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Summary 
This paper deals with the capital gains tax on exchange of shares regarding 
the postponed tax for individuals. The Swedish law regulations regarding 
this system have undergone many changes recently and there are therefore 
some obscurities regarding the consequences of the application of the rules.   
It is my intention to shed some light upon some of these obscurities and to 
illustrate some possible consequences that could become very problematic.  
 
According to 48a:2 IL, an exchange of shares has occurred when an 
individual sells shares in return for a payment consisting of shares in the 
company purchasing them. The individual can then be granted a postponed 
tax if the terms stated in 48a:5-8 IL are fulfilled. If that is the case, then the 
cost for the original shares will be transferred to the new shares, and there 
will be no taxation on the exchange until the day when the shareholder 
decides to sell the new shares which he now has received. A rather special 
aspect of this system is that if the original shares were classified as so called 
qualified shares then the new received shares will be considered especially 
qualified according to 57:7 IL. As for ordinarily qualified shares, these can 
be transferred into unqualified shares by use of the five-year waiting period, 
but that is not the case with the especially qualified shares. This form of 
qualification can only cease to exist when the shareholder has been taxed on 
the stipulated amount of the so called tjänstebelopp. This amount is 
calculated according to 48a:8a IL. The result of this is that the shareholders 
assets in a sense become “locked up” since he knows that there will be a tax 
to pay the moment he decides to sell his shares. Also, if his shares are 
ordinarily qualified as well there is another form of “lock-up effect”. This is 
derived from the fact that 57:20b IL stipulates that for shares that are 
especially qualified only due to the exchange of shares there is a possibility 
to gradually lessen the tjänstebelopp when one is taxed on dividends. 
However, that possibility only exists for that form of qualified shares. If the 
shares are both ordinarily and especially qualified then that is no longer an 
option, which is what creates the second “lock-up effect”.  
 
These effects seem rather strange in light of the fact that the Swedish law in 
question is the result of the implementation of the Merger Directive, a 
Directive with the explicit purpose to facilitate for restructuring of 
companies. There are also other aspects relating to Community law that can 
be questioned. For instance, the fact that the possibility for a shareholder to 
“dequalify” his shares disappears only due to the exchange of shares could 
be interpreted as being in conflict with the purpose of the Merger Directive. 
One can also call into question whether the exit rule in 48a:11 IL is 
compatible with the Directive, since this rule also brings about a taxation 
which is directly linked to the fact that an exchange of shares has taken 
place. If the shareholder had kept his old shares he would have been free to 
leave the country without consequential taxation, which means that the 
exchange of shares has placed him in a less advantageous situation then he 
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would otherwise have been in. The question is if this doesn’t constitute a 
breach of the tax relief provided by the Directive, and therefore constitutes a 
breach of the Directive itself. 
 
Another aspect to this exit rule is whether or not it is compatible with the 
EC Treaty and its stipulated freedom of movement for persons. This rule 
should be considered an exit tax, and the ECJ has repeatedly considered 
such rules to be restriction on the freedom of establishment.1 Because of 
this, the Swedish tax authorities have in an official standpoint declared this 
rule to be incompatible with Community law and have ceased to apply it 
when taxpayers move to other member states. The same statement has been 
made in Swedish courts, and those judgments have also helped lay the 
foundation for the tax authorities decision.2 It is, however, my opinion that 
it can be called in to question whether these decisions are correct or not. I 
base that on the fact that there are clear differences in the circumstances 
regarding the Swedish exit rule and the ones in question in the ECJ:s 
judgments. I therefore feel that one can not be certain that the ECJ would 
not have considered the Swedish rule to be justified and proportionate. I also 
question the fact that the tax authorities in cases like this take on the role of 
a legislator. It is my opinion that situations like this - where the law says one 
thing and the actual application of it gives a very different result - only 
brings about more uncertainty in an already very complex area of the law. 
 
 

                                                 
1 See for instance the judgments in C-9/02 and C-470/04. 
2 The tax authorities official statement number 19/05 and judgments of the Swedish 
Kammarrätt number 5189-03 and 5141-03. 

 2



Sammanfattning 
Detta arbete behandlar andelsbytesreglerna avseende den framskjutna 
beskattningen för fysiska personer. Detta är ett regelsystem som genomgått 
många ändringar på senare tid och det omgärdas av vissa oklarheter 
gällande konsekvenser av dess tillämpning. I detta arbete belyser jag vissa 
av dessa oklarheter och visar på möjliga problematiska konsekvenser av 
reglernas tillämpning. 
 
Ett andelsbyte sker enligt 48a:2 IL då en fysisk person avyttrar andelar mot 
en ersättning bestående av andelar i det köpande företaget, och den 
framskjutna beskattningen blir sedan aktuell då villkoren i 48a:5-8 IL är 
uppfyllda. Vad som då sker är att anskaffningsvärdet på de ursprungliga 
andelarna förs över till de mottagna andelarna, och beskattning sker inte 
förrän den dagen då andelsägaren avyttrar de mottagna andelarna. En 
ganska speciell aspekt av detta regelsystem är att om de ursprungliga 
andelarna är kvalificerade så blir de mottagna andelarna enligt 57:7 IL s.k. 
särskilt kvalificerade. Dessa andelar kan inte ”avkvalificeras” på samma sätt 
som vanligt kvalificerade andelar, d.v.s. genom karenstiden på fem år, utan 
denna särskilda kvalifikation kan endast upphöra då det tjänstebelopp som 
räknats fram enligt 48a:8a IL har skattats fram. Detta ger upphov till en 
inlåsningseffekt som kommer sig av det faktum att andelsägaren vet att en 
beskattning ”slår till” då han väljer att avyttra sina andelar. Om andelarna 
dessutom är vanligt kvalificerade så uppstår en ytterligare inlåsning på så 
sätt att det då saknas uttryckligt lagstöd för en avräkning av tjänstebeloppet 
då utdelning beskattas. Sådan möjlighet till gradvis avskattning finns enligt 
57:20b IL endast för andelar kvalificerade enbart p.g.a. andelsbytet.  
 
Med tanke på att den svenska lagstiftningen på det här området är resultatet 
av implementeringen av fusionsdirektivet, vilket har som uttalat syfte att 
underlätta ombildningar, så är dessa ovanstående effekter ganska underliga. 
Dessutom finns andra intressanta EG-rättsliga aspekter som kan ifrågasättas. 
Exempelvis skulle ju det faktum att möjligheten till avkvalificering 
försvinner just p.g.a. andelsbytet innebära att man kommer i konflikt med 
direktivets övergripande syfte att undanröja hinder för gränsöverskridande 
andelsbyten, vilket knappast kan vara i enlighet med en EG-konform 
tolkning av direktivet. Dessutom kan i detta sammanhang också den s.k. 
utflyttningsregeln i 48a:11 ifrågasättas eftersom också denna medför en 
beskattning som är direkt kopplad till just det faktum att den skattskyldige 
deltagit i ett andelsbyte. Om den skattskyldige behållit sina gamla andelar så 
skulle inte en utflyttning ur Sverige medfört någon beskattning, och alltså 
har andelsbytet bidragit till att försätta den skattskyldige i en mindre 
förmånlig situation. Frågan är om inte detta medför en inskränkning av den 
skattefrihet som direktivet föreskriver, och om den svenska regleringen i så 
fall inte är i strid med själva direktivet som den bygger på. 
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En annan EG-rättslig aspekt på denna utflyttningsregel är dess förhållande 
till EG-fördraget och den fria rörligheten. Denna svenska regel bör nämligen 
utgöra en s.k. exitskatt, och sådana har underkänts av EG-domstolen i dess 
praxis.3 Därför har också Skatteverket i en s.k. styrsignal underkänt den 
svenska utflyttningsregeln som fördragsstridig och väljer att inte tillämpa 
den vid utflytt till ett annat EU- eller EES-land. Dessutom har KamR 
kommit fram till samma resultat i ett par domar, och dessa ligger också till 
grund för Skatteverkets beslut.4 Jag tycker att det kan ifrågasättas om detta 
är ett korrekt beslut eller inte eftersom det föreligger markanta skillnader i 
EGD:s tidigare praxis angående exitskatter och den svenska regeln, vilket 
jag menar innebär att det inte går att säga med säkerhet att regeln inte skulle 
kunna anses rättfärdigad och proportionerlig av EGD. Jag ifrågasätter också 
det faktum att Skatteverket genom sådana här styrsignaler ibland hamnar i 
en lagstiftarroll, och jag menar att det faktum att lagen säger en sak medan 
den praktiska tillämpningen sker på ett annat sätt bidrar till en ökad oklarhet 
på ett redan komplext rättsområde.  
 
 

                                                 
3 Se t.ex. mål  (Lasteyrie) och C-470/04 (N-målet), vilka redogörs för under avsnitt 6.2.1. 
4 Skatteverkets ställningstaganden 19/05, och de båda KamR:s domarna 5189-03 och 5141-
03. Samtliga behandlas mer utförligt i avsnitt 6.3. 
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Förord 
Jag vill rikta ett varmt tack till min kära sambo som stått ut med att leva 
med mig under det här arbetet. Jag vet att det inte alltid varit lätt… Tack för 
att du funnits vid min sida och stöttat mig i arbetet! 
 
Stort tack också till min handledare, Mats Tjernberg, som kommit med 
värdefulla och konstruktiva synpunkter och varit ytterst förstående när 
arbetet dragit ut på tiden eftersom jag envisats med att plugga dubbelt. 
 
Icke att förglömma är min familj, mamma, pappa och syskon, som alltid 
haft en uppmuntrande replik till hands när arbetet känts jobbigt. Tack! 
 
Jag vill också tacka alla vänner och bekanta som stöttat och uppmuntrat 
under arbetet och som bidragit till att göra min studietid här i Lund 
oförglömlig. Det känns onekligen sorgligt när nu slutet på den här tiden 
närmar sig. Ett särskilt tack till de vänner som ställt upp med att lyssna på 
all min klagolåt under det här arbetets gång. 
 
Slutligen ett varmt tack till dig min kära vän som har funnits till hands under 
hela arbetet och hjälpt mig med ovärderlig insyn i det praktiska arbetet kring 
det här ämnesområdet. Du vet vem du är. Tack för all hjälp och allt stöd du 
givit mig, både i det här arbetet och genom hela vår gemensamma studietid! 
Min tid i Lund hade inte varit hälften så rolig utan min trogna vapendragare! 

 5
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1 Inledning  
Beskattningsreglerna för fåmansföretagare upplevs många gånger som 
väldigt komplicerade. Denna s.k. 3:12-beskattning har länge varit 
omdebatterad och föremål för ett stort antal ändringar. Många företagare 
upplever detta skattesystem som både orättvist och svårt att tillämpa p.g.a. 
komplexiteten i systemet och de ständiga lagändringar som sker på 
området.5 En del i denna beskattning som länge varit omgärdad av både 
stora oklarheter och ständiga förändringar är andelsbytesreglerna. Dessa 
regler medger under vissa förutsättningar att den skattskyldige får uppskov 
med den skattepliktiga vinst som uppstår då andelar avyttras mot en 
ersättning bestående till största delen av andelar i det köpande företaget. 
Denna lagstiftning bygger på ett EG-direktiv, det s.k. fusionsdirektivet.6  
Syftet med lagstiftningen, och för den delen syftet med själva 
fusionsdirektivet, är att underlätta omstruktureringar. Frågan är dock i 
vilken mån detta syfte uppfylls i dagsläget. Jag frågar mig om det inte skulle 
kunna vara så att systemets komplexitet kombinerat med de många 
oklarheter som finns kring reglerna och den mycket strikta regleringen av 
förutsättningarna för den framskjutna beskattningen kan leda till att många 
drar sig för att tillämpa regelverket. 
  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa de många oklarheter som omgärdar 
andelsbytesreglerna vad gäller den framskjutna beskattningen för fysiska 
personer. Avsikten är att lyfta fram såväl rena oklarheter avseende 
tolkningen och förståelsen för nu gällande lagregleringar som de 
konsekvenser som dessa kan ge upphov till. Eftersom lagstiftningen bygger 
på ett EG-direktiv så kommer jag även att belysa vissa intressanta EG-
rättsliga aspekter. Exempelvis så kan problem uppstå då den svenska 
lagstiftningen måste anpassas till såväl fusionsdirektivet som EG-fördraget, 
och frågan uppkommer huruvida den svenska lagstiftningen idag verkligen 
är förenlig med dem båda? Det är min förhoppning att analysavsnitten skall 
bidra till att om inte ge klarhet i vad som egentligen gäller så åtminstone 
bidra till att öka medvetenheten om den stora förvirring som till vissa delar 
finns gällande det här regelsystemet och dess konsekvenser.  
 
 

                                                 
5 Se t.ex. organisationen Företagarnas rapport ”Skilda Världar” från 2005, och Dagens 
Industri 2007-06-19 och 2007-09-21där läsarna ställer frågor till Fredrik Reinfeldt och 
Anders Borg om bl.a. 3:12-reglerna. 
6 Direktiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring 
av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. 

