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Abstract  

Incomes can be obtained in form of current income and in form of capital gains on disposal of 

assets, in the income category capital. It´s only natural persons who are taxed in the income 

category capital with a tax rate of 30 percent. Juridical person shall report their capital income 

in the income category business tax. When juridical persons are calculating the taxable capital 

income they should use some of the tax rules in the income category capital. Capital gains 

should be included as income the tax year when the asset is sold, but capital losses should be 

deducted when the loss is definitive. A natural person will not pay tax on capital for the 

profits and dividends when the owner manages securities through capital insurance or at a 

pension saving account. Instead of tax on capital the owner will pay a tax called: 

avkastningsskatt.   

 

In order to perform calculations and be able to see the result in different situations I have 

created an investment portfolio. The investment portfolio contains listed shares and mutual 

funds.  

 

The result when selling the securities will be different depending on how the owner manages 

the securities. Calculations have shown that there is a lack of neutrality between the different 

ownerships. The lack of neutrality arises because the different ownership has different rates, 

different tax bases, and various set-off rules. How X will manage the securities depends on 

different conditions. There is different advantage and disadvantages depending on how X 

chose to manage the securities. Because of the double taxation it is more profitable for X to 

own the securities directly than through an investment company. By owning the securities on 

a pension saving account there will be an opportunity to deduct. This deduction is not possible 

when owning through capital insurance.  

 

Since a company has lower tax rate than a natural person, the company will get a higher 

profit. The owner will have to consider the double taxation when deciding to manage the 

securities as a natural person or through a company.  
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Sammanfattning  

Inkomster i inkomstslaget kapital kan erhållas i form av löpande avkastning samt i form av 

kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. Det är endast privatpersoner som beskattas i 

inkomstslaget kapital med en skatt på 30 procent. Juridiska personer skall redovisa sina 

kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Vissa av beskattningsreglerna i 

inkomstslaget kapital skall dock tillämpas för juridiska personer när de beräknar den 

skattepliktiga kapitalinkomsten. Kapitalvinster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då 

tillgången avyttras men kapitalförluster får inte dras av som kostnad förrän förlusten är 

definitiv. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan ersättningen för 

den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Då 

en fysisk person förvaltar värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto 

beskattas inte vinster och utdelningar i inkomstslaget kapital. Istället för kapitalskatt uttas en 

avkastningsskatt.  

 

Jag har satt samman en börsportfölj för att kunna utföra beräkningar och se vad resultatet blir 

i olika situationer vid försäljning av värdepapperna. Börsportföljen består av 

marknadsnoterade aktier och aktiefonder.  

 

Resultatet vid försäljning av värdepapper blir olika beroende på hur värdepapperna innehas. 

Beräkningarna har visat att det råder neutralitetsbrister mellan olika ägandesätt.   

Neutralitetsbristerna uppstår delvis på grund av att olika ägandesätt har olika skattesatser, 

olika beskattningsunderlag samt olika kvittningsregler. Frågan om hur X ska förvalta 

värdepapperna kan besvaras med att det beror på. Att äga värdepapperna direkt gentemot via 

en kapitalförsäkring har både för- och nackdelar. Det är mer lönsamt för X att äga 

värdepapper direkt än att äga andelar i ett investmentbolag på grund av dubbelbeskattning. 

Skillnaden mellan att äga värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto är 

att X har rätt att göra ett avdrag när han äger ett pensionssparkonto. Jämförelsen mellan att 

äga värdepapperna direkt eller att förvalta värdepapperna i ett aktiebolag visar att en förlust 

blir densamma oavsett ägandetyp. Skillnaden är att aktiebolaget får dra av hela förlusten 

medan den fysiske personen enbart får dra av 70 procent. Aktiebolag har en lägre 

marginalskatt och därav får bolaget en högre vinst än om X förvaltar värdepapperna som 

fysisk person. För att ta ställning till om X ska förvalta värdepapper som fysisk person eller 

via ett aktiebolag måste hänsyn även tas till dubbelbeskattningseffekten.  

 

Nyckelord: Värdepapper, kapitalvinst, börsportfölj, avkastningsskatt, neutralitet    



Förord 

Det har under den senaste tiden pågått en debatt om att förenkla sparandet för hushållen med 

hjälp av så kallade Allemanskonto. Aktiespararna har visat i sin skatteundersökning att 

Sverige är det land inom EU som beskattar enskilt aktieägande högst. Aktiespararna visar att 

det är få svenskar som äger aktier direkt och de anser att det krävs en ny sparform för att detta 

ska förbättras. Bakgrunden till förslaget om allemanskonto var att många svenskar undviker 

att handla med aktier då de anser att det är krångligt att deklarera aktieförsäljningar. Detta kan 

vara en anledning till att det har skett ett ökat intresse för kapitalförsäkringar. Aktiespararna 

vill därför införa ett Allemanskonto som avlägsnar de hinder som finns för ett aktivt sparande.  

Regeringen har nu lagt fram ett förslag om att införa ett så kallat investeringssparkonto, som 

liknar Aktiespararnas allemanskonto.
1
  

 

När jag tog del av debatten kring allemanskonto/investeringssparkonto funderade jag kring 

om det kunde finnas andra anledningar till varför intresset för kapitalförsäkringar har ökat. Då 

det inte utgår kapitalskatt på en kapitalförsäkring funderade jag kring om utfallet på att äga 

aktier direkt eller via en kapitalförsäkring gav olika resultat. Finns det neutralitetsbrister i 

dagens sparformer?  

 

Jag ansåg att det var intressant att skriva en Magisteruppsats i Skatterätt om neutralitetsbrister. 

Efter diskussion med min handledare den 7 september 2010 stod uppsatsämnet färdigt, 

Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper. Jag har tyckt att det har varit 

intressant och lärorikt att sätta mig in i ämnet och skriva Magisteruppsatsen 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 17 januari 2011  

 

Johanna Fagerström      

                                                 

1
 Challis, Regeringen vill införa ett investeringssparkonto och Johansson, Svenska aktiesparare bär tung 

skattebörda    
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9 1. Inledning 

1. Inledning  

I avsnitt ett kommer jag i inledningen 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.      

 

Neutralitetsprincipen lyftes fram vid skattereformen 1991 då det genomfördes stora 

förändringar i skattesystemet.
2
 Tanken med neutralitetsprincipen är att skattereglerna ska vara 

neutrala inför den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Skatterna skall inte 

påverka den skatteskyldiges val. Om handlingsalternativen är ekonomiskt likvärdiga före skatt 

bör de även vara det efter skatt. Situationer där det har eftersträvats att reglerna inte ska 

påverka den skatteskyldiges val är exempelvis vid val av kapitalplaceringsalternativ.
3
  

 

Neutralitetsprincipen har angetts vara principen om horisontell rättvisa. Med det menas att 

neutralitetsprincipen inte är en primärmålsättning för skattesystemets utformning; utan att 

dess roll är reducerad till en teknisk målsättning för primärmålsättningens genomförande, 

giltig även när primärmålsättningen är inkomstfördelning, konjunkturstyrning eller annan 

”oneutral” målsättning. Det är mer givande att använda neutralitetsprincipen som jämförelse 

när neutralitet har varit önskvärd och ställs upp som en politisk målsättning vid utformningen 

av skattesystemet.
4
  

 

I Regeringens proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst och företagsbeskattning 

utläses att de genomgående dragen i reformförslaget är en ökad likformighet. Det framgår 

även att det övergripande målet för skattereformen är att åstadkomma en samhällsekonomiskt 

effektiv beskattning samtidigt som fördelningspolitiska mål uppfylls. Arbete och sparande 

skall ges en bättre skattemässig behandling. Även en likvärdig behandling av arbetsinkomster 

och inkomster av kapital ska bli av.
5
   

 

Eftersom en målsättning har varit att etersträvats neutralitet kring kapitalplaceringsalternativ 

ansåg jag att det skulle vara intressant att se om de förelåg neutralitet mellan olika sätt att 

inneha värdepapper.  

                                                 

2
 Prop.1989/90:110 

3
 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 37 

4
 Lodin, Koncernbeskattning i USA, sid. 29-30 

5
 Prop.1989/90:110, sid. 294 
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1.1 Syfte och problemformulering  

Uppsatsens syfte är inte att genomföra en allmän analys av neutralitetsprincipen. Syftet med 

uppsatsen är att se på specificerad neutralitet; neutralitetsbriser vid ägande av värdepapper.   

