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Summary 
SKV has a long held the view that owners of closely held companies should 
be taxed for the benefit outline the rights of the non-operating property, 
regardless of actual use. As regards the operating assets of closely held 
companies believe SKV to such property as a general rule should only 
benefit is taxed in cases where actual use took place. In cases where the 
operating assets in different ways might be to a partner in the outline view 
SKV that it can be assumed to be a certain presumption that property of this 
kind are used on private property not used in current operations. 
 
Since the benefit is taxed by reference to general rules on preferential 
taxation, it is mainly the interpretation of statements in the propositions 
1993/94: 90, 1999/2000: 15 and legal practices that are crucial for the 
interpretation of the legal situation. 
 
In some cases, SKV running legal case with the notion that an owner or an 
employee who has continued right to use the vacation home or other "more 
expensive property" shall be taxable benefit regardless of actual usage. For 
example, SKV, Case No. 2903-05 and 2962-2963-06 tried to favor taxing 
entities on the basis of only the outline right in spite of the property in 
question was to be regarded as operating assets. In those cases, there is thus 
reason to believe that SKV does not interpret its own guidelines on the 
proper way. 
 
The common denominator in the right case study referenced cases are 
mainly that the courts do not believe that RAW 2002 ref 53 can be applied 
to situations in individual cases, although the facts are not entirely 
different. It appears that lower courts do not consider a personal income tax 
based only upon the right disposition to be reasonable. Furthermore, it 
appears that courts consider, unlike SKV, that if "more expensive property" 
acquired in a close company and the property is to be regarded as business 
assets, so there is no presumption in favor of taxation on the basis of right of 
disposal. 
 
The thesis has also held regarding the burden of proof and valuation of a 
preferential market in cases regarding taxation.  
 
A number of rulings by the Supreme Administrative Court has resulted in a 
greater burden of proof on the taxpayer in cases regarding taxation. Supreme 
Administrative Court has extended the application of the presumption of a 
reversed burden of proof to apply not only to company cars such as the 
RAW 2001 ref 22, but also assets that can be considered well suited for 
private use. Reverse burden of proof has also been applied to the issue of 
operating funds for transportation to a presumption of a company car. 
 
The burden of proof regard, it thus came to be increasingly called upon the 
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taxpayer to the community then he should be able to show the 
circumstances that make it likely that he was not utilized in different ways a 
property which he has had the right to use. 
 
In the case of a benefit to be valued at a market value of the tax referred to 
market value as a starting point, the price of the taxpayer in the community 
had to pay if he purchased the property or service on the open market. 
 
Although the main principle should be applicable in most cases it appears to 
be waived if there are "special circumstances" of the case. In addition to the 
situations described in the paper referenced objectives, it is difficult to 
speculate on the meaning of "special circumstances" and in what other 
situations, the factor can be applied, it appears that what is to be regarded as 
"special circumstances" based on subjective interpretation of the facts of 
individual cases. 
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Sammanfattning 
SKV har sedan en lång tid tillbaka varit av uppfattningen att ägare till 
fåmansföretag ska förmånsbeskattas för dispositionsrätten till 
rörelsefrämmande egendom oavsett faktiskt nyttjande. När det gäller 
rörelsetillgångar i fåmansföretag anser SKV att sådan egendom som 
huvudregel endast ska förmånsbeskattas i de fall där faktiskt nyttjande ägt 
rum. I de fall där rörelsetillgångar på olika sätt kan tänkas stå till en 
delägares disposition anser SKV att det kan antas finnas en viss presumtion 
för att egendom av detta slag nyttjas privat om inte egendomen används 
löpande i verksamheten. 
 
Då förmånsbeskattningen sker utifrån allmänna regler på 
förmånsbeskattningsområdet är det framförallt tolkningen av uttalanden i 
propositionerna 1993/94:90 och 1999/2000:15 samt rättspraxis på området 
som är avgörande för tolkning av rättsläget. 
 
I vissa fall har SKV drivit rättsfall med uppfattningen att en delägare eller 
en anställd som har fortlöpande dispositionsrätt till fritidshus eller annan 
”dyrare egendom” ska förmånsbeskattas oavsett det faktiska utnyttjandet. 
Exempelvis har SKV i mål nr 2903-05 och 2962-2963-06 försökt att 
förmånsbeskatta subjekt på grundval av enbart dispositionsrätten trots att 
egendomen ifråga var att anse såsom rörelsetillgångar. I dessa mål finns det 
därför anledning att anta att SKV inte tolkar sina egna riktlinjer på ett 
korrekt sätt. 
 
Gemensamt för de i rättfallstudien refererade målen är framförallt att 
domstolarna inte anser att RÅ 2002 ref 53 går att tillämpa på situationerna i 
de enskilda målen, trots att sakomständigheterna inte är helt olika. Det 
framstår som att underinstanserna inte anser att en förmånsbeskattning 
grundad enbart på dispositionsrätten verkar rimlig. Vidare verkar det som att 
domstolarna anser, till skillnad från SKV, att om ”dyrare egendom” 
anskaffats i ett fåmansföretag och denna egendom är att anse såsom 
rörelsetillgång, så finns ingen presumtion för förmånsbeskattning på 
grundval av dispositionsrätten.  
 
I examensarbetet har även rättspraxis rörande bevisbördan och värdering av 
en förmåns marknadsvärde i taxeringsmål behandlats.  
 
Ett antal avgöranden från HFD har resulterat i en mer omfattande 
bevisbörda för den skatteskyldige i taxeringsmål. HFD har vidgat 
tillämpningen av presumtionen om omvänd bevisbörda till att inte enbart 
gälla bilförmåner såsom i RÅ 2001 ref 22, utan även tillgångar som kan 
anses lämpa sig väl för privat användning. Omvänd bevisbörda har även 
ansetts gälla vid frågan om driftsmedel för transport vid en presumtion om 
bilförmån. 
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I bevisbördehänseende har det därmed kommit att ställas allt större krav på 
att den skatteskyldige gentemot det allmänna ska kunna visa på 
omständigheter som gör det sannolikt att inte han på olika sätt nyttjat en 
egendom som han har haft dispositionsrätt till. 
 
Ifråga om hur en förmån ska värderas till ett marknadsvärde vid taxering 
avses marknadsvärdet som utgångspunkt vara det pris som den 
skatteskyldige på orten fått betala om han själv anskaffat egendomen eller 
tjänsten på den öppna marknaden. 
 
Även om huvudprincipen torde vara tillämplig i de flesta fall verkar den 
kunna frångås om det finns ”speciella omständigheter” i det enskilda fallet. 
Utöver de situationer som är beskrivna i de i uppsatsen refererade målen är 
det svårt att spekulera i innebörden av ”speciella omständigheter” och i 
vilka andra situationer rekvisitet kan vara tillämpligt framstår det som att 
vad som är att anse såsom ”speciell omständigheter” grundar sig på en 
subjektiv tolkning av omständigheterna i de enskilda målen. 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för och analysera 
rättsutvecklingen på förmånsbeskattningsområdet för fåmansföretag med 
utgångspunkt i HFD praxis på området.  
 
Uppsatsen syftar framförallt till att behandla rättsutvecklingen rörande 
förmånsbeskattning av så kallad ”dyrare egendom” i fåmansföretag. Även 
frågor rörande bevisbördan i taxeringsmål och värdering av en förmåns 
marknadsvärde vid taxering kommer att behandlas i uppsatsen. 

1.2 Metod och material 

Jag har under arbetets gång använt mig av den rättsdogmatiska metodenen 
samt använt mig av de rättskällor som jag upplevt relevanta samt beaktat 
dess inbördes hierarki. 
 
I övervägande del har jag använt mig av förarbeten och rättsfall för att 
besvara de frågor som behandlas i uppsatsen då rättsutvecklingen 
framförallt har skett genom praxis på området. I uppsatsen har jag även 
studerat ett antal rättsfall från underinstanserna försöka få en mer 
omfattande bild av rättsutvecklingen på området.  
 
De refererade domarna från KamR är bara ett axplock av alla de fall som 
årligen avgörs i domstolarna och prejudikatvärdet på 
underinstansavgöranden begränsat men jag anser att målen kan vara talande 
för den aktuella rättsutvecklingen på området, då många skatteskyldiga inte 
har de ekonomiska resurser som krävs för att driva mål upp till högsta 
instans. 

1.3 Disposition 

Inledningsvis i kap 2 beskriver jag kort bakgrunden till de särskilda reglerna 
för fåmansföretagen för att sedan i kap 3 och 4 framställa det allmänna 
rättsläget.  
 
I kap 5 redogör jag för rättsutvecklingen rörande beskattning av så kallad 
”dyrare egendom” i fåmansföretag. I kap 6 tar jag upp frågan om 
bevisbördan i taxeringsmål för att sedan i kap 7 redogöra för 
rättsutvecklingen för värderingen av en förmåns marknadsvärde.  
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Därefter analyseras ett antal underinstansdomar från KamR i kap 8. 
Avslutningsvis presenterar jag min analys i kap 9 där jag ämnar att besvara 
uppsatsens frågeställningar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Särskilda skatteregler för 
fåmansföretag 

Då aktieägaren till ett fåmansföretag ofta är både anställd, avtalspartner och 
ägare kan detta resultera i olika sorters skattemässiga problem. Gränsen 
mellan företagets rättshandlingar och ägarens rättshandlingar kan ibland 
vara svåra att identifiera då det bestämmande inflytandet i ett fåmansföretag 
ofta innehas av en eller ett fåtal ägare, som ofta i praktiken är att likna vid 
en ekonomisk enhet. Den grundläggande problematiken har sin 
utgångspunkt i avsaknaden av ett reellt tvåpartsförhållande mellan företaget 
och ägaren. Då bolagsformen möjliggör självkontrahering finns det en 
möjlighet för att ägaren i ett fåmansföretag utnyttjar denna situation för att i 
olika situationer minska sin skattebörda. Detta kan exempelvis ske genom 
att ägaren på olika sätt överför medel från företaget genom förmånliga 
villkor under marknadspris eller att ägaren på andra sätt tillgodogör sig 
medel från bolaget i förtäckt form så att den totala skatteeffekten minimeras. 
 
Vidare iklär sig ägaren i ett fåmansföretag ofta två roller då han i företaget 
både kan vara verksam som ägare och som anställd. Detta kan medföra att 
ägaren försöker att utnyttja valmöjligheten mellan utdelning av kapital och 
lön av tjänst för att uppnå en minskad skattebörda då han tillsammans med 
företaget i realiteten ofta är att anse såsom en ekonomisk enhet.1

 
  

Lagstiftaren har sedan en lång tid tillbaka försökt att förhindra ett otillbörligt 
utnyttjande av skattereglerna i fåmansföretag genom lagstiftning av 
varierande karaktär för fåmansföretag.2 Motiven till särregleringen av 
fåmansföretag har främst motiverats utav neutralitetsskäl, då 
anställningsformen i annat fall hade varit mindre skattemässigt fördelaktig 
än företagsformen.3

 
 

De huvudsakliga reglera om fåmansföretag finns i 56 och 57 kap IL. Ett 
aktiebolag eller en ekonomisk förening är att anse såsom ett fåmansföretag 
om fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % av 
rösterna för samtliga andelar i företaget (56:2§ 1st IL).   
 
Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening är även att anse såsom ett 
fåmansföretag om företaget är uppdelat på verksamheter som är oberoende 
av varandra och där en fysisk person har den faktiska bestämmanderätten 
över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat 
(56:2§ 2st IL). 

                                                
1 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 16. 
2 Se exempelvis SOU 1975:86, 1989:2 och prop. 1975/76:79, 1989/90:110, 1990/91:54.   
3Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 116.  
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Att beakta i sammanhanget är att fåmansföretag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad alternativt är ett privatbostadsföretag inte är 
att anses såsom ett fåmansföretag (56:3§ IL).  
 
I 57 kap IL finns bestämmelser som främst reglerar förhållandet mellan 
beskattning av tjänste- och kapitalinkomst i fåmansföretag. Den 
huvudsakliga anledningen till denna reglering har varit att lagstiftaren har 
velat styra huruvida en delägare tar ut ersättning i form av utdelning eller 
lön.4

 

 Lagstiftaren ställer i 57 kap IL upp ett antal olika kriterier rörande 
huruvida en delägare ska anses varit verksam fåmansföretaget eller inte samt 
olika gränsbelopp för uttag av utdelning och lön. 

För att en delägare i ett fåmansföretag ska kunna ta emot utdelning enligt 57 
kap 20-22§§ IL måste hans andel anses vara kvalificerad. En andel i ett 
fåmansföretag anses som kvalificerad om andelsägaren eller någon 
närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående 
beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett 
annat fåmansföretag som bedriver samma eller en likartad verksamhet 
(57:4§ 1st IL).  
 
Kvalifikationskravet anses även uppfyllt om företaget, direkt eller indirekt, 
ägt andelar i ett annat fåmansföretag där verksamhet har bedrivits av 
andelsägaren eller någon närstående till honom varit verksam i betydande 
omfattning (57:4 2st IL).    
 

