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Sammanfattning 

Ett handelsbolag föreligger då två eller flera bolagsmän har avtalat att gemensamt utöva 

näringsverksamhet och fört in bolaget i handelsregistret. Ett handelsbolag där en eller flera 

bolagsmän endast svarar för en viss förbindelse kallas för ett kommanditbolag. Varje 

bolagsman i ett handelsbolag skall vid varje räkenskapsår tillgodoräknas ränta på sin insats 

samt tilldelas ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. När beloppen 

har tillfallit bolagsmännen återstår bolagets resultat, ett överskott eller en brist. Om 

bolagsmännen inte har avtalat om hur resultatet skall fördelas, skall resultatet fördelas lika 

dem emellan. Om det finns avtal om resultat-/vinstfördelningen gäller avtalet. Resultatet som 

bolagsmännen avtalar om är det civilrättsliga resultatet, fördelningen godtas normalt även 

skattemässigt.  

   Ett handelsbolag är inte självt skattskyldig för sina inkomster, utan inkomsterna skall 

beskattas hos delägarna. Eftersom inkomsterna beskattas hos delägarna, kan en delägare, som 

är fysiska personer, inte med skattemässig verkan vara anställda i handelsbolaget, därav 

beskattas inte lön som inkomst av tjänst. Ett fåmanshandelsbolag är ett handelsbolag där fyra 

eller färre delägare har ett bestämmande inflytande. En företagsledare i ett 

fåmanshandelsbolag är den eller de fysiska personer som har ett väsentligt inflytande i 

bolaget.  

   När vinstfördelningen i handelsbolag och kommanditbolag inte har accepterats anser jag att 

Regeringsrätten har använt sig av tre olika förfarandesätt. Förfarandesätten grundar sig på 

fåmanshandelsbolag, omklassificering och skatteflyktslagen. Då det sker en bedömning att 

handelsbolagets eller kommanditbolagets vinstfördelning inte ska accepteras bör det först 

utredas om bolaget är ett fåmanshandelsbolag. Om bolaget är ett fåmanshandelsbolag, utreds 

vem av bolagsmännen som är företagsledare. Reglerna angående fåmanshandelsbolag 

beskriver tydligt hur bolagsmännen skall beskattas. Då bolaget inte anses vara ett 

fåmanshandelsbolag används antingen omklassificering eller skatteflyktslagen när 

vinstfördelningen inte accepteras. Valet av metod beror enligt min mening på vad som kan 

bevisas.  
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Förord 

Mitt intresse för handelsbolag uppkom vårterminen 2007 när jag läste Bolagsrätt vid Lunds 

universitet. Jag fick då upp ögonen för våra olika företagsformer och har sedan dess tyckt att 

reglerna kring handelsbolag och kommanditbolag är intressanta. För cirka fyra år sedan 

uppmärksammade Skatteverket att flera stora fastighetsbolag inte betalade vinstskatt. 

Fastighetsbolagen hade, i många fall i samråd med skatterådgivare, skapat 

handelsbolagskonstruktioner för att undkomma vinstskatt vid försäljning av fastigheter. 

Handelsbolagskonstruktionerna upprättades före införande av stopplagstiftningen mot 

underprisöverlåtelser 2008. Rättsläget har varit oklart, och många bolag som har använt sig av 

olika handelsbolagskonstruktioner mellan 2003 och 2008 kan bli eftertaxerade. Enligt 

Skatteverket handlar det totalt om över hundra fall med en sammanlagd skatt på cirka 20 

miljarder kronor.  

Jag ansåg att det var intressant att skriva en Kandidatuppsats i Skatterätt om handelsbolag då 

bolagsformen återigen har diskuterats. Efter diskussion med min handledare den 19 januari 

2010 stod uppsatsämnet färdigt, Vinstfördelning i handelsbolag.  

Ämnet kändes relevant eftersom det i Prop. 2009/10:36, Skattefri kapitalvinst och utdelning 

på andelar inom handelsbolagssektorn, har varit diskussioner om att lagstadga gällande 

praxis på området.  

 

Jag har tyckt att det har varit kul, spännande och lärorikt att sätta mig in i ämnet och skriva 

Kandidatuppsatsen i Skatterätt.     

 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare, Lars-Gunnar Svensson Universitetslektor 

vid Institutionen för Handelsrätt vid Lunds universitet, för de råd och den vägledning som han 

bidragit med under uppsatsskrivandeprocessen. 

 

Lund den 4 juni 2010  

______________________ 

Johanna Fagerström      
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1. Inledning  

I avsnitt ett kommer jag att beskriva bakgrunden som har lett fram till uppsatsens syfte och 

problemformulering. Jag kommer vidare att ta upp vilka avgränsningar jag har gjort samt 

vilken metod och teori jag har använt mig av.      

1.1 Bakgrund  

I det ekonomiska livet har handelsbolag och kommanditbolag aldrig spelat lika stor roll som 

aktiebolag. Under 80-talet användes handelsbolag och kommanditbolag för skatteplanering, 

vilket medförde en uppgång av antalet handelsbolag och kommanditbolag men dock inte på 

bekostnad av aktiebolaget som företagsform.
1
 Det ligger en lång historisk utveckling bakom 

handelsbolag och kommanditbolag som företagsform. Många av de nuvarande 

bestämmelserna fanns redan i 1895 års lag om handelsbolag och enkla bolag. Lagen ersattes 

av lag(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, som trädde i kraft den 1 juli 1981. 

Beskattningen av handelsbolagens och kommanditbolagens vinster har varit föremål för olika 

regleringar.
2
 Innan beskattningen var utformad med progressiva skatteskalor beskattades 

bolagen och inte delägarna när vinsterna överfördes till dem. Det var först i början av 1900-

talet som bolagsmännen blev beskattade för bolagets vinster.
3,4

  

   Riksdagens skatteutskott tillstyrkte regeringens förslag Prop. 2009/10:36, vars syfte var att 

infoga handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag i det nuvarande systemet för skattefria 

utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Utvidgningen av skattefriheten för 

näringsbetingade andelar innebar samtidigt en motsvarande utvidgning av förbudet mot 

avdrag för kapitalförluster. Riksdagen antog regeringens förslag och de nya reglerna trädde i 

kraft den 1 januari 2010.
5
  

   I förarbetena till lagändringen fördes det diskussioner om att lagstadga praxis gällande 

vinstfördelningen i handelsbolag. Denna diskussion kommer att beskrivas nedan.  

   I lagrådsremissen 2009 föreslog Regeringen att utgångspunkten för delägarnas fördelning av 

handelsbolagets inkomst skulle vara vad delägarna kommit överens om. Om 

överenskommelsen innebar en inkomstfördelning mellan delägarna som var väsentligen 

betingad av skatteskäl skulle dock varje delägare beskattas för ett skäligt belopp. 

                                                           
1
 Mattsson, Beskattning av handelsbolag, sid 11  

2
 A.a. sid. 12 

3
 A.a. sid. 13 

4
 Mattsson, Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter, sid. 4 & 5   

5
 2009/10: SkU22, sid. 1 & 3  
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Bestämmelsen skulle utformas i linje med vad som framgår av gällande praxis. Skälen till 

förslaget berodde på att handelsbolagen skulle infogas i systemet med skattefria kapitalvinster 

och utdelningar på näringsbetingade andelar. Förslaget kunde innebära nya incitament för 

delägarna att fördela handelsbolagets resultat på ett sätt som innebar en obehörig 

inkomstöverföring. Att skillnaderna ökar i utformningen av delägarbeskattningen mellan 

fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolag, kan innebära att risken ökar för 

att skattemässiga överväganden blir styrande vid resultatfördelningen. Regeringen menade att 

det skulle anses som en fördel ur förutsebarhets- och rättssäkerhetsperspektiv att 

skatterättsliga bestämmelser om inkomstfördelning fanns reglerade i lag. Vid bedömningen av 

om delägarnas inkomstfördelning skulle godtas och vad som var en skälig fördelning, borde 

faktorerna som framkommit i praxis vara vägledande. Omständigheterna var exempelvis; 

storleken av delägarnas kapital- och arbetsinsatser, intressegemenskap mellan delägarna, 

risktagandet i verksamheten samt att storleken och omfattningen av uppnådda eller avsedda 

skattefördelen även kan vara av betydelse. Förslaget fick mycket kritik av flera 

remissinstanser.
6
  

   Av propositionen framgår det att Regeringen inte längre ansåg att det borde införas 

särskilda regler för korrigering av delägarnas fördelning av inkomster i ett handelsbolag.
7
 

Regeringen ansåg dock att den praxis som finns på området sannolikt kommer att få en ökad 

betydelse. Avsikten med bestämmelserna, angående inkomstfördelning, var att lämna 

rättsläget oförändrat. Lagrådet ansåg att det inte fanns tillräckliga skäl för att införa denna 

bestämmelse och det kunde enligt Lagrådet medföra tveksamheter rörande tillämpningen. De 

menade även att lagtexten innehöll oklara begrepp som skäligen, väsentligen, betingad, 

skatteskäl, och att sådana begrepp borde undvikas i en författningstext, som skall ligga till 

grund för beskattning. Lagrådet ansåg att bestämmelsen inte skulle lagstadgas, utan enbart 

borde baseras på praxis. Regeringen ansåg att regeln skulle kunna lagstadgas, men då 

Lagrådet och andra remissinstanser hade gett förslaget mycket kritik beslutade Regeringen att 

regeln inte skulle lagstadgas. Situationerna får även i fortsättningen lösas med stöd av 

befintlig praxis. Det kan finnas skäl för Regeringen att återkomma med en reglering för 

fördelningen av handelsbolags inkomster. Detta gäller om det framgår att det föreliggande 

                                                           
6
 Lagrådsremiss, 2009-09-03, sid. 55-57 

7
 Prop. 2009/10:36, sid. 55 



Johanna Fagerström      HARK 12

      VT2010 

 

 

8 

 

förslaget leder till att delägare i handelsbolag, fördelar inkomsten från handelsbolaget på sätt 

som inte bör godtas, och som inte kan åtgärdas med stöd av befintlig praxis.
8
 

    

1.2 Syfte och problemformulering  

Efter att ha läst lagrådsremissen, propositionen och betänkandet, ansåg jag det intressant att få 

en förståelse för hur vinstfördelningen ska gå till i ett handelsbolag/kommanditbolag och vad 

praxis på området innebär. Jag ville fördjupa mig i ämnet och få en förståelse för när 

Regeringsrätten ej har accepterat vinstfördelningar och vad som kan ha varit problematiskt. 

