nytt fenomen. Före
Internets genombrott var det möjligt för de få daytraders som fanns
att skapa realtid genom att ha flera TV-apparater, inställda på olika
kanaler, påslagna samtidigt. Därigenom kunde de följa aktiekurserna
på olika handelsplatser eftersom olika kanaler uppdaterades vid olika
tillfällen. Det torde säga sig självt att detta var tämligen omständligt,
vilket resulterade i ytterst få utövare. Dessutom är det traditionella
courtaget som börsmäklare tar ut betydligt högre än de nya
Internetmäklarnas.

Det är alltså först med teknikens frammarsch och Internets
genomslag i folkhemmet som vi kan börja tala om daytrading som en
ny form av näringsverksamhet, vilken också kräver juristernas
uppmärksamhet.

Uppskattningsvis finns det idag över 1000 svenskar som övergått till
daytradingyrket från sina tidigare arbeten och betydligt fler lär det
bli. Orsaken till expansionen är naturligtvis till största delen Internet.
Genom nätet sker inte bara själva transaktionerna på ett helt nytt och
enkelt sätt, utan dessutom finns nästan uteslutande all relevant
information samlad på olika sajter. Lägg därtill att informationen
tack vare Internet till största delen också är gratis medan den förr var
förbehållen några få stora placerare vilka hade råd att betala för sig.
Realtidsanalysen är inte längre något problem eftersom vem som
helst på bråkdelen av en sekund kan koppla upp sig mot nästan
vilken plats som helst i världen. Det enda som krävs rent tekniskt,
förutom en uppkoppling och en dator, är ett kompletterande
informationsflöde som erhålls via satelit-TV. Har man tillgång till
detta är det bara att kontakta en mäklare och sätta igång att trada.
Det nya egenföretaget är med andra ord relativt enkelt att starta upp,
åtminstone ur ett tekniskt perspektiv.
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Inledningsvis nämndes att nästan samtliga svenskar har tillgång till
Internet varför i stort sett vem som helst, med viss kunskap och ett
startkapital på 30000 kronor, i morgon kan byta arbete.
Utan tvekan har dagens stora intresse för daytrading delvis att göra
med de senaste årens generella kursuppgångar men det finns väl
ingen som med någon grad av säkerhet kan förutspå framtiden i det
avseendet. Dessutom ställer jag mig något skeptisk till att yrket
skulle vara helt konjunktursrelaterat. Efter mitt samtal med Hjerker,
som menade att han hade för avsikt att försörja sig på daytrading för
all överskådlig framtid, fick jag snarare intrycket att daytraderns
verksamhet inte alls har så mycket med generalindex uppgång och
fall att skaffa.

En framgångsrik trader nosar nämligen upp små kursförändringar
och spekulerar istället med stora belopp. Enligt min uppfattning
torde de flesta kurserna fortsätta att fluktuera, åtminstone några
kronor, oavsett hur generalindex rör sig, vilket är mer en tillräckligt
för en duktig daytrader.

Min bestämda uppfattning är alltså att daytrading, tack vare den
tekniska utvecklingen, kommit för att stanna. Vi har med andra ord
fått en helt ny yrkesgrupp, precis som järnvägsarbetarna på 1800-
talet eller programmerarna för ett par decennier sedan.

Av det sagda följer att det är hög tid för oss jurister att se över
regelsystemet för att om nödvändigt anpassa detta till teknikens
framfart. Min avsikt med resterande del av arbetet är även att göra så
ur ett skatterättsligt perspektiv. Jag vill dock reda här påpeka att en
daytrader idag beskattas för sin inkomst i inkomstslaget kapital med
en proportionell statlig skatt om 30%. Är detta berättigat med tanke
på att traditionella förvärvsarbetande betalar upp till 55% i skatt på
motsvarande inkomster? Är inte kriterierna för vad som utgör
näringsverksamhet, tidigare rörelse, otidsenliga i dagens samhälle?

För att kunna besvara dessa frågor krävs en genomgång av de olika
inkomstslagens uppbyggnad och omfattning samt en analys av
doktrin och praxis. Efter en noggrann rättsutredning är min
uppfattning att en saklig juridisk argumentation torde kasta det
nödvändigt ljus över frågeställningen som behövs för att det lilla
fröet till en förändring skall börja gro och så småningom växa i kapp
den tekniska utvecklingen.
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4 Inkomst av kapital

4.1 Allmänt om inkomstslaget

Före 1991 års skattereform var inkomstslaget kapital uppdelat i två
olika inkomstslag, dels inkomstslaget kapital, dels inkomstslaget
tillfällig förvärvsverksamhet. Anledningen till uppdelningen var att
det vid utformningen av KL 1928 ansågs att löpande
kapitalinkomster gav skatteförmåga eftersom de var regelbundna.
Realisationsvinster däremot var tillfälliga inkomster vilka därmed
per dåvarande definition inte föll in under det rådande
inkomstbegreppet.31 Detta definierades i enlighet med källteorin och
innebar i korthet att endast inkomster som var periodiskt
återkommande var inkomster i skatteteknisk mening.32

Värdeförändringar på olika inkomstkällor är varken regelbundna
eller periodiskt återkommande varför dessa inte heller skulle bli
föremål för beskattning.

I inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet förelåg dock en
begränsad form av beskattning av realisationsvinster. Skälet var att
vissa försäljningar av egendom ansågs ligga så nära yrkesmässiga
försäljningar, vilka då beskattades i inkomstslaget rörelse, att en
beskattning var motiverad. De realisationsvinster som fiscus ville
komma åt var sådana där spekulationssyfte var för handen.33

Det kan således konstateras att redan vid KL:s tillkomst, då
realisationsvinster per definition föll utanför inkomstbegreppet,
motiverades en beskattning av värdeförändring på egendom där
spekulationssyfte kunde skönjas. Att det förhöll sig på detta sätt
tyder enligt min mening på att spekulativa köp och försäljningar,
med reavinst som följd, ansågs innebära samma skatteförmåga som
traditionell förvärvsverksamhet.

Källteorin har sedermera successivt övergetts och som en följd har
realisationsbeskattningen expanderat. Efter skattereformen 1991 har
också det tidigare inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet

                                                
31 Lodin mfl. s 133.
32 Ofta brukar detta karaktäriseras med att det endast är frukten på ett frukträd som är en
inkomstkälla, inte trädet i sig. Årets skörd skall således beskattas eftersom den återkommer
nästa år igen. Däremot är det inte någon inkomst om själva fruktträdet säljs, det är endast en
tillfällig inkomstkälla och producerar inte något värde i ett nationalekonomiskt perspektiv.
Var ifrån liknelsen ursprungligen kommer vet jag inte men jag har hört den från Sture
Bergström, professor i skatterätt vid Lunds Universitet.
33 Lodin mfl. s 133.
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utmönstrats och numer beskattas samtliga kapitalinkomster i ett enda
inkomstslag, inkomstslaget kapital.34

En allmänt uttalad målsättning med den nuvarande
kapitalbeskattningen är att alla inkomster skall beskattas på ett
likformigt sätt. Dessutom skall kapitalbeskattningen ha samma tyngd
som beskattningen av förvärvsinkomster.35 Detta ställer till problem
eftersom sådana faktorer som inflation och beskattningstidpunkt
måste beaktas för kapitalinkomsterna på ett helt annat sätt än för de
vanliga förvärvsinkomsterna. Mer om detta nedan. Först följer en
avgränsning av inkomstslaget.