 7



1.2 Metod och material 
Jag har i detta arbete använt mig av rättsdogmatisk metod. Lagtext, praxis, 
förarbeten och doktrin inom området har varit mina främsta källor i arbetet. 
Eftersom praxis på området är tämligen sparsam har den fått spela en 
mindre roll och förarbetena är vad som har givits den mest framträdande 
rollen. Vad gäller praxis har jag dock valt att använda mig av ett par 
kammarrättsdomar trots att dessa normalt inte ges så stort prejudikatvärde. 
Detta har varit av den enkla anledning att ingen prövning än så länge skett i 
RegR, utan endast kammarrättsdomar funnits tillgängliga inom området. 
Dessutom menar jag att de tillför en värdefull insyn i hur domstolarna ser på 
den EG-rättsliga problematik som behandlas i dessa domar. Den 
argumentation som förs i dessa domar anser jag vara av såväl intresse som 
värde för de resonemang jag för i arbetet.  
 
Jag har också till viss del använt mig av gemenskapsrättslig lagstiftning, 
främst fusionsdirektivet och EG-fördraget, så väl som praxis från EGD och 
doktrin på det EG-rättsliga området. 
  

1.3 Avgränsningar 
Jag har i detta arbete valt att begränsa mig till att främst behandla den 
framskjutna beskattningen för fysiska personer. Detta eftersom jag anser att 
en analys av hela regelsystemet för andelsbyten inte ryms inom en sådan här 
framställning. Den uppskjutna beskattningen lämnas således därhän förutom 
vissa omnämnanden avseende den historiska bakgrunden till regelsystemet 
som sådant. Vissa grundläggande och lite mer förklarande avsnitt finns med 
i arbetet, men överlag utgår jag från att läsaren är väl bekant med 3:12-
reglerna och deras betydelse för beskattningen av fåmansföretagare samt väl 
införstådd i grundläggande EG-rätt. 
 
Angående EG-rätten så har jag då jag diskuterat en eventuell stridighet med 
EG-fördraget valt att begränsa mig till att enbart fokusera på eventuell 
stridighet med etableringsfriheten. Den fria rörligheten för arbetstagare samt 
den allmänt stadgade fria rörligheten i fördragets art. 18 skulle också ha 
kunnat vara intressanta, men jag anser att en diskussion involverandes även 
dessa bestämmelser skulle blivit allt för omfattande för att rymmas inom 
ramen av detta arbete. 
 

1.4 Disposition 
Jag har valt att disponera arbetet på så sätt att jag inleder med en kortare 
presentation av andelsbytesreglerna, och då främst den framskjutna 
beskattningen för fysiska personer, i avsnitt två och jag ger en kort översikt 
av reglernas bakgrund i avsnitt tre. Därefter kommer jag i avsnitt 4 att 
närmare beskriva systemet med särskilt kvalificerade andelar inklusive dess 
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bakgrund. Jag analyserar sedan i avsnitt fem regelsystemet som sådant med 
särskilt fokus på möjliga problem som kan uppstå. 
 
EG-rätten har också sin plats i en sådan här framställning, och jag fortsätter 
därför med att i avsnitt sex ge en översikt av de svenska reglerna i 
förhållande till det direktiv som de grundar sig på samt närmare beskriva 
den roll som den fria rörligheten spelar i förhållande till de svenska 
andelsbytesreglerna. Jag kommer också att närmare analysera båda dessa 
EG-rättsliga aspekter, vilket är förlagt till avsnitt sju. Arbetet avslutas i 
avsnitt åtta med en till viss del sammanfattande analys av det som 
framkommit under arbetet. 
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2 Andelsbytesreglerna och den 
framskjutna beskattningen 

Konceptet andelsbyte definieras i 48a:2 IL som ett förfarande där en fysisk 
person avyttrar andelar mot ersättning bestående av andelar i det köpande 
företaget. De villkor som ska vara uppfyllda för att framskjuten beskattning 
ska vara aktuell anges i 48a:5-8 IL. I 48a:8a anges sedan hur beräkningen av 
tjänstebeloppet skall ske, vilket följer 3:12-reglerna.  
 
För att tydligare exemplifiera: En fåmansföretagare driver ett litet och 
framgångsrikt företag, AB X. Ett annat bolag är intresserade av 
verksamheten och vill förvärva 50 % av företagarens andelar. Som betalning 
för dessa 50 % erbjuder Bolaget sig att betala med nyemitterade aktier i det 
egna bolaget. Om nu företagaren accepterar detta anbud och överlåter sina 
50 % mot en marknadsmässig ersättning bestående av aktier i bolaget så har 
ett andelsbyte enligt 48a:2 IL genomförts. Skattemässigt innebär detta att 
företagaren anses ha sålt sina aktier till en summa motsvarande 
marknadsvärdet på de nyemitterade aktierna i Bolaget. Om denna summa 
överstiger företagarens anskaffningsvärde för andelarna i hans eget företag 
så uppkommer för honom en skattepliktig vinst. Om villkoren i 48a:5-8 IL 
är uppfyllda så får dock beskattningen av denna vinst skjutas fram. 
Företagaren får då enligt. 48a:10 IL istället överföra sitt anskaffningsvärde 
på aktierna i AB X till de nyemitterade aktierna i Bolaget, och behöver 
följaktligen inte skatta på vinsten förrän den dagen han säljer aktierna i 
Bolaget.  
 
De villkor som enligt 48a:5-8 ska vara uppfyllda innebär att företagaren 
måste vara bosatt i Sverige eller åtminstone vistas här stadigvarande, detta 
enligt 48a:5 IL. Av detta följer också att vinsten måste skattas om han skulle 
flytta utomlands, vilket för övrigt stadgas uttryckligt i 48a:11 IL. Såväl det 
köpande företaget som det avyttrande skall enligt. 48a:6 och 7 IL vara en 
juridisk person, och då ett svenskt aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank 
eller försäkringsföretag, alternativt ett utländskt bolag eller annat utländskt 
företag hemmahörande inom EU. Det kan vara värt att notera att om de 
avyttrade andelarna är kvalificerade så gäller enligt. 48a:6a IL att om 
företagaren efter försäljningen skulle komma att direkt eller indirekt äga 
andelar i Bolaget med minst 25 % av rösterna så måste Bolagets 
näringsverksamhet bestå till huvudsaklig del av rörelse eller direkt eller 
indirekt innehav av andelar i dotterföretag som till huvudsaklig del bedriver 
rörelse. Slutligen krävs enligt 48a:8 IL att det köpande företaget efter 
avyttringen skall inneha så många andelar i det avyttrade företaget att dess 
sammanlagda röstetal skall överstiga 50 % av det totala röstetalet.  
 
Om företagarens ursprungliga andelar i företaget var kvalificerade så 
medför det enligt 48a:8a IL att en beräkning ska göras av de belopp som 
skulle ha tagits upp i inkomstslagen tjänst, respektive kapital, som om 
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bestämmelserna inte varit tillämpliga och beskattning skulle ha skett 
omedelbart. Tanken med detta är förstås att räkna ut hur stort belopp som 
ska beskattas i det mindre förmånliga inkomstslaget tjänst vid en framtida 
kapitalvinst på mottagna aktier. Det kan också vara värt att nämna den 
begränsning som finns i 57:22 IL och som anger att kapitalvinst ej skall tas 
upp i inkomstslaget tjänst om det medför att den skattskyldige och 
närstående tagit upp ett högre belopp än 100 basbelopp. Detta gäller per 
företag och femårsperiod och är alltså det s.k. tjänstetaket. 
 
En av de mer speciella aspekterna med andelsbytesreglerna är att om de 
ursprungliga andelarna var kvalificerade så blir de andelar i Bolaget som 
företagaren nu har mottagit blir så kallade ”särskilt kvalificerade” enligt 
57:7 IL. Detta innebär alltså att oavsett om företagaren väljer att i 
fortsättningen vara verksam eller inte är hans mottagna andelar i 
beskattningshänsyn kvalificerade. Om företagaren fortsätter att vara 
verksam uppstår också den intressanta effekten att hans andelar kommer att 
vara såväl vanligt kvalificerade som särskilt kvalificerade. Detta ger upphov 
till ett flertal intressanta frågeställningar, många av vilka jag kommer att 
återkomma till längre fram i arbetet. Poängen är dock den att vanligt 
kvalificerade andelar kan ”avkvalificeras” genom att företagaren upphör att 
vara verksam i företaget under 5 år. Men eftersom hans andelar även är 
särskilt kvalificerade så räcker inte detta. Den särskilda kvalifikationen 
upphör nämligen endast då han skattar det tjänstebelopp som räknats fram 
enligt 48a:8a IL. Man kan alltså se att den särskilda kvalifikationen skapar 
en form av inlåsningseffekt, något som jag också återkommer till längre 
fram i arbetet. 
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3 Reglernas bakgrund 
Regelsystemet kring andelsbyten har genomgått ett flertal förändringar 
under senare tid. Innan skattereformen fanns två regelsystem för 
beskattningen av andelsbyten, strukturregeln i 27 § 4 mom. SIL samt lagen 
(1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande 
omstruktureringar inom EG (IGOL). Den senare innehöll, som namnet 
antyder, regler om beskattningen vid andelsbyten inom EG, närmare 
bestämt då det köpande bolaget befann sig i ett annat EG-land än Sverige. 
Enligt de bestämmelserna skulle reavinsten för avyttringsåret fastställas och 
uppskov med beskattningen medgavs tills andelarna avyttrats, överlåtits 
eller helt enkelt upphört att existera.7  
 
Vad gäller strukturregeln i 27 § 4 mom. SIL så gav även denna under vissa 
förutsättningar uppskov med beskattningen vid andelsbyten. Dock medförde 
den klara nackdelar för fåmansföretagare på så sätt att det krävdes dispens 
från dåvarande Riksskatteverket för att få uppskov vid avyttring av 
kvalificerade andelar. Sådan dispens fick dock inte lämnas om någon del av 
reavinsten skulle tas upp som inkomst av tjänst enligt 3:12-reglerna. Detta 
berodde på att metoden som strukturregeln tillämpade inte gav möjlighet till 
beskattning enligt 3:12-reglerna när de mottagna andelarna avyttrades. I 
princip medförde systemet att ägare till kvalificerade andelar var utestängda 
ifrån möjligheten att få uppskov med beskattningen vid andelsbyten.8  
Detta var dock oförenligt med fusionsdirektivet och dessa två 
uppskovssystem ersattes från och med 1 januari 1999 med den nya 
andelsbyteslagen, vilken innebar ett enhetligt uppskovssystem som medgav 
en efterföljande tillämpning av 3:12-reglerna. Uppskovstekniken i denna 
nya lag byggde på den tidigare IGOL och innebar att en kapitalvinst 
räknades fram för avyttringsåret och ett uppskov sedan kunde medges 
genom att uppskovsbeloppet fördelades på de andelar som erhållits genom 
bytet. Beskattningen av uppskovsbeloppet skedde sedan först då dessa 
andelar avyttrats eller upphört att existera.9 Då den nya Inkomstskattelagen 
infördes år 2000 flyttades dock dessa bestämmelser till 48 och 49 kap IL. 
 
Tyvärr blev effekterna av denna nya lagstiftning aningen problematiska för 
en del fåmansföretagare. De hamnade i den s.k. IT-fällan och drabbades av 
ett beskattningsfenomen som populärt kom att kallas för en 
pomperipossabeskattning. När fåmansföretagarna sålde sina bolag genom 
andelsbyten, vilket många gjorde i samband med börsuppgången i slutet på 
1999 och början av 2000, valde många av dem att använda sig av den 
möjligheten till uppskov med kapitalvinstbeskattningen som nu fanns. 
Kapitalvinstens storlek fastställdes och uppskov medgavs i enlighet med 

                                                 
7 Rutenberg, Reflektioner kring aktiebyten i publika affärer efter årsskiftet 1998/1999, 
SvSkT nr. 10, 1998. 
8 Tjernberg, Beskattning av Fåmansföretag, femte upplagan, s. 90. samt E. Qwerin, 
Uppskov vid aktiebyten för ägare av fåmansföretag, SvSkT nr.10, 1998. 
9  Rutenberg, a.a. 