Syftet med uppsatsen var att få en förståelse för när och varför vinstfördelningen i 

handelsbolag/kommanditbolag inte accepteras. Vidare ville jag urskilja om Regeringsrätten 

har använt sig av olika tillvägagångssätt när de inte har accepterat vinstfördelningen.  

Jag kom fram till följande problemformulering. 

- I vilka fall förekommer det att Regeringsrätten ej accepterar vinstfördelningen i 

handelsbolag och kommanditbolag? 

 

1.3 Avgränsningar  

Jag har avgränsat mig till att enbart fördjupa mig i vinstfördelningen i handelbolag och 

kommanditbolag. Jag har inte fördjupat mig i de nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 

2010, som syftar till att infoga handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag i det nuvarande 

systemet för skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Jag har 

endast använt mig av Regeringsrättens domar för att få en förståelse för vad praxis på området 

innebär. 

 

1.4 Metod och teori 

Jag kommer att använda mig av juridisk metod, vilket innebär att jag kommer att använda 

rättskälleläran samt hantera fakta och bevisvärdering på området.  

   För att få en djupare kunskap om ämnet läste jag Nils Mattsson böcker, beskattning av 

handelsbolag och bolagskonstruktioner och beskattningseffekter. Därefter tog jag del av 

relevant lagtext samt rättsfall på området, för att kunna besvara problemformuleringen. De 

                                                           
8
 Prop. 2009/10:36, sid. 57 
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källor jag i huvudsak kommer att använda mig av i uppsatsen är lagtext och rättsfall. Jag har 

även använt mig av två artiklar som har publicerats i Svensk Skattetidning och i Skattenytt. 

   Jag kommer att ta upp begreppen fåmanshandelsbolag, närstående och omklassificering. 

Begreppen tas upp för att få en bättre förståelse för när och varför vinstfördelningen i 

handelsbolag och kommanditbolag inte har accepterats. För att ge läsaren en bättre förståelse 

kommer jag även att beskriva vad ett handelsbolag/kommanditbolag är, vilka rättigheter och 

skyldigheter en bolagsman har samt hur handelsbolag likvideras och upplöses.  

 

1.5 Källkritik 

Jag bedömer att informationen från artiklarna är relevant och trovärdig. Både Svensk 

Skattetidning och Skattenytt är respekterade tidsskrifter. Jag anser att tidskrifterna är en bra 

informationskälla för att sätta sig in i och få kunskap om vissa begrepp på området.  

   Det är däremot viktigt att inte döma parter utan stöd i lagtext och praxis, därför har jag 

använt mig av lagtext och praxis för att ta ställning till när en vinstfördelning ej skall eller bör 

godtas.   

 

1.6 Disposition  

Uppsatsens vidare disposition är följande:  

I avsnitt två kommer jag att presentera fakta. Jag kommer här att presentera de civilrättsliga 

reglerna gällande vad ett handelsbolag är, vilka rättigheter och skyldigheter bolagsmännen har 

samt hur handelsbolagets resultat räknas fram, jag kommer även att ge ett exempel på hur 

resultatet räknas fram, för att ge läsaren en bättre förståelse. Vidare i avsnitt två kommer jag 

att beskriva hur handelsbolag beskattas samt vad ett fåmanshandelsbolag är. En genomgång 

av praxis på området kommer att presenteras i avsnitt tre. Avsnittet kommer att innehålla 

fakta, rättsfall samt analys och vara indelat i följande huvudrubriker; fåmanshandelsbolag, 

omklassificering, skatteflyktslagen samt en allmän rubrik. Därefter avslutar jag uppsatsen 

med en slutdiskussion och en slutsats i avsnitt fyra.   
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2. Handelsbolag  

I avsnitt två kommer jag att beskriva vad ett handelsbolag är civilrättsligt, dess rättigheter 

och skyldigheter, hur handelsbolag likvideras och upplöses samt hur handelsbolagets resultat 

räknas fram. Vidare kommer jag att beskriva hur handelsbolag beskattas samt beskriva vad 

ett fåmanshandelsbolag är, skatterättsligt. 

2.1 Vad är ett handelsbolag?  

Enligt HBL 1:1 föreligger det ett handelsbolag om två eller flera har avtalat att gemensamt 

utöva näringsverksamhet samt att de har fört in bolaget i handelsregistret. Av 1 kap. 2 § HBL 

framgår det att ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän endast 

svarar för förbindelsen som han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. Bolagsman 

som inte svarar fullt ut för förpliktelserna i kommanditbolaget kallas för kommanditdelägare. 

Bolagsman som ansvarar för samtliga skulder i kommanditbolaget kallas komplementär. Av 

1:4 HBL framgår det att ett handelsbolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter 

samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Ett handelsbolag skall upprätta 

årsredovisning eller ett bokslut enligt bestämmelser i bokföringslagen, enligt 2 kap. 3 a § 

HBL.   

 

2.1.1 Vad har bolagsmännen för rättigheter och skyldigheter? 

Handelsbolagslagen är i huvudsak dispositiv. Av HBL 2:1 framgår det att bolagsmännens 

inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal. Då 

bolagsmännen inte har träffat avtal skall HBL tillämpas. Av 2 kap. 2§ HBL framgår det att 

när en ny bolagsman skall inträda i bolaget fordras samtycke av samtliga bolagsmän. Vidare 

framgår av 2:3 HBL att varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av 

bolagets angelägenheter, såvida inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan bolagsman som 

inte är utesluten från förvaltningen. Samtliga bolagsmän skall samtycka när det gäller åtgärder 

som är främmande för bolagets ändamål. Bolagsmännen kan avtala om att förvaltningen eller 

en viss del av den skall skötas gemensamt. Trots avtalet om gemensam förvaltning kan en 

åtgärd som inte tål att skjutas fram vidtas trots att någon av bolagsmännen inte har deltagit i 

beslutet om åtgärden. Detta om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han eller hon 

till följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. 
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2.1.2 Bolagets likvidation och upplösning  

Ett bolagsavtal kan träffas på bestämd eller obestämd tid. Då ett bolagsavtal sluts på bestämd 

tid skall bolagets upplösas efter den tiden. Om bolaget fortsätter sin rörelse efter den bestämda 

tiden anses avtalet därefter vara slutet på obestämd tid. Har bolagsavtalet slutits på obestämd 

tid kan bolagsmännen säga upp avtalet när som helst. Bolaget skall då träda i likvidation sex 

månader efter uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats, enligt 2 kap. 

24 § HBL. Om en bolagsman åsidosätter sina skyldigheter väsentligt enligt bolagsavtalet eller 

om det finns en viktig grund för bolagets upplösning, skall bolaget träda i likvidation 

omgående på begäran av en bolagsman, enligt HBL 2:25. Då antalet bolagsmän i ett 

handelsbolag har gått ned till en och om detta förhållande har bestått i sex månader skall 

bolaget anses ha trätt i likvidation, enligt HBL 2:28.  

      Bolagets egendom skall i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar, 

genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt när bolaget har trätt i 

likvidation. Verksamheten i bolaget får fortsättas om det krävs för en ändamålsenlig 

avveckling eller för att de anställda skall få en skälig tid på sig att skaffa sig en ny anställning, 

enligt 2 kap. 33 § HBL. Tillgångarna får inte skiftas innan alla kända skulder har blivit 

betalda eller medel har avsatts för skulderna, om inte bolagsmännen har avtalat om något 

annat. Bolagsmännen har rätt att få tillbaka sin insats, enligt den senaste årsredovisningen 

eller det senaste årsbokslutet, ur de behållna tillgångarna. Om årsredovisning eller årsbokslut 

inte har upprättats, har bolagsman rätt att få ut vad denne har betalat in till bolaget som insats. 

Om inte behållningen räcker till uppstår en brist, bristen räknas som förlust. Om det uppstår 

ett överskott utgör överskottet den slutliga vinsten, enligt 2 kap. 34 § HBL. 

   Ett bolagsskifte ska ske i skriftlig form annars är de ogiltiga, enligt HBL 2:36. När skifte har 

ägt rum eller när slutredovisningen har delgivits var och en av bolagsmännen (detta sker när 

en likvidator har haft hand om likvidationen) är bolaget upplöst. Bolag som försätts i konkurs 

anses upplöst när konkursen är avslutad om det ej finns ett överskott, då det finns överskott i 

konkursen skall bolaget träda i likvidation, enligt 2 kap. 44 § HBL. 
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2.1.3 Hur handelsbolagets resultat räknas fram  

Av 2 kap. 6 § HBL framgår det att för varje räkenskapsår, skall en bolagsman tillgodoräknas 

ränta på den insats han eller hon hade i bolaget vid räkenskapsårets början samt ett skäligt 

arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall beräknas enligt den 

räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda referensränta enligt 9 § RL, som gällde 

vid räkenskapsårets början med ett tillägg av två procentenheter. Räkenskapsårets resultat är 

det överskott eller den brist som finns sedan bolagsmännen har tillgodoräknats ränta och 

arvode enligt 6§, enligt HBL 2:7. Vidare framgår av 2:8 att resultatet fördelas lika mellan 

bolagsmännen, då inget annat har avtalats. Finns avtal om fördelningen om vinsten eller 

förlusten, gäller avtalet vid fördelningen. Enligt 2 kap. 9§ HBL har bolagsmännen rätt att få ut 

vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 §§. Då en bolagsmans behållna insats är lägre än 

den skall vara enligt avtalet mellan bolagsmännen, skall så mycket av vad som tillkommer 

honom hållas inne som behövs för att fylla bristen. Av 2 kap.10 § HBL framgår det att det en 

bolagsman har rätt att lyfta för ett räkenskapsår skall läggas till hans insats, om han inte före 

utgången av följande räkenskapsår använder sig av lyftningsrätten. Hans behållna insats får 

inte ökas utöver vad den skall vara enligt avtalet mellan bolagsmännen, om någon av de andra 

bolagsmännen bestrider ökningen. Vidare framgår av 2:11 HBL att bolagsmannen inte är 

skyldig att öka sin insats i bolaget utöver det som avtalats mellan bolagsmännen, om de 

övriga bolagsmännen skulle kräva det.  Om en bolagsman försummar att göra avtalat tillskott 

eller att redovisa influtna medel, skall han betala ränta beräknad enligt 6 § RL från den dag 

tillskottet eller redovisningen borde skett.  