 

Jag kom fram till följande problemformulering: 

Råder det neutralitet mellan de olika sätten att inneha värdepapper på? 

Hur ska X äga värdepapper? 

Har det någon betydelse om den fysiske personen redan har ett företag med befintlig 

verksamhet och väljer att inneha värdepapperna där?  

 

1.2 Metod och teori 

Jag kommer att använda mig av en kombination av företagsekonomisk simulering och 

juridisk metod. För att få en djupare kunskap om ämnet läste jag Ulf Tivéus bok, Skatt på 

kapital. För att kunna besvara problemformuleringen har jag tagit del av relevanta rättskällor 

på området. För att kunna sammanställa en börsportfölj med värdepapper har jag även 

uppdaterat mina kunskaper om aktier och fonder. Värdepapperna som jag har valt till min 

börsportfölj bygger på urvalsprinciper som jag kommer att beskriva i avsnitt tre. Mina 

beräkningar grundar sig på information från Nasdaq OMX Nordic och Morningstar.  

 

Jag kommer att beskriva de grundläggande bestämmelserna för inkomstslaget kapital och ta 

upp begreppen kapitalvinst, kapitalförlust, värdepapper och avkastningsskatt. Bestämmelserna 

och begreppen tas upp för att få en förståelse för hur värdepapper beskattas beroende på vem 

som äger dem. Efter det att jag hade valt att skriva en Magisteruppsats om neutralitet mellan 

olika sätt att äga värdepapper lämnade regeringen ett förslag om investeringssparkonto. Jag 

kommer att beskriva vad den nya sparformen innebär. Jag tycker att det är intressant att ta upp 

det nya förslaget då det visar på att det finns brister i dagens sparformer. 

 

  



 
11 1. Inledning 

1.3 Avgränsningar  

Jag har avgränsat mig genom att endast ha marknadsnoterade delägarrätter i min börsportfölj 

samt att samtliga fonder är aktiefonder. Vidare har jag har inte tagit hänsyn till courtage och 

förvaltningsutgifter. Då börsposter slopades den 13 oktober 2008 har jag inte tagit hänsyn till 

börsposter vid aktieköpen. Jag har medvetet valt aktier som inte har haft nyemissioner eller 

andra händelser förutom splitar sedan år 2000. Jag har enbart gjort inköp år 2000 så vid 

försäljning är värdena för år 2000 anskaffningsvärdet på samtliga delägarrätter. Jag har även 

gjort en förenklig i mina beräkningar genom att använda en genomsnittlig statslåneränta på 3 

procent. Jag kommer inte att fördjupa mig i förvaltning via handelsbolag. 

 

1.4 Källkritik 

Jag bedömer att informationen från Nasdaq OMX Nordic och Morningstar är relevant och 

trovärdig. Både Nasdaq OMX Nordic och Morningstar är respekterade inom aktie- och 

fondmarknaderna. Jag anser att aktiekurserna från Nasdaq OMX Nordic och 

procentutvecklingen på fonder från Morningstar är trovärdiga och tillräckliga för uppsatsen 

syfte. Syftet med uppsatsen är inte att visa de exakta aktie- och fondkurserna utan det är att se 

om skattereglerna ger upphov till neutralitetsbrister mellan de olika sätten att äga värdepapper 

på.   

 

1.5 Disposition  

Uppsatsens vidare disposition är följande:  

 

 

Avsnitt 2

• I avsnittet presenteras fakta om inkomstslaget kapital, värdepapper samt 
avkastningsskatt. 

Avsnitt 3

• I detta avsnitt  presenterar jag vilka värdepapper min börsportfölj innehåller samt 
vilka olika situationer jag kommer att ta upp.

Avsnitt 4
• I avsnittet  visar jag hur värdepapperna beskattas i olika situationer.

Avsnitt 5
• I avsnittet presenterar jag en sammanställning och diskuterar resultatet. 

Avsnitt 6
• I sista avsnittet presenterar jag mina slutsatser.
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2. Kapital  

I avsnitt två kommer jag att presentera grundläggande bestämmelser för inkomstslaget 

kapital. Jag kommer även att beskriva vad ett värdepapper är samt när en fysisk person ska 

betala avkastningsskatt. 

2.1 Vad som ingår i inkomstslaget kapital  

Inkomster i inkomstslaget kapital kan erhållas i form av löpande avkastning samt i form av 

kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. Dessa två typer av inkomster behandlades var för sig 

före skattereformen år 1990. Efter skattereformen sammanfördes de två typerna av inkomster 

till inkomstslaget kapital som nu omfattar ränteinkomster, utdelningar och annan avkastning 

på värdepapper samt kapitalvinster på alla slags tillgångar och viss avkastning på 

privatbostäder.
6
 Det är endast privatpersoner som beskattas i inkomstslaget kapital även om 

reglerna för att beräkna kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet i huvudsak är 

desamma, enligt 1:3 p 2 och 14:9 IL.  Alla kapitalinkomster i inkomstslaget kapital träffas av 

en enhetlig proportionell skatt på 30 procent, enligt 65:7 IL. Juridiska personer skall redovisa 

sina kapitalinkomster tillsammans med övriga inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet, 

enligt 1:3 2st IL. Vissa av beskattningsreglerna i inkomstslaget kapital skall dock tillämpas 

även för juridiska personer när de beräknar den skattepliktiga kapitalinkomsten, enligt 14:9 

IL. Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar 

och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, enligt IL 41:1 

 

2.1.1 Grundläggande bestämmelser  

Huvudregeln säger att inkomsterna skall tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan 

disponeras och utgifter ska dras av som kostnad det beskattningsår då den skattskyldige 

betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna detta framgår av 41 kap 8 och 9§§ IL. 

Huvudregeln gäller dock inte kapitalvinster och kapitalförluster, enligt IL 41:10. 

Kapitalvinster skall istället tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras och 

kapitalförluster får inte dras av som kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv, 

enligt IL 44:26.  

  

                                                 

6
 Tivéus, Skatt på kapital, sid. 15-16  
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2.1.2 Vad som ska tas upp som intäkt och vad som får dras av  

Ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och alla andra 

inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster ska tas upp som intäkt. 

Huvudregeln för avdrag är att endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall 

dras av som kostnad. Men ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är 

sådana utgifter, enligt IL 42:1.   

 

Utdelning ska tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras, enligt IL 

42:12. Av 42 kap 15 a § framgår det att utdelning och kapitalvinst på vissa aktier enbart tas 

upp till fem sjättedelar, detta gäller dock inte om utdelningen och kapitalvinsten kommer från 

ett marknadsnoterade aktier.  

 

2.1.3 Kapitalvinst och kapitalförlust  

Enligt 41 kap 2 § IL är kapitalvinster och kapitalförluster;  

 vinster och förluster vid avyttring av tillgångar  

 kursvinster och kursförluster vid betalning av skulder i utländsk valuta  

 vinster och förluster på grund av förpliktelser enligt terminer, köp- eller säljoptioner 

och liknande avtal.  

 

Av 44 kap 13 § IL framgår det att kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan 

ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen och 

omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifterna samt utgifter för 

förbättringar, enligt IL 44:14. Då det uppstår en kapitalvinst skall vinsten tas upp som intäkt 

det beskattningsår då tillgången avyttras. Om beräkningen istället leder till en kapitalförlust 

ska förlusten dras av som kostnad det beskattningsår då förlusten är definitiv, enligt IL 44:26.            
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2.2 Värdepapper 

Delägarrätter och fordringsrätter är två olika grupper av värdepapper. Grupperna av 

värdepapperna har olika skatteregler till exempel för kvotering av vinster och förluster och för 

möjligheten till kvittning.
7
 

 

Av 48 kap 2 § IL framgår det att en delägarrätt är en aktie, rätt på grund av teckning av aktier, 

teckningsrätt, fondaktierätt, andel i en investeringsfond, andel i en ekonomisk förening, och 

annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.  

 

En delägarrätt anses marknadsnoterad om den är upptagen till handel på en reglerad marknad 

eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, utan 

att vara upptagen till handel på en sådan marknad, är föremål för kontinuerlig allmänt 

tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning, enligt IL 48:5.  

När beräkningen av anskaffningsvärdet görs för värdepapper skall det genomsnittliga 

anskaffningsvärdet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade 

användas, enligt IL 48:7. För marknadsnoterade delägarrätter får anskaffningsvärdet 

bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med denna 

dragits av, enligt IL 48:15.  

 

Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter ska dras av i sin helhet, enligt IL 48:20. 