4.2 Avgränsning av inkomstslaget

Gränsdragningsfrågan för fysiska personer blir mycket betydelsefull
eftersom skillnaden i skattesats mellan kapitalinkomster och
näringsinkomster över en viss nivå är mer än 100%. Helt kort kan
konstateras att till inkomst av kapital hör enligt lagtexten i SIL 3 § 1
mom samtliga intäkter som härrör från egendom, ”i den mån intäkten
inte är att hänföra till näringsverksamhet”. När det gäller
realisationsvinster utgörs dessa enligt lagtexten av ”vinster vid icke
yrkesmässig avyttring av tillgångar”. Yrkesmässig handel utgör
nämligen näringsverksamhet och beskattas följdriktigt i det
inkomstslaget. Legaldefinitionerna är som synes negativt bestämda
och innebär att avgränsningen av inkomstslaget kapital är beroende
av hur inkomstslaget näringsverksamhet avgränsas.

Således har jag av pedagogiska skäl valt att behandla
gränsdragningsfrågan mer utförligt i samband med genomgången av
inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom gränsen som sagts avgörs
med hjälp av kriterierna för vad som är näringsverksamhet.

Slutligen vill jag påpeka att av särskilt intresse för detta arbete är hur
beskattningen av daytraders är utformad. Jag har därför inte för
avsikt att närmare behandla andra kapitalinkomster än
realisationsvinster vid aktiespekulationer. Min uppfattning är dock
att en kortfattad allmän beskrivning av hela inkomstslaget är
nödvändig för att kunna uppnå en fördjupad förståelse för en viss del
av kapitalbeskattningen.

                                                
34 Grosskopf/Rabe s 193.
35 Prop. 1989/90:110 kapitel 6. Jfr även Lodin mfl. s 133 f.
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4.3 Beskattningens utformning

4.3.1 Principiella utgångspunkter

Vid utformningen av de nu gällande kapitalbeskattningsreglerna har
den ovan nämnda likformighetsprincipen haft stor betydelse.36

Ett övergripande syfte har varit att uppmuntra privat sparande och
hämma en för stor lånefinansierad konsumtion.37 Av den
anledningen har likformighet och neutralitet eftersträvats mellan
beskattningen av olika kapitalinkomster. Realisationsvinster och
löpande avkastning skall med andra ord belastas med samma
skattetryck.

En annan sida av samma mynt är att det också skall råda likformighet
mellan beskattningen av kapitalinkomster och beskattningen av
övriga förvärvsinkomster. Detta är visserligen behäftat med problem
eftersom inflationen måste beaktas vid kapitalbeskattningen medan
den har ringa inverkan på övriga förvärvsinkomster. Ett annat
problem är vid vilken tidpunkt beskattningen skall ske.

När det gäller inflationen beaktas detta schablonmässigt genom att
skattesatsen satts lägre, för närvarande är den 30% av hela den
nominella kapitalinkomsten.38 Avsikten är att det vid vad som
uppfattas som normal inflation skall innebära ett realt skattetryck på
omkring 55%, dvs. detsamma som för förvärvsinkomster över
skiktgränsen.39

En fullständig likformighet skulle också kräva att tidpunkten för
beskattning i princip vore densamma för både värdestegring och
avkastning. Detta har man dock bortsett ifrån vid utformningen av
kapitalbeskattningen. Realisationsprincipen, vilken innebär att
värdetillväxt respektive värdenedgång beaktas i
beskattningssammanhang först vid realisation genom avyttring, har
en så fast förankring i det svenska skattesystemet att likformigheten i
det sammanhanget fått stå tillbaka.

                                                
36 SOU 1989:33 s 60 ff.
37 Eriksson s 92.
38 10§3st. och 3§14mom. SIL. Se även SOU 1989:33 s 65 ff.
39 Med normal inflation torde avses ungefär 4%. Vid 4% inflation och 30%
kapitalbeskattning på den nominella inkomsten hamnar vi på ett realt skattetryck på ungefär
50%. Enligt min egen uppfattning går det dock inte konstatera någon ”normal inflation”,
vilket de allra flesta nationalekonomer torde ställa sig bakom. Som nämnts är det dock
frågan om en schablon som varit nödvändig av förenklingshänsyn. Jfr diskussionen om real
eller nominell utforning i Prop. 1989/90:110 s 295 ff och SOU 1989:33 s 65 ff.
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För att förhindra att skattskyldiga skjuter upp beskattningen av
vinster och omedelbart realiserar förluster finns det några
specialregler som jag inte tänker gå närmare in på i detta arbete.40

4.3.2 Inkomstslagets omfattning

Som ovan framgått består inkomstslaget dels av löpande avkastning
på egendom, dels vinster vid avyttring av densamma. Enligt
lagtexten hänförs till inkomstslaget kapital ”löpande avkastning,
vinster och annan intäkt som härrör från egendom, i den mån
intäkten inte är att hänföra till näringsverksamhet”.41 Vidare följer i
lagtexten en exemplifiering och där nämns bland annat att till
inkomstslaget hör ränta på banktillgodohavanden och andra
fordringar, utdelningar på aktier och vinst vid icke yrkesmässig
avyttring av tillgångar. Sammanfattningsvis omfattar alltså
inkomstslaget samtliga inkomster som härrör från egendom, antingen
i form av avkastning eller i form av värdestegring.

4.3.3 Skattesubjekt

Inkomstslaget kapital kommer endast i fråga för fysiska personer.
Juridiska personer redovisar alla sina intäkter i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt 1 § 3 mom. SIL En försäljning av
exempelvis obligationer, fastigheter eller aktier hos ett aktiebolag
beskattas således i näringsverksamhet även om försäljningen inte är
yrkesmässig. Skillnaden för bolag blir endast att vid yrkesmässig
hantering av aktier redovisas dessa som omsättningstillgångar och
värderas enligt lägsta värdets princip, vilket medför avdrag för
orealiserad förlust. Vid icke yrkesmässig hantering betraktas aktierna
som anläggningstillgångar och för dessa gäller realisationsprincipen
fullt ut.42

För fysiska personer, vilka kan ha såväl inkomst av kapital som
inkomst av näringsverksamhet, blir skillnaden i beskattning mer
påfallande.

                                                
40 Det kan bara nämnas som ett exempel att normalt endast 70% av realisationsförlusten  är
avdragsgill enligt SIL 3§ 2 mom, samt att skattereduktion för underskott i inkomstslaget
begränsats till 70% över 100000kr enligt 11 kap 11§ SBL. Det finns dock en mängd fall
som avviker från dessa regler och där mer eller mindre av realisationsförlusten är
avdragsgill, jfr lagtexten SIL 25-31§§.
41 SIL 3 § 1 mom. Se även Lodin mfl. s 136.
42 KL 24 § anv 2p 3 st. Lägsta värdets princip innebär en värdering av tillgången till det
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet, jfr Thomasson: ”Extern redovisning
och finansiell analys”, 9:e uppl. s 78.
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5 Inkomst av näringsverksamhet

5.1 Allmänt om inkomstslaget

Inkomstslaget näringsverksamhet har en stor spännvidd. Det omfattar
alltifrån en enskild skomakares verksamhet som bedrivs helt utan
medhjälpare till stora varuproducerande koncerner med flera tusen
anställda och investeringar i miljardbelopp. Detta medför att reglerna
på området måste kunna möta en mängd olika verksamhetstyper med
helt skiftande behov och förutsättningar. Av det sagda följer att
regelsystemet av nödvändighet blivit tämligen komplext och
svåröverskådligt.43

5.2 Historik och principiella utgångspunkter

5.2.1 Historik

Före 1991 års skattereform användes hela skattesystemet till viss del
som ett politiskt styrinstrument.44 Detta gäller inte minst
beskattningen av näringsverksamhet som tidigare var uppdelad i tre
skilda inkomstslag: Jordbruksfastighet, annan fastighet och rörelse.