 

2.1.4 Exempel på hur handelsbolagets civilrättsliga resultat räknas fram 

Bolagsmännen A och B äger tillsammans HB, personerna har inte avtalat om hur vinsten ska 

fördelas. A har arbetat i bolaget och skall ha ett arvode på 100 000 kr. B ska inte ha något 

arvode. ”Vinsten” för året är 500 000 kr. Exemplet bortser från ränta på insats (räntan 

beskattas i näringsverksamhet).  
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”Vinsten” före fördelningen  500 000    A B 

A: s arvode    100 000              HB  

B: s arvode         0 

HB:s resultat   400 000   A   tilldelas                    B  tilldelas  

      200 000 kr                    200 000 kr i  

 

De 400 000 kr är det resultatet som delägarna ska fördela enligt bolagsavtalet (enligt de civilrättsliga 

reglerna). Handelsbolagets resultat blir även det skattemässiga resultatet.  

2.2 Hur handelsbolag beskattas  

Trots att ett handelsbolag är en juridisk person skall bestämmelserna i IL angående juridiska 

personer inte tillämpas på handelsbolag, detta framgår av 2:3 IL. Vidare framgår av 5:1 IL att 

handelsbolaget inte självt är skattskyldig för sina inkomster, utan inkomsterna skall beskattas 

hos delägarna. Då en juridisk person är delägare i ett handelsbolag skall inkomsterna 

beskattas i inkomstlaget näringsverksamhet, enligt IL 14:10. Av 13 kap. 2 § IL framgår det att 

för juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och 

skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget 

näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet. 

Av 13:4 IL framgår det att bestämmelserna i 13 kap. 2 § även gäller inkomster och utgifter 

hos handelsbolag. Men för delägare som är fysiska personer räknas handelsbolagets 

kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter inte till 

inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital samt handelsbolagets 

penninglån till inkomstslaget tjänst.  

   Eftersom handelsbolagets inkomster beskattas hos delägarna, kan delägare som är fysiska 

personer inte med skattemässig verkan vara anställda i bolaget. Då en delägare får lön från 

handelsbolaget skall den inte beskattas som inkomst av tjänst, enligt IL 10:4. Av IL 5:3 

framgår det att delägare i handelsbolag skall beskattas för så stort belopp, som motsvarar hans 

eller hennes andel av handelsbolaget, oavsett om beloppet tas ut ur företaget eller ej. Det är 

med andra ord inte möjligt att skjuta upp beskattningen enbart genom att låta inkomsten vara 

kvar i bolaget.  
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   Delägarna får dock göra avdrag för belopp som sätts av till expansionsfond, avdraget 

beräknas för varje delägare och avsättningarna görs hos delägarna, enligt 34:2 IL. Vid 

avsättning till en expansionsfond skall expansionsfondsskatt (26,3%) betalas, ett motsvarande 

belopp ska dras av från den slutgiltiga skatten vid återföring, IL 34:3 och 65:8. Av 34:4 IL 

framgår det att det finns två begränsningar för avdraget, avsättningen få inte medföra 

underskott i näringsverksamheten, avsättningen får därmed inte ske med större belopp än vad 

som motsvarar resultatet av näringsverksamheten. Expansionsfonden får inte uppgå till ett så 

högt belopp att kapitalunderlaget för expansionsfonden är negativt, IL 34:12. Av 34:15 

framgår det att avdrag för avsättning skall återföras om expansionsfonden överstiger vad som 

är tillåtet enligt 12 §. Vidare i 17 § framgår att avdragen som en delägare i ett handelsbolag 

har gjort ska återföras om handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten, andelen i 

handelsbolaget avyttras eller övergår till en ny delägare på något annat sätt, skattskyldigheten 

för näringsverksamheten upphör, näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på 

grund av ett skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

delägaren är begränsat skattskyldig och dör under beskattningsåret, det beslutas att 

handelsbolaget ska träda i likvidation, eller delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs. 

 

2.2.1 Familjebeskattning  

Reglerna i 60 kap. IL gällande familjebeskattning är specialregler, en speciallag går före en 

allmänlag. Om makar äger ett fåmanshandelsbolag kan de inte fördela vinsten efter de 

allmänna reglerna i HBL om de strider mot reglerna eller ej överrensstämmer med reglerna i 

60 kap. IL.  

   Då ett fåmanshandelsbolag betalar ut ersättning för arbete som utförs av företagsledarens 

eller företagsledarens makes barn under 16 år, ska ersättningen tas upp av den av makarna 

som har den högsta inkomsten från företaget. Om makarna har lika stor inkomst från 

företaget, ska ersättningen tas upp hos den äldsta maken. Då barnet har fyllt 16 år, ska barnet 

ta upp ersättningen till den del den är marknadsmässig, överskjutande del ska tas upp på 

samma sätt som ersättningen till barn under 16 år, enligt IL 60:12. Av 60:13 IL framgår det att 

om den ena maken är företagsledare i fåmanshandelsbolaget och den andra maken inte är det, 

ska den make som inte är företagsledare ta upp marknadsmässig ersättning för arbetet som 

denne utför i företaget, överskjutande del ska tas upp av företagsledaren. Vidare framgår av 
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60:14 att då ett barn är delägare i ett fåmanshandelsbolag där barnets förälder eller förälders 

make är företagsledare samt då en make är delägare i ett fåmanshandelsbolag där den andra 

maken är företagsledare, gäller följande vid beräkningen av resultatet från handelsbolaget; 

Till den del inkomsten motsvarar ersättning för utfört arbete tillämpas 60 kap. 12-13 §§. Till 

den del inkomsten motsvarar skälig avkastning på kapitalinsatsen i bolaget ska den tas upp 

hos delägaren, resterande del ska tas upp hos företagsledaren. Om delägaren är ett barn och 

båda makarna har inkomst från bolaget, tillämpas dock bestämmelserna i 60:12.  

 

2.2.2 Vad är ett fåmanshandelsbolag? 

Ett fåmanshandelsbolag är ett handelsbolag där fyra eller färre delägare genom innehav av 

andelar eller på liknande sätt har ett bestämmande inflytande, eller att näringsverksamheten är 

uppdelad på verksamhetsgrenar som är oberoende av varandra och där en fysisk person 

genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 

bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren, enligt 56:4 IL. Vidare framgår av IL 56:5 

att vid bedömningen av om företag är ett fåmanshandelsbolag, ska en person och hans 

närstående anses som en delägare. Prövningen görs med utgångspunkt från den äldste 

personen och därefter i fallande åldersordning. En person som inräknats i en närståendekrets 

ska inte medräknas i någon ytterligare krets. Av 56:6 IL framgår det att en delägare i ett 

fåmanshandelsbolag är en fysisk person som direkt eller indirekt äger eller på liknande sätt 

innehar andelar i företaget. En företagsledare i ett fåmanshandelsbolag är den eller de fysiska 

personer som genom eget eller närståendes innehav av andelar och sin ställning har ett 

väsentligt inflytande i företaget. När det gäller näringsverksamhet som är uppdelad på 

verksamhetsgrenar är företagsledaren den person som har den faktiska bestämmanderätten 

över en viss verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat. 

   Med närstående avses make, föräldrar, mor- och farföräldrar, avkomling och avkomlings 

make, syskon, syskonens make och avkomling samt dödsbon som den skatteskyldige eller 

någon av de uppräknade personerna är delägare i. Även styvbarn och fosterbarn räknas som 

avkomling, enligt 2:22 IL. 
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3. Genomgång av praxis 

I avsnitt tre kommer huvudrubrikerna fåmanshandelsbolag, omklassificering och 

skatteflyktslagen att presenteras. Under varje rubrik kommer jag att presentera fakta, 

beskriva rättsfall från Regeringsrätten samt genomföra analys. 

3.1 Vinstfördelning i fåmanshandelsbolag  

Som jag tidigare har redogjort ska make som inte är företagsledare i ett fåmanshandelsbolag 

beskattas för marknadsmässig lön. Den överskjutande delen skall tas upp och beskattas av 

företagsledaren i fåmanshandelsbolaget. Företagsledaren i ett fåmanshandelsbolag är den eller 

de fysiska personer som har ett väsentligt inflytande i bolaget.  

 

3.1.1 Rättsfall gällande vinstfördelning i fåmanshandelsbolag  

Nedan presenteras fyra rättsfall från RegR, där vinstfördelningen i fåmanshandelsbolag inte 

har accepterats.    

RÅ 1995 not 95, Makarna K och V ägde tillsammans Boutique Valeria Handelsbolag. Makarna 

redovisade ett underskott om 218 103 kr och K yrkade avdrag för hela underskottet i deklarationen. 

Taxeringsnämnden medgav inte yrkandet för underskottsavdraget. Nämnden ansåg att V var 

företagsledare och skulle tillföras hela underskottet. K överklagade och yrkade att bli taxerad enligt 

deklarationen. K ställning i bolaget kunde inte föranleda att han ensam skall betraktas som 

företagsledare. Hans arbetsuppgifter bestod huvudsakligen i att på kvällar och helger sköta 

administrativa sysslor såsom budgetering, bokföring m.m. Det framstod som att V var att betrakta som 

företagsledare. Hon hade under åren 1987-88 drivit boutiquen som enskild firma och hon arbetade 

heltid i rörelsen utan annan anställning. Verksamheten hade dock inte kunnat fortgå utan K:s 

arbetsinsats.  

  

Fördelningen av underskottet i ett fåmanshandelsbolag ägt av två makar sker på olika sätt 

beroende på om ena eller båda makarna är företagsledare i bolaget. Är ena maken 

företagsledare ligger det närmast till hands att tillgodoföra denne hela underskottet. Är 

däremot båda makarna företagsledare får resultatfördelningen ske utifrån de regler som gäller 

för handelsbolag i allmänhet. Vid bedömningen skall verksamhetens art, deras arbetsuppgifter 

i företaget, eventuellt övriga arbetsuppgifter samt den utbildning makarna har av relevans i 

verksamheten beaktas. I detta fall var båda makarna att betrakta som företagsledare. Eftersom 

det inte fanns några speciella regler om hur förluster i ett handelsbolag skulle fördelas 

hämtades vägledning från reglerna om vinstfördelning. Som regel kan en civilrättsligt 

överenskommen resultatfördelning mellan bolagsmännen godtas vid taxeringen. 