Juridiska personers kapitalförluster på delägarrätter får enbart dras av mot kapitalvinster på 

delägarrätter. Till den del en förlust inte kan dras av behandlas den det följande 

beskattningsåret som en ny kapitalförlust på delägarrätter, enligt IL 48:26. 

 

  

                                                 

7
 Andersson, Värdepapper en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, sid. 22 
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Värdet på kapitalförsäkringen/pensionssparkontot är 100 000 kr den 1 januari 2010. Vi antar att den 

genomsnittliga statslåneräntan för 2009 var 3 procent. Skatteunderlaget blir då 3000 kr (100 000 * 3 %). 

Avkastningsskatten blir 810 kr (27 % på 3000). (Skatten blir 0,81 % på totalvärdet ((810/100 000)*100)   

 

2.3 Avkastningsskatt 

Då en fysisk person placerar värdepapper via en kapitalförsäkring eller på ett 

pensionssparkonto ska inte vinster och utdelningar beskattas i inkomstslaget kapital. Istället 

för kapitalskatt uttas en avkastningsskatt som enligt 1§ AvLP skall betalas till staten. Det 

framgår av 2§ AvLP vilka som är skattskyldiga till avkastningsskatt. Det är bland annat 

livförsäkringsföretag, obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto och 

obegränsat skattskyldiga som innehar kapitalförsäkring. 

 

Av 3§ AvLP framgår det att skatteunderlaget är kapitalunderlaget multiplicerat med den 

genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. 

Av 3§ 6 st. AvLP utgör kapitalunderlaget värdet av tillgångarna som är hänförliga till 

pensionssparkontot vid ingången av kalenderåret. Vidare följer av 3§ 7 st. AvLP att 

kapitalunderlaget för skattskyldiga som innehar kapitalförsäkring är värdet av försäkringen 

vid beskattningsårets ingång. Skattesatsen uppgår till 30 procent av nio tiondelar av 

skatteunderlaget enligt 9§ AvLP.  

Exempel på hur avkastningsskatten beräknas:  

 

 

Avkastningsskatten är en sorts förmögenhetsskatt som tas ut på kapitalet. Skatten skall tas ut 

oavsett om värdet på kapitalförsäkringen/pensionssparkontot har ökat eller minskat. Av 

exemplet framgår det att avkastningsskatten på en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto är ca 1 procent på totalvärdet.   

 

2.4 Investeringssparkonto 

Av regeringens proposition 2010/11:1 framgår det att en ny schablonbeskattad sparform 

(investeringssparkonto) bör införas. Syftet med investeringssparkonto är att förenkla för 

fysiska personer att spara i aktier och andra finansiella instrument. Kapitalvinster ska inte tas 

upp och kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av finansiella instrument på ett 

investeringssparkonto. I stället beräknas en schablonmässig avkastning som ska tas upp till 
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beskattning. För att effektivisera beskattningen av kapitalförsäkring och för att upprätthålla 

den skattemässiga neutraliteten bör även vissa justeringar i beskattningen av 

kapitalförsäkringar göras. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2012.
8
 

 

I regeringens promemoria Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning 

av kapitalförsäkring som lämnades den 9 december 2010 lämnas förslag om hur ett 

investeringssparkonto skall beskattas. Tillgångar som förvaras på kontot ska 

schablonbeskattas och kontoinnehavaren behöver därför inte redovisa varje kapitalvinst eller 

kapitalförlust i deklarationen. Den schablonmässiga beskattningen av investeringssparkonto 

innebär att kapitalvinster inte beskattas och kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av 

finansiella instrument på kontot. I stället ska en schablonmässig avkastning beräknas.  

Det görs genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan vid utgången av 

november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Kapitalunderlaget 

beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels 

inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till 

investeringssparkontot under respektive kvartal. Avkastningen ska tas upp i inkomstslaget 

kapital och beskattas med 30 procent. Förslaget innebär även förändringar av beskattningen 

av kapitalförsäkring som i stort överensstämmer med vad som föreslås gälla för 

investeringssparkonto. Kapitalförsäkring ska fortfarande vara föremål för avkastningsskatt. 

Kapitalunderlaget för beräkning av avkastningsskatten ska baseras på värdet i försäkringen 

vid ingången av beskattningsåret ökat med premier som har betalats in under detta år till 

försäkringen. Inbetalningar som görs under andra halvåret av beskattningsåret ska dock bara 

öka kapitalunderlaget med hälften. Den schablonmässiga avkastningen beräknas genom att 

kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före 

beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Avkastningen ska beskattas med samma 

skattesats som gäller för investeringssparkonto, det vill säga med 30 procent.
9
  

 

Det nya förslaget kommer att innebära en skattehöjning för de som har en kapitalförsäkring. 

Det nya investeringssparkontot liknar kapitalförsäkringar men en skillnad är att aktier och 

fonder som finns på kontot blir direktägda. 

  

                                                 

8
 Prop. 2010/11:1, sid. 60 

9
 Promemoria, 2010-12-09, sid. 2 

http://www.regeringen.se/download/530ddbd0.pdf?major=1&minor=157453&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/530ddbd0.pdf?major=1&minor=157453&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
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3. Börsportfölj   

I avsnitt tre kommer jag att presentera vilka värdepapper min börsportfölj innehåller samt 

vilka olika ägandeformer jag kommer att ta upp  

3.1 Vad innehåller börsportföljen  

Jag har satt samman en börsportfölj för att kunna utföra beräkningar och se vad resultatet blir 

i olika situationer vid försäljning av värdepapperna. Jag kommer redogöra för resultaten vid 

avyttring av värdepapperna efter två, tio respektive tjugo år. Beräkningarna visar 

värdeförändringen av värdepapperna i börsportföljen. Jag kommer inte att presentera utförliga 

beräkningar gällande resultatet med utdelning utan enbart visa en sammanställning av 

resultatet med värdestegring och utdelning. Mina beräkningar bygger på att X köper 

värdepapperna år 2000. Därefter säljer X värdepapperna antingen år 2002, 2009 eller 2019. X 

köper värdepapperna vid ett tillfälle och säljer dem vid ett tillfälle. Därmed kommer jag inte 

utföra beräkningar på att X i ett AB kan utnyttja tidigare förluster utan detta kommer jag 

enbart att diskutera.  

 

3.1.1 Aktier   

Urvalet av aktierna i börsportföljen är delvis slumpmässigt. Jag bestämde mig för att ha tio 

olika sorters aktier i börsportföljen varav fem stycken large cup
10

, tre stycken medium cup 

och två stycken small cup. Kraven för att aktierna skulle få ingå i börsportföljen var att de 

skulle ha funnits sedan år 2000 och inte haft några nyemissioner eller övriga händelser 

förutom splitar sedan år 2000. En split innebär att bolaget gör en uppdelning av befintliga 

aktier så att värdet av bolagets tillgångar fördelas på ett större antal aktier
11

.  

 

Jag valde slumpvis aktier som var noterade på Stockholmsbörsen och kollade att kraven var 

uppfyllda. Uppfylldes kraven använde jag aktien i börsportföljen. Min börsportfölj innehåller 

följande marknadsnoterade aktier large cup; Hennes & Mauritz B, Investor B, Saab B, 

Skanska B, Lundbergsföretagen B, medium cup; Axis, Skistar B, Mekonomen, small cup; 

Malmbergs Elektriska B och Semcon. Aktiekurserna är tagna från Nasdaq OMX Nordics  

                                                 

10
 Large Cap är bolag som har ett börsvärde över 1 miljard euro. Mid Cap är bolag som har ett börsvärde mellan 

150 miljoner euro och 1 miljard euro. Small Cap är bolag som har ett börsvärde understigande 150 miljoner 

euro.  

11
 Andersson, Värdepapper en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, sid. 56 



 
18 3. Börsportfölj 

hemsida, jag har avrundat värdena till jämna tiotal. Anskaffningsvärdena för aktierna år 2000 

är tagna så nära 1 januari som möjligt. För åren 2000 – 2009 har jag tagit värden så nära 31 

december som möjligt men för år 2010 har jag använt värdena för 31 oktober. Värdena från år 

2011-2019 har jag själv konstruerat. Jag har konstruerat värdena genom att se hur aktierna 

utvecklades under 2000 till 2010 och sedan konstruerat värden som följer den ”historiska” 

utvecklingen. Jag har valt att några av aktieslagen slutar med förlust år 2019 då jag anser att 

det är relativt troligt att något aktieslag i en börsportfölj går med förlust. Ingångsvärden för 

åren 2001-2019 har jag baserat på föregående års utgångsvärde. På skatteverkets hemsida har 

jag hämtat information om vilka bolag som har genomfört split. Jag har gjort ett antagande att 

aktierna totalt ger en utdelning med 2 procent per år av anskaffningsvärdet. Det ger en årlig 

utdelning på 3 080 kr. Anskaffningsvärdet för aktierna är 154 000 kr. (För mer information se 

bilaga 1.)  