Före reformen bidrog alltså skattereglerna på området till stora
interventionistiska effekter och de utnyttjades såväl för
konjunkturpolitiska syften som för styrning av investeringskapital.45

Även om det reella bolagsskatteuttaget var förhållandevis lågt vid en
internationell jämförelse medförde beskattningens utformning stor
inlåsning av företagens kapital. En av de bidragande orsakerna till
detta var att det fanns en uppsjö av olika reserveringsmöjligheter och
för att erhålla en låg effektiv skattesats styrdes företagen att
reinvestera större delen av sina vinster i den egna verksamheten.46

Ett resultat av de tidigare reglerna var att merparten av företagens
investeringsbeslut inte vilade på en neutral företagsekonomisk grund,
vilket i förlängningen innebar försämrad lönsamhet. Många företag
byggde upp stora dolda reserver vilka belastades med latenta
skatteskulder istället för att låta kapitalet arbeta och generera nya
vinster och i slutänden fler arbetstillfällen och en bättre
samhällsekonomi överlag.47

                                                
43 Eriksson s 212.
44 Jfr ovan s 9 om så kallade interventionistiska effekter.
45 Lodin mfl. s 200 ff. Jfr även Eriksson s 212 ff.
46 Lodin mfl. s 207.
47 SOU 1989:34 s 157 ff.
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5.2.2 Principiella utgångspunkter

Som ovan torde framgått innebar 1991 års skattereform en total
förändring av stora delar av den svenska inkomstbeskattningen. Inte
minst när det gäller utformningen av beskattningen i inkomstslaget
näringsverksamhet företogs en genomgripande revidering.

Startskottet för en förändring kom med liknande reformer i viktiga
industriländer som Storbritannien och USA. Investerare av
riskkapital hade i större och större utsträckning fäst alltmer vikt vid
beskattningens utformning för vinsthemtagningar, där den formella
skattesatsen är avgörande och aldrig så låga effektiva skattesatser
kunde råda bot i det avseendet. Slutligen hamnade Sverige vid ett
vägskäl där valet var att antingen reformera näringsbeskattningen
och få del av internationellt riskkapital eller stå fast vid en
interventionistisk syn på beskattningen och gå miste om riskkapital.
Tilläggas bör att statsmakten så sakteliga insett att användningen av
näringsbeskattningen som ett styrmedel var föga effektivt.48

Detta ledde till en reform där mindre reserveringsmöjligheter,
bredare skattebas, lägre formell skattesats och slopad
dubbelbeskattning var viktiga ingredienser.49 Dubbelbeskattningen
slopades först 1994 som ett led i uppfyllandet av den för reformen
grundläggande neutralitetsprincipen.50 Efter regimskiftet 1995
återinfördes dock dubbelbeskattningen men från 1997 råder åter en
viss lättnad då det gäller utdelning från onoterade bolag.51

Allmänt kan konstateras att en övergripande målsättning med
reformen, i nu angivet avseende, var att effektivisera svenskt
näringsliv genom att i betydligt mindre utsträckning använda
skattereglerna som politiska styrinstrument.52

De fundamentala byggstenarna som reformen vilar på är utan tvekan
principen om likformighet respektive neutralitetsprincipen.
Neutralitetsprincipen skall garantera att ekonomiska beslut i så stor
utsträckning som möjligt tillåts vila på affärsmässiga grunder och
inte på hur beskattningen är utformad. Likformighetsprincipen skall i
sin tur sörja för att valet mellan olika företagsformer, vilka samtliga
beskattas för sin näringsinkomst i inkomstslaget näringsverksamhet,
är likgiltigt åtminstone ur en skattemässig synvinkel.53

                                                
48 Lodin mfl. s 208.
49 SOU 1989:33 s 45 ff.
50 Prop. 1993/94:50 s 175 ff.
51 Prop. 1994/95:25 s 48 ff och Prop. 1996/97:45 s 19 ff.
52 Prop. 1989/90:110 s 294 ff och SOU 1989:33 s 19 ff.
53 SOU 1989:33 s 63 f. Jfr även Grosskopf/Rabe s 358.
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5.3 Avgränsning av inkomstslaget

Ovan har konstaterats att vad som hör till inkomstslaget kapital är
avhängigt av hur inkomstslaget näringsverksamhet definieras.
Näringsverksamhet är synonymt med det tidigare begreppet rörelse54

och återfinns i en mängd civilrättsliga författningar bland annat i
marknadslagstiftning, i bokföringslagstiftning och i olika
associationsrättsliga sammanhang.55 I KL 21 § fastslås att ” med
näringsverksamhet avses yrkesmässig självständigt bedriven
förvärvsverksamhet…” Närmare bestämt är det alltså tre rekvisit som
skall vara uppfyllda för att något skall utgöra näringsverksamhet i
skatterättsliga sammanhang. Verksamheten skall först och främst
vara yrkesmässig. Dessutom skall den bedrivas självständigt och i
förvärvssyfte.56

Med yrkesmässighet torde avses att verksamheten skall vara av
regelbunden karaktär och inte endast tillfällig. Detta innebär mer
precist att verksamheten skall vara av viss omfattning och bedrivas
med viss varaktighet. Ju större omfattning desto mindre varaktighet
krävs för att inkomster skall hänföras till inkomstslaget
näringsverksamhet och vice versa. Ytterligheterna i detta
sammanhang kan anges som exempelvis ett mycket varaktigt fiske i
väldigt liten omfattning respektive ett arrangemang av en högst
tillfällig popkonsert med en oerhört stor omfattning.57

Rekvisitet självständighet innebär främst en gränsdragning mot
inkomstslaget tjänst. Anställda är inte självständiga utan helt
beroende av sin arbetsgivare och skall således beskattas för sin
förvärvsinkomst i inkomstslaget tjänst. Att en uppdragstagare är
självständig gentemot sina uppdragsgivare kan visa sig därigenom att
han har ett stort antal olika uppdrag, att verksamheten innebär ett
visst riskmoment, att resultatet varierar och att han själv beslutar om
arbetstid, medhjälpare etc.58

Förvärvssyfte föreligger om verksamheten bedrivs med vinstsyfte.
Det är syftet som är avgörande inte att verksamheten de facto ger ett
ekonomiskt utbyte. Kriteriet avgörs utifrån en objektiv bedömning
där vinstsyfte normalt anses föreligga om verksamheten uppvisar
yttre karaktäristika som är typiska för att vinstsyfte föreligger,
exempelvis en skomakarverkstad där skomakaren utför uppdrag åt

                                                
54 Prop. 1989/90:110 s 309.
55 Lodin mfl. s 220.
56 Lodin mfl. s 220.
57 Lodin mfl. s 223.
58 Eriksson s 216. Jfr RÅ 1982 1:50 där en samlad bedömning gav vid handen att trots viss
osjälvständighet det förelåg en avsevärd ekonomisk risk med anledning av stora
investeringar och inkomsten var därmed hänförlig till näringsverksamhet.
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allmänheten.59 Om en person fortsätter en verksamhet som år efter år
går med förlust kan detta i och för sig tyda på att förvärvssyfte
saknas men ytterst är det en objektiv bedömning som avgör.60 Saknas
förvärvssyfte torde inkomsten i de allra flesta fallen vara att hänföra
till inkomstslaget tjänst såsom inkomst av hobbyverksamhet.61

Inkomstslaget kapital kan naturligtvis också komma i fråga om det
rör sig om avkastning eller realisationsvinst på egendom.