Bolagsmännen har regelmässigt skilda intressen att bevaka, därav skall en objektiv 
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affärsmässig riktig fördelning av resultatet uppnås. Makarna hade avtalat att underskott skulle 

tillföras K och eventuell vinst V. Fördelning kunde inte bedömas som objektiv och framstod 

affärsmässigt som helt omotiverade, detta då det förelåg intressegemenskap mellan makarna 

och syftet med fördelningen enbart var att vinna orimliga skattefördelar. Under dessa 

förhållanden godtogs inte den avtalade fördelningen i skattehänseende. Underskottet 

fördelades istället utifrån skälighet, vilket innebar att K och V tillfördes halva underskottet 

vardera.  

RÅ 1990 not 274, X och Y ville överlåta andelar i kommanditbolaget och aktier i aktiebolaget som var 

komplementär i KB till sina barn. Efter överlåtelsen skulle X, Y och deras barn äga 12,5 procent var av 

kommanditbolagsandelarna samt aktierna. Y skulle därefter träffa avtal rörande vinstfördelningen. Y 

skulle erhålla 80 procent och barnen resterande 20 procent.  

Som princip skall den faktiska inkomstfördelningen i ett kommanditbolag läggas till grund för 

beskattningen. Fördelningen kan dock frångås om den innebär en oberättigad överföring av 

inkomst mellan bolagsmännen. Eftersom Y och barnen var närstående och det inte fanns eller 

motiverades något affärsmässigt skäl för inkomstfördelningen godkändes inte fördelningen 

skattemässigt.   

RÅ 1987 ref 161 I, T bedrev rörelse och hans fru L biträdde verksamheten med telefonpassning och 

dylikt. I självdeklarationerna 1979 yrkade makarna att 22 315 kr av rörelseinkomsterna skulle 

beskattas hos L. I ett yttrande tillstyrkte taxeringsintendenten att 10 000 kr av rörelseinkomsten skulle 

beskattas hos L. Taxeringsintendenten godtog uppgiften om att L arbetade cirka 400 timmar i rörelsen.  

Då L inte kunde anses som företagsledare skulle hon taxeras för vad som kunde anses som 

marknadsmässig ersättning för den utförda arbetsinsatsen. Marknadsmässig ersättning kunde 

inte anses överstigit 10 000 kr, därav skulle L taxeras för 10 000 kr av rörelseintäkten.  

RÅ 1987 ref 161 II, K, maken T och sonen Y var alla verksamma i rörelse avseende försäljning av 

husvagnar. K tog upp hela rörelseinkomsten. Taxeringsnämnden beräknade inkomsten skönsmässigt till 

130 000 kr före schablonavdrag för egenavgifter, varav 100 000 kr påfördes T som företagsledare samt 

15 000 kr vardera till K och Y som medhjälpare. De skattskyldiga besvärade sig. T yrkade att då han 

inte var att anse som företagsledare och hans arbetsinsats understigit 400 timmar, han inte skulle 

taxeras för någon inkomst av rörelsen. K och Y yrkade att inkomsten av rörelsen skulle beräknas till 

deklarerade 69 015 kr och fördelas med hälften på var och en av dem. T hade inte någon utbildning 

utöver folkhögskola, att han hade en anställning som socialsekreterare samt att han aldrig hade haft 

någon egen rörelse. K hade före husvagnsrörelsen drivit en kaférörelse. Firman registrerades 1965 

med K som ensam rörelseidkare. K hade skött det mesta arbetet i rörelsen, eftersom hon inte hade 

förvärvsarbetat utanför hemmet. T har hjälpt till på sin fritid. Han har tagit hand om deklarationer och 

annat skrivarbete, eftersom han varit mer van därvid. Ingen av makarna har ensam haft något yttersta 

ansvar eller någon yttersta beslutanderätt. Y trädde in i rörelsen i slutet av år 1977 och har arbetat 

heltid där under hela år 1978. Omsättningen fördubblades år 1978 i förhållande till år 1977 till följd av 

Y:s insatser. Han tog efter sitt inträde över det mesta arbetet med inköp, försäljning och prissättning. 

Han byggde ensam upp ett omfattande reservdelslager. Han intog under år 1978 närmast rollen som 
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företagsledare. Det var inte avtalat att han skulle ha del i vinsten, och inte heller i övrigt var 

förhållandet mellan delägarna närmare reglerat i avtal. När företaget under år 1979 ombildades till 

handelsbolag blev han minoritetsdelägare. Ett muntligt avtal träffades då om att han skulle ha del i 

vinsten. T:s arbetsinsats minskade i och med Y:s inträde i rörelsen. Under år 1978 skrev han på vissa 

kontrakt och liknande, men det huvudsakliga arbetet sköttes av Y och K. Enligt de uppgifter som 

klagandena själva lämnat om sina insatser i husvagnsrörelsen framstår denna huvudsakligen som ett av 

makarna drivet familjeföretag i vilket Y i slutet av år 1977 inträtt såsom heltidsarbetande.  

Då T inte kunde anses som företagets enda företagsledare fördelades inkomsterna från 

handelsbolaget med lika delar på T, L och Y.   

 

3.1.2 Analys av vinstfördelning i fåmanshandelsbolag  

Av praxis(RÅ 1995 not 95, RÅ 1990 not 274, RÅ 1987 ref 161 I och II) gällande fåmanshandelsbolag 

med närstående framgår det att fördelningen av underskottet eller överskottet sker på olika 

sätt beroende på om ena eller båda makarna eller barnen till makarna är företagsledare i 

bolaget. Vid bedömningen skall verksamhetens art, parternas arbetsuppgifter i företaget, 

eventuellt övriga arbetsuppgifter samt om den utbildning makarna eller barnen har som är av 

relevans i verksamheten beaktas. 

   För att kunna bedöma om vinstfördelningen är godtagbar är det av intresse att utreda 

huruvida någon eller båda makarna är att betrakta som företagsledare. Är ena maken 

företagsledare ligger det närmast till hands att tillgodoföra denne hela underskottet eller 

överskottet. Är däremot båda makarna företagsledare sker resultatfördelningen med lika delar 

till båda makarna. Att endast biträda verksamheten med telefonpassning och dylikt anses inte 

som tillräcklig arbetsinsats för att vara företagsledare. I sådant fall skall endast 

marknadsmässig ersättning utbetalas och den som ses som företagsledare ska tillföras 

resterande överskott. Då fåmanshandelsbolaget bedrivs som ett familjeföretag och alla 

bolagsmännens insatser spelar ”lika stor roll”, bör fördelningen ske med lika stor del på 

bolagsmännen. ”Lika stor roll” behöver inte betyda att de arbetar exakt lika många timmar i 

bolaget. Utan bedömningen görs även utifrån kriterier om hur mycket deras arbetsinsats 

betyder, vem som har byggt upp bolaget, om bolagsman har tjänst utanför bolaget och om 

någon av bolagsmännen har relevant utbildning som kan tillföra specialkompetens till bolaget. 

Om ingen av parterna ensam har ansvar eller beslutanderätt, bör fördelningen ske med lika 

stor del på bolagsmännen. 
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   I ett av fallen hade makarna avtalat att underskott skulle tillföras den ena och vinsten skulle 

tillföras den andra. En sådan fördelning kan inte bedömas som objektiv och är därmed inte 

affärsmässigt motiverade, en sådan fördelning kan enbart ha som syftet att vinna orimliga 

skattefördelar. Jag anser att om bolagsmännen är närstående är det relativt ”enkelt” att bevisa 

att fördelningen inte är objektiv och affärsmässigt motiverad, eftersom det är självklart att 

bolagsmännen känner varandra och att båda parterna drar nytta av den andra partens 

skattefördelar. Ytterligare ett exempel på när vinstfördelningen inte accepteras är när 

fördelningen inte är affärsmässig. Då parterna är närstående och de inte har en motivering till 

varför de har en ojämn vinstfördelning (exempelvis 80 % respektive 20 %), trots att de äger 

lika stora andelar i bolaget, anser jag att det även då är relativt enkelt att bevisa att 

fördelningen ej är affärsmässig.   

   Anta att bolagsmännen är närstående och bedriver ett fåmanshandelsbolag, samt fördelar 

vinsten så att 90 procent tillfaller en delägare. Jag anser att fördelningen både kan godkännas 

och underkännas beroende på vem eller vilka som är att anses som företagsledare. En samlad 

bedömning får göras utifrån deras arbetsinsats, vem som har byggt upp bolaget, om 

bolagsman har tjänst utanför bolaget och om någon av bolagsmännen har relevant utbildning.      

   Anta att maken som har startat bolaget, arbetar heltid i bolaget, har en universitetsutbildning 

i ett ämne som är av vikt för bolaget samt att den andra maken har en anställning på 75 

procent utanför bolaget och endast bidrar med bokföringen. I ett sådant fall anser jag det 

rimligt att bedöma att den ena maken är företagsledare och den andra är medarbetare. Om 

makarna har avtalat att företagsledaren ska ha 90 procent av vinsten, kan fördelningen både 

godkännas och underkännas. Fördelningen borde accepteras om medarbetarens 10 procentiga 

del av vinsten motsvarar marknadsmässig ersättning för prestationen som denne bidrar med i 

bolaget. Om den 10 procentiga delen överstiger marknadsmässig ersättning bör 

vinstfördelningen inte accepteras. Anta att den 10 procentiga delen innebär att medarbetaren 

får ut 300 000 kr och att marknadsmässig ersättning skulle vara 50 000 kr. Detta hade 

inneburit att medarbetaren hade fått en oberättigad inkomstöverföring och en större ersättning 

en som kan anses rimlig på marknaden. Vinstfördelningen bör inte accepteras i ett sådant fall 

och företagsledaren skall beskattas för den delen som överstiger marknadsmässig ersättning, i 

detta fall 50 000 kr.  