 

3.1.2 Fonder 

Urvalet av fonderna i börsportföljen är delvis slumpmässiga. Jag bestämde mig för att ha sju 

fonder i börsportföljen. Kraven för att fonderna skulle få ingå i börsportföljen var att de skulle 

ha funnits sedan år 2000 och vara aktiefonder. Jag ville även ha fonder från olika 

fondförvaltare. Fonderna som jag har valt att ta med i börsportföljen är marknadsnoterade 

aktiefonder. Anledningen till att jag har valt aktiefonder beror på att dessa beskattas på samma 

sätt som aktier.  

 

Fonderna som jag har i min börsportfölj är följande; Fidelity Funds-Thailand Fund A, 

Länsförsäkringar Småbolagsfond, Fidelity Funds-Indonesian Fund A, BlackRock Global 

Funds Latin American, JPM Eastern Europe Equity A, SGAM Fd Equities China A,  East 

Capital Rysslandsfonden. För att räkna ut fondernas värde har jag använt mig av Morningstars 

diagram och på så sätt räknat ut den procentuella (cirka värden) utvecklingen per år för åren 

2000-2009. Värdena för år 2011-2019 har jag själv konstruerat. Även fondernas värde har jag 

konstruerat genom att se på den ”historiska” utvecklingen under 2000 till 2010. Jag har sedan 

konstruerat procentsatser utifrån de värdena. Jag har antagit att fonderna ger en total utdelning 

med 1 procent per år beräknat på anskaffningsvärdet, det medför en utdelning på 1000 kr per 

år. Anskaffningsvärdet för fonderna är 100 000 kr. (För mer information se bilaga 2.)  
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3.2 Inneha värdepapper  

För att se hur värdepapperna beskattas och hur de påverkar resultatet kommer jag att ta upp 

följande situationer: 

 Fysisk person X äger värdepapper direkt  

 Fysisk person X äger värdepapperna via en kapitalförsäkring 

 Fysisk person X äger värdepapperna via ett pensionssparkonto 

 X äger Aktiebolag med befintlig näringsverksamhet 

 X äger Aktiebolag utan annan näringsverksamhet  

 X äger andelar i Investmentbolag  
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4. Olika sätt att inneha värdepapper  

I avsnitt fyra kommer jag att visa hur värdepapperna beskattas i olika situationer.   

4.1 Fysisk person 

Regeringsrätten har i RÅ 1981 ref 1:4 gjort bedömningen att när en fysisk person köper och 

säljer aktier anses inte det skattemässigt som en rörelse (numera kallas en rörelse för 

näringsverksamhet). En fysisk person kan med andra ord inte bedriva handel med 

värdepapper utan kan enbart förvalta värdepapper.  

 

4.1.1 Förvaltar värdepapper direkt 

En fysisk person skall betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital, enligt 

1:3 p 2 IL. Av 2 kap 6 § IL framgår det att skatten skall beräknas på överskottet i 

inkomstslaget kapital. Den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster för fysiska personer är 

30 procent, enligt IL 65:7. Av 41 kap 12 § IL framgår det att överskott eller underskott 

beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. För underskott som 

uppkommer vid beräkningen tillämpas bestämmelserna om skattereduktion. Om det 

uppkommer ett underskott av kapital, ska skatten minskas med 30 procent av den del av 

underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av det återstående 

underskottet, enligt IL 67:10.  

4.1.1.1 Resultat vid förvalta värdepapper direkt  

År Anskaffningsvärde Värde vid försäljning  Kapitalvinst/förlust Resultat efter skatt  

2002 254 000 235 326 -18 674 Avdrag på 13 072  

2009 254 000 689 415 435 415 304 791  

2019 254 000 2 139 157 1 885 157 1 319 610  

 

 

Tabell 1 visar X:s resultat när han förvaltar värdepapperna direkt. Resultatet räknas ut genom 

att ta aktiernas och fondernas värde de år de säljs och minska värdet med anskaffningsvärdet. 

Resultatet år 2002 blir en kapitalförlust. En kapitalförlust är enbart avdragsgill med 70 %. 

Resultaten år 2009 och 2019 blir kapitalvinster som beskattas med 30 procent. (För mer 

information om beräkningar se bilaga 3.) 

 

 

Tabell 1 
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4.1.2 Inneha värdepapper via en kapitalförsäkring 

Av 8 kap. 14 § IL framgår att ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkringar är 

skattefria. I 9 kap. 2 § IL framkommer det att premier för egna personliga försäkringar inte får 

dras av. Vidare följer av 44 kap. 40 § IL att en kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av 

en kapitalförsäkring inte ska tas upp till beskattning. Istället för kapitalskatt uttas en 

avkastningsskatt på skatteunderlaget.  

4.1.2.1 Resultat vid innehav av värdepapper via en kapitalförsäkring 

År Anskaffningsvärde Kapitalförsäkringens värde Resultat 

2002 254 000 233 337 - 20 663 

2009 254 000 686 199 432 199 

2019 254 000 2 124 497 1 870 497 

 

 

I tabell 2 visas resultatet för värdepapperna om X innehar dem via en kapitalförsäkring. För  

att räkna fram resultatet har jag tagit kapitalförsäkringens värde året då den säljs minskat med 

anskaffningsvärdet. För att räkna ut det totala värdet på värdepapperna i kapitalförsäkringen 

har jag tagit ingångsvärden för januari varje år. Ingående värdet multipliceras sedan med den 

genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. 

Jag har i mina formler använt en statslåneränta på 3 procent. Även i detta fall uppkommer en 

förlust år 2002. Förlusten i kapitalförsäkringen är större än förlusten när X ägde 

värdepapperna direkt. Vinsterna år 2009 och 2019 är större än vinsterna när X ägde 

värdepapperna direkt. (För mer information om beräkningar se bilaga 4.)    

 

Exempel 1: Hur jag har räknar ut kapitalförsäkringens värde.  

År 2000 var ingångsvärdet 254 000. Den genomsnittliga statslåneräntan för år 1999 var 3 procent. 

Skatteunderlaget blir då 7 620 kr (254 000 *3%). Avkastningsskatten blir 2 057 (7 620 * 0,27).  

Utgångsvärdet på kapitalförsäkringen år 2000 är det totala värdet för aktierna och värdepapperna minus 

avkastningsskatten som dras från kapitalförsäkringen (151500 + 82 550 – 2057 = 231 993). Ingångsvärdet år 

2001 är samma som utgångsvärdet 2000, därefter upprepas beräkningarna år för år.  

 

4.1.3 Inneha värdepapper på ett pensionssparkonto   

Enligt IL 42:4 skall utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar på 

pensionssparkonto inte tas upp och utgifter och kapitalförluster som avser tillgångarna får inte 

Tabell 2 
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dras av. Av 42:5 IL framgår det att premie för pensionsförsäkring och inbetalning på 

pensionssparkonto ska dras av. Pensionssparavdrag får enbart göras för inbetalningar på 

pensionsspararens eget pensionssparkonto, enligt IL 59:2. Av 59 kap 5 § IL framgår det att 

pensionssparavdraget inte får vara högre än 12 000 kronor. Istället för kapitalskatt uttas en 

avkastningsskatt på skatteunderlaget med nio tiondelar av 30 procent varje år. Av 58:24 

framgår det att ålderspension inte får betalas ut innan pensionsspararen fyller 55 år. 

4.1.3.1 Resultat vid innehav av värdepapper på ett pensionssparkonto  

År Anskaffningsvärde Pensionssparkontots värde Resultat 

2002 254 000 233 337 - 20 663 

2009 254 000 686 199 432 199 

2019 254 000 2 124 497 1 870 497 

 

 

Tabell 3 visar resultatet för värdepapperna om X innehar dem på ett pensionssparkonto. För 

att räkna fram resultatet tar jag pensionssparkontots värde året då den säljs minskat med 

anskaffningsvärdet. Beräkningarna för pensionssparkontot är desamma som för 

kapitalförsäkringen därav är värdet på pensionssparkontot detsamma som värdena på 

kapitalförsäkringen. Skillnaden mellan pensionssparkontot och kapitalförsäkring är att ägaren 

av ett pensionssparkonto får göra ett avdrag på 12 000 kr varje år med förutsättningen att 

ägaren gör inbetalningar på pensionssparkontot med motsvarande belopp eller mer. (För mer 

information om beräkningar se bilaga 4.) 