2.2 Avskaffandet av särregleringen 

På mitten på 1970-talet infördes olika sorters stoppregler på fåmansföretags 
området vars syfte, enlig lagstiftaren, var att förhindra oönskade 
transaktioner vilka hade sin grund i det bristande två partsförhållandet i 
fåmansföretag.5 På senare delen av 1990-talet riktades allt mer kritik mot 
dessa stoppregler då det bland annat ansågs att dessa regler vara 
komplicerade, säregna i förhållande till lagstiftningen i övrigt samt 
misstänkliggörande mot fåmansföretag.6

 
   

I och med inkomståret 2000 avskaffades de flesta av stoppreglerna. De skäl 
som framfördes var att skattesystemet som helhet ska vara neutralt och att 
skattereglerna i så stor utsträckning som möjligt ska vara generella. Att 
skapa neutralitet mellan de olika företagsformerna och avskaffa 
särlagstiftningen för fåmansföretagen upplevdes därför såsom angeläget.  
 
Det ansågs även viktigt att skattereglerna på fåmansföretags området var så 
enkelt utformande som möjligt, vilket inte stoppreglerna ansågs varit. Ett 

                                                
4 Se Prop. 1989/90:110. 
5 Se exempelvis Prop. 1975/76:79. 
6 Dir 1997:70 s. 3. 
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resultat av en tillämpning av allmänna beskattningsregler tillskillnad från 
stoppreglerna möjliggör avdrag för en eventuell förmån såsom en 
lönekostnad om den ska beskattas i inkomstlaget tjänst, samtidigt som 
sociala avgifter ska betalas.7

                                                
7 Prop. 1999/2000:15 s. 34. 

   



 12 

3 Allmänna regler 

3.1 Generella principer 

I och med att de så kallade ”stoppreglerna” togs bort år 2000 försvann de 
mer konkreta fåmansföretagsreglerna rörande förtäckta förmåner. Frågan 
om beskattning avseende värdeöverföring från ett bolag till en ägare ska 
numera prövas enligt allmänna regler. De grundläggande bestämmelserna 
för beskattning av förmåner finns i 11 kap1§ IL som tar sikte på inkomst av 
tjänst samt 42 kap IL som tar sikte på utdelning. Av 11:1§ Il följer att: 
 
”Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som 
erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i detta kapitel 
eller i 8 kap”  
 
Vidare ska förmåner i annat än pengar värderas till marknadsvärdet enligt 
61 kap 2§ 1st IL. Bestämmelserna kring utdelningsinkomster är inte lika 
detaljerad i 42 kap IL som den är rörande tjänsteinkomster. I övrigt får 
vägledning rörande beskattning av förtäckta förmåner hittas i praxis. 
 
En grundläggande förutsättning för beskattning av förtäckta förmåner är att 
en överföring av någon form ägt rum där ekonomiskt värde har lämnat 
företaget. Detta kan ske genom en mängd olika slags transaktioner men 
exempelvis kan det handla om att företaget säljer egendom till underpris 
eller köper egendom till överpris. Vid bedömningen om huruvida en 
lagstridig transaktion har ägt rum jämförs den aktuella transaktionen med 
vad som kan anses vara affärsmässigt riktigt. Rent civilrättsligt lämnar inte 
något värde företaget om ersättning mottages av samma värde som det 
bokförda värdet, oavsett det faktiska marknadsvärdet.8 Skatterättsligt tas 
däremot hänsyn till det faktiska marknadsvärdet, då bolaget avhänger sig 
möjligheten till en affärsmässig vinst.9

  
    

Vidare förutsätter förmånsbeskattning att ett subjekt utanför bolaget åtnjuter 
eller disponerar den aktuella förmånen. Enbart dispositionsrätten till en 
förmån kan i vissa fall beskattas som enligt praxis10 vilket är omdiskuterat i 
doktrinen.11

 
  

Förmånen ska även ha sin grund i delägarskapet i ett bolag men en förmån 
kan även utgå från en annan juridisk person såsom exempelvis ett 
dotterbolag till det bolag som personen i fråga är delägare i.  

                                                
8 Se exempelvis NJA 1995 s. 742 samt 17 kap ABL. 
9 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 117. 
10 Se HFD 2002 ref 54. 
11 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 118 - Mats anser att kravet på 
åtnjutande av förmånen är principiellt viktigt, samt att enbart möjligheten till att erhålla en 
förmån eller en dispositionsrätt inte som huvudregel borde vara tillräckligt för beskattning. 
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En skatteskyldig kan inte undvika beskattning genom att överlåta 
beskattningsbara medel till annan fysisk person för beskattning hos denne. 
Enligt subjektsprincipen ska den som på grund av sin ställning förfogar över 
en förmån beskattas för denna, oavsett om personen ifråga konkret åtnjuter 
förmånen ifråga.  
 
En förutsättning för subjektsprincipens tillämplighet är att det går att visa att 
förmånen har sin grund i antingen ett anställnings- eller ett 
delägarförhållande. En inkomsts skattepliktiga karaktär förändras inte heller 
genom att en skatteskyldig överlåter sin inkomst till en annan skatteskyldig, 
då inkomsten fortfarande är skattepliktig hos överlåtaren.12

3.2 Skattesubjekt 
 

En stor del av den praxis som finns på området rörande vem som är att anse 
såsom skattesubjekt vid förmånsbeskattning utgår huvudsakligen från ett 
delägarförhållande, där ägaren själv eller personer i dennes närhet varit 
mottagit en förmån.13 I många situationer har anställningsförhållandet legat 
till grund för beskattning av förtäckta förmåner då förmånsgivaren indirekt 
eller direkt gynnats av förmånen.14

 
 

Enligt Tjernberg kan rättsläget beskrivas såsom att en beskattning av en 
förmån kan ske från den punkt då förmånen kan härledas till ett 
anställnings- eller ett ägarförhållande oavsett vilket subjekt som är 
mottagare av förmånen.15 Detta samband kan enligt Tjernberg i vissa fall 
vara svårt att bevisa16

 
 men det påverkar dock inte rättsläget.  

 

                                                
12 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s.118. 
13 Se exempelvis RÅ 1944 not 1196, RÅ 1943 not 3, RÅ 1955 not 986. 
14 Se RÅ84 1:40, RÅ 1988 ref 30 II, RÅ 1989 ref 57. 
15 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s.122. 
16 Se RÅ 1996 not 54 och 55. 
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4 Beskattning av förtäckta 
förmåner 

4.1 Beskattning av förmånstagaren och 
förmånsgivaren i FÅAB 

 
Lagstiftaren har infört särskilda regler för fåmansföretag i allt större 
omfattning sedan mitten på 1970-talet. Reglernas huvudsyfte har varit att på 
olika sätt förhindra skatteplanering som exempelvis resulterar i att ett 
fåmansföretag för över sina vinster till ägarna på ett enligt lagstiftaren icke 
önskvärt sätt. Fåmansföretagsreglerna har samlats i 56-57 och 60 kap IL och 
syftar framförallt till att reglera två olika situationer.  
 
Inkomstuppdelningen mellan närstående i fåmansföretag regleras för att 
förhindra att intäkterna från ett fåmansföretag inte fördelas på ett icke 
önskvärt sätt. Lagstiftarens intention är att uttaget av inkomst ska återspegla 
arbets- eller kapitalinsatsen som vederbörande gjort i det aktuella bolaget 
samt att skapa neutralitet mellan olika företagsformers inkomstfördelning 
avseende närstående.17

 

 Vidare finns det efter skattereformen i början på 
1990-talet regler som behandlar utdelning och kapitalvinster på aktier för 
s.k. aktiva ägare.  

Reglerna infördes för att förhindra att den skatteskyldige överförde vad som 
egentligen var en arbetsinkomst till en kapitalinkomst. Reglerna i 57 kap 
kom att reglera hur stor del av inkomsten som en aktiv aktieägare i ett 
fåmansföretag fick ta ut till beskattning som utdelning eller såsom lön.18

  
  

4.1.1 Inkomst av tjänst 
I 10-12 kap Il regleras huvuddelen av de inkomster som en skatteskyldig 
genererar som en följd av sina arbetsinsatser såsom arbetstagare i en eller en 
annan form. I inkomstslaget tjänst ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, 
pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst 
tas upp som intäkt om inte annat uppges (11:1§ IL). 
 
Huvudregeln är därmed att i stort sätt alla förmåner som en anställd erhåller 
som en följd av sin anställning är skattepliktigt och därmed ska värderas till 
dess marknadsvärde.19

 
 

                                                
17 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 415. 
18 Ibid. s. 416. 
19 Ibid. s. 119. 
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Det finns vissa i fall svårigheter att definiera vad som är att anse såsom 
inkomst av tjänst eller näringsverksamhet.20

 

 I regel är det 
självständighetsrekvisitet (13:1§ IL) som ger upphov till vissa 
gränsdragningsproblem, då självständig näringsverksamhet ska hänföras till 
inkomstlaget näringsverksamhet och i annat fall till inkomstlaget tjänst.  

Generellt avgörs frågan om självständighetsrekvisitet av en 
helhetsbedömning av uppdragets längd, antal uppdragsgivare, om 
uppdragsgivaren har specialkompetens i förhållande till arbetsgivaren etc.21

 
 

4.1.2 Inkomst av kapital 
Till inkomstlaget kapital ska tillgångar såsom exempelvis aktieutdelningar 
och kapitalvinst vid avyttring upptas till beskattning (41:1§ IL). Inkomst av 
kapital är föremål för en proportionell statlig inkomstskatt vilket resulterar i 
att den skatt som en inkomst genererar i inkomstlaget är oberoende av 
inkomstens storlek.22

 
 

För de delägare i ett fåmansföretag som är verksamma i betydande 
omfattning är reglerna i 57 kap tillämpliga och reglerar en övre gräns för 
kapitalavkastning samt ett gränsbelopp för utdelning på kvalificerade aktier. 
 
Enligt huvudregeln behandlas utdelning eller kapitalvinst som en 
kapitalinkomst förutsatt att utdelningen håller sig inom ramen för 
gränsbeloppet. Överskrider en del av utdelningen eller kapitalvinsten 
gränsbeloppet beskattas denna del istället i inkomstlaget tjänst (57 kap IL).   
 

4.1.3 Uttagsbeskattning 
Om uttag eller utskiftning av tillgångar sker och dessa kan härledas till 
företagets näringsverksamhet kan reglerna om uttagsbeskattning aktualiseras 
(22 kap IL). Detta gäller även förmåner som klassificerats såsom förtäckt 
utdelning då det i det i sådana fall har skett ett uttag ur 
näringsverksamheten. 
 
Tillgodogör sig den skatteskyldige tillgångar från näringsverksamheten för 
privat bruk eller att han för över dem till en annan näringsverksamhet är det 
att anse såsom ett uttag (22:2§ IL). Uttag föreligger också om den 
skatteskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot en ersättning 
som understiger dess marknadsvärde utan att detta är affärsmässigt 
motiverat (22:3§ IL).  
 
Ett sådant uttag ur näringsverksamheten ska betraktas som att tillgången 
hade avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (22:7§ IL). 
                                                
20 Se exempelvis RÅ 1960 ref 43, Rå 2001 ref 25. 
21 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 123. 
22 Ibid. s. 58. 
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Vid sidan av de undantag som finns i 22:9-13§§ IL kan 
underprisöverlåtelser undantas från beskattning om de uppfyller rekvisiten i 
23 kap IL. 
 
23 kap IL skapar en möjlighet att undvika uttagsbeskattning förutsatt att den 
är ”kvalificerad” enligt 23 kap terminologi men utdelning kan även undgå 
beskattning enligt reglerna i 24 kap IL rörande räntor och utdelningar i 
inkomstlaget näringsverksamhet. En kvalificerad underprisöverlåtelse 
resulterar i att en obeskattad tillgång överförs till förvärvaren av tillgången. 
Vid en eventuell avyttring av den tillgången beskattas förvärvaren enligt 
kontinuitetsprincipen. 23

 
 

4.1.4 Fördelning mellan inkomstlaget tjänst och 
kapital 

Bestämmelserna kring fördelningen mellan inkomstslaget tjänst och kapital 
är konstruerade på ett schablonmässigt sätt. Lagstiftarens syfte med reglerna 
är att försöka förhindra ett otillbörligt utnyttjande av den mer fördelaktiga 
kapitalvinstbeskattningen i jämförelse med den för närvarande mindre 
fördelaktiga beskattningen i inkomstslaget tjänst. 24

 
 

En förutsättning för beskattning enligt 57 kapitlets regler är att företaget i 
fråga uppfyller den grundläggande definitionen för att anses såsom ett 
fåmansföretag (se 57:3§ och 56 kap IL). Vidare måste ägarna varit 
verksamma i betydande omfattning, vilket kräver att den skatteskyldige eller 
en närstående till honom under beskattningsåret, eller någon av de 
föregående 5 beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret på varit 
aktiv i företaget i en sådan omfattning som uppfyller verksamhetskravet.  
(57:4§ IL).25

 
 

För de företag där 57 kap IL är tillämpligt fastställer man det belopp som 
ska utgöra avkastning för den aktive aktieägaren genom gränsbeloppet som 
sedan beskattas såsom utdelning (57:10-12§§ IL). Överskjutande belopp 
anses vara inkomster som grundar sig i arbete och beskattas i enlighet med 
reglerna om inkomst av tjänst. Vidare åtskiljs erhållen utdelning och 
kapitalvinst vid aktieförsäljning och ett gränsbelopp ska räknas ut i båda 
situationerna.26

 
  

Beräkningen av årets gränsbelopp kan göras genom att tillgodoräkna sig ett 
schablonbelopp enligt förenklingsregeln (57:11§ IL) eller genom 
normalmetoden då skattebasen består av löneunderlag, kapitalunderlag och 
ett lönebaserat utrymme där en viss del läggs till grunden för årets 

                                                
23 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s.503. 
24 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 52. 
25 Se exempelvis även RÅ 2002 ref 21, 2004 ref 61 samt RÅ 1993 ref 99. 
26 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 426. 
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gränsbelopp.  Om det bakåt i tiden finns sparat utdelningsutrymme får detta 
belopp läggas till årets gränsbelopp (57:13§ IL) 
 
Schablonbeloppet motsvarar 2,5 IBB (127 500 kr för 2010) fördelas lika på 
andelarna i företaget. Detta belopp kan alltid läggas till grund för en 
kapitalinkomstbeskattad inkomst, oberoende av huruvida bara en viss del tas 
upp såsom utdelning eller sparas till ett senare år (57:11§ IL). 
 