För avgränsning av vad som utgör realisationsvinst och således skall
beskattas  inkomstslaget kapital respektive vad som utgör
näringsverksamhet och skall beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet, är det rekvisitet yrkesmässighet av de ovan
beskrivna rörelsekriterierna som är avgörande.62 Yrkesmässig handel
med egendom hör till näringsverksamhet medan icke yrkesmässig
handel hänförs till inkomstslaget kapital.

För att applicera det sagda på daytraders och deras handel med aktier
är alltså det avgörande huruvida handeln anses vara yrkesmässig eller
inte. Det torde inte råda någon tvekan om att daytraderns verksamhet
är självständig och att aktiehandeln sker med vinstsyfte. Om
verksamheten dessutom är av viss omfattning och varaktighet skulle
den per definition falla in under inkomstslaget näringsverksamhet,
med en progressiv beskattning som följd. Innan vi fördjupar oss
ytterligare i denna frågeställning krävs en utförlig redogörelse för
kriteriet yrkesmässighet. Först måste dock helt kort fastslås vilka de
olika skattesubjekten i inkomstslaget näringsverksamhet kan vara.

5.4 Olika skattesubjekt

Inledningsvis nämndes att inkomstslaget är vittomfattande och
omfattar en mängd olika företagsformer. Exempel på olika
skattesubjekt som kan bedriva näringsverksamhet är aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare,
även kallade egenföretagare. Reglerna för hur den beskattningsbara
inkomsten beräknas är i stora drag desamma för samtliga
skattskyldiga i inkomstslaget, oavsett i vilken form verksamheten
bedrivs.63 Den största skillnaden, av särskilt intresse i förevarande
sammanhang, är istället att för fysiska personer, som i den

                                                
59 Lodin mfl. s 220 f.
60 Se RÅ 1964 Fi 286 där en hästsportverksamhet som omfattade 16 hästar bedrivits och
trots över 10 år med förlust ansågs verksamheten utgöra rörelse på grund av dess stora
omfattning.
61 Eriksson s 216.
62 Jfr lagtexten i SIL 3 § 1 mom ” vinst… vid icke yrkesmässig avyttring…”.
63 Lodin mfl. s 218.
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egenskapen bedriver näringsverksamhet, är inkomsten av detta
endast ett av tre möjliga inkomstslag.
De kan utöver inkomst av näringsverksamhet även uppbära såväl
inkomst av kapital som av tjänst. Beträffande juridiska personer
finns det numer enbart ett enda inkomstslag, inkomst av
näringsverksamhet. Detta innebär att det för juridiska personer är
tämligen ointressant hur en inkomst rättsligt klassificeras åtminstone
vad gäller skattesatsen.64

För fysiska personer som bedriver näringsverksamhet finns det
däremot ett omedelbart intresse för hur gränsdagningen sker mellan
vad som skall beskattas i inkomstslaget kapital respektive vad som
skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomster av
kapital blir som tidigare nämnts föremål för en proportionell statlig
skatt på 30%. Att skattesatsen satts till just 30% beror av att
inflationen beaktats schablonmässigt så att den effektiva
beskattningen landar ungefär på samma nivå som för
förvärvsinkomster, ett utslag av den så fundamentala
likformighetsprincipen.

Inkomster av näringsverksamhet å andra sidan beskattas progressivt
med både kommunal och statlig inkomstskatt på upp till 55% utan
sociala avgifter inräknande.65 Om sociala avgifter inräknas blir den
högsta marginalskatten 67% på förvärvsinkomster, vilket alltså är
mer än 100% högre än beskattningen av kapitalinkomster, vilket som
nämnts gör gränsen mellan inkomstslagen högintressant.

Ovan har avgränsningen av inkomstslaget behandlats och de tre
rörelsekriterierna har fastställts. Det har konstaterats att kriteriet
yrkesmässighet är det mest intressanta för hur daytrading skall
klassificeras skatterättsligt. Nedan följer en analys av vad som
verkligen inryms i kriteriet yrkesmässighet då det gäller aktiehandel
och därefter beskriv dagens skattemässiga behandling av daytraders.

                                                
64 I andra sammanhang kan det vara av visst intresse. Exempelvis har det betydelse vid
redovisningen av tillgångar om dessa karaktäriseras som anläggningstillgångar eller
omsättningstillgångar eftersom de sistnämnda kan bli föremål för ett visst avdrag även för
orealiserad förlust medan anläggningstillgångar behandlas strikt enligt realisationsprincipen,
jfr Tiveus: ”Skatt på kapital”, 5:e uppl. s 36.
62 Kommunal inkomstskatt varierar från kommun till kommun men är i genomsnitt omkring
31% och erläggs enligt 56 § KL i den skattskyldiges hemkommun. Statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomster utgår enligt Sil 10 § dels med tvåhundra kronor, dels med 20% på den
beskattningsbara förvärvsinkomsten mellan 219300 kr och 360000 kr samt med 25% på
inkomster över 360000 kr. 219300 kr och 360000 kr är skiktgränser och justeras årligen
med konsumentprisindex förändring och ett tillägg av två procentenheter. Beloppen ovan
avser taxeringsåret 2000.
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6 Gränsdragningsfrågan

6.1 Närmare om kriteriet yrkesmässighet vid
aktiehandel

Ovan har framgått att i kriteriet yrkesmässighet ingår dels ett krav på
att verksamheten skall bedrivas i viss omfattning, dels ett krav på en
viss varaktighet. Det har också påpekats att ju större omfattning
desto lägre krav på varaktighet och tvärtom.

Även om fokus i detta arbete ligger på privatpersoners handel med
värdepapper måste äldre praxis avseende bolag något kommenteras.
Det förhåller sig nämligen på så sätt att före skattereformen kunde ett
bolag ha såväl inkomst av rörelse som inkomst av tillfällig
förvärvsverksamhet med åtföljande effekter för nedskrivning av lager
etc.66 Numer redovisar som bekant ett bolag alla inkomster i
inkomstslaget näringsverksamhet men enligt min uppfattning är
tidigare praxis avseende gränsdragningsfrågan för bolag av intresse
för att fastslå vad som är yrkesmässigt, alldeles oavsett om
verksamheten bedrivs av en fysisk eller juridisk person.

Någon legal definition av vad som avses med värdepappersrörelse
eller penningrörelse finns inte. I förarbetena till KL nämns av det
särskilda utskottet att ”ett bolag, som driver verklig handel med
värdepapper, torde anses bedriva penningrörelse".67 Med verklig
handel torde utskottet just syftat på att handeln bedrivs yrkesmässigt,
varför vi befinner oss i ett cirkelresonemang och behöver vidare
vägledning. Utskottet uttalade också att ett bolag som bedriver
omfattande handel med värdepapper anses bedriva penningrörelse
även om det endast är för egen räkning.

En naturlig definition i doktrin har bland annat givits av K G A
Sandström som menar att med penningrörelse avses rörelse som
bedriver handel med mynt, ädla metaller, banksedlar, växlar, aktier
och andra värdepapper.68 När det gäller banker och
fondkommissionärer är det inte särskilt svårt att fastslå att dessa
faller in under definitionen. I övriga fall måste dock praxis
konsulteras för att det skall kunna avgöras när rörelse, nuvarande
näringsverksamhet, är för handen.