 

4.2 Värdepapper i aktiebolag  

Ett aktiebolag beskattas endast för inkomst av näringsverksamhet, enligt 1:3 IL. Skattesatsen 

för aktiebolag är 26,3%. Av 14 kap 2 § IL framgår det att resultatet ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder.  

 

Då ett aktiebolag innehar värdepapper finns det en möjlighet att bolaget skall anses bedriva 

handel med värdepapper. Regeringsrätten har i domarna RÅ 1988 ref 45 I och II, RÅ 1988 

not 270 och RÅ 1988 not 273-276 gjort bedömningen att aktiebolag bedrev handel med 

värdepapper. Flertalet av bolagen var fåmansföretag och inget av bolagen bedrev utåtriktad 

handel med värdepapper utan verksamheten avsåg bolagets egna tillgångar. Regeringsrätten 

ansåg att handel med värdepapper förelåg i alla bolagen med hänsyn till verksamhetens 

Tabell 3 
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yrkesmässighet. Vid bedömningen om det handlar om yrkesmässig värdepappershandel såg 

Regeringsrätten på omsättningens storlek, antalet transaktioner, handelns regelbundenhet samt 

omsättningshastigheten. Om det framstår som att bolaget handlar med värdepapper ska 

värdepappershanteringen beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet.  

 

Om ett bolag har blandad verksamhet och inte enbart innehar värdepapper kan de inte luta sig 

på kraven som framkommit ovan utan en bedömning måste göras till omsättningen av den 

övriga verksamheten.
12

 

 

Man skiljer skattemässigt på värdepapper som är omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar kan vara kapitalplaceringar eller 

näringsbetingade. Värdepapper kan endast vara omsättningstillgångar (lager) i företag som 

anses handla med värdepapper.
13

 En kapitaltillgång i näringsverksamhet är andra tillgångar 

än, lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, inventarier och 

patent, enligt 25 kap 3 § IL.  

 

FAR SRS som är en branschorganisation för revisorer och rådgivare sammanställer 

rekommendationer och uttalanden. I en av deras rekommendationer RedR 5 framgår det att ett 

företag får redovisa aktier och andelar kollektivt istället för att redovisa aktieslag för 

aktieslag. Det ställs två krav för att få redovisa kollektivt det ska vara börsnoterade aktier och 

syftet med innehavet ska vara att uppnå riskspridning.   

 

4.2.1 Förvaltning av värdepapper (AB med befintlig näringsverksamhet)   

Om ett aktiebolags värdepappersinnehav inte ses som en yrkesmässigverksamhet  

förvaltar aktiebolaget värdepapperna. Kapitalvinster vid avyttring beskattas som  

inkomst av näringsverksamhet men beräkningarna görs enligt  

reglerna för inkomst av kapital. Kapitalförluster på delägarrätter får  

endast dras av mot kapitalvinster på delägarrätter. Till den del en förlust 

 inte kan dras av får den sparas som en ny kapitalförlust på delägarrätter  

hos den juridiska person ett annat beskattningsår, enligt 48:26 IL.  

  

                                                 

12
Tivéus, Skatt på kapital, sid. 48 

13
 Andersson, Värdepapper en genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, sid. 234 

Figur 1 
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4.2.1.1 Resultat vid förvaltning av värdepapper i AB 

År Anskaffningsvärde Värde vid försäljning  Kapitalvinst/förlust Resultat efter skatt  

2002 254 000 235 326 -18 674  Avdrag på 18 674 

2009 254 000 689 415 435 415 320 901 

2019 254 000 2 139 157 1 885 157 1 389 361 

 

 

Tabell 4 visar resultatet vid förvaltning av värdepapper i AB. Resultatet räknas fram genom 

att ta aktiernas och fondernas värde de år de säljs och minska det med anskaffningsvärdet. 

Resultatet år 2002 blev en kapitalförlust. Förlusten är lika stor i aktiebolaget som när X ägde 

värdepapperna direkt (tabell 1), skillnaden är att aktiebolaget får dra av hela förlusten. 

Aktiebolaget kan dock enbart dra av förlusten mot kapitalvinster på delägarrätter. År 2009 

och 2019 uppstod kapitalvinster som beskattas med 26,3 procent. Kapitalvinsterna är större i 

aktiebolaget än när X ägde värdepapperna direkt (tabell1). (För mer information om 

beräkningar se bilaga 5.)   

 

4.2.2 Handel med värdepapper (AB utan annan näringsverksamhet) 

För ett bolag som bedriver värdepappershandel räknas värdepappren  

som lagertillgång. Därmed är en förlust en direkt avdragsgill kostnad.  

Dessutom är en värdeminskning under innehavstiden avdragsgill  

eftersom lagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet  

och det verkliga värdet (17:3 IL). Vid avyttring av värdepapperna  

uppkommer en skattepliktig vinst eller en förlust.  

Förlusten är avdragsgill mot samtliga vinster, förlusten behöver inte kvittas mot andra 

delägarrätter. Omsättningstillgångar ska på balansdagen tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med nettoförsäljningsvärde avses 

försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade försäljningskostnader, enligt 4:9 ÅRL.  

  

Figur 2 

 

Tabell 4 
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4.2.2.1 Resultat vid handel med värdepapper 

År Anskaffningsvärde Värde vid försäljning  Vinst/förlust Resultat efter skatt  

2002 254 000 235 326 -5 265  Avdrag på 5 265 

2009 254 000 689 415 435 415 320 901 

2019 254 000 2 139 157 1 885 157 1 389 361 

 

 

Tabell 5 visar resultatet vid handel med värdepapper i AB. Det uppkommer en avdragsgill 

förlust vid försäljning år 2002 på 5 265 kr. Anledningen till att förlusten inte blir 18 638 som 

den var när ett aktiebolag förvaltar värdepapper (tabell4) beror på att en viss del redan har 

dragits av som kostnad tidigare år. Vinsten beskattas som inkomst av näringsverksamhet efter 

avdrag för samtliga kostnader i bolaget. Om bolaget inte har några övriga kostnader att dra av 

mot vinsten utgör vinsten det slutliga resultatet i verksamheten. Resultatet efter skatt blir 

detsamma för aktiebolaget som förvaltar värdepapper (tabell4). (För mer information om 

beräkningar se bilaga 6.) 

 

Exempel 2 Tidigare nedskrivningar.  

Anskaffningsvärdet är 254 000 kr 

År 2000 gjordes en nedskrivning på 19 950 kr eftersom lagret värderades till 234 050 kr. 

År 2001 gjordes en återföring på 13 409 kr lagret värderades till 247 459 kr. Skillnaden mellan lägsta värdet och 

anskaffningsvärdet var då 6 541 kr. Eftersom det året innan redan hade skrivits ner görs en återföring på 

mellanskillnaden (19 950 – 6541 = 13 409)  

År 2002 är lagret värt 235 326 kr vilket medför en värdeminskning på 18 674. Skillnaden mellan 18 674 och 

13 409 ger en nedskrivning på 5 265.  

 

4.2.3 Vad X får vid försäljning av värdepapper i aktiebolag 

Resultatet i tabell 4 och 5 visar aktiebolagets resultat och inte X resultat. När X äger 

värdepapperna som fysiskperson är resultatet som räknats fram det som X får vid avyttringen 

av värdepapperna. För att få fram vad X får ut när värdepapperna är i ett aktiebolag krävs 

ytterligare beräkningar. Aktiebolagets inkomster dubbelbeskattas. Jag gör följande 

antaganden. Aktiebolaget är ett fåmansbolag som ska följa reglerna i 57 kap IL. Av 

huvudregeln i 57:2 framgår det att utdelningar och kapitalvinster på kvalificerade andelar 

beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Det finns dock undantag, 

av 57:20 och 57:21 framgår det att utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar upp 

till ett gränsbelopp ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Jag antar att 

Tabell 5 
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värdepapperna inte kommer att bli beskattade i inkomst av tjänst. Detta antagande bygger på 

att jag antar att X skatteplanerar och därmed tar ut pengar ur bolaget genom utdelning och 

kapitalvinst som understiger gränsbeloppet. Skattesatsen som jag använder i mina beräkningar 

för att få fram vad X får ut när värdepapperna tas ut ur bolaget är 20 procent ((2/3)*30%).   