Vid beräkning av utdelning enligt normalmetoden utgörs den första delen av 
årets gränsbelopp av det omkostnadsbelopp som skulle varit aktuell om en 
andel i företaget skulle avyttrats vid utdelningstillfället (44 kap IL se även 
57:26 IL). Den andra delen av årets gränsbelopp är företagets sammanlagda 
lönesumma där 25 % av löneunderlaget inräknas i gränsbeloppet (57:16-
19§§ IL). 
 
När det gäller kapitalvinstbeskattning i ett fåmansföretag tillämpas 57 kap 
IL tillsammans med reglerna i 48 kap parallellt med varandra. Om en 
skatteskyldig som uppfyller reglerna i 57 kap avyttrar andelar eller aktier i 
sitt företag beräknas först kapitalvinsten enligt 48 kap IL.27

4.2 Bilförmån 

 I ett andra steg 
delas den vinst som försäljningen eventuellt ger upp i en tjänstebeskattad 
och en kapitalinkomstbeskattad del enligt 57 kap IL terminologi (57:21-
35§§). 

Enligt 61 kap 5§ IL ska värdet av en bilförmån exklusive drivmedel för ett 
kalenderår beräknas till summan av en viss andel av prisbasbeloppet, ett 
ränte relaterat belopp och ett prisrelaterat belopp. I de fall då arbetsgivaren 
även står för driftmedel ska denna förmån beräknas till marknadsvärdet 
multiplicerat med 1,2 (61:10§ IL). Reglerna i 61 kap IL är generella och 
torde kunna tillämpas oberoende av huruvida det är aktuellt med att beskatta 
förmånen såsom lön eller utdelning.28

 
  

Enligt RÅ 2001 ref 22 är utgångspunkten för beskattning av förmån att den 
skatteskyldige åtnjutit bilförmånen för privat bruk i mer än ringa 
omfattning. HFD anför vidare i målet att omvänd bevisbörda bör gälla vid 
bedömning av huruvida en skatteskyldig ska beskattas för en bilförmån i ett 
fåmansföretag. Därmed kan det finnas det skäl att anta att det är tillräckligt 
för skatteverket att konstatera att den skatteskyldiga haft möjlighet att 
disponera en bilförmån för att myndigheten ska presumerat att förmånen har 
åtnjutits.29

 
   

Om den skatteskyldige kan styrka eller gör sannolikt, genom reseräkning 
eller annat tillförlitligt material, att denne bara använt bilen i tjänsten eller i 

                                                
27 Se RÅ 2005 ref 32 – Om en aktie är marknadsnoterad i försäljningen kan 
schablonmetoden användas enligt 48:15§. 
28 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 126. 
29 Ibid. s. 125. 
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ringa omfattning ska förmånen värderas till noll (61:11§ 2 st IL). I vissa fall 
kan även förmånen reduceras om den skatteskyldige kört minst 3000 mil i 
tjänsten under ett kalenderår (61:9§ IL). 
 

4.3 Bostadsförmån 

Enligt 2 kap 8§ IL är en fastighet som ägs av ett FÅAB alltid att betrakta 
såsom en näringsfastighet då företaget är en juridisk person. Då en fastighet 
är en tillgång ska företaget beskattas för detta och det medför även att en 
eventuell bostadsförmån ska beskattas. Om en fastighet upplåtits till en 
anställd delägare eller en till denne närstående ska betalning för bostaden 
ske på marknadsmässig grund.  
 
Upplåts en fastighet inte på marknadsmässiggrund ska som huvudregel 
exempelvis den anställde beskattas för bostadsförmån som är att betrakta 
som en löneförmån i inkomstslaget tjänst. Bostadsförmånen för den 
anställde resulterar sedan i att företaget ska uttagsbeskattas enligt 22 kap 
IL:s terminologi och avdrag medges sedan för lönekostnader för 
motsvarande belopp. Hyr ett företag ut en fastighet till en delägare som inte 
är anställd till ett pris under marknadsvärdet torde istället förtäckt utdelning 
vara för handen. 30

 
   

Enligt 61 kap 2§ 2st IL ska bostadsförmånen marknadsvärde värderas 
utifrån det pris som den skatteskyldige fått erlägga för en motsvarande 
bostad på orten. Vidare kan den skatteskyldige justera förmånsvärdet för 
bostadsförmånen om synnerliga skäl finns (61 kap 18§ IL).31

 
  

I RÅ 2002 ref 53 anför HFD att en åtskillnad ska göras beträffande 
bilförmån och bostadsförmån då inget krav på åtnjutande ska ställas på 
bostadsförmånen vid beräkning av förmånsvärdet vid bostadsförmån. Enbart 
dispositionsrätten ska enligt HFD varit tillräcklig för förmånsbeskattning 
och i vilken utsträckning en bostadsförmån faktiskt utnyttjats av den 
skatteskyldiga ansåg HFD sakna betydelse. Enligt HFD var det endast i de 
fall där den skatteskyldige kunde göra sannolikt att bostaden i fråga 
exempelvis var uthyrd som förmånsvärdet normalt kunde sättas ner. 
 

4.4 Värdeöverföring mellan fåmansföretag 
med gemensam ägarkrets 

Enligt subjektsprincipen kan en skatteskyldig beskattas på grund av 
dispositionsmöjligheten över en inkomst oavsett om inkomsten på olika sätt 
styrs över på ett annat skattesubjekt. Redan under tidigt 1990-tal yttrade 
HFD i RÅ 1992 ref 56 i sitt domslut att uttagsbeskattning kan bli aktuellt 

                                                
30 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 127. 
31 Se även 61 kap 19,20§§ IL. 
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om det finns anledning att anta att en transaktions verkliga innebörd varit att 
en aktieägare disponerat över ett belopp genom att styra det från ett 
aktiebolag till ett annat skattesubjekt.32

 
 

I Rå 2004 ref 1 yttrade HFD att en förmögenhetsöverföring som inte är att 
anse såsom affärsmässigt motiverad från ett företag till ett annat ska 
resultera i att det överförda värdet ska ses såsom utdelning till aktieägarna i 
det företaget som förmögenhetsöverföringen härrör sig ifrån, vilket i sin tur 
medför uttagsbeskattning om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse 
enligt 23 kap IL. 
 
Vidare ska förmånsbeskattning ske i de fall där en förmögenhetsöverföring 
sker till ett företag som inte är föremål för dubbelbeskattning enligt RÅ 
1987 ref 51. I detta förhandsbesked ville ägarna i ett aktiebolag överföra en 
fastighet från sitt företag till ett handelsbolag som de var delägare i.33

 
 

4.5 Överlåtelse mellan fåmansföretag och 
dess aktieägare 

Överlåtelser mellan fåmansföretag och aktieägare där marknadsmässiga 
priser sätts ur spel kan enligt allmänna regler i de flesta fall beskattas, dock 
med undantag om en överlåtelse uppfyller de villkor som ställs upp i 23 kap 
IL om underprisöverlåtelser.34

 
  

Om ett företag överlåter egendom till en fysisk person kräver 23 kap 16§ IL 
att den fysiska personen bedriver näringsverksamhet och att företaget 
överlåter hela verksamheten eller en verksamhetsgren för transaktionen ska 
klassificeras såsom en underprisöverlåtelse (23:17§ IL). Något krav på 
ägarsamband krävs inte enligt 23 kap IL. Är rekvisiten för 
underprisöverlåtelse uppfylldt enligt 23 kap IL terminologi tillämpas detta 
oavsett om den fysiska personen är delägare eller närstående till ägare i det 
överlåtande företaget. 
 
Om en överlåtelse inte omfattar minst en verksamhetsgren eller om det 
subjekt som mottar överlåtelsen inte bedriver näringsverksamhet ska 
uttagsbeskattning ske enligt 22 kap IL. En förtäckt förmån kan anse vara för 
handen om det sker någon form av förmögenhetsöverföring från företaget. 
Det kan exempelvis handla om att ett företag köper in tillgångar till överpris 
och sedan säljer tillgångar till underpris.35

 
  

Vidare spelar det ingen roll för beskattningen huruvida förmånen tagits 
emot av företaget eller av arbetsgivaren. Däremot förutsätter beskattningen 

                                                
32 HFD samlade bedömning i fallet resulterade dock inte i en fällande dom då HFD inte 
ansåg att det fanns en tillräcklig grund för uttagsbeskattning.  
33 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 136. 
34 Se exempelvis 23 kap 14-24§§ IL. 
35 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 131.  
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att det föreligger en intressegemenskap mellan företaget och förmånsgivaren 
eller i annat fall att företaget på andra sätt medverkat till förmånen. Är 
avtalsvillkoren marknadsmässiga vid överlåtelse mellan fåmansföretag och 
aktieägare finns det ingen grund för beskattning enligt allmänna regler.36

 
 

 
    
 
 

                                                
36 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 132. 
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5 Faktiskt nyttjande eller 
dispositionsrätt 

5.1 Allmänt 

En följd utav tvåpartsförhållandet i fåmansföretag är att det kan tänkas 
uppstå situationer som kan föranleda SKV att misstänka att ägaren eller den 
anställde i företaget privat använder företagets tillgångar alternativt att 
företaget bekostar dennes privata utgifter. Frågan är huruvida det är 
tillräckligt att en aktieägare eller en anställd ren teoretiskt haft möjlighet att 
såsom enskilda subjekt att utnyttja förmånen eller förutsätter en beskattning 
att de rent faktiskt utnyttjat eller förflyttat förmånen till tredjeman?37

 
 

En annan återkommande frågeställning är hur skatteskyldiga som privat kan 
anses ha möjlighet att disponera och eventuellt privat faktiskt nyttja mer 
dyrare egendom som anskaffats utav sitt fåmansföretag ska beskattas. 
Gränsdragningen mellan hur man skatterättsligt ska bedöma egendom som 
anskaffats för näringsverksamheten men som även kan antas brukas privat 
är inte helt glasklar.   
 
Lagstiftaren har på rättsområdet endast stiftat övergripande bestämmelser 
rörande beskattning av förmåner och i många fall är det svårt att utreda eller 
bevisa i vilken omfattning en tillgång nyttjats eller inte nyttjats i den privata 
sfären. Enligt SKV ska förarbetsuttalanden och rättspraxis tolkas så att 
beskattning inte enbart ska ske utifrån ett faktiskt nyttjande utan även 
möjligheten till nyttjande ska beskattas i vissa fall. SKV inställning är att det 
finns svårigheter med tillämpningen av den rättspraxis som finns att tillgå på 
området och att detta resulterar i att det kan vara svårt att förutse 
beskattningskonsekvenserna för exempelvis en delägare i ett fåmansföretag 
när en viss typ av egendom anskaffas.38

        
   

I propositionen 1993/94:90 diskuteras hur man ska bedöma skillnaden vid 
beskattning av en förmån som ”tillhandahållits” eller ”åtnjutits”. Regeringen 
anförde på sid 82 i propositionen att: 
 
”Det finns alltså inte en klar för alla gemensam tidpunkt för skattepliktens inträdande för 
naturaförmåner. Beskattning torde i vissa fall ske när förmånens adressat på något sätt får 
inflytande över bestämmanderätten över förmånens användning eller utnyttjande och i 
andra fall först vid det faktiska utnyttjandet eller användandet av förmånen.” 
       
I och med det anförda i propositionen finns det anledning att anta att större 
krav på att en förmån ska ha utnyttjats uppställdes för att en beskattning 
skulle kunna vara möjlig.  

                                                
37 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 123. 
38 Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 1. 
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Vidare yttrade regeringen i Proposition 1999/2000:15 på sid 58 vad de 
eventuella följderna av ett slopande av de så kallade stoppreglerna skulle 
kunna innebära för förmånsbeskattningen av mer dyrbarare egendom: 
 
”Att skatteuttaget vid tillämpning av stoppregeln kan bli större än vid tillämpning av de 
allmänna reglerna framgår tydligast om anskaffningen avser dyrbara tillgångar med lång 
livslängd, exempelvis fastigheter, fartyg eller konst. Tillämpas stoppregeln beskattas 
företagsledaren för ett belopp motsvarande hela anskaffningspriset medan en tillämpning av 
de allmänna reglerna leder till beskattning bara av ett till dispositionsrätten kopplat 
förmånsvärde.” 