                                                
66 Tivéus, Ulf: ” Handel med värdepapper”, Skattenytt 1988 s 511.
67 Särskilda utskottets utlåtande nr 1 år 1928 s 54.
68 Sandström, K G A: ”Om beskattning av inkomst av rörelse” s 81.



29

6.2 Praxis avseende bolags handel med aktier

Efter kommunalskattelagens tillkomst 1928 etablerades relativt
snabbt en fast praxis som fastslog att det var omfattningen
tillsammans med varaktigheten som avgjorde om ett bolag bedrev
yrkesmässig handel med aktier eller inte. I regeringsrättens
avgörande RÅ 1940 referat 35 ansågs ett bolag med anledning av
omfattningen bedriva värdepappersrörelse. Bolaget, som var ett
enmansbolag, hade omsatt ungefär 5 miljoner kronor genom omkring
250 transaktioner, varav de flesta avsåg ett kortsiktigt innehav.
Omräknat till dagens penningvärde motsvaras detta av ungefär 53
miljoner kronor.69 Yrkesmässighet ansågs alltså föreligga trots att
samtliga affärer gjorts för bolagets egen räkning och inte varit
inriktade mot att tillhandagå allmänheten eller särskilda
investerare.70 Detta låg alltså helt i linje med de ovan nämnda
uttalandena i förarbetena.

Det framgår också av praxis att bolag vars aktiehandel inte haft viss
varaktighet eller varit av tillräckligt stor omfattning inte ansetts
bedriva rörelse i det avseendet.71

Viss förvirring uppstod dock efter RegR avgörande RÅ 1981 1:4.
Domen kommenteras utförligt nedan eftersom den är av störst
betydelse då det gäller fysiska personers aktiehandel. För närvarande
är det tillräckligt att konstatera att fallet rörde en privatperson som
indirekt via ett handelsbolag bedrev omfattande handel med aktier
men trots detta skulle beskattas enligt reglerna för realisationsvinst.
Förvirringen rörde tolkningen av domen med betydelse även för
bolags verksamhet. Fiscus menade nämligen att det av domskälen
gick att uttolka en förändring av ovan konstaterad praxis.
Förändringen skulle vara att det för bolag hädanefter krävdes att
verksamheten var utåtriktad för att rörelse skulle vara för handen. En
mängd processer inleddes av staten mot bolag som redovisade sitt
resultat av aktieaffärer enligt rörelsereglerna.72

Fiscus tolkning visade sig dock vara felaktig vid senare avgöranden
från Regeringsrätten.

                                                
69 En slutvärdeberäkning, så kallad ” ränta på ränta”, med en genomsnittlig inflation på 4%
under 60 år ger slutvärdefaktorn 10.52 ( 1.04*60). 5 miljoner multiplicerat med 10.52 ger
ungefär 53 miljoner kronor.
70 Ytterligare avgörande som visar detsamma är RÅ 1936:720, RÅ 1957:2718 och
 RÅ 1969:1148.
71 RÅ 1935:54, RÅ 1936:316, RÅ 1949:486
72 Tiveus i SN 1988 s 505.
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Bland annat i förhandsavgörandet RÅ 1986 ref 53, den så kallade
”Ess Enn-domen”, fastslogs att utåtriktad verksamhet inte var något
krav för att ett bolags hantering av aktier skulle falla under reglerna
för rörelse. 1988 bekräftades denna praxis ytterligare i sju olika
domar av RegR.73

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att, bortsett från viss nu
klargjord förvirring, praxis är entydig och fastslår att bolags
hantering av aktier är yrkesmässig om den bedrivs i viss omfattning
och är av viss varaktighet. Detta oavsett om verksamheten är
utåtriktad eller inte.

6.3 Praxis avseende fysiska personers
aktiehandel

Om aktiehandeln inte företogs av ett bolag utan bedrevs av en fysisk
person tillämpades enligt äldre praxis inte rörelsereglerna. Det
spelade därvid inte någon roll huruvida verksamheten var mycket
omfattande och/eller varaktig. I RÅ 1966:1496 hade en fysisk person
en årlig omsättning på sin aktiehandel på närmare 4 miljoner kronor,
vilket får betraktas som relativt betydande omfattning med
omräkning till nuvarande penningvärde. En sådan omräkning till
dagens penningvärde ger vid handen drygt 15 miljoner kroner.74

Trots detta fastslog RegR att beskattning skulle ske enligt reglerna
för realisationsvinst och någon rörelse förelåg alltså inte.

Förklaringen till att en fysisk persons aktiehandel av stor omfattning
inte skulle betraktas som rörelse torde enligt Ulf Tiveus vara en
e contrario tolkning av 1928 års motivuttalande, vilket som nämnts
endast avsåg bolag.75

Praxis avseende fysiska personers aktiehandel blev än mer fast
genom avgörandet RÅ 1981 1:4. Fallet handlade om en fysisk person
som dels direkt, dels indirekt via ett handelsbolag bedrivit
omfattande handel med aktier. Omsättningen uppgick till över 3
miljoner kronor, i dagens penningvärde ungefär 6.5 miljoner
kronor,76 och antalet transaktioner var stort, vilket tyder på
spekulationssyfte. I samtliga tre instanser konstaterades att handeln
med aktier bedrivits för egen räkning och skulle beskattas enligt
reglerna för realisationsvinst, alldeles oavsett verksamhetens stora
omfattning och spekulationssyfte.

                                                
73 Tiveus i SN 1988 s 503 och SN 1988 s 380. RÅ 1988 ref 45 I.
74 En slutvärdeberäkning av 4 miljoner kronor och en antagen genomsnittlig inflation på 4%
under 34 år ger ungefär 15 miljoner kronor. (1.04*34 multiplicerat med 4 miljoner)
75 Ulf Tivéus i SN 1988 s 504.
76 Återigen räknas med en genomsnittlig inflation på 4%, vilket ger slutvärdefaktorn för 19
år lika med 2.11. Detta multiplicerat med 3 miljoner ger ungefär 6.5 miljoner kronor.
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Även RegR följde alltså den inslagna vägen och uttalade att:
”Aktiehanteringen har bedrivits för handelsbolagets eller Tore O:s
egen räkning och inte varit inriktad på att tillhandagå allmänheten
eller särskilda investerare, som skulle ha kunnat betraktas som
handelsbolagets eller Tore O:s kunder, med direkt hos bolaget eller
Tore O efterfrågade investeringsobjekt. Verksamheten kan därför
inte anses som rörelse i skatterättslig mening. Den omständigheten
att köpen och försäljningarna haft stor omfattning och ingått i den
typ av portföljförvaltning som inriktats på kortsiktiga
spekulationsvinster i stället för på t ex jämn avkastning eller
realvärdesäkring utgör inte heller skäl att betrakta verksamheten
som rörelse i skatterättslig mening”.

I RÅ 1981 1:4 slog alltså RegR fast att tidigare praxis
(RÅ 1966:1496) alltjämt var gällande rätt och att en privatpersons
aktiehandel således inte kunde bli föremål för rörelsebeskattning,
oavsett omfattningen på verksamheten, om den inte var utåtriktad.

Kravet på att verksamheten måste vara utåtriktad för att en fysisk
persons handel med aktier skall anses utgöra näringsverksamhet har
allt sedan dess stått fast.