4.2.3.1 Resultatet för X från Aktiebolag 

År Resultatet efter skatt i aktiebolag Resultatet för X 

2009 320 901 256 721  

2019 1 389 361 1 111 489 

 

 

Tabell 6 visar resultatet för X när värdepapperna har avyttras i aktiebolaget och sedan delats 

ut till X.  

 

4.2.4 Innehav av andelar i investmentföretag och investmentbolag innehar värdepapper 

Ett investmentföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening där ett 

stort antal fysiska personer äger andelar. Investmentföretaget ska uteslutande förvalta 

värdepapper eller liknande tillgångar. Uppgiften för investmentföretaget är att genom ett 

välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, enligt 39: 15. Ett 

investmentföretag skall inte ta upp kapitalvinster på delägarrätter och kapitalförluster på 

delägarrätter får inte dras av. Ett belopp som motsvarar 1,5 procent av värdet på delägarrätter 

vid beskattningsårets ingång ska tas upp som inkomst, enligt 39 kap 14 § IL. När en aktie- 

eller andelsägare i ett investmentföretag avyttrar sin aktie eller andel sker 

kapitalvinstbeskattning enligt vanliga regler. Jag kommer att jämföra ett investmentbolag 

gentemot AB samt att X är ägare i ett investmentbolag. X har förvärvat andelar för 254 000 kr 

i ett investmentbolag som förvaltar exakt de värdepapper som jag har i min börsportfölj.  

 

4.2.4.1 Resultat vid innehav av andelar i investmentbolag och investmentbolag innehar värdepapper 

År Anskaffningsvärde Investmentbolagets värde  Resultat 

2002 254 000 235 326 - 19 650   

2009 254 000 689 415 433 823 

2019 254 000 2 139 157 1 877 964 

 

 

Tabell 7 

 

Tabell 6 
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Tabell 7 visar resultatet när X innehar andelar i ett investmentbolag. Tabellen visar även 

resultatet för ett investmentbolag som innehar värdepapper. För att räkna ut värdet på 

värdepapperna som X innehar eller som investmentföretaget innehar har jag tagit 

ingångsvärden för januari varje år. Detta värde har jag sedan multiplicerat med 1,5 procent för 

att få värdet som investmentföretaget ska ta upp som inkomst. Inkomsten beskattas sedan med 

26,3 procent. För att få fram resultatet på värdepapperna vid årets slut har jag lagt ihop 

värdena på värdepapperna vid årets utgång och sedan minskat det med anskaffningsvärdet och 

årets skatt. (För mer information om beräkningar se bilaga 7.) 

 

När X avyttrar sin andel i investmentbolaget beskattas vinsten som inkomst av kapital. För att 

beräkna vad X har kvar vid en avyttring av andelen har jag tagit resultatet och multiplicerat 

det med 30 procent (kapitalskatt). Beloppet som räknas fram dras från resultatet i 

investmentbolaget och på så sätt får jag fram X resultat vilket visas i tabell 8 nedan.  

Resultatet för X från Investmentbolaget 

År Resultatet efter skatt i 

investmentbolaget 

Resultatet för X 

2009 433 823 303 767 

2019 1 877 964 1 314 575 

 

  

Tabell 8 
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5. Slutdiskussion  

I avsnitt fem kommer jag att presentera en sammanställning av resultatet samt diskutera 

resultatet.  

5.1 Sammanställning av resultatet 

5.1.1 Resultat vid värdestegring  

I tabell 9 nedan presenteras en sammanställning av resultatet vid värdestegring. Resultatet i 

tabellen kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

 

5.1.2 Resultat vid värdestegring och utdelning  

I tabell 10 presenteras en sammanställning av resultatet vid värdestegring och utdelning. 

Resultatet i tabellen kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

 

Situation/ 

Resultat 

X-direkt X- kapförs X- pensions AB 

förvaltning  

AB handel X från 

AB 

Investment

bolag 

X från 

Investmentbolag 

2 år  -18 674 -20 663 -20 663 -18 674 -5 265 ________ -19 650  

10 år 304 791 432 199 432 199 320 901 320 901 256 721 433 823 303 767 

20 år  1 319 610 1 870 497 1 870 497 1 389 361 1 389 361 1 111 489 1 877 964 1 314 575 

Avdrag 70 % av 

förlust 

avdragsgill 

Förlusten 

får ej sparas.  

 Avdrag 

12 000/år 

100 % av 

förlust 

avdragsgill. 

Enbart mot 

vinster av 

samma slag. 

Förlusten får 

sparas.  

Förlust dras 

av mot alla 

vinster i 

bolaget. Om 

bolaget har 

övriga 

kostnader får 

de dras av mot 

vinsten. 

   

Situation/ 

Resultat 

X –direkt X - kapförs X –pensions AB 

förvaltning  

AB handel X från 

AB 

Investment

bolag 

X från 

Investmentbolag 

2 år  -10 106 -16 616 -16 616 -9 653 -2 258 ________ -10 629  

10 år 333 351 436 246 436 246 350 971 350 971 280 777 463 893 234 725 

20 år  1 376 730 1 874 544 1 874 544 1 449 500 1 449 500 1 159 600 1 938 103 1 356 672 

Tabell 9 

Tabell 10 
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5.2 Neutralitetsbrister mellan att äga direkt eller via en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto 

Vid en jämförelse mellan att äga värdepapper direkt eller via en kapitalförsäkring/ ett 

pensionssparkonto framgår det av beräkningarna att det ej råder neutralitet. Av beräkningarna 

utläses att när börsportföljen går med förlust vid försäljningen år två förlorar den fysiske 

personen mer pengar om värdepapperna är i en kapitalförsäkring eller på ett 

pensionssparkonto. Då det uppstår en kapitalförlust i en kapitalförsäkring eller på ett 

pensionssparkonto får inte den fysiske personen avdrag för förlusten. Förlusten är däremot 

avdragsgill med 70 procent då den fysiske personen äger värdepapperna direkt. Den fysiske 

personen får göra ett avdrag på 13 072 det ger ett värde på 3 922 kr.   

 

Exempel 3 Anta att X ska betala 30 % skatt på 100 000, skatten blir då 30 000kr  

När X har en kapitalförlust får han göra ett avdrag på 13 0 72 avdraget medför att X skatten istället blir 26 078 

((100 000 – 13 072) * 0,3 = 26 078) . Skillnaden mellan 30 000 och 26 078 är 3 922.  Den totala kapitalförlusten 

blir 18 674 – 3 922 = 14 752.  

 

Då börsportföljen istället går med vinst får den fysiske personen ut en större vinst när 

värdepapperna har förvaltats i en kapitalförsäkring eller på ett pensionssparkonto jämfört med 

att äga direkt både efter 10 och 20 år. Frågan är då om det är lönsamt att förvalta via en 

kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto enbart på långsikt eller om det även är lönsamt 

på kortsikt? För att besvara frågan konstruera jag ett exempel där börsportföljen gick med 

vinst efter två år.  

 

Äga värdepapper direkt 

År Aktievärde Fondvärde Totalt Kapitalvinst Skatt  Efter skatt 

2000Jan 154000 100000 254000    

2000 155000 110000 265000 11000 3300 7700 

2001 160000 113000 273000 19000 5700 13300 

2002 170000 140000 310000 56000 16800 39200 

 

 

  

Tabell 11 

 



 
30 5. Slutdiskussion 

Äga värdepapper via kapitalförsäkring eller pensionssparkonto 

År Aktievärde Fondvärde Totalt Kapunderlag Skatt Efter Skatt Vinst 

2000 jan 154000 100000 254000 7620 2057   

2000 dec 155000 110000 262943   262943 8943 

2001 jan 155000 110000 262943 7888 2130   

2001 dec  16000 113000 270870   270870 16870 

2002 jan  16000 113000 270870 8126 2194   

2002 dec 17000 140000 307806   307806 53806 

 

 

Av tabellerna 11 och 12 framgår det att X får ut en större vinst om han innehar värdepapperna 

i en kapitalförsäkring eller på ett pensionssparkonto jämfört med att äga värdepapperna direkt 

även på kort sikt.  