5.2 Rörelsefrämmande egendom  

Huvudregeln när det gäller egendom som övervägande används i 
näringsverksamheten oavsett om det handlar om uthyrning av båtar, bilar 
eller fritidsstugor är att den inte ska förmånsbeskattas enbart utifrån en 
möjlighet att disponera egendomen. En förutsättning för detta enligt RSV är 
att egendomen kontinuerligt används eller hyrs ut, och i dessa fall beskattas 
endast det eventuella faktiska nyttjandet av egendomen. Vid en eventuell 
värdering av förmånsvärdet ska hyrespriset för motsvarande period ligga till 
grunden för beskattningen.39

 
  

I vissa fall anskaffar ett företag enligt SKV egendom som initialt är 
rörelsetillgång men sedan på grund av olika omständigheter inte används i 
den löpande verksamheten i den omfattning som det från början var tänkt 
samtidigt som ägaren haft dispositionsrätt till egendomen. Denna situation 
är inte helt ovanlig vid relativt nystartade företag. SKV anser det i vissa fall 
kan antas att egendomen anskaffats av företaget, eller av ett annat företag 
inom en koncern, främst för delägarens privata bruk. För att sedan kunna 
motivera företagets anskaffning av egendomen har sedan i vissa fall 
egendomen hyrts ut i mindre omfattning. 
 
I dessa fall anser SKV att företaget i fråga måste skildra bakgrunden till 
anskaffningen av den aktuella egendomen och på vilket sätt egendomen är 
tänkt att användas i den dagliga verksamheten. Företaget ska i vissa lägen 
kunna visa beräkningar som beskriver i hur stor utsträckning egendomen 
exempelvis är tänkt att bli uthyrd och utifrån vilka kriterier prissättningen 
utgår ifrån. För att företaget ska undgå att bli föremål för exempelvis 
förmånsbeskattning måste man kunna visa att uthyrningen över tiden ska 
antas leda till ett överskott.40

 
 

Vidare framhåller SKV att företaget ska kunna visa vilka avvägningar och 
åtgärder som man vidtagit innan anskaffandet av egendomen. Det kan röra 
sig om anskaffning av tillstånd, marknadsundersökningar, försäkringar eller 
annan speciell egendom som möjliggör exempelvis en uthyrning, det kan 

                                                
39 Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 4. 
40 Ibid. s. 4. 
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även handla om en avvägning mellan annonsering och prissättning ska ha 
gjort för att möjliggöra lönsamhet i företaget för den anskaffade egendomen.  
 
I den omfattning företaget inte kan göra det sannolikt att egendomen 
anskaffats på grund av affärsmässiga skäl utifrån företagets verksamhet bör 
egendomen enligt SKV normalt anses vara anskaffad för privat bruk.41

 
 

SKV har i ett antal rättsfall drivit frågan att oavsett om egendomen är att 
anse såsom rörelsefrämjande eller inte för företaget så ska exempelvis 
ägaren beskattas för bilförmån enbart på grunden att han haft möjlighet att 
disponera fordonet. 
 
I RÅ 1992 not 191 hade ägaren till ett fåmansföretag möjlighet att disponera 
en lätt lastbil som företaget ägde, fordonet var dessutom parkerat i ett garage 
i närheten av personens bostad. SKV ville påföra beskattning av bilförmån 
trots att det i fallet var ostridigt att fordonet inte hade kunnat användas för 
privat bruk men HFD anförde i fallet att: 
 
”enbart den omständigheten att ställningen som delägare i det bilägande fåmansföretaget 
innebär en faktisk möjlighet att privat använda bilen inte utgör grund för bedömningen att 
bilförmån utgått”. 
 
I RÅ 2001 ref 22 hade en delägare i ett kommanditbolag och en 
företagsledare i ett fåmansföretag haft möjlighet att för privat bruk använda 
en bil som ägdes och användes i verksamheten i företaget. HFD fastslog att 
för beskattning av bilförmån fodras det att omfattningen av privatkörningen 
måste ägt rum i större utsträckning än i ringa omfattning. HFD anförde i 
domen:   
 
”De nu berörda bestämmelserna får anses innebära att en näringsidkare skall beskattas för 
bilförmån endast under förutsättning att den till näringsverksamheten hörande bilen har 
använts för privat bruk. Redan möjligheten att disponera bilen för ett sådant ändamål 
grundar således inte skatteplikt. För att uttagsbeskattning skall utlösas fordras dessutom att 
privatkörningen har varit av mer än ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att 
privatkörning har ägt rum endast vid ett fåtal tillfällen under året och omfattat en 
sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.” 
 
Frågan är nu i vilka fall exempelvis en företagsledare ska förmånsbeskattas 
på grundval av dispositionsrätten eller det faktiska nyttjandet av egendom 
anskaffad av företaget, avgörande för denna fråga är huruvida egendomen är 
att anse såsom rörelsefrämjande eller inte. I proposition 1999/2000:15 på sid 
55 kommenterar regeringen den före detta stoppregelns tillämplighet: 
 
”För beskattning krävs enligt regeln att egendomen skall vara anskaffad 
uteslutande eller så gott som uteslutande för privat bruk. Innebörden av 
detta har inte närmare definierats i lagtexten. I prop. 1975/76:79 s. 87 anförs följande. "Det 
är givet att det inte går att dra någon skarp gräns mellan egendom, som är eller kan antas bli 
till nytta för ett företags verksamhet, och annan egendom. I fråga om egendom som inte har 
direkt samband med förvärvsverksamheten bör i synnerhet om egendomen normalt sett 
räknas till personligt lösöre taxeringsmyndigheterna inta en restriktiv hållning.” 

                                                
41 Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 4. 
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Av propositionen framgår att den föregående stoppregelns tillämplighet 
förutsatte att egendomen skulle vara anskaffad uteslutande för privat 
bruk samt egendom som inte har ett direkt samband med för 
verksamheten i företaget för att beskattning skulle kunna vara möjlig. 
 
Regeringen anför vidare i proposition 1999/2000:15 på sid 58 att: 
 
”Skälen för regeringens förslag: Syftet med stoppregeln i punkt 14 
första stycket av anvisningarna till 32 § KL torde i första hand vara att 
genom inkomstbeskattning få fåmansföretag att avstå från förvärv av egendom som inte 
behövs i företagets verksamhet. Att skatteuttaget vid 
tillämpning av stoppregeln kan bli större än vid tillämpning av de allmänna reglerna 
framgår tydligast om anskaffningen avser dyrbara tillgångar med lång livslängd, 
exempelvis fastigheter, fartyg eller konst.” 
 
Enligt regeringen var det främsta syftet med de numera avskaffade 
stoppreglerna att i första hand genom inkomstbeskattning förmå 
fåmansföretag att inte förvärva egendom som skulle komma till användning 
i företaget, med andra ord egendom som inte är en rörelsetillgång. I 
proposition 1999/2000:15 sid 58 anför man vidare att: 
 
”Vad som nu anförts leder sammanfattningsvis till slutsatsen att de motiv 
som ursprungligen låg till grund för införandet av stoppregeln fortfarande 
till stor del är bärkraftiga.” 
 
Det ovan anförda torde kunna stödja en uppfattning om att delägare i 
fåmansföretag inte ska påföras någon förmånsbeskattning om företaget 
anskaffar en mer ”dyrare egendom” förutsatt att denna egendom är 
rörelsefrämjande och har en given koppling till näringsverksamheten. 
 
Är egendomen en rörelsetillgång ska inte någon förmånsbeskattning 
realiseras förutsatt att inte egendomen faktiskt utnyttjats privat vilket i så 
fall skulle aktualisera en förmånsbeskattning baserat på det faktiska 
utnyttjandet.  
 
Om den mer ”dyrare egendomen” inte har en given koppling till 
näringsverksamheten ger de ovan citerade uttalandena i förarbetena 
grund för en förmånsbeskattning där dispositionsrätten till egendomen 
ska ligga till grund för beräkningen av förmånsvärdet i stället för det 
faktiska utnyttjandet.  

5.3 Faktiskt utnyttjande 

I de situationer delägaren eller en anställd haft möjlighet att privat åtnjuta en 
förmån uppkommer frågan om en eventuell förmånsbeskattning ska grunda 
sig enbart på möjligheten att bruka en förmån eller om beskattningen ska 
grunda sig på det egna faktiska utnyttjandet alternativt avhändande  till 
tredje person.  
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Enligt SKV är situationen problematisk när det gäller att avgöra när en 
skatteskyldig faktiskt nyttjat en förmån och inte då man från myndighetens 
sida menar att det finns en rad uppenbara svårigheter med att utreda 
omfattningen av det faktiska utnyttjandet av förmånen.  
 
Enligt SKV saknas exempelvis som regel underlag som kan kontrolleras i 
efterhand såsom journaler eller anteckningar som förts löpande av någon 
utomstående person innehållande redovisning av datum om vem eller vilka 
som utnyttjat förmånen.  
 
Omständigheter såsom att delägaren själv inte haft möjlighet att utnyttjat 
förmånen innebär inte i grunden att beskattningsgrunden bortfaller enligt 
SKV då exempelvis närstående eller bekanta till ägaren haft möjlighet nyttja 
förmånen.42

 
 

I RÅ 1992 ref 108 erhöll en anställd fri kostförmån från sin arbetsgivare. 
Den anställde var vegetarian och kunde inte utnyttja förmånen då 
kostförmånen bara bestod i vanligt husmanskost. HFD påförde inte 
förmånsbeskattning på den anställde med motiveringen att det var ostridigt 
att denne inte utnyttjat förmånen. Rättsfallet resulterade i en precisering av 
32§ anv.p.3 KL där det nu kan anses på ett mer tydligt sätt framgå att en 
förmån ska ha åtnjutits.  
 
I RÅ 1992 not 191 hade en ledare för ett fåmansföretag möjlighet att 
disponera två lätta lastbilar i anslutning till dennes privatbostad. HFD ansåg 
att enbart denna omständighet att företagsledaren disponerade en bil som 
företaget inte ägde i sig räckte som skäl för att påföra beskattning av 
bilförmån då det bland annat i fallet var ostridigt att bilarna inte hade 
används privat. HFD anförde i målet att: 
 
”enbart den omständigheten att ställningen som delägare i det bilägande fåmansföretaget 
innebär faktisk möjlighet att privat använda bilen [kan] inte utgöra grund för bedömningen 
att bilförmån utgått” 

5.4 Dispositionsrätt 

Frågan om hur viss ”dyrare egendom” såsom exempelvis båtar eller 
fritidshus ska beskattas för enbart dispositionsrätten eller till det faktiska 
utnyttjandet är inte reglerad specifikt i lag utan vägledning hämtas ur 
förarbeten och praxis. 
 
I proposition 1999/2000:15 på sid 59 anför regeringen att: 
 
”Regeringen är medveten om att ett slopande av stoppregeln kan fresta 
företagsledare att utnyttja fåmansföretaget för anskaffning av privat egendom. De 
invändningar mot ett slopande av regeln som framförts av bl.a. RSV och Civilekonomerna 
måste tas på stort allvar. Regeringen är dock av den uppfattningen att en korrekt 

                                                
42 Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 5. 
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beskattning kan ske vid en tillämpning av allmänna regler för förmånsbeskattning. Vid 
värderingen av förmånerna är utgångspunkten givetvis att marknadsvärdet skall styra.  
 
När det gäller anskaffningar av dyrare egendom, t.ex. båtar och fjällstugor bör det 
understrykas att det är dispositionsrätten som ligger till grund för förmånsvärdet och inte 
det faktiska utnyttjandet, eftersom fjällstugan/båten stått till den skattskyldiges förfogande 
under hela året och således kunnat användas av honom när han ville. Regeringen utgår ifrån 
att den förmånsvärdering som kommer att göras hos skattemyndigheterna och domstolarna 
kommer att ta hänsyn till den typen av förmåner och även i övrigt ha en realistisk 
anknytning.” 
 
I RÅ 2002 ref 53 där en delägare som även var anställd i företaget haft 
oinskränkt tillgång till ett av företaget ägt fritidshus, förmånsbeskattades 
inte på grund av det faktiska nyttjandet av bostaden utan enbart på grund av 
dispositionsmöjligheten. I målet var det ostridigt att den delägaren/anställde 
hade haft en oinskränkt dispositionsrätt till fritidshuset under den aktuella 
perioden. HFD anförde i fallet: 
 
”För beskattning av förmån av fri bil krävs - förutom att den skattskyldige har 
dispositionsrätt till en av arbetsgivaren ägd bil - att förmånen åtnjutits i mer än ringa 
omfattning. Bestämmelserna om beskattning av förmån av fri bostad skiljer sig från dem 
om bilförmån bl.a. genom att något krav på att förmånen skall ha åtnjutits i viss omfattning 
inte uppställs. 

En bostadsförmån av det slag som föreligger i detta mål karaktäriseras främst av den fria 
dispositionsrätten till fritidshuset. Detta gäller oavsett i vilken utsträckning fritidshuset 
faktiskt har nyttjats av den skattskyldige. Värdet av bostadsförmånen bör därför beräknas 
på grundval av denna dispositionsrätt. För det fall den skattskyldige gör sannolikt att 
dispositionsrätten varit inskränkt i något avseende, t.ex. genom att bostaden under en tid 
varit uthyrd, bör förmånsvärdet sättas ned med hänsyn till omfattningen av denna 
inskränkning.” 