Därmed har alltså kriteriet yrkesmässighet vid aktiehandel för
egenföretagare kommit att innebära inte bara ett krav på viss
omfattning och varaktighet, utan dessutom ett krav på att
verksamheten skall vara utåtriktad och inte bara bedrivas för egen
räkning. Detta får till följd att fysiska personers aktiehandel som
sådan aldrig torde kunna bli föremål för beskattning i inkomstslaget
näringsverksamhet. Om verksamheten vänder sig till allmänheten
torde den nämligen med största sannolikhet vara att hänföra till
fondkommissionsrörelse, vilket endast får utövas av aktiebolag och
banker efter tillstånd av bankinspektionen.77

Något förvånande görs det alltså en skillnad mellan enskilda
näringsidkare och enmansbolag vid tolkningen av kriteriet
yrkesmässighet. Den ursprungliga anledningen till detta synes enligt
Ulf Tivéus vara en e contrario tolkning av förarbetena till KL 1928,
där endast bolag omnämns.78

6.4 Doktrin om kriteriet yrkesmässighet vid
aktiehandel

Märkligt nog är ämnet förhållandevis sparsamt behandlat i doktrinen.

                                                
77 Jfr Tiveus i SN 1988 s 505.
78 Ulf Tivéus i SN 1988 s 504 samt särskilda utskottets utlåtande nr 1 år 1928 s 54.
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De flesta författarna nöjer sig med att referera till RÅ 1981 1:4 och
därefter konstatera att för bolag gäller vad som vanligen brukar
läggas in i begreppet yrkesmässighet79, dvs. ett krav på
regelbundenhet, varaktighet och viss omfattning medan det för
fysiska personer dessutom ställs ett krav på att verksamheten skall
vara utåtriktad.80

Lodin mfl. fastslår att KL inte innefattar någon särskild definition av
begreppet men att det av RÅ 1981 1:4 framgår att en fysisk persons
aktiehandel måste vara utåtriktad för att näringsverksamhet skall vara
för handen.81 Författarna fortsätter med att konstatera att samma krav
inte gäller för bolag enligt praxis, bland annat RÅ 1988 ref 45.82

Tivéus konstaterar att de skattemässiga kriterierna för
yrkesmässighet generellt är att verksamheten bedrivs självständigt,
att den har en viss varaktighet och omfattning samt att den i regel
bedrivs i vinstsyfte. Därefter fastslår även han att det av RÅ 1981 1:4
följer att en privatperson inte skattemässigt kan bedriva
värdepappersrörelse avseende sin egen förmögenhet.83

Rabe/Grosskopf menar att yrkesmässig handel med värdepapper
föreligger om verksamheten bedrivs i spekulativt syfte och är
inriktad på kortsiktiga placeringar. Författarna markerar dock att
detta endast gäller för aktiebolag. När det gäller enskilda fysiska
personer anser de att mycket talar för att det dessutom gäller ett krav
på utåtriktad verksamhet med hänvisning till RÅ 1981 1:4.84 Även
Asbjörn Eriksson menar att ett krav på utåtriktad verksamhet gäller
för fysiska personer om deras aktiehandel skall betraktas såsom
rörelse i skatterättslig mening.

Sammanfattningsvis torde alltså RÅ 1981 1:4, som bekräftade
tidigare praxis (RÅ 1966:1496), varit avgörande för hur begreppet
yrkesmässighet tolkas när det gäller handel med värdepapper.
Begreppet innefattar således skilda kriterier beroende på i vilken
form verksamheten bedrivs. Som tidigare nämnts har den itu delade
tolkningen sitt ursprung i en e contrario tolkning av förarbetena till
kommunalskattelagen.85 Uttalandet är med andra ord forfarande av
största vikt för vad som idag är gällande rätt.

                                                
79 Observera att gränsdragningen för bolag efter skattereformen inte längre är av större
intresse. All inkomst skall hos ett bolag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet men
kriteriet yrkesmässighet är fortfarande avgörande för vilka tillgångar som klassificeras som
omsättningstillgångar.
80 Exempelvis Lodin mfl. s 223.
81 Lodin mfl. s 444.
82 Lodin mfl. s 444 f.
83 Tivéus, Ulf: Skatt på kapital, 5:e uppl., s 36 f.
84 Grosskopf/Rabe s 420.
85 Särskilda utskottets utlåtande nr 1 år 1928 s 54.
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Frågan som jag ställer mig är om inte den tekniska utvecklingen
något sprungit ifrån tolkningen av begreppet yrkesmässighet i det
avsedda sammanhanget.

6.5 Beskattningen av daytraders

En analys av praxis, doktrin och förarbeten tyder alltså på att
kriterierna för vad som utgör yrkesmässig handel med värdepapper är
något varierande beroende på om verksamheten bedrivs i aktiebolag
eller av en fysisk person. För fysiska personers aktiehandel gäller,
förutom vad som enligt normalt språkbruk torde läggas in i begreppet
yrkesmässighet, att denna skall vara utåtriktad. Naturligtvis
uppkommer då frågan vad som avses med utåtriktad verksamhet. Är
inte all aktiehandel över en marknadsplats utåtriktad? Även om
verksamheten bedrivs av en enskild person är det väl i grund och
botten frågan om köp och försäljningar, transaktioner, mellan olika
rättssubjekt om än administreringen till viss del går via olika
mäklare. Tillhandahåller man inte generellt allmänheten aktier vid en
försäljning? Om inte, var tar i sådana fall andelarna vägen efter det
att handlaren gjort sig av med dem?

Av RÅ 1981 1:4 torde, enligt min tolkning, framgå att med utåtriktad
verksamhet menas att denna skall bedrivas som någon form av
mäklarverksamhet. För att driva värdepappersrörelse skall en fysisk
person, vid sidan av affärer för egen räkning, även knyta ihop affärer
åt andra, utomstående. Detta gör inte en daytrader.

Eftersom en daytrader inte agerar mäklare för utomstående och
således inte uppfyller kravet på utåtriktad verksamhet bedriver han
eller hon per definition inte rörelse i skatterättslig mening. En
daytraders intäkter är med andra ord realisationsvinster och skall
beskattas i inkomstslaget kapital med 30%. I fall realisationsförluster
uppkommer är dessa som en något uttunnad huvudregel endast
avdragsgilla till 70%.86

Efter en ingående undersökning av det nya fenomenet daytrading och
hur verksamheten de facto bedrivs, är det enligt min uppfattning
något märkligt att detta inte betraktas som näringsverksamhet i
beskattningssammanhang. Att verksamheten bedrivs i vinstsyfte och
självständigt kan det överhuvud inte råda några som helst tvivel om.
Dessutom torde det anses ostridigt att verksamheten bedrivs i stor
omfattning, Hjerker Blomsterberg omsätter mellan 20 och 80
miljoner kronor per dag, samt att en renodlad daytrader är helt

                                                
86 Enligt SIL 27 § 5 mom får numer förlust på marknadsnoterad aktie kvittas fullt ut mot
vinst på annan marknadsnoterad aktie. Dessutom gäller att förlust på onoterad tillgång får
fullt ut kvittas mot vinst på såväl noterad som onoterad aktie.
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inställd på en varaktighet som sträcker sig bortom all överskådlig
framtid.

I fall daytradern skulle agera genom ett bolag skulle ovanstående
vara mer än tillräckligt för att klassificera verksamheten såsom
värdepappersrörelse. Daytraders agerar dock inte genom bolag utan i
deras egenskap av fysiska personer. Som en rättsutredning påvisar
uppkommer då ytterligare ett krav på att verksamheten skall vara
utåtriktad för att rörelsebeskattning skall bli aktuellt. Naturligtvis kan
den skattemässiga behandlingen av denna nya yrkesgrupp starkt
ifrågasättas dels gentemot grundläggande skatterättsliga principer,
dels gentemot elementära krav på rättvisa.