 12



reglerna i 49 kap IL, men eftersom det för fåmansföretagare rör sig om 
kvalificerade andelar så skulle enligt bestämmelserna i 57 kap IL 50 % 
beskattas som inkomst av tjänst, inte kapital. Uppskovsbeloppet delades 
därför upp i inkomstslagen kapital och tjänst och fördelades sedan i enlighet 
med 19:16 IL på de mottagna andelarna. När IT-bubblan sedan brast 
tappade de förvärvade bolagen snabbt i värde och många försattes i konkurs. 
I och med en konkurs aktualiserades beskattningen av uppskovet eftersom 
andelarna då upphört att existera. Det var detta som försatte många 
fåmansföretagare i en knivig situation. Den delen av uppskovsbeloppet som 
var hänförlig till inkomstslaget kapital kunde de kvitta mot kapitalförlusten 
som de nu gjorde på de mottagna andelarna, men så var inte fallet med den 
del som hörde hemma i inkomstslaget tjänst. Denna del fick istället 
användas till skattereduktion av den kommunala och statliga inkomstskatten 
samt fastighetsskatten, men då det rörde sig om stora belopp blev resultatet 
ändå att många uppskovsinnehavare plötsligt drabbades av skatteskulder på 
miljonbelopp.10  
 
Dessa effekter kritiserades hårt och resulterade i en lagändring under 2002. 
Det enhetliga systemet ersattes åter av två parallella system, ett i 48a kap IL 
med framskjuten beskattning för andelsbyten och ett i 49 kap IL med 
uppskovsgrundande andelsbyten. Om den skattskyldige begärde det så fick 
reglerna om framskjuten beskattning tillämpas redan vid 2002 års taxering. 
Det fick dock inte röra sig om kvalificerade andelar, utan reglerna var 
endast tillämpliga om såväl avyttrade som mottagna andelar var 
marknadsnoterade. Denna förutsättning togs sedan bort, och med verkan 
från 1 januari 2003 skall alltså reglerna om framskjuten beskattning 
tillämpas när en fysisk person är säljare. Dessutom gavs en möjlighet till 
retroaktiv verkan för att eliminera de negativa effekterna av den tidigare 
lagstiftningen.11  
 
 
 
 
 

                                                 
10 Larsson, Fåmansföretagares andelsbyten, SkN nr 5, 2002, samt K. Ståhl, Andelsbyten 
och pomperipossa, SkN nr. 1-2, 2003. 
11 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, s. 99. 
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4 De särskilt kvalificerade 
andelarna 

Termen ”särskilt kvalificerade andelar” började användas av 2002 års 
företagsskatteutredning i dess delbetänkande från 200512 och i prop. 
2005/06:40 som ett sätt att särskilja denna form av kvalifikation från den 
”vanliga” kvalifikationen som redan fanns i 3:12-reglerna. Termen fastslogs 
i och med införandet av ändringarna i fusionsdirektivet i svensk lagstiftning 
i prop. 2006/07:02.13 Konceptet med att andelar anses kvalificerade p.g.a. 
att de mottagits genom ett andelsbyte där de avyttrade andelarna var 
kvalificerade infördes dock redan 1 januari 2003 med den stora lagändring i 
fråga om uppskov vid andelsbyten som då gjordes. Särskilt kvalificerade 
andelar är alltså, som framgår ovan, andelar som är kvalificerade p.g.a. att 
de mottagits i ett andelsbyte där de avyttrade andelarna var vanligt 
kvalificerade. Idag hittas denna bestämmelse i 57:7 IL. 
 
Orsaken till att det här med vanligt och särskilt kvalificerade andelar blir så 
viktigt är förstås det faktum att avyttring och utdelning på kvalificerade 
andelar delvis beskattas i det mindre förmånliga inkomstslaget tjänst enligt 
de s.k. fördelningsreglerna i 57 kap IL, medan fysiska personers avyttring 
och utdelning på andelar som inte är kvalificerade i sin helhet beskattas i 
inkomstslaget kapital. 
 

4.1 ”Vanligt” kvalificerade andelar 
I en framställning som denna kan det vara befogat med en närmare 
genomgång av konceptet med kvalificerade andelar för att bättre kunna 
jämföra dessa med de särskilt kvalificerade andelarna. Den stora vikt som 
läggs vid definitionen beror på att det enligt 57:2 IL endast är kvalificerade 
andelar som träffas av de särskilda fördelningsreglerna angående hur stor 
del av utdelning och kapitalvinst som skall fördelas i inkomstslaget tjänst 
respektive inkomstslaget kapital. Emedan en vanlig utdelning på icke 
kvalificerade andelar beskattas i inkomstslaget kapital med 25 % så delas 
utdelning på kvalificerade andelar upp i de båda inkomstslagen tjänst och 
kapital. Kapitalbeskattningen är då 20 %, men tjänstebeskattningen är upp 
till 57 %.14  
 
En kort sammanfattning av definitionerna i 57:4-5 IL ger att en andel är 
kvalificerad om ägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget 
eller om han tidigare varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver 
samma eller likartad verksamhet. Även om företaget äger, direkt eller 

                                                 
12 SOU 2005:19, se t.ex. s. 108. 
13 Prop. 2006/07:2 s. 74. 
14 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, s. 60. 
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indirekt, ett fåmansföretag där ägaren till andelen tidigare varit verksam 
anses andelen kvalificerad. Enda undantaget är om ägaren kan visa att 
utomstående äger betydande del i företaget. Då det undantaget är tillämpligt 
skall fördelningsreglerna endast tillämpas i särskilda fall.  
 
Vad gäller ”verksam i betydande omfattning” så är detta enligt förarbetena 
alltid uppfyllt om en persons arbetsinsatser har stor betydelse för bolagets 
vinstgenerering.15 Som exemplifiering nämns att företagsledare och andra 
högre befattningshavare skall räknas som kvalificerat verksamma, dock inte 
som en allmän regel. Det sägs att ”en styrelseledamot som inte utför 
kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses kvalificerat verksam, 
även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse”.16 Detta har under åren 
utvecklats i praxis, och av t.ex. RÅ 2002 ref 21, RÅ 2004 ref 61 och RÅ 
2004 ref 125 bör man kunna dra slutsatsen att en formell position ej är 
tillräcklig, utan en betydande prestation i förhållande till vinstgenereringen 
bör krävas för att man skall anses verksam i betydande omfattning.17

 
Man kan sammanfattningsvis konstatera att det finns en väl utvecklad praxis 
kring de kvalificerade andelarna och dess beskattningskonsekvenser. Tyvärr 
är så inte fallet med de särskilt kvalificerade andelarna, som är ett relativt 
nytt och obekant koncept. Det kan också konstateras att en tydlig skillnad 
mellan de olika formerna av kvalifikationer är att den särskilda 
kvalifikationen uppstår per ett slags automatik medan den vanliga 
kvalifikationen är beroende av en prövning av omständigheterna mot ett 
kvalitativt rekvisit. Detta kan förstås också vara en förklaring till att praxis 
inte är så välutvecklad avseende den särskilda kvalifikationen. 
 

4.2 Särskilt kvalificerade andelar  

4.2.1 Bakgrund 
För att förstå tanken bakom den särskilda kvalificeringen kommer jag att gå 
in lite närmare på historiken. Konceptet infördes som sagt i och med den 
lagändring som trädde i kraft 1 januari 2003, och som ytterst syftade till att 
få bukt med problemet med den s.k. pomperipossabeskattningen.18 De nya 
reglerna utformades så att bestämmelserna i 48a kap IL om framskjuten 
beskattning vid andelsbyten för fysiska personer utvidgades till att även 
omfatta onoterade och kvalificerade andelar. Istället för att som tidigare ett 
tjänstebelopp respektive ett kapitalbelopp räknades ut fick nu de mottagna 
andelarna överta de avyttrade andelarnas omkostnadsbelopp, och en 
eventuell vinst räknades inte fram förrän vid en framtida försäljning. På 
detta sätt kom en 3:12-beskattning ändå till stånd utan att man riskerade de 

                                                 
15 Prop 1989/90:110 s. 703. 
16 Prop 1989/90:110 s. 703. 
17 Se t.ex.. Tjernbergs praxisgenomgång i Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, 
s.56f. 
18 Se avsnitt 3 för en närmare redogörelse för pomperipossaeffekten. 
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stora skattesmällar som den tidigare regleringen givit upphov till. Om en 
framtida försäljning ledde till en förlust så skedde ju helt enkelt ingen 
beskattning.19

 
Parallellt med denna lagändring pågick 2002 års företagsskatteutredning. En 
utredning som tillsatts i början av år 2002 med syfte att se över vissa 
företagsskattefrågor vid omstruktureringar m.m.20 I mars 2004 beslutade 
regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen med anledning av EG-
direktivet om ändring av fusionsdirektivet21, som vid denna tid ännu bara 
var ett förslag. Syftet var att utredningen nu skulle ”analysera och belysa 
konsekvenserna av de enskilda förslagen för det svenska skattesystemet och 
lämna förslag till hur direktivförslaget kan genomföras i svensk 
lagstiftning”.22 Det angavs att detta tilläggsuppdrag skall behandlas och 
redovisas med förtur i ett delbetänkande.23 Detta delbetänkande kom under 
2005 och gav kännbara konsekvenser för andelsbytesreglerna. På förslag av 
2002 års företagsskatteutredning infördes år 2006 den stoppregel som idag 
finns i 57:7a IL och som innebär att om man gör en intern försäljning av 
särskilt kvalificerade andelar så förblir andelarna särskilt kvalificerade. 
Denna lagändring genomfördes med syfte att undvika det kringgående av 
den särskilda kvalificeringen som tidigare varit möjlig. Då gick det 
nämligen att utan skattekonsekvenser överlåta de särskilt kvalificerade 
andelarna till ett annat företag som samma person ägde andelar i genom att 
priset sattes till omkostnadsbeloppet. På så sätt försvann då 
rättsverkningarna av den särskilda kvalificeringen.24     
 
En problematisk aspekt av den särkskilda kvalificeringen är att den till 
skillnad från en vanlig kvalificering inte begränsas i sin omfattning. Det har 
i lagstiftningsarbetet diskuterats huruvida en begränsning bör införas, 
avseende beskattningsbart belopp eller tidsmässigt. Jag kommer nu att gå 
närmare in på hur dessa resonemang sett ut. 
 

4.2.2 Karenstidens vara eller icke vara 
Bestämmelsen om att andelsbyten involverande kvalificerade andelar 
medför att mottagna andelar blir kvalificerade hos mottagaren infördes alltså 
som tidigare nämnts i och med antagandet av prop. 2002/03:15. Man kan 
där notera att enligt promemorians ursprungliga förslag skulle andelarna 
endast göras kvalificerade under viss tid, närmare bestämt under fem år.25 
Regeringen valde dock att bortse från denna del av förslaget efter att 
dåvarande Riksskatteverket uttryckt en oro över att det skulle kunna leda till 
                                                 
19 Prop. 2002/03:15 s.36ff. Se särskilt s.41f. 
20 Dir. 2002:28, finansdepartementet. 
21 Rådets direktiv 2005/19/EG av den 17 februari 2005 om ändring av direktiv 90/434/EEG 
om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och 
utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater  
22 Dir. 2004:28, finansdepartementet. 
23 Ibid. 
24 Se prop. 2005/06:40 s.78f och SOU 2005:19 s. 111f. 
25 Prop. 2002/03:15, s. 37 och 41. 
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att man utnyttjar andelsbyten som en metod för att undgå 3:12-beskattning. 
Det sägs i propositionen att ”någon tidsgräns inte bör bestämmas för de 
mottagna andelarnas kvalifikation för att skatteundandraganden skall 
förhindras”.26 Detta kritiseras av lagrådet som sa sig kunna se praktiska 
problem med en slopad tidsbegränsning och menade att den föreslagna 
femårsperioden bättre anknyter till övriga 3:12-regler.27 Regeringen höll 
dock fast vid sitt ställningstagande, och någon tidsbegränsning infördes ej.28

 
I sitt delbetänkande från 2005 påpekar 2002 års företagsskatteutredning åter 
vikten av en tidsbegränsning. Först diskuteras den särskilda kvalifikation 
man vill införa vid partiella fissioner, och även här framhålls en femårig 
karenstid som rimlig. Det sägs att det, eftersom vanligt kvalificerade andelar 
kan upphöra att vara kvalificerade, ”är motiverat att även den särskilda 
kvalificeringen kan upphöra.”29 Nu gäller visserligen detta resonemang som 
sagt i samband med partiella fissioner, men utredningen påpekar även att 
man anser att det finns ett behov av att harmonisera dessa regler med 
andelsbytesreglerna30 och jag menar därför att resonemanget är intressant 
även i detta sammanhang. 
 