 
Enligt SKV så får det med bakgrund av de förarbeten och den praxis som 
finns på området anses såsom klarlagt att delägare eller anställd som har en 
fortlöpande dispositionsrätt till exempelvis ett fritidshus eller en båt som ägs 
av företaget ska vara föremål för förmånsbeskattning oavsett det faktiska 
utnyttjandet. Det är dispositionsrätten som ska beskattas utifrån det 
marknadsvärde som förmånen medför. 
 
I de situationer där den där dispositionsrätten av egendomen inskränks 
exempelvis genom att egendomen utnyttjas av andra anställda, hyrs ut eller 
under en period används i den fortlöpande verksamheten ska enligt SKV 
förmånsvärdet reduceras. 
 
Inskränkningar i dispositionsrätten av egendomen som har sin grund i skäl 
som inte är relaterade till näringsverksamheten såsom att egendom är 
inlämnad på verkstad för service eller att en båt är upplagd vintertid är 
innebär inte enligt SKV någon inskränkning i dispositionsrätten av 
egendomen i jämförelse med om egendomen hade ägts av en privatperson.  
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SKV anser vidare att inte heller andra yttre faktorer såsom att vädret under 
vissa perioder under året inte medgivit nyttjande av egendomen, 
semesterledighet eller sjukdom påverkar dispositionsrätten till egendomen.43

 
 

När det gäller egendom som enligt SKV kan anses såsom en rörelsetillgång 
men som på grund av olika omständigheter i praktiken ändå i stor 
utsträckning står till delägaren/anställde förfogande föreligger en 
”begränsad dispositionsrätt”. Enligt SKV uppfattning är utgångspunkten vid 
situationer där en ”begränsad dispositionsrätt” är för handen att den normalt 
medför beskattning. Det kan finns dock vissa faktorer som skulle kunna tala 
för en reducerad förmånsbeskattning och därför bör en skälighetsbedömning 
göras i varje enskilt fall.44

  
 

Enligt Mats Tjernberg kan inte enbart dispositionsmöjligheten som 
huvudregel ligga till grund för förmånsbeskattningen utan det ska ställas 
krav på faktiskt nyttjande eller ett avhändande till förmån för annan. 
Tjernberg betonar dock att som en följd av avsaknaden av ett reellt 
tvåpartsförhållande i fåmansföretag så resulterar det i praktiken högre 
beviskrav på ”fåmansföretagare” än vanliga anställda. 45

      
 

SKV:s tolkning att regeringens uttalande på sid 59 i proposition 
1999/2000:15 är tveksam då uttalandet snarare handlar om hur en förmån 
ska värderas snarare än frågan huruvida en förmån allmänt sätt ska anses 
vara för handen.   
 
När det gäller SKV tolkning av rättspraxis på området, då närmare bestämt 
RÅ 2002 ref 53, som handlar om ett företag som anskaffat egendom som är 
rörelsefrämmande för den egna verksamheten, kan man ifrågasätta om 
huruvida rättsfallet kan anses vara tillämpligt i de fall då ett företag 
anskaffat ”dyrare egendom” som är rörelsefrämjande och en del i den 
dagliga verksamheten.    
 

                                                
43  Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 3. 
44 Ibid. s. 5. 
45 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 124. 
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6 Bevisbördan i taxeringsmål 

6.1 Allmänna principer 

I 35:1§ RB, som av sedvänja tillämpas analogt i förvaltningsprocessen, 
stadgas det att ”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 
förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” Det är en allmängiltig princip 
för bevisningen i taxeringsmål att den fria bevisprövningen tillämpas. Alla 
former av bevismedel får användas och varje omständighet ska beaktas och 
dess bevisvärde ska senare domstolen värdera enligt bästa förmåga. 
 
Huvudregeln är att domstolen i enlighet med officialprincipen har det 
övergripande ansvaret för utredningen i målet så åligger det till övervägande 
del parterna att bidra till utredningen i målet. En grundläggande 
förutsättning för detta är att så långt det är möjligt avgöra vem av parterna 
som har bevisbördan för de olika omständigheterna i målet samt av vilken 
dignitet bevisningen måste ha för att talan ska bifallas. 
 
Domstolens avgörande i taxeringsmål ska grundas på de förebringande 
handlingarna innehåll samt vad som övrigt framkommit i målet. Då 
domstolen endast kan utgå ifrån processmaterialet i har bevis bördereglerna 
en avgörande betydelse.   
 
En allmängiltig utgångspunkt i ett taxeringsmål torde i de flesta fall vara 
den skatteskyldiges självdeklaration. Då den skatteskyldiges 
självdeklaration lämnas under straffansvar resulterar detta i att 
deklarationen, om den är korrekt rent formellt, kan tillmätas ett särskilt 
bevisvärde. Även bokföringen i ett företag som en skatteskyldig har 
förebringat kan anses åtnjuta ett betydande bevisvärde.    
 
Självdeklarationen presumeras vara korrekt förutsatt att skatteverket inte 
presenterar en utredning där det framkommer att det finns anledning till att 
ifrågasätta tillförlitligheten i uppgifterna i deklarationen.46

 

 I de fall där det 
inte finns angivet i lagstiftningen hur bevisbördas ska fördelas får 
vägledning hur bevisbördan i ett mål ska värderas har utvecklats enligt 
allmänna principer i rättspraxis.  

Generellt ligger bevisbördan på det allmänna då ärendet avser betungande 
beslut för den skatteskyldige. I ärenden där den skatteskyldige försöker 
påvisa omständigheter som på olika sätt berättigar honom en förmån 
gentemot det allmänna åligger till stor del bevisbördan det på den 
skatteskyldige. Avslutningsvis ligger bevisbördan i mål om eftertaxering, 
som ett resultat av rättssäkerheten, på skatteverket.47

                                                
46 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 732. 

       

47 Ibid. s. 735. 
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När det gäller bevisningens dignitet kan som huvudregel inte något krav 
ställas på part i mål att frambringa en fullständig bevisning utan det räcker 
att en uppgift vid en objektiv bedömning framstår som sannolik vilket får 
avgöras av domstolen från fall till fall.48

6.2 Rå 2001 ref 22 
  

Rättsfallet har inte bara en betydelse när det gäller huruvida anskaffad 
egendom i ett företag ska anses rörelsefrämjande eller inte såsom det är 
beskrivet i avsnitt 5.2, rättsfallet har även betydelse när det gäller hur man 
ska bedöma bevisbördan i taxeringsmål.   
 
Förvaltningsrätten anförde i målet att det inte fanns skäl att ifrågasätta 
fåmansföretagarens uppgifter om att han, även om han haft dispositions 
möjlighet till lastbilen inte faktiskt nyttjat den privat på grund av en rad 
olika omständigheter. 
 
KamR gjorde en annan bedömning och anförde i målet att: 
 
”Av utredningen i målet framgår att S.T. fritt kunnat disponera lastbilen för privat körning. 
Det föreligger då en presumtion för att bilen använts för privat bruk i mer än ringa 
omfattning. Det ankommer därför på S.T. att göra sannolikt att så inte har varit fallet för att 
någon förmånsbeskattning inte skall ske. S.T. har vare sig genom körjournal eller annan 
tillförlitlig utredning gjort sannolikt att han under 1994 använt den aktuella bilen i sådan 
ringa omfattning att han skall undgå att påföras bilförmån.”     
 
KamR ansåg att det var tillräckligt att skatteverket har gjort det sannolikt att 
fåmansföretagaren har haft dispositionsrätt för att denna ska 
förmånsbeskattas. Det förelåg enligt KamR en presumtion för beskattning i 
detta fallet och den skatteskyldige har bevisbördan om han påstår att 
egendomen inte använts för privat bruk. 
 
HFD beviljade senare prövningstillstånd och anförde i målet att: 

”Det allmänna skall visserligen anses ha bevisbördan såvitt gäller den grundläggande 
förutsättningen att dispositionsrätt har förelegat. Om det emellertid har gjorts sannolikt att 
den skattskyldige har haft dispositionsrätt, bör en presumtion gälla som innebär att bilen 
skall anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning om inte den 
skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls. 
Förekomsten av dispositionsrätt medför alltså en omkastning av bevisbördan.” 

 

HFD konstaterade att när det handlade om förmånsbeskattning rörande 
bilförmåner så är det nödvändigt att tillämpa en presumtion för att reglerna om 
beskattning för att kravet på likformighet och ändamålsenlighet ska anses vara 
uppfyllda. HFD frångår härmed utgångspunkten om att det allmänna har 
bevisbördan när det gäller betungande beslut för den enskilde. Enligt HFD ska 
SKV fortfarande ha bevisbördan avseende huruvida dispositionsrätt förelegat 
för den skatteskyldige när det gäller möjlighet att disponera bil för privat bruk. 
                                                
48 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 734. 
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Har SKV framgång med en sådan talan ska enligt HFD presumeras att den 
skatteskyldige använt bilen för privat bruk i mer än ringa omfattning, det 
åligger sedan den skatteskyldige att visa på omständigheter som kan göra det 
sannolikt att fordonet använts i ringa omfattning eller inte alls. Omvänd 
bevisbörda torde därmed gälla vid en prövningen om en bilförmån förelegat i 
ett fåmansföretag.49

6.3 Rå 2008 ref 72 

 

Ett aktiebolag vars huvudsakliga verksamhet bestod i uthyrning av 
affärsresor hade under 2002 förvärvat en båt för 1 225 000 kr.  
 
SKV anförde i fallet att företaget inte lyckats få båten uthyrd under den 
gånga säsongen och att företaget angett att de under året att på olika sätt 
kartlägga utflyktsmål och rutter. SKV anför vidare att företaget haft 
dispositionsrätt till båten under större delen av året och att företaget ska 
därför uttagsbeskattas för detta innehav. SKV skriver i fallet att även om det 
inte är helt klarlagt hur bevisbördan ser ut vid uttagsbeskattning av 
mervärdesskatt vore det orimligt om myndigheten hade bevisbördan 
avseende det faktiska nyttjandet av båten.   
 
Länsrätten bedömde i målet att det var SKV som hade bevisbördan för att 
den skatteskyldige skulle anses ha dispositionsrätt till egendomen. Det 
åvilade även enligt Länsrättens bedömning på den skatteskyldige att göra 
det sannolikt om denne påstår att dispositionsrätten under en viss period 
varit inskränkt. Enligt Länsrättens bedömning i detta målet lyckades inte 
den skatteskyldige visa att dispositionsrätten till båten varit inskränkt utöver 
skatteverkets bedömning som Länsrätten ansåg var riktig. Länsrätten avslog 
därmed den skatteskyldiges överklagan.   
 
Målet togs sedan upp i KamR där domstolen gjorde följande bedömning: 
 
”För att bolaget skall kunna uttagsbeskattas krävs därför i första hand att den aktuella båten 
har använts för t.ex. delägarnas privata ändamål eller för annat rörelsefrämmande ändamål 
(se 2 kap. 5 § första stycket 2 ML). Det är Skatteverket som har att visa att ett sådant 
användande skett”…” I detta fall har Skatteverket inte gjort gällande att det förekommit en 
faktisk privat användning av bolagets båt, utan endast framhållit att båten inte varit uthyrd 
och att det därför funnits en möjlighet att använda båten privat. Det förhållandet utgör inte 
tillräcklig grund för uttagsbeskattning.”  
 
KamR upphävde Förvaltningsrättens beslut då domstolen ansåg att 
beskattning inte kunde ske på en presumerad dispositionsrätt utan på 
delägarnas faktiska utnyttjande där enligt domstolen Skatteverket hade 
bevisbördan. Tillskillnad från Förvaltningsrätten torde man därmed kunna 
komma till slutsatsen att KamR ansåg att Skatteverket hade hela 
bevisbördan avseende beskattningen för den enskilde i målet. KamR 
resonemang skulle möjligtvis kunna ha sin grund i att målet handlade om ett 

                                                
49 Se även RÅ 80 1:56 där en huvudaktieägare i ett fåmansföretag inte eftertaxerades för 
belopp som inte redovisats på ett korrekt sett såsom intäkt i bolaget.  
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beslut som skulle kunna vara betungande för den enskilde varpå det 
allmänna borde ha bevisbördan. 
 
HFD tog senare upp målet och anförde: 
 
”För att säkerställa att privat konsumtion inte undandras mervärdesbeskattning krävs att 
avdragsrätten kompletteras med effektiva regler om uttagsbeskattning vid privat 
användning. Särskilt om det som anskaffats är en tillgång som väl lämpar sig för privat 
användning, exempelvis en båt av det slag som är aktuell i målet, kan en effektiv 
uttagsbeskattning inte upprätthållas om bevisbördan odelat läggs på Skatteverket. Den 
skattskyldige är normalt den ende som kan prestera en utredning om i vilken omfattning 
användning skett i rörelsen. Om Skatteverket har visat att privat användning varit möjlig 
bör det ankomma på den skattskyldige att förebringa den utredning som behövs för att 
ställning ska kunna tas i uttagsbeskattningsfrågan (jfr RÅ 2001 ref. 22). I förevarande fall 
får bolaget inte anses ha gjort sannolikt att mer än hälften av de angivna timmarna ska 
hänföras till rörelsen.” 
 
”Skatteverket har yrkat att skattetillägg ska påföras. Det är - med de krav på bevisningens 
styrka som gäller vid påförande av skattetillägg - inte visat att oriktig uppgift lämnats. 
Yrkandet ska därför avslås.” 