 

När jag jämför förvaltning av värdepapper direkt eller via en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto kommer jag fram till att när det uppstår en kapitalförlust är det mer 

lönsamt att äga värdepapper direkt men vid en kapitalvinst är en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto mer lönsamt. Av tabell 9 och 10 utläses att detta gäller både värdestegring 

utan hänsyn till utdelning och värdestegring med hänsyn till utdelning.  

 

Hur ska då den fysiske personen förvalta värdepapperna, direkt eller via en kapitalförsäkring 

eller ett pensionssparkonto? Det går inte att förutse om värdepapperna kommer att gå med 

vinst eller förlust när den fysiske personen köper värdepapperna. Jag anser att valet av 

placeringsform delvis beror på om personen ska förvalta värdepapperna på lång eller kort sikt. 

Om värdepapperna enbart ska förvaltas på kort sikt är det större risk att innehavaren måste 

sälja vid en viss tidpunkt.  Det kan medföra att han/hon kanske måste sälja vid en värde 

nedgång och iså fall går han/hon med förlust. Är så fallet kan det vara bättre att inneha 

värdepapperna direkt. En fördel med att äga värdepapperna direkt är att om exempelvis en 

aktie går med förlust kan personen sälja de aktierna samtidigt som han/hon säljer ett aktieslag 

som går med vinst och på så sätt kvitta vinsten mot förlusten. Detta går inte att göra i en 

kapitalförsäkring eller på ett pensionssparkonto då förluster inte är avdragsgilla.  

 

Ett alternativ är att inneha värdepapper både direkt och via en kapitalförsäkring/ett 

pensionssparkonto, på så sätt får personen fördelarna och nackdelarna med båda sparsätten. 

Tabell 12 
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Ägaren bör även tänka på att om denne äger aktier via en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto har han/hon inte rösträtt på bolagsstämman.  

 

När det gäller utdelning på värdepapper tas den upp till beskattning med 30 procent när den 

kan disponeras, när ägaren innehar värdepapperna direkt. I en kapitalförsäkring eller på ett 

pensionssparkonto lastas inte utdelningen med kapitalskatt. Utdelningen sätts in på 

kapitalförsäkringen/pensionssparkontot och därmed ökar det totala värdet på kontot. Då 

värdet ökar blir även avkastningsskatten högre. 

     

5.3 Kapitalförsäkring och pensionssparkonto 

Skillnaden mellan en kapitalförsäkring och ett pensionssparkonto är att ägaren av ett 

pensionssparkonto får göra ett avdrag på 12 000 kr varje år. Därmed kan detta alternativ vid 

första anblicken anses bättre. Det är dock viktigt att tänka på att på ett pensionssparkonto är 

pengarna låsta tills ägaren är 55 år. Det är svårt att veta om det skattemässiga läget idag med 

ett avdrag på 12 000 kr samt en låg avkastningsskatt kommer att bestå. Jag anser även att det 

kan vara dumt att låsa sitt kapital till en viss ålder omständigheter kan inträffa som medför att 

ägaren kan behöva kapitalet tidigare.  

 

Vid valet att förvalta värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto hade 

jag valt kapitalförsäkring. Detta eftersom jag anser att det är bättre att inte låsa kapitalet till en 

viss tidpunkt samt att det skattemässiga läget kan förändras mycket tills ägaren är 55 år. Om 

skatteläget ändras och personen innehar värdepapper via en kapitalförsäkring kan han/hon 

sälja dessa för att sedan placera kapitalet på annat sätt.  
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5.4 Äga direkt, via kapitalförsäkring eller äga andelar i ett investmentbolag 

Vid jämförelsen med att äga värdepapper direkt eller att äga andelar i ett investmentbolag 

kommer jag fram till att det är mer lönsamt att äga direkt eftersom X dubbelbeskattas när han 

äger andelar i investmentbolaget. Att äga andelar i ett investmentbolag ger ett bättre resultat 

vid kapitalvinster än vid direkt ägande när man enbart ser på värdestegringen samt 

värdestegringen och utdelningen. Det är dock viktigt att även räkna på vad X får ut vid en 

avyttring, eftersom han då beskattas med kapitalskatt för vinsten på andelarna i 

investmentbolaget. Mina beräkningar visar att det är mer lönsamt för X att äga värdepapperna 

direkt än via ett investmentbolag. När X äger värdepapperna direkt har han även rätt att göra 

avdrag för förluster med 70 procent. När jag jämför att inneha värdepapperna i en 

kapitalförsäkring jämfört med att inneha andelar i ett investmentbolag, blir vinsterna bättre i 

en kapitalförsäkring.  

 

5.5 Fysisk person äger värdepapper direkt och AB förvaltar värdepapper 

När börsportföljen går med förlust blir förlusten densamma oavsett ägandetyp skillnaden är 

att aktiebolaget får dra av hela förlusten medan den fysiske personen enbart får dra av 70 

procent. Om bolaget inte kan utnyttja förlusten samma beskattningsår får den sparas till 

kommande år. En fysisk person kan inte spara förlusten. Vid kapitalvinster har bolaget en 

lägre marginalskatt och får därmed en större vinst efter skatt. Bolaget kan även utnyttja 

tidigare förluster för att minska vinsten. Ett bolag kan också sätta av ett belopp som motsvarar 

25 procent av överskottet till en periodiseringsfond och på så sätt skjuta på skatten till 

framtiden. Det visar att det råder neutralitetsbrister mellan en fysisk person som äger 

värdepapperna direkt och ett aktieolag. För att ta ställning till om X ska välja att förvalta 

värdepapper som fysisk person eller via ett aktiebolag får man även ta hänsyn till 

dubbelbeskattningseffekten. Av beräkningarna i avsnitt 4 framgår det att X får ett bättre 

resultat vid kapitalvinster när han äger värdepapperna direkt än via ett aktiebolag. Så i mitt 

exempel skulle det vara mer lönsamt för X att inneha värdepapperna direkt än via ett bolag.  I 

mina beräkningar har jag dock inte tagit hänsyn till att tidigare förluster kan minska resultatet 

samt att ett bolag kan skjuta skatten på framtiden via periodiseringsfonder. För att med 

säkerhet veta vilket alternativ som är bäst krävs mer information och fler beräkningar. 

Aktiebolaget har lägre marginalskatt och får dra av förlusterna med 100 procent, så om X vill 

använda vinsterna för att investera i bolaget kan det vara mer lönsamt än att äga 

värdepapperna direkt.  
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5.6 AB förvaltar värdepapper och AB bedriver värdepappershandel   

Fördelarna för ett aktiebolag som bedriver handel med värdepapper är inte längre så stora.  

Fördelarna är att bolaget får dra av orealiserade förluster på lagret av värdepapper samt att 

bolaget har full kvittningsrätt mellan förlusterna på värdepapperna och alla inkomster i 

näringsverksamheten. Ett bolag som bedriver värdepappershandel hamnar därmed inte i 

kvittningsfållan (endast dra av förluster mot vinster av samma slag) utan de får dra av 

förlusten mot alla inkomster. I mitt exempel hade inte bolaget några övriga kostnader och då 

blev utfallet vid vinst detsamma som för aktiebolag som förvaltar värdepapper. Hade bolaget 

haft övriga kostnader hade kostnaderna minskat inkomsterna och då hade den totala vinsten i 

bolaget blivit lägre. Vinsten på aktierna hade fortfarande varit densamma i båda företagen 

men bolaget som handlar med värdepapper hade betalt en lägre skatt på vinsten.  

 

När ett bolag som bedriver handel med värdepapper tar emot utdelning på lagertillgångar är 

dessa alltid skattepliktig.  Ett aktiebolag som förvaltar värdepapper skall även de beskatta 

utdelning. När ägaren till ett aktiebolag vill äga en börsportfölj i bolaget måste han eller hon 

ta reda på om det blir förvaltning eller handel med värdepapper. Ägaren kan inte själv välja 

om han/hon skall bedriva handel eller förvalta värdepapper utan det beror på omsättningens 

storlek, antalet transaktioner, handelns regelbundenhet samt omsättningshastigheten. Om 

ägaren inte redan bedriver ett företag med befintlig verksamhet är det troligare att det anses 

som att aktiebolaget bedriver handel med värdepapper.  

 

Neutralitetsbristen mellan att förvalta och bedriva handel i aktiebolag är att ett bolag som 

bedriver handel inte hamnar i kvittningsfållan.   
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5.7 Investmentbolag innehar värdepapper och AB förvaltning  

Vid en kapitalförlust har ett aktiebolag som förvaltar värdepapper en fördel gentemot ett 

investmentbolag. Medan investmentbolaget får en större vinst än aktiebolaget vid en 

kapitalvinst. Utdelningar på värdepapper beskattas på samma sätt i båda fallen.  