Frågan kom åter upp vid införandet av tidigare nämnda stoppregel för 
internförsäljning av särskilt kvalificerade andelar. I den propositionen 
påpekar lagrådet återigen behovet av att införa en tidsbegränsning för den 
särskilda kvalifikationen. Detta eftersom det fortfarande saknas någon 
begränsning gällande beskattningen av utdelning på mottagna och därmed 
särskilt kvalificerade andelar. Lagrådet menar att eftersom det handlar om 
”andelar som inte är kvalificerade på grund av att andelsägaren eller någon 
närstående varit verksam i företaget synes det inkonsekvent och stridande 
mot reglernas syfte att – utan begränsning i tiden eller med hänsyn till det 
beräknade eller fördelade tjänstebeloppet – beskatta en del av den på 
andelarna erhållna utdelningen som inkomst av tjänst”.31 Lagrådet menar 
alltså att det bör införas en belopps- eller tidsbegränsning avseende 
beskattningen av särskilt kvalificerade andelar. Regeringens svar på detta 
påpekande var dock att man vill avvakta med att ta ställning i denna fråga 
och låta saken bero till den faktiska beredningen av 2002 års 
Företagsskatteutrednings delbetänkande.32  
 
Denna beredning kommer i prop. 2006/07:2, och där diskuteras frågan mer 
ingående, återigen i sammanhanget med partiella fissioner. Någon karenstid 
vill regeringen dock inte införa denna gång heller. Man hänvisar till att 
systemet med tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst redan säkerställer 
en korrekt beskattning, och att införandet av en karenstid skulle göra 
regelsystemet mer komplicerat.33 Istället nöjer man sig med att 
                                                 
26 Prop. 2002/03:15, s.41. 
27 Prop. 2002/03:15 s. 98. 
28 Prop. 2002/03:15 s. 41f. 
29 SOU 2005:19, s. 108. 
30 SOU 2005:19, s. 107 
31 Prop. 2005/06:40, s. 165 
32 Prop. 2005/06:40, s. 35. 
33 Prop. 2006/07 s. 85. 
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beloppsmässigt begränsa det hela genom att införa tjänstebelopp för 
utdelning. 
 
Här tycks frågan om karenstid, åtminstone för tillfället, vara 
färdigdiskuterad. Det återstår att se om den återkommer vid regeringens 
utlovade översyn av 3:12-reglerna de närmaste åren. Samtidigt får nog 
också konstateras att lagrådets uppmaning egentligen har tillmötesgåtts i och 
med antagandet av prop. 2006/07:2 och införandet av tjänstebeloppet som 
föreslås där, och frågan blir därmed om det fortfarande finns skäl att 
diskutera behovet av en karenstid? Härigenom har man ju åtgärdat den 
problematik som också 2002 års utredning uppmärksammade, d.v.s.. att 
andelar som är kvalificerade enbart p.g.a.. att de mottagits vid ett andelsbyte 
inte skall tjänstebeskattas. Å andra sidan kvarstår fortfarande vissa problem 
som grundar sig i bristen på en karenstid, vilket jag kommer att återkomma 
till längre fram. 
 

4.2.3 Tjänstebeloppet 
För att säkerställa en så att säga ”rättvis” beskattning av de särskilt 
kvalificerade andelarna efter ett andelsbyte så används alltså det s.k. 
tjänstebeloppet. Detta infördes i samband med lagändringen 2003 när 48a 
kap IL utökades till att omfatta även kvalificerade andelar. Detta eftersom 
systemet i kap 48a IL om framskjuten beskattning vid andelsbyten bygger 
på den tekniken att den vid andelsbytet mottagna andelen inträder i den 
avyttrade andelens skattemässiga situation. Det sker på så sätt att den 
mottagna andelen övertar den avyttrade andelens omkostnadsbelopp (48a:10 
IL). Om den mottagna andelen sedan på nytt avyttras genom ett andelsbyte 
övertar den andel som tas emot vid det nya andelsbytet samma 
omkostnadsbelopp, o.s.v. Alltså kan flera successiva andelsbyten 
genomföras utan att beskattning utlöses. Först vid en slutlig avyttring utan 
andelsbyte blir det aktuellt med beskattning. Denna sker då utan något krav 
på kapitalvinst, d.v.s. om den slutliga avyttringen sker med förlust så 
aktualiseras ingen beskattning alls.34 När regelverket utvidgades till att 
omfatta även kvalificerade andelar blev det dock nödvändigt att säkerställa 
den särskilda 3:12-beskattningen. Det är alltså här som tjänstebeloppet 
kommer in i bilden. Eftersom 3:12-beskattningen innebär att en viss del av 
den eventuella vinsten tas upp i inkomstslaget tjänst används tjänstebeloppet 
för att säkerställa att inte för stor del av del av vinsten tjänstebeskattas. Vid 
bytestillfället fastställs alltså det belopp som skulle ha tagits upp i 
inkomstslaget tjänst, (dåvarande 48a:8a IL) och under förutsättning att 
andelen vid det senare avyttringstillfället endast är särskilt kvalificerad 
(alltså ingen aktiv ägare) så begränsas tjänstebeskattningen av kapitalvinsten 
till det fastställda tjänstebeloppet (enligt dåvarande 57:13 IL, 
maximeringsregeln). Detta eftersom en eventuell värdestegring i så fall inte 

                                                 
34 Prop. 2002/03:15, s.30. 
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är hänförlig till ägarens arbetsinsats, och följaktligen inte ska beskattas som 
om den vore det.35

 
2002 års företagsskatteutredning uppmärksammar i sitt betänkande att en 
motsvarande begränsningsregel saknas för utdelning och påpekar behovet av 
en sådan.36 Man menar att det är lämpligt att ”utdelning på mottagna 
andelar skall tas upp som tjänsteinkomst till samma belopp som skulle ha 
tagits upp som tjänsteinkomst när dessa andelar erhölls som utdelning om 
den inte varit undantagen från beskattning”.37 Som tidigare nämnts 
angående karenstiden så följer diskussioner angående utredningens förslag i 
två efterföljande propositioner. Det är alltså utredningens påpekande om 
behovet av en begränsningsregel för tjänstebeskattningen av utdelning som 
leder till att frågan om en eventuell karenstid tas upp igen. I detta kapitel 
fokuserar jag dock på vad som sägs om en beloppsmässig begränsning, 
snarare än en tidsmässig sådan. I prop. 2005/06:40 föreslås att tidigare 
nämnda maximeringsregel flyttas från dåvarande 57:13 till 57:35 IL. 
Lagrådet passar på att i samband med denna flytt påpeka vad utredningen 
redan sagt; att en motsvarande bestämmelse i fråga om utdelning saknas, 
och att det i det fortsatta beredningsarbetet bör övervägas att ta med en 
belopps- eller tidsmässig begränsning i lagförslaget.38 Regeringen väljer 
dock, som tidigare nämnts, att hänskjuta frågan till beredningen av 
utredningen.  
 
I prop. 2006/07:2 väljer regeringen att lägga fram ett förslag för en 
beloppsmässig begränsning av tjänstebeskattningen på utdelning. Detta 
antas och man väljer att utforma denna med det nya tjänstebeloppet för 
partiella fissioner som förebild, och resultatet blir att även ett tjänstbelopp 
för utdelning numera skall räknas fram enligt 48a:8b IL. 
 

                                                 
35 Prop. 2002/03:15, s.36f. 
36 SOU 2005:19, s.109. 
37 Ibid. 
38 Prop.2005/06:40, s.164f, se citat i avsnitt 3.3 i arbetet. 
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5 Analys av problematik till 
följd av regelsystemet 

3:12-reglerna har länge medfört problem p.g.a. de ideliga ändringar som har 
gjorts genom åren, särskilt eftersom det kapitalbeskattade utrymmet inte 
alltid fastställs för beskattningsåret. Som Tjernberg påpekar så kan detta 
leda till att problematiska situationer uppstår. Som exempel anger han att 
om utdelning från ett fåmansföretag inte har skett någon gång sedan 
reglerna trädde i kraft 1991, så har inte reglerna prövats för företaget. Detta 
kan då medföra att om ”aktierna i företaget avyttras 2006, eller utdelning 
sker första gången 2006 så kan sparad utdelning behöva beräknas för varje 
år 1991-2006”.39 Beräkningen skall då för varje år ske enligt de vid den 
tidpunkten gällande reglerna. 
 
Vad gäller andelsbytesreglerna så uppstår på många sätt samma typ av 
problematik. Reglerna har ändrats så många gånger genom åren, och nya 
bestämmelser dyker ständigt upp, att det nu är svårt att skaffa sig en 
överblick över vad som egentligen gäller. Särskilt som att många av dessa 
nya bestämmelser ännu är oprövade, och praxis därmed inte finns att tillgå 
för att ge klarhet i situationen. Ett tydligt exempel är den särskilda 
kvalificeringen. Någon karenstid för denna har alltså inte införts, och detta 
leder till vissa oklarheter i fråga om konsekvenserna av kvalificeringen. 
 

5.1 Inlåsningseffekt 
Bristen på karenstid leder onekligen till en inlåsningseffekt. Om den 
skattskyldige behållit de ursprungliga andelarna så skulle dessa ha kunnat 
”avkvalificeras” efter fem år om ägaren upphört att vara verksam i företaget, 
eller om företaget upphört vara ett fåmansföretag. Men p.g.a. att ett 
andelsbyte sker så försvinner alltså möjligheten till att avkvalificera 
andelarna, och andelsinnehavaren hamnar följaktligen i en mindre förmånlig 
situation som ger en form av inlåsningseffekt på andelarna. Denna 
inlåsningseffekt kommer givetvis av det faktum att andelsägaren är väl 
medveten om att han kommer att drabbas av en beskattning i samma 
ögonblick som han avyttrar andelarna, vilket av naturliga skäl lätt kan få 
honom att tveka inför en avyttring. Detta kan på lång sikt tänkas bli 
hämmande för näringslivet som sådant och går knappast hand i hand med 
direktivets målsättning att undanröja hinder för gränsöverskridande 
andelsbyten. Som påpekas av Ståhl och Österman så bör endast det enkla 
faktum att ”andelsbytet leder till en mindre förmånlig beskattning av de 
mottagna jämfört med de bortbytta andelarna” medföra att det kan 

                                                 
39 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan s. 51f. 
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ifrågasättas om den svenska lagstiftningen verkligen är förenlig med det 
direktiv den bygger på.40 Mer om detta resonemang kommer längre fram. 
 

5.2 Avkvalificering 
Ett annat problem med andelsbytesreglerna är att det på vissa ställen är svårt 
att uttolka vad lagtexten egentligen innebär. Återigen kan detta tydliggöras 
avseende den särskilda kvalifikationen. När och hur kan denna egentligen 
upphöra? I 57:20b IL stadgas att en andel som blivit särskilt kvalificerad 
bara p.g.a. ett andelsbyte skall upphöra att anses kvalificerad när 
tjänstebeloppet har tagits upp till beskattning. Men vad gäller för andelar 
som är både vanligt och särskilt kvalificerade? Ett räkneexempel illustrerar 
problematiken: 
 
Ett andelsbyte har skett och på mottagna andelar finns nu ett tjänstebelopp 
på 200 kr per aktie samt ett fördelat gränsbelopp på 200 kr per aktie. 
Andelarna är kvalificerade enbart p.g.a. andelsbytet, men kvalifikationen 
innebär att man fortsätter att beräkna gränsbelopp enligt 57:10 IL. Om vi 
förutsätter att det nya årliga gränsbeloppet är 90 kr per aktie, och att 
andelsägaren sedan tar utdelning med en skattepliktig vinst på 400 kr per 
aktie så medför alltså detta ett totalt fördelat gränsbelopp på 290 kr per 
andel vid utdelningstillfället. Skattemässigt innebär detta att då att 290 kr 
per aktie hamnar i inkomstslaget kapital och de övriga 110 kr per andel 
används för att reducera tjänstebeloppet. Efter denna utdelning är alltså 
tjänstebeloppet per andel 90 kr. Om andelsägaren nästa år tar en utdelning 
där ytterligare 90 kr per andel tas upp i inkomstslaget tjänst så skulle det 
med tillämpning av 57:20b IL innebära att tjänstebeloppet är helt avskattat 
och att andelen ej längre är kvalificerad. Så långt är det inga problem. Men 
vad händer om andelsägaren är verksam i betydande omfattning och de 
mottagna andelarna även är vanligt kvalificerade? Då finns inget uttryckligt 
lagstöd för avräkning av tjänstebeloppet, detta eftersom 57:20b enbart 
omfattar andelar som är kvalificerade endast p.g.a. andelsbytet, d.v.s. endast 
särskilt kvalificerade andelar. Om man har andelar som är kvalificerade på 
båda sätten så tycks man alltså vara utestängd från möjligheten att 
avkvalificera dem från den särskilda kvalifikationen. Man kan inte använda 
sig av vare sig fördelen med det fördelade gränsbeloppet eller nackdelen 
med det fördelade tjänstebeloppet. Andelarna förblir hopplöst särskilt 
kvalificerade och vi är alltså tillbaka i den tidigare nämnda 
inlåsningseffekten. 
 
Är det då så här lagstiftaren tänkt sig att det ska se ut? Jag upplever det som 
underligt att en skattskyldig ska komma sämre ut avseende sina 
ursprungliga andelar bara för att man gjort ett andelsbyte jämfört med om 
man hade fortsatt som vanligt. Om detta är konsekvensen av andelsbytet så 
riskerar man ju att bli avskräckt från att genomföra ett sådant. Den 
framskjutna beskattningen är ju visserligen en stor fördel, men 
                                                 
40 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 288. 
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inlåsningseffekten som uppstår efter andelsbytet blir väldigt tydlig här. Den 
särskilda kvalifikationen tycks omöjlig att få bort annat än genom en slutlig 
avyttring då tjänstebeloppet skattas av, och man får nog utgå från att detta är 
vad lagstiftaren avsett. 
 