 
HFD bekräftar i målet att SKV har bevisbördan för att göra det sannolikt att 
en skatteskyldig har haft dispositionsrätt till viss egendom. I målet hänvisar 
HFD till RÅ 2001 ref 22 där domstolen tidigare hade anfört att vid 
bedömning av bilförmåner ska det presumeras att bilen har används för 
privatkörning i mer än ringa omfattning om inte den skatteskyldige kan 
styrka att så inte varit fallet.  
 
I detta mål går HFD ett steg längre ifråga om placering av bevisbördan. RÅ 
2001 ref 22 handlade i bevisbördehänseende primärt om att 
omvändbevisbörda nu skulle gälla för den skatteskyldige gentemot det 
allmänna i mål om bilförmånsbeskattning. HFD anförande att ”Särskilt om 
det som anskaffats är en tillgång som väl lämpar sig för privat användning, 
exempelvis en båt av det aktuella slaget” talar för att HFD nu har utvidgat 
sitt resonemang till att den presumtionen om omvänd bevisbördan inte bara 
ska omfatta bilförmåner utan även andra förmåner som kan tänkas lämpa sig 
väl för privat användning. 
 
I och med detta uttalande vidgar HFD tillämpningen av presumtionen om 
omvändbevisbörda på ett ganska omfattande sätt vilket torde innebära en 
stor förändring för den enskilde gentemot det allmänna i 
bevisbördehänseende.  

6.4 Rå 2010 ref 30 

En företagsledare i ett fåmansföretag hade haft rätt att disponera företagets 
bil vars driftsmedel betalades löpande av företaget. Bilen har en körjournal 
som enligt SKV:s utredning och tidigare domslut inte är att anse såsom 
tillförlitliga. SKV ville i målet påföra både bilförmån och drivmedelsförmån 
på företagsledaren som bestred detta. Vidare ansåg SKV att då 
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företagsledaren hade dispositionsrätt för bilens företag låg bevisbördan hos 
honom  för att visa att han inte var skatteskyldig avseende bilförmånen och 
drivmedelsförmånen.  
 
Förvaltningsrätten anförde i målet att SKV hade gjort det sannolikt att 
företagsledaren hade dispositionsrätt till bilen och att ingenting som 
företagsledaren i målet anför föranleder domstolen att frångå denna 
bedömning.  Förvaltningsrätten ansåg därmed att företagsledaren skulle 
beskattas för bilförmån. När det gäller drivmedelsförmånen går även 
domstolen här på SKV:s linje då Förvaltningsrätten inte anser att 
företagsledaren dels haft några synpunkter på SKV:s beräkning av 
förmånen, och inte heller enligt SKV:s utredning på annat sätt lyckats göra 
det sannolikt att det inte i bilförmånen ingått en drivmedelsförmån.  
 
Målet togs sedan upp i KamR där domstolen yttrade: 
 
”Presumtionsregeln får till följd att den skattskyldige måste visa eller göra sannolikt att 
privatkörning i mer än ringa omfattning inte förekommit, för att kunna undgå beskattning. 
För beskattning av drivmedelsförmåner råder ingen motsvarande presumtion. En förmån av 
drivmedel uppstår i och med att bolaget belastas med kostnader för drivmedel för privat 
körning och det är Skatteverket som har att visa eller göra sannolikt att det förekommit en 
sådan förmån. Först om så varit fallet gäller enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen 
(1999:1229), IL, att det åligger den skattskyldige att visa eller göra sannolikt omfattningen 
av tjänstekörningen, för att det drivmedel som förbrukats inte i sin helhet ska hänföras till 
privatkörning. - I målet har inte framkommit annat än att A.D. haft möjlighet att disponera 
den aktuella bilen.” 
 
”Vad avser drivmedelsförmånen har Skatteverket på samma sätt som beträffande 
bilförmånen hänvisat till att det är A.D. som har bevisbördan för att någon förmån inte 
förekommit. Såsom ovan anförts är det dock Skatteverket som har att anföra de 
omständigheter och framlägga de bevis som talar för att en förmån förekommit.” 
 
KamR gjorde sannolikt den bedömningen att enbart dispositionsrätten till en 
drivmedelsförmån inte i sig inte föranleder en förmånsbeskattning. KamR 
anför vidare i målet att bara för att det finns en presumtion för beskattning 
av bilförmån vid dispositionsrätt betyder inte det per automatik att det finns 
en presumtion för beskattning för drivmedelsförmån. KamR anser inte att 
företagsledaren har omvändbevisbörda avseende denna typ av förmån 
kanske anser domstolen att bevisbördas ska åligga det allmänna då ärendet 
avser ett betungade beslut.  
 
Målet togs sedan upp av HFD som gjorde följande bedömning: 
 
”Regeringsrätten har i fråga om bilförmån uttalat att om det har gjorts sannolikt att den 
skattskyldige har haft dispositionsrätt till en bil, bör en presumtion gälla som innebär att 
bilen ska anses ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning, om inte den 
skattskyldige kan göra sannolikt att den använts endast i ringa omfattning eller inte alls (RÅ 
2001 ref. 22 I och II). Utformningen av 61 kap. 10 § IL får anses innebära att om det har 
utretts att den skattskyldige haft en bilförmån och arbetsgivaren har betalat det drivmedel 
som gått åt för driften, det finns en presumtion för att det i bilförmånen också ingått en 
drivmedelsförmån. I ett sådant fall åligger det enligt nyss nämnda bestämmelse den 
skattskyldige, för att helt eller delvis undgå beskattning av drivmedelsförmån, att göra 
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sannolikt att den mängd drivmedel som har förbrukats vid privat körning är lägre än den 
som drivmedelsförmånen annars omfattar.” 

HFD tolkar bestämmelserna i 61 kap 10§ IL på det sättet att om det 
presumeras att en skatteskyldig ska beskattas för bilförmån finns det även en 
presumtion för drivmedelsförmån om arbetsgivaren har betalat drivmedel 
som används i den löpande verksamheten. 
 
HFD ålägger i målet på nytt bevisbördan på den enskilde som nu tvingas 
göra det sannolikt att drivmedelsförmånen inte har utnyttjats privat eller i 
ringa omfattning för att undvika förmånsbeskattning. Rättsfallet utvidgar 
presumtionen om den enskildes bevisbörda i vissa situationer mot det 
allmänna som först introducerades i rättspraxis i och med RÅ 2001 ref 22.     
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7 Värdering av en förmåns 
marknadsvärde vid taxering 

7.1 Allmänna regler 

Enligt 61 kap 2§ IL ska inkomster i annat än pengar som huvudregel 
värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses det pris som den 
skatteskyldige på orten fått betala om han själv anskaffat egendomen eller 
tjänsten på den öppna marknaden. Utgångspunkten för värderingen av 
marknadsvärdet är i huvudsak det pris som är gängse på orten där inköpet 
skulle ägt rum, men däremot inte per automatik det pris som en viss 
skatteskyldig fått erlägga. 
 
I proposition 1998/99:15 sid 292-293 anför regeringen att: 
 
”Förhållandena torde ofta vara sådana att något bestämt marknadspris inte kan fixeras. Man 
får då nöja sig med en uppskattning av ett intervall inom vilket marknadspriset rimligen bör 
ligga. Ligger priset i detta intervall får priset anses marknadsmässigt. Skall 
uttagsbeskattning ske, bör tillgången anses ha avyttrats för det lägsta pris som kan anses 
ligga i intervallet.” 
 
Enligt förarbetet är det rimligt i de situationer där något bestämt 
marknadsvärde ej kan fixeras att en uppskattning då sker av förmånsvärdet 
som ska grunda sig på ett intervall inom vilket marknadspriset rimligen bör 
ligga. Hur dessa intervall ska uppskattas eller vilka kriterier dessa ska 
grunda sig på framgår inte av uttalandet.    
 
Enligt Tjernberg ska marknadsvärdet såsom huvudprincip grundas på ett 
objektivt marknadsvärde. Utgångspunkten för ett objektivt marknadsvärde 
är enligt Tjernberg vad det skulle kosta att exempelvis anskaffa en viss 
egendom eller tjänst på det sätt som normalt står till buds på marknaden, 
objektivt marknadsvärde ska således enligt Tjernberg inte grunda sig på 
exempelvis ett andrahandserbjudande.50

 
   

Enligt Lodin m.fl., ska marknadsvärdet förstås såsom vad den 
skatteskyldige fått betala för förmånen om denne anskaffat förmånen mot 
kontant betalning på orten. Enligt Lodin m.fl., är denna syn på innebörden 
av marknadsvärdet bäste i linje med principen att beskattningen ska grundas 
på den anställdes inbesparade personliga levnadskostnader.51

 
  

SKV ger ut råd och allmänna riktlinjer för hur vissa förmåner ska beräknas 
till marknadsvärdet. Dessa råd grundar sig vanligtvis på olika 
undersökningar om marknadsförhållandena för specifika branscher. Råden 

                                                
50 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, 2005, s. 126. 
51 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 129. 
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är inte bindande men har en stor praktisk betydelse vid beräkning av 
förmånsvärdet, då det i många situationer är den skatteskyldige som måste 
visa på varför det finns skäl att frångå ett värde som anges i SKV:s allmänna 
råd.52

 
 

I SKV:s allmänna råd (SKV A 2007:37) anförs följande: 
 
”Marknadsvärdet bör anses motsvara det regelmässigt förekommande priset (inklusive 
mervärdesskatt) på varan eller tjänsten. En värdering till marknadsvärde bör också anses 
innebära, att mottagarens individuella förhållanden, som exempelvis låg inkomst, inte kan 
beaktas vid värderingen. Inte heller påverkas marknadsvärdet av den omständigheten att 
förmånen inte kan bytas ut mot pengar eller ett påstående från mottagaren att denne inte 
skulle ha skaffat sig förmånen om den inte tillhandahållits av arbetsgivaren.” 
 
Vidare är det enligt SKV:s ställningstagande från 2009 rörande beskattning 
av dispositionsrätt till stugor och båtar, kan det enligt allmänna principer 
antas i normalfallet att en förmåns marknadsvärde inte är lägre än 
arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla förmånen. SKV grundar detta 
antagande på att motsvarande kostnader hade realiserats om den anställde 
privat skulle anskaffat motsvarande egendom. Den totala kostnaden under 
ett kalenderår ska enligt SKV beräknas med ledning av kapitalkostnaden, 
driftskostnaden och värdeminskning.53

 
  

7.2 Rättspraxis 

7.2.1 RÅ 1996 ref 75 
En skatteskyldig vann i en slogantävling anordnad av ICA en resa till Rio de 
Janeiro som enligt arrangörens kontrolluppgifter värderades resan till 28 000 
kr. Den skatteskyldige utnyttjade inte resan utan överlät istället den till en 
närstående varpå den närstående  i gengäld gav den skatteskyldige ett 
presentkort till grekland på 3500 kr. 
 
Den skatteskyldige beskattades sedan av Skattemyndigheten med avvikelse 
från ingiven deklaration för vinstresa i en pristävling med 28 000kr. Den 
skatteskyldige överklagade skattemyndighetens beslut och yrkande att resan 
skulle värderas till 3500 kr.  
 
Förvaltningsrätten yttrade senare att resan till Rio de Janeiro utgjorde med 
dagens mått en exklusiv resa. Värdet denna resa kunde därför jämkas och 
bestämmas till ett lägre pris om än marknadsvärdet om mottagarens 
ekonomiska förhållanden påkallar detta. Förvaltningsrätten anförde vidare 
att då den skatteskyldige är folkpensionär och vid en individuell bedömning 
av dennes ekonomiska förhållanden borde den skatteskyldige endast 

                                                
52 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro och handbok i skatterätt”, 2009, s. 733. 
53 Skatteverkets ställningstaganden DNR: 131 708006-07/111 s. 4. 
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beskattas till det värde som motsvarar en för den skatteskyldige normal 
semesterresa. Förvaltningsrätten biföll därmed överklagandet. 
 
Målet överklagades sedan av SKV och togs upp i KamR där domstolen 
instämde i Förvaltningsrättens bedömning. 
 
Prövningstillstånd meddelades senare av HFD som yttrade: 
 
”Lagtexten ger inte någon direkt ledning beträffande hur marknadsvärdet skall beräknas när 
- som i I.H:s fall - förmånen är av speciell natur och mottagaren inte haft något inflytande 
över dess utformning. Det är emellertid enligt Regeringsrättens mening inte rimligt att i 
situationer av detta slag lägga beställarens kostnad för den tillhandahållna förmånen till 
grund för värderingen. Ledning bör i stället hämtas från andra föreliggande förhållanden. 

Regeringsrätten finner att I.H. skall beskattas i inkomstslaget tjänst för ett 
förmånsvärde som beräknas med utgångspunkt främst i det pris som hon kunnat 
erhålla såvida hon utbjudit den vunna resan till försäljning på marknaden.” 
   
HFD frångår här den allmängiltiga principen att värderingen ska grundas på 
ett objektivt marknadsvärde och att  ingen hänsyn ska tas till mottagaren av 
förmånens ekonomiska eller sociala situation vid värdering av 
marknadsvärdet för en förmån. HFD frångår huvudregeln då domstolen 
anser att förmånen i målet är av en speciell natur samt att mottagaren inte 
haft något inflytande över dess utformning.  
 
HFD resonemang i målet känns helt klart tveksamt då frågan huruvida man 
ska avgöra om en förmån är av en speciell natur eller inte besvaras utan 
verkar få avgöras på subjektiva grunder från fall till fall. 