Johanna Fagerström      HARK 12

      VT2010 

 

 

20 

 

   Om man däremot antar att makarna har byggt upp bolaget tillsammans, att den ena maken 

arbetar heltid i bolaget medan den andra enbart arbetar 50 procent. Maken som endast arbetar 

50 procent har en utbildning som är av betydelse för bolaget och bolaget hade inte ”gått lika 

bra” utan dennes kompetens. Anta vidare att båda makarna har gemensamt ansvar för bolaget 

och båda har beslutsrätt. I ett sådant fall anser jag det rimligt att bedöma att båda makarna är 

att anses som företagsledare. Om båda makarna är företagsledare och bidrar med lika mycket 

kapital- och arbetsinsatser och risktagande anser jag att vinstfördelningen ej bör accepteras 

om parterna inte kan motivera att det skulle vara affärsmässigt. Har parterna ”satsat” lika 

mycket i bolaget och tagit lika stora risker, bör även vinsten fördelas lika. Varför skulle en 

part vilja ”lämna ifrån sig sin del” av resultatet om inte det på något sätt skulle medföra 

skattefördelar för parterna. I ett sådant fall hade jag misstänkt att fördelningen var betingad av 

orimliga skatteskäl om parterna inte kan visa att fördelningen är affärsmässig. Om båda 

makarna är företagsledare och det är affärsmässigt att de har en ojämn vinstfördelning 

exempelvis på grund av ett den ena maken arbetar mer eller på annat sätt tillför mervärde till 

bolaget bör en sådan vinstfördelning accepteras. 

   En vinstfördelning skall vara objektiv eftersom bolagsmän har skilda intressen att bevaka. 

Hade bolagsmännen inte varit närstående eller haft intressegemenskap hade de med största 

sannolikhet fördelat vinsten objektiv och ”korrekt”. Jag anser att det i stort sätt inte finns 

någon person som medvetet avstår från sin vinst utan att på något sätt få en fördel av det.     

   Jag anser även att vinstfördelningen bör kunna ”underkännas” om bolagsmännen inte har 

avtalat om fördelningen och att den därmed fördelas lika mellan dem enligt lagen. Anta att det 

enbart är en delägare som är företagsledare i fåmanshandelsbolaget. Om vinsten då fördelas 

lika mellan bolagsmännen kan medarbetaren få större vinst än vad som kan anses 

marknadsmässigt rimligt. Om bolaget är ett familjeföretag skall en sådan fördelning ej 

accepteras då det tydligt framgår av 60 kap IL att företagsledaren skall beskattas för den 

överskjutande delen efter det att medarbetaren har tagit ut marknadsmässig ersättning. 

Fördelningen skall inte heller accepteras om makarnas barn som är över 16 år får ut mer än 

marknadsmässig ersättning eller då inkomsten överstiger skälig avkastning på kapitalinsatsen. 

Den överskjutande delen ska även i ett sådant fall tillfalla företagsledaren och om båda 

makarna är företagsledare skall personen med högst inkomst ta upp ersättningen och om 

makarna har lika stor inkomst ska den äldsta maken beskattas för inkomsten.   
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3.2 Omklassificering   

Gäverth anser att ”en rättshandling skall vid beskattningen bedömas efter sin verkliga 

innebörd”.
9
 Han använder begreppet ”genomsyn” i sin artikel, jag vill ej använda mig av 

begreppet ”genomsyn” utan jag väljer istället att använda mig av begreppet omklassificering. 

När Regeringsrätten gör en omklassificering innebär det att de ser till rättshandlingarnas 

”verkliga” juridiska innebörd. Det innebär att de tittar på substansen i avtalet före formen av 

det, yttrycket kommer från den amerikanska redovisningsrättsprincipen, ”substance over 

form”. Det innebär att man söker transaktionens verkliga juridiska innebörd och om 

innebörden avviker från formen är det den verkliga juridiska innebörden som väger tyngst vid 

beskattningen.
10

 Att bestämma rättshandlingars karaktär, i synnerhet avtalets karaktär, skiljer 

sig från lagtolkning. Vid avtalstolkning är syftet att förstå vad parterna har varit överens om 

att åstadkomma, det är inte enbart det skriftliga avtalet som är väsentligt utan även andra 

faktorer påverkar bedömningen vid avtalstolkning. Parterna förfogar över vad de vill 

åstadkomma (inom lagens ramar), men de bestämmer inte hur agerandet skall klassificeras i 

rättsligt hänseende.
11

 Omständigheten att det är uppenbart att den skattskyldige försökte 

undvika eller minska sin skatt kan inte i sig användas för att avvisa ett upplägg, detta 

framkommer i RÅ 2004 ref. 27. Exempel på rättsfall då Regeringsrätten har använt 

omklassificering är RÅ 2008 not. 113 och RÅ 2008 ref. 41 

 

3.2.1 Rättsfall gällande omklassificering  

Nedan följer fyra rättsfall där vinstfördelningen inte har accepterats delvis på grund att den 

inte har varit affärsmässigt motiverad, orimlig och väsentligt betingad av skatteskäl. 

RÅ 1997 not 126, KB bildades före 1987 års utgång och AB har varit kommanditdelägare i bolaget 

sedan tidpunkten för bildandet.  Enligt kommanditbolagsavtalet mellan delägarna i KB skall delägarna 

inte få ränta på sina insatser. För utfört arbete skall delägarna få ett skäligt arvode. Vinsten som 

därefter uppkommer skall tillföras kommanditdelägaren, dvs. AB.  Delägarna i KB förutom AB, drev 

tidigare samma verksamhet i ett HB. I samband med att AB skulle gå in som delägare ombildades HB 

till KB.  Av AB:s balansräkning framgick det att bolaget saknade eget kapital vid 1986 års utgång.  AB 

var likvidationspliktigt. En möjlighet att undanröja likvidationsplikten hade varit ett kapitaltillskott från 

aktieägarna, s.k. aktieägartillskott. Aktieägare i AB under 1987 var S, T och L. Samtliga var delägare i 

HB och var numera komplementär delägare i KB.  

                                                           
9
 Gäverth, Regeringsrätten om genomsyn, sid. 731 

10
 Gäverth, Regeringsrätten om genomsyn, sid. 735 

11
 Hultqvist, Några kapitalförsäkringsdomar– omkaraktärisering i stället för Genomsyn, sid. 621  
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Angående ägaridentitet som fanns mellan AB och KB och med tanke på aktiebolagets 

verksamhet och ekonomiska ställning, är det vid en helhetsbedömning svårt att se att syftet 

med bildandet av kommanditbolaget och den avtalade vinstfördelningen var något annat än att 

tillföra aktiebolaget kapitaltillskott. Eftersom att AB är kommanditdelägare med en påfallande 

låg insats framstår den avtalade fördelningen som anmärkningsvärd. Även om det 

skattemässiga resultatet väsentligen motsvarar vad som skulle ha kunnat bli effekten vid en 

ombildning till AB som delägarna egentligen önskade, har fördelningen under det aktuella 

beskattningsåret haft ett sådant inslag av skattemässigt obehörig inkomstomfördelning att den 

inte godtas vid beskattningen.  

I RÅ 1995 ref 35 framgår det av bolagsavtalet att resultatfördelningen i KB skulle fördelas mellan 

delägarna enligt bolagsstämmobeslut. Vid bolagsstämma togs inte ställning till den bolagsrättsliga 

fördelningen av den uppkomna förlusten. Däremot beslutade stämman om fördelningen av det 

skattemässiga resultatet. På stämman bestämdes att redovisad realisationsförlust skulle fördelas mellan 

46 av de 48 kommanditdelägarna och att underskottet av kapital skulle fördelas mellan fyra av dessa 

delägare. Komplementären tillfördes inte någon del av underskotten.  41 delägare har erhållit andel av 

underskott i relation till insatskapitalet. 7 kommanditdelägare har däremot tillgodoräknats andelar av 

underskottet som överstiger vad som proportionellt belöper på deras insatser.  

Eftersom det inte fanns något bolagsavtal om resultatfördelningen försvårades bedömningen 

av hur KB:s resultat skulle fördelas i skattehänseende. Fördelningsbeslut som fattades på 

bolagsstämman grundades uteslutande på delägarnas avdragsrätt vid taxeringen. Att 

fördelningen skulle vara motiverad med hänsyn till ansvaret för uppkommen förlust eller 

andra särskilda förhållanden framkom inte. KB:s skattemässiga resultat skulle fördelas efter 

skälighet, vilket innebar att alla 48 delägare i bolaget skulle tilläggas så stor del av den totala 

avdragsgilla förlusten som svarar mot vederbörandes insats i bolaget. 

RÅ 2002 ref 115 I och II, HB ägdes av tre AB som i sin tur ägdes av tre fysiska personer, däribland I.T. 

De tre aktiebolagen hade tillgodoförts belopp från handelsbolaget. De i handelsbolaget verksamma 

fastighetsmäklarna hade vid sidan av bilförmån inte tillgodoförts något av handelsbolagets resultat. 

Varken I.T. eller aktiebolaget hade tillfört handelsbolaget någon kapitalinsats. Den mäkleriverksamhet 

HB bedrev var helt beroende av I.T:s och de två andra fastighetsmäklarnas arbetsinsatser. I.T sålde 

sina aktier i AB och hade under beskattningsåret enbart tagit ut lön som väsentligt understeg 

marknadsmässig lön. En av mäklarna tog ut lön motsvarande vad AB hade tilldelats vid 

resultatfördelningen som ersättning för dennes arbetsinsats i HB.  

   

Vid bedömning om vinstfördelning kunde godtas vid beskattningen togs hänsyn till faktorer 

som storleken av delägarnas kapitalinsatser, delägarnas arbetsinsatser i bolaget, 

intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten och om fördelningen kunde 

antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar. Mäkleriverksamhet som handelsbolaget 
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bedrev var helt beroende av de fysiska personernas arbetsinsatser. Aktiebolaget hade inte 

någon konkret funktion förutom att samla upp vinstmedlen från handelsbolaget. Aktiebolaget 

kunde därför i förhållande till handelsbolaget inte anses ha bedrivit någon självständig 

näringsverksamhet. När I.T sålde sina aktier i aktiebolaget och på grund av att han enbart 

hade tagit ut lön som väsentligt understeg marknadsmässig lön, tillgodogjorde han sig 

ingående vinstmedlen. Vinstmedlen ledde till en lägre beskattad realisationsvinst eftersom de 

härstammade från hans eget arbete i HB.  Resultatfördelningen ansågs inte vara affärsmässigt 

motiverad utan framstod som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. Handelsbolagets 

resultat skulle fördelas efter skälighet. Mäklaren som hade tagit ut lön som motsvarande vad 

AB hade tilldelats vid resultatfördelningen som ersättning för hans arbetsinsats i HB hade 

däremot gjorts på ett skattemässigt korrekt sätt. Resultatfördelningen frångicks inte för 

honom. 