Samtidigt kan man från ett likformighetsperspektiv se en rimlig aspekt i det 
hela. Vanligt kvalificerade andelar tjänstebeskattas nämligen av en specifik 
anledning, närmare bestämt för att förhindra att fåmansföretagare omvandlar 
arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Kvalifikationen är det 
verktyg som lagstiftaren använder sig av för att se till att så inte sker. Denna 
typ av kvalifikation kan som tidigare nämnts tas bort genom att företagaren 
upphör att vara verksam i betydande omfattning. Kvalifikationen kvarstår 
dock även då under karenstiden på fem år innan den försvinner, detta enligt 
57:6 IL. Det är alltså uppenbart att lagstiftaren är mån om att på detta sätt 
säkra neutraliteten i skattesystemet genom att förhindra fåmansföretagare 
från att undvika löneuttag och därmed medföljande beskattning. Den rimliga 
likformighetsaspekten jag tidigare talade om kommer därmed av det faktum 
att ett andelsbyte av kvalificerade andelar innebär en realisering av de 
samma. Det vore då ur ett likformighetsperspektiv konstigt om det hade 
funnits en karenstid för den särskilda kvalifikationen så att en skattskyldig 
då bara kunde vänta ut den tiden och därmed slippa den tjänstebeskattning 
som en avyttring av kvalificerade andelar egentligen skulle innebära.  
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6 EG-rätten och andelsbyten 
I och med Sveriges medlemskap i EU så har EG-rätten stor betydelse för 
den svenska rätten. Denna skapades genom EG-fördraget och är bindande 
för medlemsstaterna och skall utgöra en integrerad del av den nationella 
rätten. Det slogs tidigt fast av EGD, genom de båda domarna Van Gend & 
Loos och Costa v. ENEL,41 att ett medlemskap i EU kan medföra 
långtgående konsekvenser för medlemsstaterna. Vad gäller det 
skatterättsliga området, och då den direkta beskattningen, så har främst 
fördragsbestämmelserna om fri rörlighet och icke-diskriminering fått stor 
betydelse för rättsutvecklingen.42 Avseende den framskjutna beskattningen 
vid andelsbyten så är det främst två delar som enligt mig ger intressanta EG-
rättsliga aspekter. Dessa är bristen på karenstid för den särskilda 
kvalifikationen samt utflyttningsregeln i 48a:11 IL. 
 

6.1 Implementeringen av fusionsdirektivet 
EG-direktiv faller under den EG-rättsliga sekundärrätten, och till skillnad 
från förordningar, vilka är bindande till såväl form som innehåll samt har 
direkt tillämplighet, så skall direktiv implementeras i den nationella 
lagstiftningen. Direktiven är endast bindande med avseende på det resultat 
som det skall uppnå, så det är alltså upp till de nationella myndigheterna i 
den enskilda medlemsstaten att avgöra form och tillvägagångssätt för 
lagstiftningen.43 Man kan se direktiv som en form av indirekt lagstiftning 
där nya gemenskapsrättsliga bestämmelser införs via den nationella rätten. 
Detta eftersom direktivet som sådant förblir en del av gemenskapsrätten 
men de nya nationella regler som anpassats till direktivet blir en del av den 
enskilda medlemsstatens nationella rätt.44   
 

6.1.1 EG-konform tolkning 
EGD har upprepade gånger pekat på vikten av att implementerade direktiv 
skall tillämpas på samma sätt i samtliga medlemsstater. Detta har givit 
upphov till konceptet med den s.k. EG-konforma tolkningen, vilket alltså 
innebär att samtliga nationella bestämmelser som bygger på eller berör 
områden vilka regleras av EG-rätten också så långt som möjligt skall tolkas 
i enlighet med den inom det området tillämpliga EG-rätten.45 Denna 
tolkningsprincip tillämpades för första gången i Von Colson-målet och har 
sedan utvecklats genom Kolpinghuis-målet och Marleasing-målet.46 Viktigt 
                                                 
41 Målen i nämnd ordning; C-26/62 och C-6/64. 
42 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s.20f. 
43 Se art. 249, 2-3 st. i EG-fördraget. 
44 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s.27. 
45 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 37. 
46 Målen i nämnd ordning C-14/83, C-80/86 samt C-106/89. 
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att hålla i minnet är dock att det vid en EG-konform tolkning fortfarande är 
den nationella rätten som ligger till grund för avgörandet. Detta till skillnad 
mot vad som är fallet då EG-direktiv har direkt effekt. Den nationella rätten 
skall dock ”tolkas på ett speciellt sätt, nämligen så att den blir förenlig med 
EG-rätten”47. 
 
En intressant aspekt är att Marleasing-målet får förstås som att EGD ställer 
krav på EG-konform tolkning ”i de fall där den nationella rättens 
tolkningsprinciper medger en sådan tolkning av den befintliga nationella 
lagen”48. Detta skulle alltså innebära att de nationella tolkningsprinciperna 
får en väldigt stor betydelse, och det ger också den intressanta effekten att 
om en rimlig tolkning av en svensk lagregel kan uppnås i ljuset av direktivet 
så får ingen annan tolkningsmetod användas, oavsett om fler rimliga 
tolkningsalternativ kan uppnås.49  
 
EGD har dock i Kolpinghuis-målet begränsat denna tolkningsskyldighet i 
viss mån på så sätt att de allmänna gemenskapsrättsliga principerna om bla. 
rättssäkerhet och icke-retroaktivitet inte får överträdas. Resonemanget som 
förs av EGD i denna dom får en intressant betydelse för det skatterättsliga 
området på så sätt att det torde innebära att rättssäkerhetsprincipen medför 
att en EG-konform tolkning inte skall ske till den skattskyldiges nackdel.50

 

6.1.2 Fusionsdirektivet och den svenska rätten 
Så vad kan man då säga om fusionsdirektivets implementering i svensk rätt? 
Fusionsdirektivet syftar ju som tidigare nämnts till att underlätta 
företagsombildningar, och detta görs genom att direktivet föreskriver att de 
skall kunna ske utan beskattning. Dessa skattefrihetsbestämmelser finns i 
direktivets art. 4-10. Syftet med denna skattefrihet är dock inte att den skall 
bli definitiv undan den skall endast skjutas upp till en senare tidpunkt. Detta 
sker genom att en kontinuitetsmetod tillämpas såväl på bolags- som på 
ägarnivå. Eftersom denna framställning främst behandlar den framskjutna 
beskattningen för fysiska personer så är det naturligtvis kontinuiteten på 
ägarnivå som är av intresse. Denna fungerar enligt direktivet på så sätt att de 
mottagna andelarna skall ges samma skattemässiga värde som de bortbytta 
andelarna hade. Kontinuiteten ser alltså ut som så att skattskyldigheten 
kvarligger på samma skattesubjekt (andelsägaren) medan den latenta 
skatteskulden flyttas över till ett nytt skatteobjekt (de mottagna andelarna).51

 
Finns det då någon del i den svenska implementeringen som inte 
överensstämmer med en EG-konform tolkning av direktivet? Kristina Ståhl 
gör i sin bok52 en intressant iakttagelse angående direktivets krav på 

                                                 
47 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 64. 
48 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s.38. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 259. 
52 Ståhl, Fusionsdirektivet. 
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skattemässig karaktärskontinuitet och byte av kvalificerade andelar. Hon 
menar att det ifråga om kontinuitet bör av art. 8.2, 2 st. i direktivet kunna 
utläsas ett krav på karaktärskontinuitet. Där stadgas nämligen att 
medlemsstaterna får beskatta en överlåtelse av de mottagna andelarna på 
samma sätt som de bortbytta. Detta skulle i så fall innebära att de mottagna 
andelarna måste ges samma skattemässiga karaktär som de bortbytta 
andelarna hade. Hon påpekar dock att den aktuella bestämmelsen primärt 
bör vara skriven med medlemsstaternas intressen för ögonen, och alltså bör 
läsas snarast som ”en tillåtelse för medlemsstaterna att beskatta en senare 
överlåtelse av de mottagna andelarna och inte som ett krav på att denna 
överlåtelse måste beskattas på exakt samma sätt som en överlåtelse av de 
bortbytta andelarna”.53  
 
Ståhl menar alltså att direktivet, p.g.a.. reglernas allmänna karaktär, bör 
medge ett visst handlingsutrymme för den enskilda medlemsstaten att 
anpassa kontinuitetslösningen till det egna skattesystemet. Hon är dock 
mycket noga med att påpeka att detta inte bör medföra att medlemsstaterna 
kan utforma beskattningen av andelarna hur som helst, och menar att ”det 
kan finnas anledning att göra skillnad mellan sådana karaktärsändringar som 
beror på att de mottagna andelarna i sig har en annan skattemässig karaktär 
än de bortbytta, och sådana karaktärsändringar som uppkommer som en 
direkt följd av själva andelsbytet”.54 Utifrån det resonemanget finns det 
anledning att ifrågasätta den särskilda kvalificeringen och dess ”smittoregel” 
vilken innebär att andelarna förblir kvalificerade för all framtid. Som 
tidigare nämnts innebär detta en klar nackdel för den skattskyldige på så sätt 
att om de ursprungliga kvalificerade andelarna hade behållits så hade dessa 
kunnat avkvalificeras efter fem år, men när andelarna efter bytet blir särskilt 
kvalificerade så försvinner den möjligheten. Som Ståhl också påpekar så bör 
detta faktum att möjligheten till avkvalificering försvinner just p.g.a. 
andelsbytet innebära att man kommer i konflikt med direktivets 
övergripande syfte om att undanröja hinder för gränsöverskridande 
andelsbyten.55 Detta kan ju, enligt min mening, knappast vara i enlighet 
med en EG-konform tolkning av direktivet. 
 
En annan del i regelverket som också kan ifrågasättas är den svenska 
utflyttningsregeln i 48a:11 IL. I direktivet saknas helt bestämmelser om 
detta, men där saknas också ett utryckligt förbud mot att beskatta 
andelsbytet innan de mottagna andelarna avyttras. Sett utifrån det faktum att 
direktivets syfte inte heller går ut på att medge en definitiv skattefrihet, 
vilket skulle kunna blir resultatet om en utflyttningsregel inte fanns, så finns 
definitivt utrymme för att argumentera för att en sådan reglering är förenlig 
med direktivet. Ståhl anser dock ändå att det finns anledning att ifrågasätta 
denna reglering eftersom beskattningen här, precis som i ovanstående 
resonemang, är kopplad just till att andelsägaren deltagit i ett andelsbyte. 
Om de gamla andelarna hade behållits så hade en utflyttning inte medfört 
någon beskattning, och den skattskyldige hamnar därför i en mindre 
                                                 
53 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 308. 
54 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 309. 
55 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 310f. 
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förmånlig situation just p.g.a. andelsbytet. Frågan är, enligt Ståhl, om inte 
detta förfarande strider mot den skattefrihet som direktivet föreskriver för 
andelsbytet.56 Hon och Persson Österman menar att art. 8.1 och 8.6 i 
direktivet bör läsas i ett sammanhang vilket leder till slutsatsen att den 
skattefrihet som art. 8.1 föreskriver skall gälla fram till den tidpunkt som 
anges i 8.6, alltså tills andelarna överlåts. De anser dock att det kan finnas 
vissa situationer där detta skulle kunna frångås, men att det då måste vara 
förenligt med direktivets syften. För att inte en sådan beskattning skall vara 
inskränkande på skattefriheten som direktivet föreskriver bör då enligt de 
båda författarna i så fall krävas att den beskattningsutlösande händelsen är 
frikopplad från andelsbytet, d.v.s. den skulle alltså ha skett oavsett 
andelsbytet.57 Som redan konstaterats ovan är så inte fallet i denna situation, 
och det får därför anses tveksamt om den svenska utflyttningsregeln är 
förenlig med direktivet. 
 