 

5.8 Investmentbolag innehar värdepapper och kapitalförsäkring  

Ett investmentbolag och en kapitalförsäkring beskattas på ett liknande sätt. Ett investment 

bolag får ett något bättre resultat både vid vinster och vid förluster än en kapitalförsäkring. 

Investmentbolaget tar inte upp kapitalvinster på delägarrätter utan beskattas för ett belopp 

som motsvarar 1,5 procent av värdet på delägarrätter vid beskattningsårets ingång. 

Kapitalförsäkringen beskattas på ett liknande sätt då vinster inte beskattas i kapital utan 

istället med en avkastningsskatt på skatteunderlaget. Som jag tidigare har tagit upp har 

investmentbolag en fördel vid vinster gentemot ett aktiebolag som förvaltar värdepapper. 

Även kapitalförsäkringen har en fördel vid vinster gentemot att äga värdepapper direkt. En 

intressant infallsvinkel är om man ser kapitalförsäkringen som fysiska personers 

investmentbolag. Med det menar jag en skattemässig fördel vid kapitalvinster. I så fall har en 

fysisk person en fördel gentemot ett aktiebolag. Alla fysiska personer kan förvalta 

värdepapper via en kapitalförsäkring medan endast ett fåtal aktiebolag kan vara 

investmentbolag, då det kräv ett stort antal ägare (fysiska personer).      
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 6. Slutsats  

I avsnitt sex kommer jag att presentera min slutsats.  

 

Jag har kommit fram till att resultatet vid försäljning av värdepapper blir olika beroende på 

hur X äger värdepapperna, det finns neutralitetsbrister. Neutralitetsbristerna uppstår delvis på 

grund av att olika ägandesätt har olika skattesatser, olika beskattningsunderlag samt olika 

kvittningsregler.  

    

Vid en jämförelse mellan att äga värdepapper direkt eller via en kapitalförsäkring/ ett 

pensionssparkonto blir resultatet vid försäljning inte detsamma. Det råder ej neutralitet. Men 

frågan är om neutralitet har varit önskvärd? Jag skulle inte tro att så har varit fallet då de olika 

förvaltningssätten inte är ”lika”. Exempel på olikheter är att förvaltningssätten inte beskattas i 

samma inkomstslag och vid en kapitalförsäkring/ ett pensionssparkonto har X inte rösträtt på 

aktierna som denne äger.  

 

Frågan om X ska förvalta värdepapperna direkt eller via en kapitalförsäkring är att det beror 

på. Om värdepapperna ska förvaltas på kort sikt anser jag att det är bättre att X äger 

värdepapperna direkt. Detta eftersom det vid en eventuell förlust är mer lönsamt för X att 

inneha värdepapperna direkt gentemot en kapitalförsäkring. Då båda förvaltningssätten har 

fördelar och nackdelar är ett alternativ att inneha värdepapper både direkt och via en 

kapitalförsäkring. Om X väljer att inneha värdepapper både direkt och via en 

kapitalförsäkring sprider han sina risker och får både fördelarna och nackdelarna med de båda 

förvaltningssätten.  

 

Mina beräkningar visar att det är mer lönsamt för X att äga värdepapper direkt än att äga 

andelar i ett investmentbolag. Detta eftersom X dubbelbeskattas när han äger andelar i 

investmentbolaget. Resultatet vid innehav i en kapitalförsäkring blir även det bättre än vid 

innehav av andelar i investmentbolag. 

  

Vid en jämförelse mellan att äga värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett 

pensionssparkonto blir resultatet vid försäljning detsamma. Förvaltningssätten beskattas på 

samma sätt och jag anser att de är lika. Neutralitetsbristen är att X har rätt att göra ett avdrag 

när han/hon äger ett pensionssparkonto. Trots det avdraget råder jag X att förvalta 

värdepapperna via en kapitalförsäkring. Eftersom jag anser att det är bättre att inte låsa 
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kapitalet till en viss tidpunkt dels på grund av att X kan behöva kapitalet tidigare samt att det 

skattemässiga läget som råder idag kan förändras med tiden. Men även i detta fall kan svaret 

bero på. Om X är närmare 55 år kan det vara mer lönsamt för X att inneha värdepapperna på 

ett pensionssparkonto. Jag anser dock att det är viktigt att tänka på att skatteläget kan 

förändras och påverka besparingarna samt att omständigheter kan inträffa som medför att 

ägaren kan behöva kapitalet tidigare.  

 

Jämförelse mellan att äga värdepapper direkt eller att förvalta värdepapperna i ett aktiebolag 

visar att en förlust blir densamma oavsett ägandetyp. Skillnaden är att aktiebolaget får dra av 

hela förlusten medan den fysiske personen enbart får dra av 70 procent. Aktiebolag har en 

lägre marginalskatt och därav får bolaget en högre vinst än om X förvaltar värdepapperna som 

fysiskperson. Eftersom aktiebolag har lägre marginalskatt uppstår neutralitetsbrist vid vinster.   

 

För att ta ställning till om X ska välja att förvalta värdepapper som fysisk person eller via ett 

aktiebolag får man även ta hänsyn till dubbelbeskattningseffekten. När hänsyn är tagen till 

dubbelbeskattningen får X ett bättre resultat vid kapitalvinster när han äger värdepapperna 

direkt än via ett aktiebolag (X får även ett bättre resultat via en kapitalförsäkring än via ett 

bolag). För att med säkerhet veta vilket alternativ som är bäst krävs mer information och fler 

beräkningar. Om X vill behålla kapitalvinsterna i bolaget för exempelvis investeringar kan det 

vara mer lönsamt än att äga värdepapperna direkt, aktiebolaget har lägre marginalskatt och får 

dra av förlusterna med 100 procent. Om X väljer att inneha värdepapperna i aktiebolaget ska 

han/hon tänka på att det kan anses som handel med värdepapper. Om X redan har ett befintligt 

bolag med en verksamhet i är det inte lika stor chans att det anses som att aktiebolaget 

bedriver handel med värdepapper. Neutralitetsbristerna mellan att förvalta och bedriva handel 

med värdepapper är att ett bolag som bedriver handel inte hamnar i kvittningsfållan samt att 

bolag som bedriver handel måste skatta för alla mottagna utdelningar.  

 

Ett investmentbolag får en större vinst än aktiebolaget vid en kapitalvinst medan aktiebolaget 

har en fördel vid kapitalförluster, det råder ej neutralitet. Vinster i ett aktiebolag ska tas upp i 

sin helhet medan vinster på värdepapper i investmentbolag enbart ska tas upp till ett belopp 

som motsvarar 1,5 procent av värdet på delägarrätter vid beskattningsårets ingång.  
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Ett investmentbolag och en kapitalförsäkring beskattas på ett liknande sätt. Ett investment 

bolag får ett något bättre resultat både vid vinster och vid förluster än en kapitalförsäkring. 

Om kapitalförsäkringen är fysiska personers motsvarighet till aktiebolagens investmentbolag, 

har fysiska personer en fördel gentemot aktiebolag. Alla fysiska personer kan förvalta 

värdepapper via en kapitalförsäkring medan endast ett fåtal aktiebolag kan vara 

investmentbolag. 

 

I inledningen tar jag upp att det har angetts att neutralitetsprincipen inte är en 

primärmålsättning för skattesystemets utformning. Jag är benägen att instämma i detta 

påstående. Det har varit en målsättning att etersträva neutralitet kring 

kapitalplaceringsalternativ. Då det i denna uppsats framgår att det råder neutralitetsbrister 

anser jag inte att den primära målsättningen är full neutralitet. Det är självklart att det råder 

neutralitetsbriser när vinsterna inte beskattas i samma inkomstslag (när inkomstslagen inte har 

samma skattesats), att ägande via kapitalförsäkring eller pensionssparkonto inte belastas med 

kapitalskatt samt att ett investmentbolag inte beskattas för hela kapitalvinsten.   
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Bilaga 2 – Fonder i börsportföljen 
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Bilaga 3 – Äga värdepapper direkt  
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Bilaga 4 – Äga värdepapper via kapitalförsäkring eller pensionssparkonto 
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Bilaga 5 – AB förvaltar värdepapper
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Bilaga 6 – AB bedriver handel med värdepapper
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Bilaga 7 – Investmentbolag 

 