RÅ 2001 ref 60, Sökandebolagen (AB) var alla delägare i KB och hade kommit överrens om att 

gemensamt bedriva advokatverksamhet genom KB. Enligt konsultavtalet skulle respektive AB 

tillhandahålla sin advokat på heltid för att vara verksamma i verksamheten som bedrevs i KB. För 

arbetet som utfördes av respektive advokat skulle KB till AB betala ett belopp om x kr per månad.  

Eftersom självständighet som är det avgörande för bedömningen inte förelåg för aktiebolagen, 

ansågs inte aktiebolagen bedriva en självständig näringsverksamhet. Eftersom aktiebolagen 

inte var självständiga kunde bolagen inte ta del av KB:s resultat. 

 

3.2.2 Analys gällande omklassificering  

Följande analys bygger på RÅ 1997 not 126, I RÅ 1995 ref 35, RÅ 2002 ref 115 I och II, RÅ 

2001 ref 60. 

Omständigheten att det är uppenbart att den skattskyldige försöker undvika eller minska sin 

skatt kan inte i sig användas för att avvisa vinstfördelningen. Om Skatteverket har bevisat att 

vinstfördelningen inte är affärsmässig måste bolagsmännen motbevisa det framställda och 

visa på att vinstfördelningen är affärsmässig. Jag anser att det är svårare för bolagsmännen att 

bevisa att vinstfördelningen är affärsmässig om det råder intressegemenskap dem emellan. 

   Då två eller fler parter bildar ett HB eller ett KB som mellanliggande bolag för att 

exempelvis tillföra ett aktiebolag kapitaltillskott ses det som att den avtalade 

vinstfördelningen i HB eller KB har en annan innebörd än vad bolagsmännen har skrivit i 

bolagsavtalet. Om en bolagsman(fysisk eller juridisk person) har tillfört en liten kapitalinsats 



Johanna Fagerström      HARK 12

      VT2010 

 

 

24 

 

men trots det får den största delen av vinsten anser jag att det blir svårt för bolagsmännen att 

visa på att det är affärsmässigt. Jag anser att ett en sådan vinstfördelning ej accepteras då 

fördelningen ses som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. Man får göra en samlad 

bedömning av innebörden i händelsen och inte enbart se till avtalsformen. Att delägarna i ett 

sådant ”upplägg” har önskat att ombilda verksamheten till ett AB, men inte haft möjlighet till 

det på grund av dåliga ekonomiska förhållandena, är inte en godtagbar förklaring. Då 

vinstfördelning inte reflekterar ansvaret för uppkomna förluster, storleken på delägarnas 

kapital- och arbetsinsatser samt risktagandet i verksamheten, är fördelningen inte affärsmässig 

och därmed accepteras den inte.   

   Anta att en fysisk person och ett AB bildar ett KB. AB är komplementär och den fysiske 

personen är kommanditdelägare. Anta att den fysiske personen är den enda verksamma i 

bolaget, att han/hon inte har tagit ut någon marknadsmässig lön samt att det är han/hon som 

har stått för den största kapitalinsatsen. Parterna har kommit överrens om att AB skall ha 80 

procent av vinsten. Jag anser att vinstfördelningen i ett sådant fall kan underkännas.  Det får 

göras en bedömning av om det som framkommer är rimligt. Varför skulle den fysiske 

personen som har gjort en betydande kapitalinsats överlåta vinsten till AB, om han/hon inte 

fick fördelar av det. Jag anser att bedömningen bör vara att överrenskommelsen är orimlig 

samt att parterna har kommit överrens om något som inte framkommer. Då syftet med 

transaktioner känns onaturliga är det möjligt att bortse från det som står i avtalet. Jag anser att 

oberoende parter inte skulle avtala om en ojämn vinstfördelning av detta slag och att det 

egentliga avtalet har en annan civilrättslig karaktär. Det kan antas att partsviljan är en annan 

än den som framkommer, då parterna har kommit överrens om en orimlig vinstfördelning.  

   Om fördelningen blir orimlig på grund av olika typer av transaktioner som ger upphov till 

oberättigad inkomstöverföring, trots att parterna exempelvis har avtalat om att alla bolagsmän 

ska tilldelas lika stor del av vinsten, bör vinstfördelningen underkännas. Detta om innebörden 

av fördelningen blir orimlig trots att avtalet innehåller en ”korrekt” fördelning exempelvis att 

alla skall ha lika stor del av vinsten.  

   Anta att två fysiska personer äger vars ett aktiebolag, aktiebolagen äger i sin tur ett 

handelsbolag. Om aktiebolagen inte kan anses bedriva självständig näringsverksamhet 

gentemot handelsbolaget som dessa äger, kan inte aktiebolaget ta del av handelsbolagets 

resultat. Resultatet får istället tillfalla de fysiska personerna som äger aktiebolagen. Jag anser 
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att vinstfördelningen som aktiebolagen har avtalat om ej bör accepteras om de fysiska 

personerna har bildat handelsbolaget genom sina aktiebolag för att uppnå skattefördelar som 

är orimliga. Om de fysiska personerna inte på något sätt tillförs orimliga skattefördelar på 

grund av den avtalade fördelningen bör den accepteras. 

   Vidare anser jag inte att det är affärsmässigt av bolagsmän att inte avtala om 

vinstfördelningen eller att avtala om att fördelar vinsten från år till år. Min uppfattning är att 

seriösa företagare vill att affärerna ska gå till på korrekt sätt och självfallet tjäna pengar på 

dem. När företagaren tar risker samt satsar tid och pengar vill han/hon självfallet veta hur stor 

del av vinsten han/hon kommer att få ut i slutändan. Jag kan inte finna någon anledning till 

varför en seriös företagare inte skulle avtala om hur vinsten skulle fördelas när de ger sig in i 

ett projekt. Möjligen skulle ett avtal om att fördela vinsten på bolagsstämman, kunna ”ses som 

seriöst” om bolagsmannen vid startskedet inte har helt klart för sig hur mycket tid, kapital och 

risker han/hon kommer att ta. Då bolagsmännen har skilda intresse att bevaka är det självklart 

att vinstfördelningen görs objektiv.  

   

3.3 Skatteflyktslagen   

Av 2 § Skatteflyktslagen framgår det att vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, 

om handlingen ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som 

medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, om den skattskyldige direkt eller 

indirekt har medverkat i rättshandlingarna, då skatteförmånen, med hänsyn till 

omständigheterna, kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet samt om 

förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte. 

 

3.3.1 Rättsfall gällande skatteflyktslagen  

Nedan kommer jag att presentera tre domar från Regeringsrätten som avgjordes den 29 maj 

2009. De tre domarna behandlar olika handelsbolagskonstruktioner som många 

fastighetsbolag har använt sig av.  

Regeringsrättens mål nr 2729-06;AB X ägde 100 procent av andelarna i ett cypriotiskt bolag. Det 

cypriotiska bolaget ägde 99,9 procent av andelarna i HB och ABX ägde 0,1 procent av andelarna.  

Fallet avsåg försäljning av fastighet via HB. Syftet med strukturen var att kunna avyttra fastigheten via 

försäljning av andelarna i ett svenskt HB, utan inkomstskattekonsekvenser. ABX skulle överlåta 

fastigheten till underpris till HB för att sedan sälja andelarna i HB till marknadsvärde. 
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Eftersom Skatterättsnämnden inte har utformat förhandsbeskedet tillräckligt tydligt och 

därmed inte givit parterna behövlig ledning, kan RegR inte pröva frågan. RegR kan inte som 

första instans pröva en fråga. Målet återförvisa till Skatterättsnämnden, som får pröva om 

frågan. Om ersättningen vid avyttring av handelsbolaget fördelades enligt andelstalen skulle 

det medföra att i princip hela ersättningen skulle beskattas hos det cypriotiska bolaget och 

därmed bli skattefri. Där av borde ersättningsfördelning istället grundas på vad delägarna har 

satt in i handelsbolaget. Det framkommer dock inte i målet hur stora insatser delägarna har 

gjort i HB.  

Regeringsrättens mål nr 6398-05,utgångspunkten för transaktionerna är att fastigheterna ska säljas till 

en köpare utanför koncernen för sina respektive marknadsvärden. Strukturen som koncernbolagen har 

skapat i målet medför att bolagen undviker beskattning på vinsten vid avyttringen av fastigheten, då 

fastigheten säljs via handelsbolaget. ABX och ABY ska bilda ett antal HB, där ABX andel av kapital och 

resultat skall vara 99 procent. ABX äger fastigheter som kommer att överlåtas till skattemässigt värde 

till HB. På grund av underpriset vid överlåtelsen av fastigheten kommer ABX aktier att sjunka och 

bolaget kommer att skriva ner värdet enligt godredovisningssed. Köparen vill förvärva fastigheterna 

först efter att de överförts till HB.  

ABX förlorar i stort sätt hela sin substans och har därmed rätt att skriva ner värdet. Denna 

nedskrivning avser de sedan att kvitta mot inkomsten som uppkommer vid försäljningen av 

handelsbolagen. Att ABX deltar i förfarandet och får en skatteförmån står helt klart samt att 

detta är den huvudsakliga anledningen till upplägget. Upplägget strider mot skatteflyktslagen 

och underkänns.   

Regeringsrättens mål nr 37-08, ABX bildar två nya dotterbolag, Holding I och Holding II (utländska 

bolag). Holdingbolagen bildar ett svenskt HB som de äger med hälften var. ABX överlåter därefter 

fastigheten till underpris till HB. Därefter avyttrar Holdingbolagen sina andelar i HB, utom 0,01 

procent av Holding II:s andel till marknadsvärde till ABY. ABY har underskott från tidigare år, som på 

grund av koncernbidragsspärren inte får kvittas mot koncernbidrag från övriga företag inom 

koncernen.  

Inkomsterna från de överförda fastigheterna kommer till största sannolikhet att tillfalla ABY. 

Detta medför att inkomsterna kommer att kunna kvittas mot det koncernbidragsspärrade 

underskottet i bolaget. ABY hade likväl kunna förvärva fastigheterna direkt av ABX. 

Omvägen som har tagits genom handelsbolaget, har genomförts endast på grund av uppnå en 

skattemässig vinst. Som uppkommer eftersom kvittning har kunnat ske av inkomsterna mot 

det koncernbidragsspärrade beloppet i ABY och därmed har inte beskattning av övervärdet på 

fastigheterna utlösts. Förfarandet anses strida mot syftet med bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser. Bestämmelserna är utformade så att det inte skall ske någon definitiv 

skattelättnad genom en sådan överlåtelse. Skatteflyktslagen är därför tillämplig och upplägget 
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är underkänt.  