Ståhl menar att t.o.m. det grundläggande kravet på kvalificerad bosättning i 
48a:5 IL bör vara i strid med direktivet58 och att det därmed bör gälla även 
utflyttningsregeln. En annan aspekt som hon tar upp i sammanhanget är det 
faktum att den ursprungliga implementeringen av direktivet i dåvarande 
IGOL inte innehöll någon utflyttningsregel, utan där användes tioårsregeln 
då en avyttring skedde inom tio år efter en utflyttning. Hon menar då att 
eftersom det tidigare inte krävts någon utflyttningsregel av det här slaget för 
att skydda den svenska skattebasen så ”kan man fråga sig om inte de 
nuvarande reglerna skulle anses alltför ingripande, och därmed 
oproportionerliga, av EG-domstolen”.59  
 
Med andra ord finns det definitivt aspekter i den svenska implementeringen 
av direktivet som kan ifrågasättas utifrån en EG-konform tolkning. En fråga 
som uppstår är om det då också finns aspekter som kan ifrågasättas utifrån 
EG-fördraget, d.v.s. primärrätten. Om så är fallet så får det nämligen 
betydelse även vad gäller tolkningen av direktivet eftersom man i princip 
alltid ska välja det tolkningsalternativ som bäst tillgodoser fördraget.60

 

6.2 Exitskatter och den fria rörligheten 
Då utflyttningsregeln stadgar att den framskjutna beskattningen endast är 
aktuell så länge den skattskyldige är bosatt i Sverige så uppstår en del 
intressanta frågor. Det faktum att beskattningen så att säga ”slår till” i 
samma ögonblick som den skattskyldige väljer att flytta utomlands talar för 
att regleringen bör kunna definieras som en exitskatt. Faktum är att jag vill 
påstå att den reglering som finns i 48a:11 IL (och motsvarande i 49:26 IL) 
inte bara bör vara utan de facto är en exitskatt. Jag gör inte detta påstående 
helt ogrundat, såväl Mutén, Wiman samt Ståhl och Persson Österman har 
                                                 
56 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 366. 
57 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 293f. 
58 Se Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 198-204. 
59 Ståhl, Fusionsdirektivet, s. 366. 
60 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s.294. 
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nått samma slutsats.61 Vad gäller exitskatter är de på många sätt tveksamma 
eftersom de, som Mutén påpekar, genom att fördyra en utflyttning ur landet 
kan sägas utgöra en begränsning av rätten att fritt röra sig över gränserna.62  
 
Den fria rörligheten är skyddad genom EG-fördragets artikel 39 – 48 och 
kan delas in i etableringsfriheten och den fria rörligheten för arbetstagare.63 
Etableringsfriheten stadgas i EG-fördragets artikel 43 och innebörden av 
denna artikel är att det inte är tillåtet för en medlemsstat att ha regler vilka 
medför restriktioner för personer med hemvist i en annan medlemsstat att 
etablera sig i medlemsstaten. EG-domstolen har dock i sin praxis uttalat att 
även om ordalydelsen i artikeln främst gäller den nationella behandlingen i 
värdstaten så omfattas även situationer där en medborgare som vill etablera 
sig i en annan medlemsstat behandlas annorlunda jämfört med om 
etableringen skulle skett i den egna medlemsstaten.64

 
Vad gäller andelsbytesreglerna så innebär ju regeln om beskattning vid 
utflyttning de facto att en medborgare som väljer att lämna landet och 
etablera sig i ett annat medlemsland drabbas av en beskattning som inte 
skulle ha inträffat om han stannat i Sverige. Här finns alltså en 
olikbehandling och frågan väcks då huruvida de svenska 
andelsbytesreglerna, trots att de bygger på ett EG-direktiv, skulle kunna vara 
i strid med EG-fördraget och då närmare bestämt rätten till den fria 
rörligheten. Det verkar troligt att så skulle vara fallet. Som påpekas av Ståhl 
och Persson Österman så medför det faktum att beskattningstidpunkten är 
knuten till just att den skattskyldige emigrera att ”exitskatter generellt måste 
anses vara av sådan natur att de hindrar den fria rörligheten”.65

 
EGD kan dock under vissa omständigheter acceptera hinder mot den fria 
rörligheten, så länge det inte handlar om öppen diskriminering. Enligt art. 
46 i fördraget så kan hinder rättfärdigas med hänsyn till allmän ordning, 
säkerhet och hälsa. Domstolen kan också tillämpa ett s.k. rule of reason-test 
som kan motivera en nationell bestämmelse som medför inskränkning av en 
grundläggande frihet. Det krävs då att vissa krav skall vara uppfyllda, 
nämligen att bestämmelsen skall ha ett legitimt syfte som överensstämmer 
med fördraget och som kan motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Dessutom skall bestämmelsen vara ägnad att säkerställa att 
detta syfte uppnås, och den får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå nämnda syfte, d.v.s. ett krav på proportionalitet.66

                                                 
61 Se Wiman i Festskrift till G. Lindencrona, Mutén i SkN nr. 5 2004, samt Ståhl och 
Österman i EG skatterätt s.126. 
62 Mutén, EG-domstolen och exitskatten, SkN nr. 5, 2004. 
63 Pelin, Internationell skatterätt, s.335. 
64 Mål C-251/98 (Baars). 
65 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt s.126. 
66 Pelin, Lars, a.a. s.353f. 
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6.2.1 Praxis från EG-Domstolen 
För att ytterligare förtydliga förhållandet mellan exitskatter och den fria 
rörligheten är det på sin plats att se över EGD:s praxis på området. Det är 
främst två mål som är av stort intresse, och som också är intressanta i 
förhållande till den svenska utflyttningsregeln. Dessa kommer att närmare 
redogöras för nedan. 
 

6.2.1.1 Lasteyrie-målet 
År 2004 avgjordes ett uppmärksammat mål av EGD inom exitskatt-området, 
nämligen Lasteyrie-målet67. Där var den franska lagstiftningen ifrågasatt. 
Den aktuella lagstiftningen stadgade att om andelsägare flyttade utomlans så 
skulle en eventuell värdeökning på andelarna beskattas, trots att denna 
värdeökning än så länge var orealiserad. Det fanns dock en möjlighet för 
den skattskyldige att få anstånd med att betala skatten till dess att andelarna 
faktiskt avyttrades, men då krävdes att säkerhet ställdes. Reglerna stadgade 
dock att denna skatt bara fick utkrävas inom fem år.  
 
EGD konstaterade att reglerna var hindrande för den fria rörligheten 
eftersom en skattskyldig som väljer att lämna Frankrike behandlades sämre 
än en som stannar. Detta genom att den skattskyldige vid utflytten beskattas 
på en orealiserad vinst som denne ännu inte förfogar över. EGD ansåg att 
detta kunde verka avskräckande på den skattskyldige, och det faktum att 
möjlighet till uppskov fanns förändrade inte det ställningstagandet eftersom 
detta uppskov var förenat med stränga villkor om ställande av säkerhet. 
 
Den franska regeringen menade att lagstiftningen var befogad med hänsyn 
till effektiv skattekontroll, alltså p.g.a. tvingande hänsyn till allmänintresset. 
Man menade att det eftersträvade målet var att förebygga risken för 
skatteflykt, och att tillämpningen var proportionell eftersom skyldigheterna 
för den skattskyldige är begränsade i tiden. Argumentet framfördes också att 
den aktuella regleringen var nödvändig för att säkerställa skattesystemets 
inre sammanhang. 
 
EGD:s uppfattning var dock att man ej kunde använda förhindrandet av 
skattflykt för att rättfärdiga regleringen. Detta eftersom ändamålet med 
regleringen enligt EGD inte var att undanta konstlade upplägg från en 
skatteförmån utan snarare var avsikten att reglerna skulle träffa alla 
situationer där en person med ett betydande andelsinnehav lämnar landet.68  
 
Inte heller argumentet om skattesystemets inre sammanhang godtogs. Detta 
eftersom EGD menade att syftet med den franska regleringen inte var att 
säkerställa att en värdeökning som uppstår i Frankrike också beskattas där 

                                                 
67 Mål C-9/02. 
68 Se p.50 i målet. 
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utan att det snarare handlar om att förhindra att tillfälliga utflyttningar sker 
av skatteskäl.69

6.2.1.2 N-målet 
Det andra målet där paralleller kan dras till andelsbytesreglerna och 
exitskatternas tillåtlighet är alltså det s.k. N-målet70. Där ifrågasattes en 
nederländsk exitskatt vilken jämställde en utflyttning ur landet med en 
avyttring. Därmed skedde vid en utflyttning en beskattning av den fiktiva 
vinst som uppstod eftersom aktierna då ansågs avyttrade till 
marknadsvärdet. Uppskov med denna beskattning kunde enligt reglerna 
medges, men då krävdes ställande av säkerhet. 
 
EGD menade att dessa bestämmelser utgjorde ett hinder mot 
etableringsfriheten genom att de, som i Lasteyrie-målet, tillämpade en 
olikbehandling som bedömdes ha en avskräckande effekt. Detta genom att 
den skattskyldige enbart p.g.a. utflyttningen blev beskattad på en latent 
kapitalvinst. Det faktum att den skattskyldige dessutom var tvungen att 
ställa säkerhet för att kunna få uppskov samt att en senare värdeminskning 
på aktierna inte ledde till någon reducering av skatteskulden bidrog också 
till domstolens bedömning att reglerna utgjorde ett hinder. 
 
EGD bedömde dock att regleringen kunde rättfärdigas då den eftersträvade 
ett syfte av allmänhänsyn och var ägnad att säkerställa förverkligandet av 
detta syfte. Detta eftersom man med bestämmelserna eftersträvade att 
säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna samt 
att undvika dubbelbeskattning. Domstolen ansåg dessutom att 
bestämmelserna var inspirerade av OECD:s modellavtal och menade alltså 
att de var ”ett uttryck för territorialitetsprincipen sammankopplad med en 
tidsrelaterad komponent, nämligen vistelsen i landet under den period när 
den skattepliktiga vinsten uppkom”.71

 
Dock ansåg EGD inte att reglerna var proportionerliga. Det påpekas att 
kravet på ställande av säkerhet går utöver vad som krävs för att säkerställa 
effektiviteten i skattesystemet då det redan finns gemenskapsrättsliga 
harmoniseringsåtgärder som ställer krav på medlemsstaterna att samarbeta i 
fråga om att hitta underlag för att fastställa en korrekt inkomstskatt samt att 
bistå varandra gällande indrivning av bl.a. fordringar på skatter.72

 
EGD påpekar dessutom att endast ett system som ”tar hänsyn till hela den 
värdeminskning som kan uppstå efter att den skattskyldiges hemvist flyttas 
vara proportionerligt”73 och reglerna underkänns alltså av domstolen som 
ett hinder mot etableringsfriheten. 
 
 

                                                 
69 Se p. 64-65 i målet. 
70 Mål C-470/04 
71 P. 46 i målet. 
72 Se p. 51-53 i målet. 
73 P. 54 i målet. 
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6.3 Andelsbytesreglerna som exitskatt 
Så, vilka slutsatser kan dras om den svenska lagstiftningen utifrån denna 
bakgrund? Mutén påpekar det dramatiska i att EGD i Lasteyrie underkänner 
de franska reglerna eftersom denna reglering, enligt honom, är en av de 
mildaste inom exitsskatteområdet. Han menar också att det är svårt att se 
annat än att de svenska andelsbytesreglerna utgör ett hinder mot den fria 
rörligheten.74 Kristina Ståhl är inne på samma linje i sin artikel och bok, och 
konstaterar att det enligt hennes mening knappast kan råda något tvivel om 
att den svenska regleringen utgör ett hinder för den fria rörligheten.75 Hon 
och Persson Österman gör även samma konstaterande i deras bok, men 
konstaterar också att det kan finnas grunder för rättfärdigande.76

 
Innan jag går in närmare på möjligheten till att rättfärdiga de svenska 
reglerna vill jag påpeka att Skattverket har gjort ett ställningstagande där 
man uttalat att man finner reglerna vara fördragsstridiga och därför väljer att 
inte tillämpa desamma vid utflytt till ett annat EU- eller EES-land. Detta 
grundar man på i stort sett samma resonemang förts ovan, men även på att 
KamR i ett par domar kommit till samma slutsats.77

 
De två domar från KamR som Skatteverket hänvisar till är på många sätt 
intressanta. I princip samma formuleringar används i båda domarna, och 
domstolen kommer fram till att det kan ”ifrågasättas om inte den inverkan 
som regeln (villkoret i nuvarande 48a:5, [min anmärkning]) innebär på 
likviditeten hos den som bor eller flyttar utomlands utgör ett otillåtet hinder 
mot den fria rörligheten av människor inom EU”.78  Efter att sedan dragit 
paralleller till Lasteyrie-domen så blir slutsatsen i båda domarna att villkoret 
i 5 §, d.v.s. att säljaren måste vara bosatt i Sverige, riskerar att på 
motsvarande sätt som i Lasteyrie avskräcka unionsmedborgare från att 
utnyttja sin rätt till fri rörlighet. I båda domarna blir därför domslutet att den 
aktuella bestämmelsen inte kan tillämpas eftersom den ”inverkar menligt på 
den fria rörligheten för unionsmedborgare”79

 
Vad jag finner särskilt intressant är att KamR till synes så lättvindigt gör 
denna bedömning. Inte ett ord nämns om möjligheterna till ett rättfärdigande 
av bestämmelsen. Det sägs endast att ”något godtagbart skäl att tillåta ett 
sådant hinder mot den fria rörligheten för unionsmedborgare har inte 
framkommit i målet”.80 Men Skatteverket, som i båda fallen är motparten, 
har inte gjort några försök att hävda att bestämmelsen är rättfärdigad.  
 