7.2.2 RÅ 2002 ref 7 
En närstående till en delägare i ett fåmansföretag vars huvudsakliga 
verksamhet bestod i tillverkning av fritidshus, förvärvade ett fritidshus som 
uppställts på hans tomt. SKV beskattade sedan den närstående för inkomst 
av tjänst samt skattetillägg efter att Lantmäteriverket värderat byggnadernas 
marknadsvärde väsentligt högre än köpeskillingen. 
 
Målet togs sedan upp i Förvaltningsrätten där domstolen yttrade: 
 
”Med marknadsvärde får i förevarande fall förstås det förmögenhetsvärde som byggnaderna 
representerar hos H.R. på hans fastighet.” 
 
Vidare bedömde Förvaltningsdomstolen att utgångspunkten för en värdering 
av marknadsvärdet därför får vara SKV:s utredning som baseras på en 
marknadsmässig värdering. Förvaltningsrätten förordnarde sedan att den 
skatteskyldige skulle påföras inkomstbeskattning med anledning av 
byggnadsförvärven. 
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Målet överklagades sedan till KamR som anslöt sig till 
Förvaltningsdomstolens bedömning och fastställde Förvaltningsdomstolen 
dom. 
 
Prövningsrillstånd meddelades sedan i HFD. Domstolen anförde att 
huvudfrågan i målet var huruvida den skatteskyldige förvärvat byggnaderna 
till ett lägre pris än deras marknadsvärdet och att förmånsbeskattning därför 
skulle ske. 
 
HFD anförde: 
 
”Vad som framkommit om marknadsvärdet på liknande byggnader på arrenderad mark har 
begränsat värde för fastställande av marknadsvärdet på de nu aktuella byggnaderna med 
hänsyn till de mycket speciella förhållandena som starkt avviker från en normal situation 
vid förvärv av fritidshus. Inte heller kan vad som kunnat erhållas vid en avyttring för 
bortforsling direkt läggas till grund för bestämmande av vad som skall anses som 
marknadsvärde i det nu aktuella fallet. En bedömning får därför göras av vad en 
utomstående person i en liknande situation skulle ha varit beredd att betala för 
byggnaderna.” 
 
I likhet med RÅ 1996 ref 75 hänvisar HFD i detta mål till ”speciella 
förhållanden” i målet som föranleder domstolen frångå en värdering av 
förmånen med utgångspunkt i marknadsvärdet.54

 
  

                                                
54 Se även RÅ 1987 ref 13 och RÅ 1989 ref 57.  
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8 Rättsfallsstudie 

8.1 Mål nr 2903-05 

SKV hade i ett omprövningsbeslut påfört ett fåmansföretag 
arbetsgivaravgifter för förmån av dispositionsrätt av fritidshus. Fallet hade 
tidigare prövats i Förvaltningsdomstolen som hade avslagit företagets 
överklagande.  
 
Fåmansföretaget var ett uthyrningsföretag vars huvudsakliga verksamhet 
består i att äga och hyra ut lokaler och lägenheter till kunder. På den aktuella 
fastigheten där fritidshuset är beläget finns ytterligare ett fritidshus som ägs 
av delägare i fåmansföretaget.  
 
KamR yttrade i målet: 
 
”Av rättsfallet RÅ 2002 ref 53, som avsåg ett företag som utförde vissa konsulttjänster 
inom elbranschen, framgår att dispositionsrätten till en fritidsbostad, oberoende av faktiskt 
nyttjande, kan föranleda förmånsbeskattning (jämför angående bilförmån RÅ 2001 ref 22 ). 
Förmån av semesterbostad är på motsvarande sätt avgiftspliktig avseende 
arbetsgivaravgifter. 
 
I Förevarande fall är det fråga om ett företag som hyr ut bostäder, bl.a. semesterbostäder. 
Enligt kammarrättens mening framstår en beskattning grundad enbart på dispositionsrätten i 
ett sådant fall inte som rimlig, eftersom detta skulle medföra en generell beskattning av 
uthyrningsföretag för icke uthyrda objekt. För beskattning i en sådan situation bör istället 
erfordras ett faktiskt nyttjande, även om det bör ankomma på den skatteskyldige att, för att 
undvika beskattning, göra det sannolikt att aktiva åtgärder för uthyrning av även det 
aktuella objektet vidtagits och att något faktiskt utnyttjande inte förekommit.”  
 
KamR upphävde förvaltningsrättens dom och skatteverkets beslut.  
 
KamR ansåg till skillnad från SKV att RÅ 2002 ref 53 inte var tillämplig på 
detta fallet då en beskattning grundad på dispositionsrätten inte var rimlig då 
det skulle medföra en omfattande beskattning av företag som bedrev 
likartade verksamhet som fåmansföretaget i målet. SKV gör en mer extensiv 
tolkning av det hänvisade avgörandet i HFD än vad KamR i detta fall 
gjorde.    

8.2 Mål nr 2962-2963-06 

En företagsledare för ett fåmansföretag som han var ensam ägare till hade 
hyrt in en segelbåt vilken det i målet var ostridigt var att anse såsom en 
tillgång i verksamheten. SKV förmånsbeskattade sedan företagsledaren för 
dispositionsrätt till båten. Företagsledaren överklagade beslutet till 
förvaltningsrätten utan framgång. 
 
Målet togs sedan upp i KamR där domstolen anförde: 
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”Vad gäller särskilt bostadsförmån synes med utgångspunkt i bl.a. rättsfallet RÅ 2002 ref. 
53 slutsatsen ha dragits att redan möjligheten i sig att nyttja en bostad skall kunna beskattas. 
Frågan i detta referatfall var emellertid inte vad som i sig utlöste beskattningen. I fallet, där 
den skattskyldige ostridigt hade privat nyttjat närmast rörelsefrämmande egendom och 
därför skulle beskattas för denna förmån, var den uttryckliga frågan om värdet av förmånen 
skulle beräknas på grundval av dispositionsrätten eller faktiskt nyttjande. Med hänsyn till 
fallets speciella förutsättningar och uttryckligen angivna fråga som föremål för prövning 
kan enligt kammarrättens mening några slutsatser för frågan om vad som i sig utgör själva 
grunden för beskattning av just båtförmån inte dras av detta fall. 
 
Skatteverket har vidare till stöd för en på redan disposition generellt baserad beskattning 
avseende bl.a. båtar åberopat ett uttalande i prop. 1999/2000:15 (s. 60). Det kan emellertid 
konstateras att detta uttalande avseende slopade stoppregler dels saknar anknytning till 
någon särskild bestämmelse om förmånsbeskattning, dels inte avser grund för beskattning i 
sig, utan endast principen för värdering. Vad propositionen i denna del behandlar är vidare 
värdering av endast rörelsefrämmande egendom (a. prop. s. 58) som företag dessutom 
anskaffat för företagsledarens privata bruk (a. prop. s. 52 ff.). Någon generell beskattning 
av bl.a. båtar utifrån redan själva dispositionen kan därför inte heller baseras på detta 
förarbetsuttalande. 
 
När det gäller dyrbarare egendom med typiskt sett privat karaktär, som exempelvis s.k. 
lyxbåtar, som utan verksamhetsanknytning förs in i en rörelse, finns det en stark presumtion 
för att en anställd med ett bestämmande inflytande i företaget blir förmånsbeskattad redan 
för möjligheten att disponera egendomen för privat bruk. Det krävs i ett sådant fall normalt 
inte ens att det påvisas att någon privat användning också förekommit för att beskattning 
skall ske. Om egendom med sådan, typiskt sett privat karaktär däremot skulle visas ha ett 
naturligt användningsområde i den bedrivna rörelsen och att den faktiskt används i rörelsen 
eller att sådan användning i vart fall visas vara avsikten, kan emellertid inte en motsvarande 
presumtion anses föreligga. I den situationen bör för förmånsbeskattning i normalfallet 
krävas att faktiskt nyttjande av egendomen skett för privat bruk.” 
 
KamR anförde sedan att förmånsbeskattningen av företagsledaren skulle 
grundas på dennes faktiska privata användning av båten och inte 
dispositionsrätten till båten.  
 
Intressant i målet är att KamR dels anser att tillämpningen av rättsfallet RÅ 
2002 ref 53 är begränsat då KamR anser frågan i fallet inte rörde vad som i 
sig utlöste beskattningen utan vad som skulle ligga till grund för 
beräkningen/värdet av förmånen. Inte heller tolkar KamR förarbetena på 
samma sätt som SKV utan anser att den av SKV hänvisade uttalande i 
proposition 1999/2000:15 endast berör principen om värdering och inte 
avser grunden för beskattningen.  
 
KamR ansåg även, tillskillnad från SKV, att om ”dyrare egendom” 
anskaffas i ett fåmansföretag och denna egendom har ett naturligt 
användningsområde, dvs är rörelsefrämjande, finns ingen presumtion för 
förmånsbeskattning på grundval av dispositionsrätten utan 

http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=RR_2002_REF_0053&crumb-action=append&crumb-label=RK+2006%3A2962+Tj%C3%A4nst%3B+f%C3%B6rm%C3%A5n+av+segelb%C3%A5t.+Inkomsttaxering+2003+och+2004&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB98C5902857E040DF0A17655DDD�
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=RR_2002_REF_0053&crumb-action=append&crumb-label=RK+2006%3A2962+Tj%C3%A4nst%3B+f%C3%B6rm%C3%A5n+av+segelb%C3%A5t.+Inkomsttaxering+2003+och+2004&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB98C5902857E040DF0A17655DDD�
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=PROP_1999_2000_0015_S_0060&crumb-action=append&crumb-label=RK+2006%3A2962+Tj%C3%A4nst%3B+f%C3%B6rm%C3%A5n+av+segelb%C3%A5t.+Inkomsttaxering+2003+och+2004&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB98C5902857E040DF0A17655DDD�


 40 

förmånsbeskattningen får i en sån situation snarare grundas på faktiskt 
utnyttjande av förmånen.  

8.3 Mål nr 594-597-09 

En mäklare i Stockholm skärgård har för sin verksamhet införskaffat båtar 
för att transporter sig i sin yrkesutövning, detta har inte ifrågasatts av SKV. 
SKV har då myndigheten ansett att han såsom ägare till företaget haft 
möjlighet att använda båtarna för privat bruk förmånsbeskattat mäklaren för 
båtförmån med dispositionsrätten som grund.  
 
Målet kom senare upp i KamR som yttrade: 
 
”Kammarrätten konstaterar att de båda båtarna är sådan typ av dyrare egendom där redan 
dispositionsrätten, i den mån sådan förelegat, kan utlösa förmånsbeskattning för 
företagsledare i fåmansföretag. Båtarna är av traditionell fritidstyp och inte särskilt 
anpassade till verksamheten på ett sådant sätt att möjligheterna till privat användning skulle 
vara begränsade. Uppgifter om hur båtarna använts i den bedrivna verksamheten blir då 
avgörande för att bestämma om ett sådant naturligt samband mellan båtarna och 
verksamheten finns att förekomst av dispositionsrätt inte ska läggas till grund för 
förmånsbeskattning.  
 
Enbart den omständigheten att skärgårdsfastigheter förmedlats av bolaget är enligt 
kammarrättens mening inte i sig tillräckligt för att ett sådant samband ska anses föreligga. 
Bolaget har endast lämnat förhållandevis allmänna uppgifter om hur båtarna använts i 
rörelsen. I målen saknas körjournaler, loggböcker eller motsvarande som visar båtarnas 
användning. Inte heller finns andra uppgifter som ger möjlighet att konstatera ett sådant 
samband. Kammarrätten finner under sådana omständigheter att Tommy Carlberg ska 
beskattas för sin rätt att disponera de båda båtarna, i den mån en sådan rätt funnits.” 
 
KamR förmånsbeskattar företagsledaren på grund av att den ”dyrare 
egendomen” inte är att anse såsom en naturlig del i företagets verksamhet, 
dvs rörelsefrämmande, och därmed anser man att dispositionsrätten och inte 
det faktiska nyttjandet ska ligga till grund för förmånsbeskattningen. KamR 
grundar inte förmånsbeskattningen enbart på grundval av dispositionsrätten 
till dyrare egendom som SKV yrkade utan det krävdes att egendom som 
helhet inte var en del i verksamheten.  
 
KamR var oenig i målet och skiljaktigheten bestod inte i en olik syn rörande 
grunden för beskattningen utan mer i en värdering av de bevis som den 
skatteskyldige i målet frambringat, för att göra det sannolikt att den ”dyrare 
egendomen” hade använts kontinuerligt och var en naturlig del av 
verksamheten. Den i målet skiljaktige anser att den skatteskyldige har gjort 
det sannolikt att egendomen är rörelsefrämjande vilket resulterar i att 
beskattningen ska ha sin utgångspunkt i det faktiska utnyttjandet för privat 
bruk. 
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9 Avslutande kommentarer 
 
När det gäller frågan på vilka omständigheter som förmånsbeskattning av 
fåmansföretagare ska grunda sig på har det funnits en hel del oklarheter 
vilket resulterat i en mängd olika avgöranden från HFD och dess 
underinstanser.  
 