 

3.3.2 Analys av tillämpningen av skatteflyktslagen  

Omständigheterna i följande domar har inte berört storleken av delägarnas kapital- och 

arbetsinsatser, intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten utan endast 

storleken och omfattningen av att uppnådda avsedda skattefördelar.   

   Upplägget i Regeringsrättens dom i mål nr 6398-05,bygger på att undvika beskattning vid 

avyttringen av fastigheten. Aktiebolaget som från början ägde fastigheten förlorar i stort sätt 

hela sin substans. Att bolaget gör detta medvetet för att sedan få kvitta vinsten som 

uppkommer vid försäljningen av handelsbolaget är inte godtagbart. När den huvudsakliga 

anledningen till upplägget är att få skatteförmåner som inte är tänkta av lagen godkänns inte 

upplägget med stöd av skatteflyktslagen. Jag kan inte se att det tydligt föreligger 

intressegemenskap med bolaget som ska köpa fastigheten. Det framkommer inte varför detta 

bolag tvunget vill köpa fastigheterna via HB. Jag ställer mig frågande till detta, men jag anser 

att det tyder på att de på något sätt föreligger intressegemenskap eller att det köpande bolaget 

vinner något på att köpa fastigheten i ett HB. Oavsett om det föreligger intressegemenskap 

eller ej är det tydligt att upplägget syftar till att vinna orimliga skatteförmåner. Att AB har fått 

en skatteförmån och deltagit i förfarandet är uppenbart. Att AB skapar sig ett noll reslutat, på 

grund av att det skapar sig ett avdrag som kan kvittas mot den skattepliktiga inkomsten vid 

försäljningen, anses strida mot syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser. Därav är 

alla rekvisit i skatteflyktslagen uppfyllda och upplägget underkänns.  

 

   Även i Regeringsrättens mål nr 37-08 har skatteflyktslagen tillämpas. Det framgår tydligt att 

upplägget har gjorts för att uppnå skattemässig vinst som strider mot syftet med 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser. Här framgår det tydligt att det föreligger 

intressegemenskap men domen grundas inte på det. Domen har istället grundats på att 

uppläggen är betingade av orimliga skatteförmåner samt att hela upplägget underkänns. Det 

har inte framkommit något specifikt om vinstfördelningen, men slutsatsen jag anser mig 

kunna dra är att om ett uppläggs i stort sätt enda syfte är att vinna orimliga skattefördelar 

underkänns upplägget och därav blir inte vinstfördelningen godtagbar. Om upplägget hade 

godkänts skulle det medföra att bolaget som var den egentliga ägaren till fastigheten inte 
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skulle få del av vinsten, vilket är orimligt. Vilket seriöst bolag skulle medvetet välja att avstå 

från vinsten som uppkommer vid en försäljning av en fastighet, antagligen inget? Oavsett om 

bolagen har avtalat att vinstfördelningen i handelsbolaget skall tillfalla alla bolagsmän med 

lika delar, har så inte varit fallet. Eftersom transaktionerna medför att bolaget som är den 

egentliga ägaren till fastigheten inte tar del av vinsten, utan den tillfaller bolaget som har 

underskott, är det svårt att finna affärsmässiga objektiva grunder. Om inte skattflyktslagen 

hade blivit tillämplig kunde Regeringsrätten använt sig av omklassificering. När det tydligt 

framgår att parterna kringgår avtalet, leder bedömningen till att substansen i förfarandet går 

före formen av avtalen. I det andra fallet hade bolaget som ägde fastigheten i och för sig fått 

del av vinsten, men på ett orimligt sätt.  

   I Regeringsrättens mål nr 2729-06 tillämpades inte skatteflyktslagen. Jag tror att RegR hade 

tillämpat lagen mot skatteflykt om förhandsbeskedet hade varit tillräckligt tydligt. Då det 

enligt min mening, även i detta fall framstår som tydligt att upplägget har gjorts för att uppnå 

orimliga skattemässigfördelar. Om det inte hade gått att bevisa att förfarandet strider mot 

syftet med lagen kan bedömningen även i detta fall grundas på substansen före formen. Att 

AB överlåter fastigheten utan att själv få del av vinsten anser jag som orimligt. Jag antar att 

AB på något sätt får del av vinsten och därav finns säkerligen ett annat avtal än det som 

framkommer.    

 

3.4 Allmän analys      

Om det har inträtt en ny bolagsman i handelsbolaget, krävs det som tidigare nämnts, samtycke 

av samtliga bolagsmän. Anta att bolagsmännen har avtalat att vinsten skall fördelas lika 

mellan bolagsmännen i handelsbolaget. En sådan vinstfördelning skulle kunna underkännas 

om någon av bolagsmännen påstår att denne ej har samtyckt till den nya bolagsmannens 

inträde. Om en bolagsman påstår att denne ej har samtyckt till inträdet måste han/hon kunna 

bevisa att så är fallet. Om de övriga parterna inte kan motbevisa att han/hon har samtyckt 

borde inte den nye bolagsmannen kunna ta del av vinsten och därmed borde vinstfördelningen 

kunna underkännas.  

   Tidigare antaganden i analysen om vinstfördelning bör även gälla vid likvidation och 

upplösning. Efter det att bolagsmännen har fått tillbaka sin insats och det uppstår ett överskott 

utgör överskottet den slutliga vinsten. Om vinstfördelningen leder till att någon av 
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bolagsmännen får en oberättigad inkomstöverföring som framstår som orimlig eller är 

väsentligt bestämd av skatteskäl anser jag att fördelningen ej bör accepteras. Att 

vinstfördelningen ej bör accepteras vid likvidationen baserar jag på samma argument som jag 

har presenterat tidigare i analysen.  

 

Av RÅ 1988 not 291 framgick det att K ägde 90 procent och A ägde 10 procent av AB. AB 

ägde 50 procent i KB och K ägde resterande 50 procent. Av KB:s bolagsavtal framgick det att 

K skulle få X kr per år om resultatet medgav det och resterande del skulle tillfalla AB. De 

sökande ville få svar på frågan om överskottet i kommanditbolaget i sin helhet kunde fördelas 

till aktiebolaget efter det att K erhållit ersättning enligt bolagsavtalet. Regeringsrätten 

undanröjde riksskatteverkets förhandsbesked och avvisade K:s ansökan. Då Regeringsrätten 

inte har besvarat frågan är målet inte ett prejudikatmål och det hamnar långt ner i 

rättskällehierarkin. Det går inte att dra några slutsatser gällande målets innebörd eller varför 

Regeringsrätten inte gjorde någon bedömning. I inledningen i målet RÅ 2002 ref 115 tas detta 

mål upp som liknande fall, därav tyckte jag att det var intressant att beskriva målet i 

uppsatsen. Jag ställer mig frågande till varför de har hänvisat till RÅ 1988 not 291 när det inte 

går att dra några slutsatser från målet.   
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4. Slutdiskussion och slutsats     

I avsnitt fyra kommer jag vidare att diskutera materialet i avsnitt tre samt presentera min 

slutsats. Jag kommer även att ge förslag på fortsatt forskning.    

 4.1 Slutdiskussion  

Som jag tidigare har redogjort för skall bolagsmannen varje räkenskapsår tillgodoräknas ränta 

på sin insats samt ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. När 

beloppen har tillfallit bolagsmännen återstår bolagets resultat, ett överskott eller en brist. Då 

bolagsmännen inte har avtalat om vinstfördelningen skall resultatet fördelas lika mellan dem. 

Om det finns avtal om vinstfördelningen gäller avtalet. Det ovan beskrivna resultatet, är det 

civilrättsliga resultatet som bolagsmännen avtalar om vid vinstfördelningen. Som regel kan en 

civilrättsligt överenskommen resultatfördelning mellan bolagsmännen även godtas vid 

taxeringen, fördelningen ska dock vara affärsmässigt motiverad. Av praxis som presenterats 

och analyseras i avsnitt tre framgår det att den beslutade fördelningen inte alltid accepteras 

vid beskattningen, detta om fördelningen innebär en oberättigad inkomstöverföring, framstår 

som orimlig eller är väsentligt bestämd av skatteskäl. När det är fallet ska fördelningen av 

handelsbolagets inkomst ske efter skälighet. Bolagsmännen kan inte avtala om en särskild 

skattemässig resultatfördelning som skiljer sig från det civilrättsliga avtalet, en sådan 

fördelning underkänns. För att bedöma om vinstfördelningen är godtagbar utreds 

omständigheter som; storleken av delägarnas kapital- och arbetsinsatser, intressegemenskap 

mellan delägarna, risktagandet i verksamheten även storleken och omfattningen av uppnådda 

eller avsedda skattefördelar kan vara av betydelse. 

   För att avgöra om vinstfördelningen i handelsbolag kan underkännas anser jag att det är bäst 

att börja med att utreda om bolaget är ett fåmanshandelsbolag. Att jag anser att det först bör 

utredas om det är ett fåmanshandelsbolag beror på att reglerna gällande vinstfördelning i 

fåmanshandelsbolag är tydliga. Om bolaget är ett fåmanshandelsbolag görs en utredning om 

vem som är att anses som företagsledare. Som jag tidigare har redogjort är en företagsledare 

den eller de fysiska personer som har ett väsentligt inflytande i fåmanshandelsbolag, på grund 

av eget eller närståendes innehav eller på grund av sin ställning i företaget. Om den ena 

maken är företagsledare i fåmanshandelsbolaget och den andra maken inte är det, ska 

företagsledaren beskattas för den överskjutande delen, efter det att den medarbetande maken 

har tagit upp marknadsmässig ersättning för utfört arbete. När utredning har genomförts 

angående vem som är att anse som företagsledare, är det relativt ”enkelt” att besvara frågan 

om vinstfördelningen. Är den ena maken företagsledare och den andra inte är det ska 
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företagsledaren beskattas för den överskjutande delen. Då ska en avtalad vinstfördelning som 

ger upphov till att medarbetaren får ut mer än vad som kan anses vara marknadsmässig 

ersättning för utfört arbete ej godtas. Om parterna inte har avtalat om någon vinstfördelning, 

utan delar på vinsten enligt de civilrättsliga reglerna, skall även den fördelningen kunna 

underkännas om medarbetaren i detta fall får ut mer än marknadsmässigersättning. Om ingen 

av parterna eller båda parterna är att anses som företagsledare, ska vinstfördelningen godtas 

om den är affärsmässigt motiverad, annars får vinstfördelningen ske efter skälighet. Om 

fördelningen ger upphov till en oberättigad inkomstöverföring, framstår som orimlig eller är 

väsentligt bestämd av skatteskäl skall den ej godtas. Då fördelningen är skälig i förhållande 

till storleken av risktagandet i verksamheten samt storleken och omfattningen av delägarnas 

kapital- och arbetsinsatser bör fördelningen godtas. Då båda parterna är att anses som 

företagsledare anser jag att en skälig fördelning oftast är att tilldela bolagsmännen lika stor 

andel av vinsten. Jag anser att det även går att tillämpa omklassificering eller 

skatteflyktslagen på fåmanshandelsbolag. Men att det kan vara en onödigt betungande 

utredning att genomföra, då det är lättare att utreda vem som är att anses som företagsledare.   