I mål nr. 5189-03 yrkar Skatteverket att domstolen skall inhämta ett 
förhandsavgörande från EGD eftersom frågeställningen som uppkommit 
                                                 
74 Mutén, EG-domstolen och exitskatten, SkN nr. 5, 2004 
75 Ståhl, rättsfallskommentarshäfte, SkN nr. 6, 2005, se även Ståhl, Fusionsdirektivet, s.368. 
76 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 126. 
77 SkV:s ställningstaganden nr. 19/05. 
78 Se KamR:s domarna 5189-03 och 5141-03. 
79 KamR 5141-03. 
80 KamR 5141-03. Se även KamR 5189-03 för en liknande formulering.  
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inte är identisk med EGD:s tidigare praxis, men KamR avslår detta yrkande. 
Detta finner jag aningen märkligt eftersom frågan enligt min mening 
knappast kan anses så pass klar och entydig att ett inhämtande av 
förhandsbesked inte skulle vara nödvändigt. 
 
Vad som är intressant är också att den ena domen rör den fria rörligheten för 
arbetstagare, art. 39 i fördraget, och den andra rör den allmänna fria 
rörligheten enligt art. 18 p. 1 i fördraget. Vad gäller denna sistnämnda 
artikel har EGD dock ännu inte haft möjlighet att ta ställning till den, och 
det är därför mycket oklart hur denna artikel kommer att tolkas.81 Att KamR 
sedan grundar mycket av sitt resonemang på Lasteyrie-målet som rör 
etableringsfriheten, och dessutom handlar om en helt annan typ av exitskatt, 
utan att ens ta upp möjligheten till rättfärdigande finner jag underligt. Man 
kan förstås också se det på så sätt att ett inhämtande av förhandsavgörande 
skulle ha dragit ut ordentligt på tiden, och man dömer nu till den 
skattskyldiges fördel. Jag tycker ändå att om det nu är så att KamR inte 
tycker att det finns tillräckliga skäl att inhämta ett förhandsavgörande utan 
man tycker sig kunna avgöra frågan på egen hand så borde man, enligt min 
mening, åtminstone tagit sig tiden att göra en ordentlig EG-rättslig prövning 
av möjligheterna till rättfärdigande. 
 

6.3.1 Andelsbytesreglernas rättfärdigande 
Jag tror att det är möjligt att EGD skulle anse de svenska reglerna 
rättfärdigade. Ståhl och Österman påpekar att samma resonemang som 
fördes i Bachmannn-målet82 torde kunna användas för att rättfärdiga regler 
som syftar till att tidigare medgivna skattekrediter upplöses i det land där de 
uppstått, under förutsättning att reglerna är proportionerliga.83 I Bachmann 
så konstaterar EGD att den belgiska regleringen gällande avdragsrätt för 
pensioner utgör ett hinder mot etableringsfriheten, men menar att reglerna är 
rättfärdigade med hänsyn till behovet av att behålla sambandet i 
skattesystemet. Närmare bestämt menade domstolen att det i ett sådant 
skattesystem som tillämpades i Belgien var en förutsättning att en 
medlemsstat som är skyldig att medge avdragsrätt för livförsäkringspremier 
som betalas i en annan medlemsstat kan uppbära skatten på de belopp som 
utbetalas av försäkringsgivarna.84 Här bör alltså kunna dras en parallell till 
de svenska andelsbytesreglerna, och skattesystemets inre sammanhang 
borde alltså vara en rimlig rättfärdigandegrund. 
 
För argumentet om inre sammanhang krävs att detta måste föreligga inom 
ramen för beskattningen av ett och samma skattesubjekt. Det har i doktrinen 
ifrågasatts om inte EGD:s uttalanden i sammanhanget, samt senare praxis 
pekar på att det skulle kunna finnas utrymme för att beakta även en 
skattemässig koppling mellan två olika skattesubjekt, men eftersom det i 
                                                 
81 SkV:s ställningstaganden nr. 19/05. 
82 Mål C-204/90.  
83 Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s.151. 
84 Se Bachmann, p. 21-24. 
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fallet med den framskjutna beskattningen rör sig om just samma 
skattesubjekt så lämnar jag den diskussionen av utrymmes- och 
avgränsningsskäl åt sidan.85

 
Det bör också nämnas att Bachmann-målet är det enda fall där EGD faktiskt 
har godtagit denna rättfärdigandegrund. Argumentet har sedan använts av ett 
flertal stater i liknande mål, men har ej godtagits av EGD.86 Faktum är att 
tillämpligheten av Bachmann-målet har börjat ifrågasättas. Exempelvis så 
har Mattson och Rabe, i diskussioner kring CFC-reglerna, uttalat sig 
tämligen skarpt om detta. Mattson konstaterar att ”det verkar allt tydligare, 
att Bachmann-målet har en begränsad räckvidd”87 och Rabe påpekar att 
utrymmet att åberopa Bachmann-målet är mycket litet, samt att det ”i 
praktiken kan sägas att Bachmann-domen till största delen blivit överspelad 
genom senare domar”.88

 
Jag vidhåller dock att skattesystemets inre sammanhang skulle kunna vara 
en rimlig rättfärdigandegrund. Frågan återstår dock om de svenska reglerna 
även skulle ses som proportionerliga. Förmodligen är så inte fallet, 
åtminstone inte helt och hållet. Dock tror jag att det finns en öppning vad 
gäller just den framskjutna beskattningen för fysiska personer. Överlag så 
finns det ju uppenbarligen mindre ingripande åtgärder som skulle kunna 
användas för att säkra att uppskovet från ett andelsbyte inte blir definitivt. 
Exempelvis så skulle tioårsregeln i 3:19 IL kunna användas. Som tidigare 
nämnts så innehöll inte IGOL, vilket ju var den ursprungliga 
implementeringen av fusionsdirektivet, någon utflyttningsregel utan där 
användes tioårsregeln istället. Det kan ju då tyckas som att den fortfarande 
skulle kunna vara tillräcklig. Det är också denna regels tillämpning som 
Skatteverket rekommenderar i sin styrsignal. Dock poängteras där att vad 
gäller den framskjutna beskattningen för fysiska personer så är tioårsregeln 
endast tillämplig då svenska andelar bytts mot andra svenska andelar. Om 
det däremot rör sig om utländska andelar så är regeln inte längre 
tillämplig.89 Detta bör ju kunna innebära att en exitskatt i de fallen skulle 
kunna anses proportionerlig eftersom mindre ingripande åtgärder då inte 
finns att tillgå. 
 
Då man dessutom ser till EGD:s resonemang i X och Y-målet90 så 
uppkommer ännu en intressant aspekt. I det målet var de svenska reglerna 
angående underprisöverlåtelser ifrågasatta, och där användes just 
skattesystemets inre sammanhang som ett argument för rättfärdigande. EGD 
underkände det argumentet just för att reglerna inte ansågs proportionerliga 
och att mindre ingripande åtgärder fanns att tillgripa. Det intressanta i 

                                                 
85 För den intresserade kan rekommenderas t.ex. Ståhl och Persson Österman, EG-
skatterätt, s. 153 som utgångspunkt. 
86 Se t.ex. Schumacher (C-279/93), Verkoojien (C-35/98) och Lankhorst-Hohorst (C-
324/00). 
87 Mattson, Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? SkN nr.4, 2004. 
88 Rabe, CFC och EG-rätten, SkN nr.4, 2003. 
89 SkV:s ställningstaganden nr. 19/05. 
90 Mål C-436/00. 
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sammanhanget, vilket även Ståhl och Persson Österman påpekar,91 är att de 
exempel på mindre ingripande åtgärder som EGD anger. Där sägs nämligen 
att Sverige för att medge skattefrihet vid underprisöverlåtelsen skulle kunna 
uppställa krav på ”ställande av säkerhet eller andra garantier som är 
nödvändiga för att säkerställa att skatten betalas när överlåtaren slutligt 
flyttar utomlands [min kurs.]”.92 Som Ståhl och Persson Österman påpekar 
så bör detta uttalande onekligen kunna tolkas som en indikation på att EGD 
åtminstone i vissa fall skulle kunna vara redo att godta att ett beviljat 
skatteuppskov återförs till beskattning då den skattskyldige lämnar landet.93

 
Frågan är om detta resonemang är tillräckligt underlag för att det ska vara 
troligt att EGD skulle bedöma de svenska reglerna som proportionerliga. 
Man skulle ju t.ex. kunna tänka sig att en utvidgning av tioårsregeln skulle 
kunna vara en lämplig och mindre ingripande åtgärd. Dock har jag svårt att 
se att en utvidgning till att omfatta även utländska andelar som byts mot 
andra utländska andelar inte skulle kunna komma i konflikt med andra 
medlemsstaters beskattningsanspråk samt existerande 
dubbelbeskattningsavtal. Utan att gå in djupare på den aspekten vågar jag 
dock påstå att ovanstående resonemang pekar på att det behövs en prövning 
i EGD för att fastställa huruvida de svenska reglerna är ett rättfärdigat 
hinder mot etableringsfriheten eller inte.

                                                 
91 Se Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s.152. 
92 Se p. 59 i målet. 
93 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 152. 
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7 EG-rättslig analys 
Min mening är alltså att den svenska utflyttningsregeln utgör ett hinder mot 
etableringsfriheten eftersom den onekligen kan fungera avskräckande 
gentemot skattskyldiga som funderar på att flytta utomlands. Jag anser dock, 
som jag påpekat i förra kapitlet, att regeln på samma sätt som i Lasteyrie-
målet och N-målet skulle kunna ses som rättfärdigad med hänsyn till 
skattesystemets inre sammanhang och/eller territorialitetsprincipen. Jag är 
dock inte lika säker på att regeln skulle anses som proportionerlig, men jag 
menar att det finns en god möjlighet att så skulle kunna vara fallet. Såväl 
Skatteverket som KamR grundar sina underkännanden av regeln på 
utgången i Lasteyrie, men jag menar att det franska regelsystemet (och för 
den delen det nederländska systemet som prövades i N-målet) har stora 
olikheter med den svenska regleringen som nu ifrågasatts. Jag anser därför 
att det är långt ifrån självklart att utgången skulle bli den samma beträffande 
den svenska utflyttningsregeln. 
 
Angående Lasteyrie så föreskriver de franska reglerna alltså att då en 
andelsägare flyttar sitt hemvist från Frankrike så skall en fiktiv vinst 
beräknas på dennes andelsinnehav. Denna vinst utgörs av skillnaden mellan 
det marknadsmässiga värdet på andelarna vid utflyttningstillfället och det 
förvärvspris som den skattskyldige erlagt för andelarna vid införskaffandet. 
På denna fiktiva vinst fastställs sedan skatten som den skattskyldige skall 
erlägga vid utflyttningen. Under förutsättning att säkerhet ställs medges 
dock uppskov på denna skatt till dess att andelarna faktiskt avyttras. Vid en 
sådan avyttring tas hänsyn till ev. värdenedgång som skett, och en sådan 
medför alltså att skattebeloppet minskar. Om ingen avyttring sker inom fem 
år så avskrivs dock det franska skattekravet. Regelverket syftar alltså till att 
se till att skattskyldiga inte tillfälligt lämnar landet för att avyttra sina 
andelar i ett annat medlemsland med en förmånligare beskattning. 
 
De nederländska reglerna i N-målet föreskriver att när en person upphör att 
vara skattskyldig i landet så likställs detta med en avyttring av aktier. Även 
här beräknas en fiktiv vinst fram, vanligen som skillnaden mellan 
anskaffningskostnad och marknadsvärdet på vilken skatt sedan påförs. 
Uppskov kan också här medges under förutsättning att säkerhet ställs, och 
detta uppskov varar 10 år. Om andelarna inte avyttrats under den perioden 
så efterskänks hela skattebeloppet, och om de avyttras under den perioden så 
efterskänks ett belopp motsvarande den skatt som tas ut i utlandet vid sådan 
avyttring. Återstående belopp skall dock betalas av den skattskyldige. Enligt 
dessa regler medges alltså inga avdrag för senare värdenedgång, utan 
skatten förblir fastställd till det belopp som fastställdes vid 
utflyttningstidpunkten. 
 