SKV har sedan en lång tid tillbaka varit av uppfattningen att ägare till 
fåmansföretag ska förmånsbeskattas för dispositionsrätten till 
rörelsefrämmande egendom oavsett faktiskt nyttjande. När det gäller 
rörelsetillgångar i fåmansföretag anser SKV att sådan egendom som 
huvudregel endast ska förmånsbeskattas i de fall där faktiskt nyttjande ägt 
rum. I de fall där rörelsetillgångar på olika sätt kan tänkas stå till en 
delägares disposition anser SKV att det kan antas finnas en viss presumtion 
för att egendom av detta slag nyttjas privat om inte egendomen används 
löpande i verksamheten.        
 
Då förmånsbeskattningen sker utifrån allmänna regler på 
förmånsbeskattningsområdet är det framförallt tolkningen av uttalanden i 
propositionerna 1993/94:90 och 1999/2000:15 samt rättspraxis på området 
som är avgörande för tolkning av rättsläget.  
 
I proposition 1993/94:90 diskuteras på vilka grunder en förmån ska 
beskattas samt innebörden av ändringen utav termen ”tillhandhållits” till 
”åtnjutits”. Den definitionsmässiga ändringen från ”tillhandahållits” till 
”åtnjutits” torde tala för att större krav skulle ställas på att en förmån ska ha 
utnyttjats för att beskattning ska vara möjlig. Regeringen uttalar visserligen i 
propositionen att det inte alltid finns en klar för alla gemensam tidpunkt för 
skattepliktens inträdande för naturaförmåner men det förändrar inte att ett 
kravet på åtnjutande av förmån torde vara ett högre krav för beskattning av 
förmån än vad ett tillhandahållande av en förmån är. 
 
I proposition 1999/2000:15 på sid 59 yttrar regeringen bland annat att det är 
dispositionsrätten som ska ligga till grund för förmånsvärdet och inte det 
faktiska nyttjade. Enligt min mening bör regeringens uttalande i 
propositionen tolkas på så sätt att det är frågan om på vilka grunder en 
förmån ska värderas och inte på vilket sätt en förmån kan anses ha uppstått. 
Det finns i övrigt anledning att anta att regeringens yttrande talar för att en 
förmån i särskilda situationer kan värderas med dispositionsrätten som 
grund.  
 
När det gäller rättspraxis på området är RÅ 2002 ref 53 ett vanligt åberopat 
rättsfall. I målet hade ett fåmansföretag anskaffat rörelsefrämmande 
egendom som fåmansföretagsledaren dispositionsrätt till. HFD 
förmånsbeskattade därför en delägare i ett fåmansföretag för bostadsförmån 
som en följd av den skatteskyldiges dispositionsrätt till bostaden.  
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RÅ 2002 ref 53 refereras ofta flitigt av SKV i mål som myndigheten driver 
mot fåmansföretagare som enligt SKV ska vara föremål för 
förmånsbeskattning.55

 
  

Det verkar som att SKV i vissa fall är av uppfattningen att en delägare eller 
en anställd som har fortlöpande dispositionsrätt till fritidshus eller annan 
”dyrare egendom” ska förmånsbeskattas oavsett det faktiska utnyttjandet. 
Exempelvis har SKV i mål nr 2903-05 och 2962-2963-06 försökt att 
förmånsbeskatta subjekt på grundval av enbart dispositionsrätten trots att 
egendomen ifråga var att anse såsom rörelsetillgångar. I dessa mål finns det 
därför anledning att anta att SKV inte tolkar sina egna riktlinjer på ett 
korrekt sätt.56

 
  

Enligt min mening är det högst tveksamt om RÅ 2002 ref 53 kan anses vara 
tillämplig på någon annan situation än den som uppstod i målet. Den av 
fåmansföretaget anskaffade egendomen hade ingen naturlig koppling till 
företagets näringsverksamhet och någon avsikt att hyra ut fastigheten fanns 
inte heller. Målet handlar därmed om en värdering av en förmån i ett 
fåmansföretag som var anskaffad en av delägarna i fåmansföretaget, och 
inte verksamheten, varpå man bör betrakta den anskaffade egendomen 
såsom rörelsefrämmande egendom. 
 
Enligt uttalanden av regeringen i proposition 1999/2000:15 på sid 58 är det i 
första hand genom inkomstbeskattning som man bör förmå fåmansföretag 
att inte förvärva egendom som inte behövs i företagets verksamhet. Detta 
uttalande torde kunna stödja en uppfattning att en delägare i ett 
fåmansföretag inte ska påföras förmånsbeskattning vid anskaffning av 
”dyrare egendom” förutsatt att egendomen är tillgång i 
näringsverksamheten. Utnyttjas rörelsetillgången privat skulle en 
förmånsbeskattning aktualiseras baserat på det faktiska utnyttjandet. 
 
Enligt min mening är det endast i de fall där den ”dyrare egendomen” inte 
har någon given koppling till näringsverksamheten, dvs är att anse såsom 
rörelsefrämmande för verksamheten, där grund för en förmånsbeskattning 
grundad på dispositionsrätten till egendomen ska ske istället för det faktiska 
utnyttjandet. I de fall där en rörelsetillgång kan tänkas antas ha stått till 
förfogande av en delägare till ett fåmansföretag bör man inte presumera att 
egendomen nyttjats privat. Det är rimligt att man i dessa fall gör en generös 
bedömning med utgångspunkt i regeringens uttalanden i proposition 
1999/2000:15 på sid 58.  
 
I rättsfallstudien i avsnitt 8 har jag lyft fram ett antal rättsfall från KamR 
som i sammanhanget är av intresse. Visserligen är urvalet något snävt och 
prejudikatvärdet på underinstansavgöranden begränsat men jag anser att 
målen kan vara talande för den aktuella rättsutvecklingen på området då 

                                                
55 Se exempelvis Mål nr 2903-05, 2962-2963-06. 
56 Se Skatteverkets ställningstagande DNR: 131 708006-07/111. 
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många skatteskyldiga inte har de ekonomiska resurser som krävs för att 
driva mål upp till högsta instans. 
 
Gemensamt för de i rättfallstudien refererade målen är framförallt att 
domstolarna inte anser att RÅ 2002 ref 53 går att tillämpa på situationerna i 
de enskilda målen, trots att sakomständigheterna inte är helt olika. Det 
framstår som att underinstanserna inte anser att en förmånsbeskattning 
grundad enbart på dispositionsrätten verkar rimlig. Vidare verkar det som att 
domstolarna anser, tillskillnad från SKV, att om ”dyrare egendom” 
anskaffats i ett fåmansföretag och denna egendom är att anse såsom 
rörelsetillgång, så finns ingen presumtion för förmånsbeskattning på 
grundval av dispositionsrätten.  
 
Det ovan anförda ger anledning till att komma till slutsatsen att 
förmånsbeskattning som huvudregel inte ska ske om ett fåmansföretag 
anskaffar ”dyrare egendom” förutsatt att egendomen är att anse såsom en 
rörelsetillgång. En förmånsbeskattning baserad enbart på dispositionsrätten 
till en viss egendom kan resultera i en generell beskattning av vissa 
branscher vilket inte känns rimligt. 
 
När det sedan gäller bevisbördan i taxeringsmål är huvudprincipen att 
bevisbördan ligger på SKV när det gäller ärenden som avser betungande 
beslut. I ärenden där den skatteskyldige försöker göra det sannolikt att vissa 
omständigheter berättigar honom en förmån eller liknande gentemot det 
allmänna torde huvudregeln vara att en stor del av bevisbördan åligger den 
skatteskyldige. I mål om eftertaxering åligger bevisbördan på SKV för att 
visa att förutsättningarna för eftertaxering är uppfyllda. 
 
Praxis rörande bevisbörda i taxeringsmål vid förmånsbeskattning går mot en 
utveckling där den skatteskyldige i allt större utsträckning har bevisbördan 
mot det allmänna. I RÅ 2001 ref 22 anförde HFD i målet att om det gjorts 
sannolikt att den skatteskyldige haft dispositionsrätt till en egendom är det 
den skatteskyldige som sedan har bevisbördan för att egendomen använts i 
ringa omfattning eller inte alls. Enligt HFD resulterar en förekomst av 
dispositionsrätt till bilförmån i en omvänd bevisbörda vid prövningen om en 
bilförmån förelegat i ett fåmansföretag.  
 
I RÅ 2008 ref 72 utvidgar HFD bevisbördan för den skatteskyldige då man 
anför att bevisbördan inte odelat kan läggas på SKV om den skatteskyldige 
anskaffat ”en tillgång som väl lämpar sig för privat användning”. I tidigare 
rättsfall begränsade HFD sitt resonemang till att omvänd bevisbörda skulle 
gälla vid bilförmån. I RÅ 2008 ref 72 talar HFD yttrande för att 
presumtionen om omvändbevisbörda vid dispositionsrätt till egendom även 
ska omfatta andra tillgångar som kan tänkas ha en privat användning. 
 
Vidare i RÅ 2010 ref 30 tolkar HFD bestämmelserna i 61 kap IL angående 
värdering av inkomster i annat än pengar, att om det presumeras att en 
skatteskyldig ska beskattas för bilförmån så finns det även en presumtion för 
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drivmedelsförmån om arbetsgivaren har betalat drivmedel som används i 
den löpande verksamheten. 
 
Dessa avgöranden i HFD resulterar i en mer omfattande bevisbörda för den 
skatteskyldige i taxeringsmål. HFD har vidgat tillämpningen av 
presumtionen om omvänd bevisbörda till att inte enbart gälla bilförmåner 
såsom i RÅ 2001 ref 22, utan även tillgångar som kan anses lämpa sig väl 
för privat användning, samt driftsmedel för transport vid en presumtion om 
bilförmån. 
 
I bevisbördehänseende ställs det därmed allt större krav på att den 
skatteskyldige gentemot det allmänna då den skatteskyldige ska kunna visa 
på omständigheter som gör det sannolikt att inte han på olika sätt nyttjat en 
egendom som han har haft dispositionsrätt till.  
 
Ur ett fiskalt perspektiv kan upplevas som rimligt att den skatteskyldige 
presenterar omständigheter som talar för att denne inte faktiskt nyttjat 
egendom vid dispositionsrätt då det kan vara svårt för SKV att bevisa detta. 
SKV anför bland annat att beskattningen annars i vissa fall i praktiken 
skulle bli frivillig.57

 
  

Oavsett resulterar en omvänd bevisbörda ofrånkomligen i att den 
skatteskyldige i allt större utsträckning måste försäkra sig om att han kan 
styrka att han inte nyttjat egendom som skulle kunna tänkas bli föremål för 
förmånsbeskattning.  
 
En naturlig följd av att bevisbördan i taxeringsmål vid förmånsbeskattning i 
allt större utsträckning förskjuts över på den enskilde fåmansföretagaren är 
att denne kommer att belastas med ökade kostnader på grund av de åtgärder 
som fåmansföretagaren måste vidta för att undvika att bli förmånsbeskattad. 
 
En rimlig utgångspunkt i ett progressivt samhälle är alla, inklusive delägare 
i fåmansföretag, vill göra rätt för sig. Detta är även något av som SKV 
påstår sig ta sikte på och har implementerat i sin allmänna vision om ett 
bättre samhälle.58

 

 Ett överskjutande av bevisbördan på den enskilde från det 
allmänna visar inte på att SKV eller rättsväsendet har förtroende för att alla 
vill göra rätt för sig. Därför känns det som att rättsutvecklingen rörande 
bevisbördan i mål om förmånsbeskattning går åt helt fel håll.   

Ifråga om hur en förmån ska värderas till ett marknadsvärde vid taxering 
avses marknadsvärdet som utgångspunkt vara det pris som den 
skatteskyldige på orten fått betala om han själv anskaffat egendomen eller 
tjänsten på den öppna marknaden.  
 

                                                
57 Se Skatteverkets ställningstagande DNR: 131 708006-07/111 avsnitt 4.2.3 s. 7. 
58Se SKV:s hemsida 
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/styrplaneringsdokument.4.76a43be41220
6334b89800052127.html 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/styrplaneringsdokument.4.76a43be412206334b89800052127.html�
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/styrplaneringsdokument.4.76a43be412206334b89800052127.html�
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Rättspraxis på området är något knapphändig men i RÅ 1996 ref 75 där en 
skatteskyldig vunnit en resa värderad till 28 000 kr fann HFD anledning till 
att frångå huvudprincipen att värderingen av en förmån ska grundas på ett 
objektivt marknadsvärde. Domstolen ansåg att förmånen var av en ”speciell 
natur” då den skatteskyldige inte hade haft någon kontroll över dess 
utformning. Värderingen av förmånen skulle istället baseras på ett belopp 
som den skatteskyldige skulle kunnat erhålla vid försäljning på marknaden. 
 
I RÅ 2002 ref 7 som bland annat handlade om värdering av byggnad ansåg 
HFD att det i målet fanns ”speciell omständigheter” som föranledde 
domstolen att frångå en värdering av förmånen med utgångspunkt i 
marknadsvärdet. 
 
Även om huvudprincipen torde vara tillämplig i de flesta fall verkar den 
kunna frångås om det finns ”speciella omständigheter” i det enskilda fallet. 
Utöver de situationer som är beskrivna i de i uppsatsen refererade målen är 
det svårt att spekulera i innebörden av ”speciella omständigheter” och i 
vilka andra situationer rekvisitet kan vara tillämpligt framstår det som att 
vad som är att anse såsom ”speciell omständigheter” grundar sig på en 
subjektiv tolkning av omständigheterna i de enskilda målen. 
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