6.6 Skattemässig behandling av daytraders och
bakomliggande principer

Som ovan har framkommit är likformighetsprincipen en hörnpelare i
utformningen av det svenska beskattningssystemet. Principen har
stor betydelse både såsom en övergripande rättvisenorm och vid
detaljutformningen av reglerna. Den mest oemotsagda tolkningen av
principen fastslår att alla i samma ekonomiska och sociala situation
skall beskattas på samma sätt. Hur en inkomst erhålls eller på vilket
sätt en utgift erläggs skall helt sakna betydelse för skatteuttaget.87

Likformighetsprincipen har återkommande betonats i förarbeten och
doktrin. I synnerhet vid utformningen av kapitalbeskattningen har det
betonats att samtliga kapitalinkomster skall beskattas på ett likartat
sätt samt även att kapitalbeskattningen skall ha samma tyngd som
beskattningen av förvärvsinkomster.88

Ovan har redogjorts för hur inflationen beaktas vid beskattningen av
kapitalinkomster genom att skattesatsen satts schablonmässigt lägre
än skattesatsen för förvärvsinkomster. Det har också påpekats att
syftet är att det vad som uppfattas som en normal inflation skall
innebära i princip samma skattetryck som för beskattningen av
förvärvsinkomster. Allt detta är ett uttryck för den så fundamentala
likformighetsprincipen.

När det gäller daytraders beskattas de som ovan konstaterats i
inkomstslaget kapital. Tyvärr har inte likformighetsprincipen kunnat
upprätthållas på detta område. Anledningen är inflationsproblemet.
Normalt vid realisationsvinster är det frågan om ett tidsperspektiv
mellan köp och försäljning vilket medför att det vid
försäljningstidpunkten krävs ett högre pris bara för att kompensera
för en penningvärdeförsämring, inflation. För daytraders gäller inte

                                                
87 Grosskopf/Rabe s 47 ff.
88 Lodin mfl s 133 ff samt Prop. 1989/90:110 kapitel 6.
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detta. Tvärtom har vi sett hur det maximalt rör sig om några minuter
mellan köp och försäljning av värdepappren.
Med andra ord kan daytraderns realisationsvinster jämföras med
vanliga förvärvsinkomster, åtminstone när det gäller beaktandet av
penningvärdeförsämring. Eftersom inflationen inte påverkar
daytraders transaktioner, till skillnad mot klassiska
kapitaltransaktioner, innebär detta att daytraders får betala en
olikformigt låg skatt på sina inkomster. De betalar 30% i statlig
inkomstskatt trots att de inte har någon penningvärdeförsämring att
kompenseras för. Detta kan helt klart jämföras med en vanlig
förvärvsinkomst, vilken över brytpunkten belastas med ett
skattetryck på 55%. Inflationen är försumbar både för daytraders och
för vanliga förvärvsarbetande.

Utan tvekan har likformighetsprincipen i detta sammanhang blivit
hårt kantstött. I och med daytradingens uppkomst har vi fått en
yrkesgrupp som belastas med ett lägre skatteuttag än andra
yrkesutövare. Orättvisan blir inte mindre framträdande av att det är
en ålderstigen tolkning av rörelsekriteriet ”yrkesmässighet” som ger
upphov till den olikformiga behandlingen. Efter en inblick i en
daytraders vardag torde de allra flesta ställa sig bakom uppfattningen
att det rör sig om en yrkesmässig verksamhet, åtminstone som
yrkesmässighet uppfattas i normalt språkbruk. Nu är det förvisso så
att normalt språkbruk och juridiska tolkningar inte alltid stämmer
överens. Min bestämda uppfattning är dock att på ett så känsligt
område för orättvisor som skattelagstiftningen är, det krävs en
omvärdering av vad som läggs in i kriteriet yrkesmässighet. Den
nuvarande tolkningen blir inte direkt mer hållbar när det görs en
skillnad på vad som är yrkesmässig verksamhet beroende på i vilken
form värdepappershandeln bedrivs. Det sistnämnda strider dessutom
mot neutralitetsprincipen, ett annat av fundamenten i det svenska
beskattningssystemet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att dagens skattemässiga
behandling av daytraders inte stämmer överens med grundläggande
rättvisekrav. Att daytraders beskattas i inkomstslaget kapital strider
mot både likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen, vilka får
betecknas som fundamentala byggstenar i det svenska
beskattningssystemet. Enligt min uppfattning strider behandlingen
dessutom mot skatteförmågeprincipen, vilken är grundläggande för
hur skatteuttaget överhuvud skall fördelas mellan olika
samhällsmedborgare. En daytrader som Hjerker Blomsterberg har
inkomster väl över brytpunkten och betalar alltså inte tillräckligt
mycket skatt relativt hans ekonomiska förmåga.

Min uppfattning är att tolkningen av kriteriet yrkesmässighet är en
kvarleva av svunna tiders idealistiska uppfattning om
värdepappershandel. Numer bedrivs sådan inte bara av bolag eller
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via fondkommissionärer. Numer kan i princip varje fysisk person,
med rätt förutsättningar, försörja sig på att spekulera i aktier.
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7 Utvärdering

7.1 Allmänt

Enligt min uppfattning har ovanstående utredning visat på att en
förändring är nödvändig. Daytraders måste komma att beskattas lika
hårt som andra yrkesutövare med lika höga inkomster. Min ambition
i det följande är att ge två olika förslag på hur en sådan förändring
skulle kunna se ut. Båda förslagen leder till samma materiella
resultat, nämligen att daytraders framgent beskattas för sina
inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, och skulle kunna
betraktas som två sidor av samma mynt. Med tanke på arbetets
omfång är jag medveten om att detta inte medger några fullständiga
förslag till lagändringar men min förhoppning är ändock att en
förändringsprocess så sakteliga tar form. Kanske skulle det vara mer
riktigt att tala om frön till en förändring inom ramen för detta arbete.

7.2 Omtolkning av kriteriet yrkesmässighet

Ett första förslag som skulle medföra en förändring är helt enkelt en
lagstiftningsändring. Kriteriet yrkesmässighet torde i normalt
språkbruk innebära dels ett krav på att verksamheten har viss
omfattning, dels ett krav på en inte alltför kort varaktighet. Detta är
också precis vad som läggs in i kriteriet då det gäller bolags
hantering av värdepapper. Som vi sett ovan kompletteras emellertid
ovanstående med ett krav på utåtriktad verksamhet när det rör sig om
fysiska personer. Enligt min uppfattning är detta en förlegad
tolkning. Den torde ha sin uppkomst i att exempelvis en skomakare
naturligtvis lagade skor inte bara åt sig själv utan även åt andra,
utomstående. För traditionella yrken torde kravet på utåtriktad
verksamhet fortfarande ha en viss poäng men generellt för dessa
yrken är också att det torde vara hart när omöjligt att försörja sig på
dem såvida verksamheten inte är utåtriktad.

Beträffande daytrading gäller att verksamheten inte är utåtriktad i så
motto att tradern tillhandahåller några tjänster till utomstående.
Däremot är det genom handeln med värdepapper som daytradern
försörjer sig. Enligt min uppfattning har alltså den tekniska
utvecklingen möjliggjort uppkomsten av en ny typ av egenföretag
där det inte krävs någon utåtriktad verksamhet för att försörjningen
skall vara säkrad. Kravet på utåtriktad verksamhet återspeglar helt
enkelt inte längre verkligheten i det dynamiska samhället vi lever i.