Båda dessa regelsystem har alltså av EGD ansetts utgöra hinder mot den fria 
rörligheten. I båda fallen har acceptabla rättfärdigandegrunder funnits, men 
det har fallit på proportionaliteten. Innebörden av detta för de svenska 
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andelsbytesreglerna är dock aningen oklara då det i ovanstående genomgång 
som sagt, enligt min mening, framkommer tydliga skillnader mellan det 
svenska regelsystemet och de båda ovanstående. För det första så rör det sig 
i det svenska regelsystemet inte om en fiktiv vinst som fastställs vid 
utflyttning, denna vinst har fastställts redan i samband med andelsbytet då 
en framskjutning av beskattningstidpunkten har skett till dess att en faktisk 
avyttring sker. Bestämmelsen om att beskattning skall ske vid en utflyttning 
syftar alltså endast till att se till att ett tidigare medgivet skatteuppskov inte 
blir permanent genom att den skattskyldige lämnar landet. Huruvida det rör 
sig om en beskattning av en fiktiv vinst eller inte kan diskuteras, uppenbart 
är dock att det vid tillfället för andelsbytet uppstått en faktisk 
värdeökning/vinst för den skattskyldige som visserligen inte realiserats i 
pengar genom en avyttring, men på vilken skatten fastställts. Visserligen 
kan dock en sådan här värdeökning utifrån vissa aspekter jämföras med ett 
vanligt aktieinnehav där aktierna plötsligt ökar i värde och en potentiell 
vinst finns som skulle kunna realiseras genom en avyttring. Utifrån det 
synsättet finns klara likheter mellan det svenska systemet och de båda 
ovanstående systemen, men jag menar ändå att det finns så pass många 
olikheter att det bör vara omöjligt att med säkerhet uttala sig om hur EGD 
skulle ställa sig till bestämmelsernas förenlighet med fördraget. Dessutom 
har det i fråga om proportionaliteten i N-målet varit främst kravet på 
ställande av säkerhet samt ovilligheten att ta hänsyn till en senare 
värdenedgång som EGD varit kritisk till. I det svenska systemet finns inga 
krav på ställande av säkerhet, och genom det system som används med 
tjänstebelopp o.s.v. så tas även hänsyn till ev. värdenedgång. 
 
Angående Lasteyrie-målet, vilket alltså är det mål som Skatteverket använt 
som en av sina främsta grunder i sin styrsignal, så påpekar Ståhl och 
Persson Österman det faktum att det där verkar som att EGD är mest kritisk 
till att syftet med den franska regleringen var att förhindra att tillfälliga 
utflyttningar sker av skatteskäl snarare än att säkerställa att en värdeökning 
vilken uppstår i Frankrike också beskattas i Frankrike. Eftersom de svenska 
reglerna just har till syfte att förhindra att ett tidigare medgivet uppskov inte 
blir definitivt och då det inte som i Lasteyrie handlar om skatt på en 
orealiserad vinst utan regelsystemet träffar redan realiserade vinster, så är de 
av den meningen att Lasteyrie-målet inte kan ge så stor vägledning i fråga 
om hur de svenska reglerna skall bedömas.94

 
Jag menar mot bakgrund av ovanstående att det är tydligt att läget är 
tillräckligt oklart för att en prövning borde ha gjorts i EGD innan reglerna 
”utdöms” av Skatteverket och domstolar, alternativt bör en lagändring ske. 
Denna typ av rättslägen, där lagen säger en sak och praxis och 
myndighetsutövning säger en annan, blir väldigt förvirrande och kan ställa 
till med problem för den enskilde. En liknande situation där den typen av 
problematik blir väldigt tydlig är reglerna för beskattning av 
personaloptioner. Enligt 10:11 IL skall en skattskyldig som förvärvat 
personaloptioner ta upp denna förmån till beskattning det år som rätten 

                                                 
94 Ståhl och Persson Österman, EG-skatterätt, s. 151f. 
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utnyttjas eller överlåts. I andra meningen i samma paragraf finns en 
bestämmelse som säger att beskattningen skall tidigareläggas om den 
skattskyldige flyttar från Sverige. I de fall skall förmånen beskattas det 
beskattningsår som utflyttningen sker och till den del förmånen då kunnat 
utnyttjas. Gällande dessa regler så kom Skatteverket med en styrsignal 
liknande den för andelsbyten bara någon månad efter den sistnämnda, där 
man förklarade utflyttningsregeln oförenlig med EG-rätten och därför 
meddelade att den inte skulle tillämpas. Strax efter att N-målet avgjorts i 
EGD uppkom frågan även i Skatterättsnämnden. I deras förhandsbesked 
från den 26 september 2006 så sägs att denna svenska exitskatt på 
personaloptioner är oförenlig med EG-rätten. Precis som i fråga om 
andelsbytena finns här alltså en bestämmelse av exitskatt-karaktär som 
fortfarande står kvar i lagstiftningen men som inte skall tillämpas vid 
utflyttning till länder inom EES-området, och i detta fall uppstår en tydlig 
praktisk problematik p.g.a. det oklara rättsläget.  
 
De negativa konsekvenser som detta har givit upphov till beskrivs av 
Lindberg och Horvath i deras två artiklar.95 Bl.a. påpekar de att det numera 
är tämligen oklart för såväl skattskyldiga som arbetsgivare hur 
personaloptionerna ska beskattas, avgiftsbeläggas och redovisas i samband 
med utflyttningen. Det är i nuläget också oklart vad följderna blir av att 
exitskatten inte påförs. Detta eftersom Skatteverket har gett skattskyldiga 
väldigt olika besked. Detta har lett till att det är oklart huruvida Skatteverket 
avser att beskatta värdestegringar som sker efter utflyttningen eller inte. 
Besked och indikationer finns åt båda hållen.96  
 
Liknande problem skulle lätt kunna uppstå i fråga om andelsbytesreglerna. 
Bara det faktum att lagen säger en sak och Skatteverket en annan är 
tillräckligt för att skapa en oklar situation för de skattskyldiga. Dessutom 
rimmar det illa med kraven på förutsägbarhet och rättsäkerhet. 
 
Man kan också fråga sig, i ljuset av de problem beskrivna av Lindberg och 
Horvath, vad som händer beträffande andelsbytesreglerna om en 
skattskyldig faktiskt vill skatta av direkt vid en utflyttning till ett annat EU-
land? Enligt lagen så skall ju vederbörande ha rätt till detta, men enligt 
Skatteverkets styrsignal, vilken syftar till just en likformig beskattning, så är 
denna lagbestämmelse inte tillämplig. Vad får då företräde i en sådan här 
situation? Skatteverkets ställningstaganden är ju inte någon självständig 
rättskälla utan endast ett uttryck för Skatteverkets tolkning av gällande lagar 
och regler. I detta fall finns ju dock även KamR:s-domar som säger samma 
sak, och de är ju onekligen en rättskälla att ta med i beräkningen. Dessa 
domar är dock inget prejudikat och dess betydelse för tolkningen blir inte 
lika stor som om det hade varit en dom från RegR. Men hur förhåller sig 
detta till legalitetsprincipen och EG-konform tolkning?  
 
                                                 
95 Lindberg och Horvath, Exitskatten på personaloptioner strider mot EG-fördraget – 
exempel på praktiska problem vid tillämpningen, SkN nr.4, 2006, samt Exitskatten på 
personaloptioner, SkN nr. 4, 2007.
96 Lindberg och Horvath, Exitskatten på personaloptioner, SkN nr. 4, 2007. 
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Eftersom bestämmelsen bygger på ett EG-direktiv skall den alltså tolkas 
EG-konformt. Dock får inte den svenska rättsäkerheten försämras, och i 
denna ingår kravet på förutsebarhet. Så som lagregeln är skriven idag menar 
jag att den knappast tolkas på ett annat sätt än vad som uttryckligen sägs i 
paragrafen, den är så pass klar och entydig. En anpassning till EG-rätten 
torde i detta fall kräva att regeln skrivs om eller tas bort. Den borde alltså 
inte gå att komma åt tolkningsmässigt med EG-konform tolkning. Å andra 
sidan borde kravet på förutsebarhet och legalitetsprincipen (omvänt 
tillämpad) medföra ett krav på att den skattskyldige får tillämpa regeln om 
han/hon så vill. Detta skulle dock försvåra en likformig beskattning och 
kunna leda till underliga konsekvenser. 
 
Det enda som går att säga med säkerhet om den här situationen är att den är 
tämligen oklar och att det lätt kan bli väldigt förvirrande för den 
skattskyldige. Det är med andra ord min mening att det är hög tid för 
lagstiftaren att agera och skriva om regeln, om man nu anser att den är 
stridig med EG-rätten, alternativt att förtydliga den, om man nu anser att 
den inte är stridig med EG-rätten. 
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8 Avslutning 
Tjernberg talar i sin artikel97 om hur oerhört invecklade 3:12-systemen 
måste framstå för skattskyldiga och t.o.m. för tillämpande myndigheter, och 
jag kan inte mer än hålla med. Efter att ha ägnat hela detta examensarbete åt 
att fördjupa mig i andelsbytesreglerna finner jag dem fortfarande svåra att få 
grepp om. Systemet är otroligt komplicerat och det är många gånger svårt 
att ens kunna uttolka enskilda paragrafer. Jag har dessutom under mitt arbete 
haft mycket kontakt med en gammal studiekamrat som numera är 
yrkesverksam inom just 3:12-beskattningen, och hon har upprepade gånger 
beskrivit frustrationen med att arbeta med andelsbytesreglerna. Hon menar 
att det är svårt att rådge klienterna eftersom både hon själv såväl som 
kollegorna är osäkra på slutresultatet av reglernas tillämpning. Ta t.ex. den 
problematik som jag beskriver i kap 5 om svårigheterna med om, och i så 
fall hur, de särskilt kvalificerade andelarna kan avkvalificeras om de 
dessutom är vanligt kvalificerade. Jag ställer mig då frågan hur en ”vanlig” 
skattskyldig ska kunna förstå detta regelsystem när t.o.m. juristerna kämpar 
med det? Svaret på frågan är förmodligen att det är omöjligt utan att anlita 
juridisk rådgivning. Hur väl rimmar då detta med kraven på förutsebarhet? 
Lodin m.fl. säger angående förutsebarheten på det skatterättsliga området att 
”ett viktigt inslag i legalitetsprincipen är att de enskilda ska ha möjlighet att 
på förhand bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande”.98 Jag 
frågar mig då om det verkligen är rimligt att det skall krävas anlitande av 
juridisk rådgivning för att kunna förutse de skattemässiga konsekvenserna 
av ett andelsbyte? 
 
Jag måste också ställa mig lite tveksam inför det faktum att Skatteverket här 
agerar lagstiftare och avgör vilka regler som är i strid med EG-rätten och 
vilka som inte är det. Jag tycker visserligen liksom Robert Påhlsson att det 
förvisso är bra att Skatteverket visar denna ambition att se till att EG-rätten 
efterföljs, och det är trots att deras skyldighet. Men som Påhlsson också 
påpekar så framstår det onekligen som underligt att ”myndigheten 
systematiskt (?) söker igenom den svenska skattelagstiftningen och i ljuset 
av EG-domstolens utomordentligt vagt formulerade praxis underkänner eller 
godkänner regel efter regel som stiftats av den svenska riksdagen”.99 
Konsekvenserna kan, som i förevarande kapitel beskrivits i kontexten med 
personaloptioner, bli en ökad förvirring för de skattskyldiga. I det 
sammanhanget beskriver dessutom Lindberg och Horvath hur Skatteverket i 
sin tillämpning av regelsystemet när exitskattebestämmelsen nu är 
underkänd använder sig av en egen tillverkad uppskovsteknik. De ställer sig 
frågan ”om Skatteverket verkligen kan införa och implementera en 
uppskovsregel utan lagstiftarens medverkan”.100 Jag måste säga att ett 

                                                 
97 Tjernberg, 3:12 vid vägs ände?, SkN nr. 9, 2005.
98 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2003, s.583. 
99 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, SkN nr.7-8, 
2006. 
100 Lindberg och Horvath, Exitskatten på personaloptioner, SkN nr. 4, 2007. 
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sådant förfarande onekligen verkar underligt. Skatteverkets styrsignaler 
utgör som sagt inte på något sätt en självständig rättskälla utan är helt enkelt 
ett uttryck för hur de tolkar gällande lag. Att detta skulle kunna få så 
långtgående konsekvenser att en uppskovsregel ”tillverkas” utan faktisk 
lagstiftning verkar stå i väldigt dålig kontrast till den stora roll som 
legalitetsprincipen spelar inom skatterätten. 
 
Bortsett från detta så kvarstår också frågan huruvida direktivets syfte 
verkligen blir uppfyllt med dagens lagstiftning? Jag har svårt att se att den 
inlåsningseffekt som uppstår p.g.a. den särskilda kvalificeringen inte i det 
långa loppet skulle verka för att förhindra och avskräcka från andelsbyten 
snarare än att främja dem och andra omstruktureringar. Eftersom det senare 
är vad som egentligen skall uppnås med direktivet så är ju frågan om inte 
ytterligare förändringar skulle behövas inom regelsystemet. Å andra sidan, 
som tidigare beskrivits så är mycket av problemen med beskattningen av 
fåmansföretagare grundade i de ständiga lagändringar som regelverket är 
föremål för. Ligger det då i småföretagarnas intresse att ytterligare ändringar 
sker eller leder det bara till en ökad oklarhet? Detta är en svår fråga att 
besvara, men onekligen något värt att ha i åtanke.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att regelverket för den 
framskjutna beskattningen för fysiska personer vid andelsbyten är i stort 
behov av en översikt. Detta för att reda ut de många oklarheter som finns 
och för att möjliggöra för de skattskyldiga att kunna förutse konsekvenserna 
av reglernas tillämplighet. Det behöver helt enkelt från lagstiftarens sida 
klargöras vad som egentligen gäller. 
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