   Om bolaget inte är ett fåmanshandelsbolag och vinstfördelningen ger upphov till en 

oberättigad inkomstöverföring, framstår som orimlig eller är väsentligt bestämd av skatteskäl, 

används oftast antingen omklassificering eller skatteflyktslagen för att underkänna 

vinstfördelningen. Som jag tidigare nämnt kan vinstfördelningen dock inte underkännas 

enbart på grund av omständigheten att det är uppenbart att den skattskyldige undviker eller 

minskar sin skatt. Vilken av metoderna, omklassificering eller skatteflyktslagen, som 

myndigheterna använder sig av anser jag beror på vad de kan bevisa. Används 

omklassificering måste det kunna bevisas att substansen mellan parterna är något annat än det 

som avtalats.   

   Då vinstfördelning inte reflekterar ansvaret för uppkomna förluster, storleken på delägarnas 

kapital- och arbetsinsatser samt risktagandet i verksamheten, är fördelningen inte affärsmässig 

och därmed inte godtagbar. Magkänslan ”säger då” att upplägget känns konstlat eller orimligt, 

och det ska då bevisas att parterna har avtalat om något annat än de som framkommer av 

bolagsavtalet. Bedömningen om vinstfördelningen är godtagbar görs utifrån substansen 

istället för formen på avtalet. Det kan anses ha avtalats om något annat än det som 

framkommer om exempelvis; bolagsman som tillfört lite kapital får betydande del av vinsten, 

onaturliga transaktioner ger upphov till oberättigad inkomstöverföring, part som tar del av 
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vinsten inte kan anses bedriva självständig näringsverksamhet, att inte avtala om fördelningen 

eller att avtala om att fördela vinsten från år till år. Om myndigheterna visar på att 

vinstfördelningen inte är affärsmässig, måste bolagsmännen bevisa att den är affärsmässig, 

om den inte ska underkännas. Då vinstfördelningen ses som orimlig är det svårare för 

bolagsmännen att bevisa affärsmässighet om det råder intressegemenskap mellan 

bolagsmännen.  

   Det krävs relativt mycket arbete för att utreda och bevisa att parterna har kommit överrens 

om något annat än det som framgår i avtalat. Om det framgår av utredningen att förfarandet 

ger upphov till skatteförmåner som inte är tänkta av lagen, anser jag att Regeringsrätten 

tillämpar skatteflyktslagen istället för omklassificering. En omständighet som gör att 

skatteflyktslagen blir tillämplig är när förfarandena ger upphov till skattemässiga vinster som 

strider mot syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser. Skatteflyktslagen har fyra 

rekvisit som ska uppfyllas och därmed anser jag att bevisarbetet blir något lättare och mindre 

tidskrävande att genomföra. När Regeringsrätten använder sig av skatteflyktslagen måste de 

fyra rekvisiten vara uppfyllda. Jag anser att de tre rekvisiten i skatteflyktslagen; att den 

skattskyldige ska få en västentlig skatteförmån, medverka i rättshandlingen samt att 

skatteförmånen ska ha varit det övervägande skälet till förfarandet, även kan vara uppfyllda 

vid tillämpningen av omklassificering. Skillnaden mellan bevisningen vid omklassificering 

och skatteflyktslagen är att Regeringsrätten vid omklassificering även ska bevisa att parterna 

har avtalat om något som ej framgår i det skrivna avtalet. Då Regeringsrätten istället tillämpar 

skatteflyktslagen skall Regeringsrätten bevisa att förfarandet skall ge upphov till 

skatteförmåner som inte är tänkta av lagen. Jag anser att Regeringsrätten väljer att tillämpa 

skatteflyktslagen när de tydligt går att bevisa att förfarandet strider mot lagstiftarens syfte med 

lagen. Då det fjärde rekvisitet inte är uppfyllt väljer Regeringsrätten att istället underkänna 

upplägget och vinstfördelningen med hjälp av omklassificering. Att det råder 

intressegemenskap mellan bolagsmännen har enbart tagits upp till diskussion när 

Regeringsrätten använt sig av omklassificering och inte vid skatteflyktslagen. Vid 

skatteflyktslagstillämpningen har omständigheter som berör storleken av delägarnas kapital- 

och arbetsinsatser och risktagandet i verksamheten inte tagits upp.  Även detta anser jag tyder 

på att bevisningen och utredningen är mindre krävande när skatteflyktslagen är tillämplig.  
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Antaganden i analysen om när vinstfördelningen inte bör accepteras bör även gälla vid 

likvidation och upplösning. Detta om någon av bolagsmännen får en oberättigad 

inkomstöverföring som framstår som orimlig eller är väsentligt bestämd av skatteskäl.  

 

4.2 Slutsats  

Som regel godtas en civilrättsligt överenskommen resultatfördelning mellan bolagsmännen 

även vid taxeringen, fördelningen ska dock vara affärsmässigt motiverad. Vinstfördelningen 

accepteras dock inte vid taxeringen om fördelningen innebär en oberättigad 

inkomstöverföring, framstår som orimlig eller är väsentligt bestämd av skatteskäl. När så är 

fallet ska fördelningen av handelsbolagets inkomst ske efter skälighet. För att bedöma om 

vinstfördelningen är godtagbar utreds omständigheterna som storleken av delägarnas kapital- 

och arbetsinsatser, intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten samt 

storleken och omfattningen av uppnådda eller avsedda skattefördelen. Om ett upplägg är 

betingat av orimliga skatteförmåner underkänns hela upplägget. Om det inte framkommer 

något specifikt om vinstfördelningen i ett underkänt upplägg, anser jag att vinstfördelningen 

inte bör godkänns.  

   När det är frågan om ett fåmanshandelsbolag utreds först vem av bolagsmännen som är att 

anses som företagsledare. Reglerna beskriver tydligt att medarbetaren ska tilldelas 

marknadsmässig ersättning samt att företagsledaren skall beskattas för den överskjutande 

delen. Om vinstfördelningen leder till att medarbetaren tilldelas ett högre belopp än 

marknadsmässig ersättning godtas inte vinstfördelningen. När alla bolagsmän är att anses som 

företagsledare underkänns fördelningen om fördelningen inte är affärsmässig på grund av att 

den ger upphov till att någon av bolagsmännen får en oberättigad inkomstöverföring, är 

orimlig eller är väsentligt bestämd på grund av skatteskäl. Då ingen av parterna eller båda 

parterna är att anses som företagsledare, anser jag att en skälig fördelning oftast är att tilldela 

bolagsmännen lika stor andel av vinsten.      

   Om bolaget inte är ett fåmanshandelsbolag och vinstfördelningen ska kunna underkännas på 

grund av att fördelningen ger upphov till oberättigad inkomstöverföring, framstår som orimlig 

eller är väsentligt bestämd av skatteskäl används antingen omklassificering eller 

skatteflyktslagen. Slutsatsen jag drar angående vilken av metoderna som används beror på 

bevisningen. Jag anser att det oftast krävs större och djupare utredningar som är mer 
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tidskrävande när det gäller bevisningen, att substansen är något annat än formen, i förhållande 

till om förfarandet ger upphov till skatteförmåner som inte är tänkta av lagen. När det tydligt 

framgår att förfarandet ger upphov till skatteförmåner som inte är tänkta av lagen, väljer 

Regeringsrätten att tillämpa skatteflyktslagen. Då detta rekvisit ej är uppfyllt väljer 

Regeringsrätten att istället underkänna upplägget och vinstfördelningen med hjälp av 

omklassificering. Regeringsrätten accepterar inte vinstfördelningen när den inte reflekterar 

ansvaret för uppkomna förluster, storleken på delägarnas kapital- och arbetsinsatser samt 

risktagandet i verksamheten. Exempel som illustrerar på när vinstfördelningen kan 

underkännas är; att en bolagsman får en stor del av vinsten trots att han/hon/det har tillfört en 

liten kapitalinsats, onaturliga transaktioner som ger upphov till oberättigad inkomstöverföring, 

när en part som tar del av vinsten inte kan anses bedriva självständig näringsverksamhet i 

förhållande till handelsbolaget eller när parterna inte har avtala om fördelningen eller har 

avtalat om att fördela vinsten från år till år. 

 

4.3 Fortsatt forskning  

Under uppsatsprocessen och datainsamlingen stötte jag på artiklar och avhandlingar som 

diskuterar om skatteflyktslagen och omklassificeringsmetoden strider mot legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen kommer ifrån straffrätten och innebär att ingen får dömas till straff för en 

gärning som inte är belagd med straff enligt lag. Det utrycks i de latinska satserna som, 

`nullum crimen sine lege`, inget straff utan lag.
12

 Begreppet omklassificering har stött på mest 

kritik då det anses att metoden saknar lagligt stöd och därmed står i strid med 

legalitetsprincipen, men även skatteflyktslagen har ifrågasatts. Jag tycker att det hade varit av 

intresse att forska vidare i frågan om metoderna står i strid mot legalitetsprincipen. Kan det 

vara så att Regeringsrätten på grund av kritiken mot omklassificeringsmetoden nu har valt att 

använda sig av skatteflyktslagen vid bedömningen av fastighetsfallen?  

Ytterligare ett uppslag till fortsatt forskning är om reglerna gällande vinstfördelningen i 

fåmansbolag skiljer sig åt mellan handelsbolag och aktiebolag, finns där neutralitetsbrister? 

 

  

                                                           
12

 Lehrberg, Praktiska juridiska metoder, Sid 46 
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