Mitt förslag är alltså att kravet på utåtriktad verksamhet borttas
genom en explicit legaldefinition av kriteriet.
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Yrkesmässighet skulle alltså sedermera definieras i enlighet med
normalt språkbruk där ett krav på omfattning samt varaktighet ställs.

7.3 Daytrading som utåtriktad verksamhet

Om det nu förhåller sig på det viset att kravet på utåtriktad
verksamhet av någon för mig outgrundlig anledning inte kan
utmönstras menar jag att en förändring ändå är möjlig. Även i detta
fall krävs det en lagstiftningsändring.

En djupare insikt i en daytraders verksamhet ger nämligen vid
handen att denna mycket väl kan betecknas som utåtriktad. Allt som
krävs är en omdefinition av utåtriktad verksamhet. Ovan har
konstaterats att med detta krav menas troligen att yrkesutövaren på
något sätt även knyter ihop affärer åt allmänheten. Den tolkning är
enligt min uppfattning inte helt nödvändig. En daytraders verksamhet
torde kunna betraktas såsom utåtriktad med följande motivering. När
tradern säljer av en post med aktier blir dessa tillgängliga för
allmänheten. Om någon, vilket är brukligt, sedermera köper posten
med aktier torde det inte vara alltför långsökt att påstå att dessa
aktier tillhandahållits av daytrader 1. Alltså tillhandahåller
daytradern aktier genom sina spekulationer till allmänheten. På
samma sätt agerar daytradern bland allmänheten även då han köper
en post. Dessa aktier kommer ju från någon annan som valt att sälja
på marknadsplatsen, börsen.

Förmodligen är det inte på ovanstående sätt som kravet på utåtriktad
verksamhet varit avsett att tolkas. Enligt min uppfattning krävs det
emellertid en förändring om inte likformighetsprincipen och därmed
den samhälleliga rättvisan skall rasera. En omtolkning av vad som
menas med utåtriktad verksamhet skulle medföra att daytraders föll
in därunder och likformigheten upprätthölls. Naturligtvis kan en
nödvändig förändring även åstadkommas med en lagändring där
daytraderns verksamhet explicit beskrivs och hänförs till
näringsverksamhet. Något liknande har för övrigt gjorts beträffande
handel med fastigheter.89

Enligt min mening är en förändring ofrånkomlig. Av de ovan givna
förslagen förordar jag på detta område ett så litet ingrepp som
möjligt, dock utan att klarheten går förlorad. Jag anser att en
lagändring är på sin plats där kriteriet yrkesmässighet fastställs utan
något krav på utåtriktad verksamhet. Detta torde dessutom stämma
överens med vad gemene man lägger in i begreppet och således bidra
till en ökad förståelse och klarhet.

                                                
89 KL 21§ anv p 4.
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8  Avslutning
Daytrading har kommit för att stanna. Återigen har den tekniska
utvecklingen medfört en ny typ av försörjningsform. Detta är helt
naturligt och kan sägas utgöra ett resultat av en sund och innovativ
samhällsutveckling. Eftersom samhällsutvecklingen och spelreglerna
härför lever i symbios och är ömsesidigt beroende av varandra kräver
ett dynamiskt samhälle också ett flexibelt och föränderligt
rättssystem.

I detta examensarbete har påvisats en brist i skattesystemet vad avser
beskattningen av daytraders. Dessa beskattas för närvarande i
inkomstslaget kapital och belastas därmed med ett lägre skattetryck
än övriga förvärvsarbetande med lika höga inkomster. Anledningen
till den olikformiga behandlingen står att finna i ett ålderdomligt
fastställande av gränsen mellan inkomstslaget näringsverksamhet och
inkomstslaget kapital. Kriteriet yrkesmässighet innefattar för
juridiska personer ett krav på viss varaktighet samt viss omfattning.
För fysiska personer gäller därutöver även ett krav på att
verksamheten skall vara utåtriktad. Ovan har framgått att den
tolkningen är otidsenlig och illa harmonierar med fundamentala
skatterättsliga principer, framförallt likformighetsprincipen.

Rättsläget för i dag innebär, mig veterligt, att en enskild fysisk
person inte kan bedriva värdepappersrörelse, åtminstone inte utan att
knyta ihop affärer åt andra. Gränsen när det gäller handel med aktier
mellan inkomstslaget näringsverksamhet respektive inkomstslaget
kapital avgörs, för fysiska personer, av om verksamheten är
utåtriktad eller inte. Enligt min uppfattning är den gränsdragningen
inte helt sund. Ovan har redogjorts för olika förslag till en förändring
som bättre stämmer överens med likformighetsprincipen.
Gemensamt för de olika förslagen, som för övrigt är snarlika, är att
de leder till samma materiella slutresultat, nämligen att daytraders i
framtiden beskattas för sina inkomster i inkomstslaget
näringsverksamhet.

För detta talar framförallt allmänna rättvisekrav. I skattesystemet
vilar dessa i mångt och mycket på likformighetsprincipens
upprätthållande. En inblick i en daytraders vardag torde dessutom
ställa det bortom rimliga tvivel att det rör sig om ett yrke och således
yrkesmässig verksamhet. Kort sagt finns det få, om ens något
argument, för en särbehandling.
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Skattesystemet är ett av de områden som är särskilt känsliga för
orättvisor. Eftersom skatter utgår i form av ekonomiska tvångsbidrag
krävs det en hållbar motivering för den nödvändiga förankringen ute
bland samhällsmedborgarna. Ett skattesystem utan en fast förankring
riskerar att missförstås och i slutänden kanske helt rasa samman. För
att upprätthålla en god förankring hos samhällsmedborgarna är ett
första krav att alla behandlas lika.

Min uppfattning är alltså att en förändring av beskattningen av
daytraders är nödvändig. Hur förändringen gestaltas rent tekniskt är
av mindre betydelse. Det viktiga i slutänden är att daytrading på
allvar börjar uppfattas för vad det är, även i skattesammanhang,
nämligen en yrkesmässig verksamhet.

Inledningsvis nämndes att förhållandevis många daytraders gör stora
förluster. I fall beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet
skulle det innebära att underskott i verksamheten ett år kan kvittas
fullt ut mot framtida vinster. Enligt min uppfattning förändrar det
faktumet inte någonting. Likformighetsprincipen kräver att alla med
lika inkomster behandlas lika i beskattningssammanhang. Om detta
gäller inkomster skall det naturligtvis även gälla för underskott.
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Bilaga A

Underlag inför intervju med Hjerker Blomsterberg,
professionell daytrader.

1. Vad har du för bakgrund och när började du med daytrading?

2. Hur stort var ditt startkapital och hur stor var din ursprungliga
belåning?

3. Hur mycket tjänar du på din verksamhet?

4. Hur stor omsättning har du per dag?

5. Vilken mäklare använder du dig av och vad har de för krav
avseende ställd depå etc.

6. Hur stora är dina utgifter för courtage?

7. Beskriv en normal arbetsdag.

8. Vad har du för erfarenheter av beskattningssystemet då det
gäller din verksamhet?

9. Anser du själv att daytrading är en form av yrkesverksamhet?

10. Hur länge har du tänkt syssla med daytrading?

Intervjun ägde rum per telefon tisdagen den 16 maj 2000 mellan klockan
14 och 15. Hjerker är helt införstådd i syftet med intervjun och har
ingenting emot eventuella kompletterande frågor från såväl författaren
som från handledare eller opponent av arbetet. Telefonnummer finns i
Källförteckningen sist i arbetet.
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