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Summary 
The legislative amendment to the Swedish Companies Act whereby the 
requirements for the amount of issued capital needed in order to start up a 
private limited company (Sw;Aktiebolag) was reduced, brings forth a wide 
range of different problems. The issued share capital has historically been 
one of the legislature means to prevent the share holders in limited liability 
companies, with a limited personal liability for the shareholder to the 
company as chief characteristics, from being misused in different ways.  
 

The primary concern in this part has been related to the risk of frivolous 
enterprise but also various types of tax avoidance measures. Having this in 
mind makes it quite remarkable that the bill to the amendment only focuses 
on the importance of not having Sweden ending up in the wake of other 
European countries that currently has a low or non existing demand on 
initial issue capital, and not the potential taxation effects that the amendment 
might have. 
 

The importance of truly understanding the connection between the civil- and 
taxation law has been shown in the essay by presenting an construction of 
dividend companies (Sw;Utdelningsbolag) within the framework of the 
special rules regarding close companies (Sw;Fåmansföretag). To put the 
dividend companies, i.e. companies with the sole purpose of enabling low 
capital taxation instead of income taxation, in place have proven to be 
simple and such a construction is also less costly than before. Nor does the 
construction violate any civil law legislation as long as the rules regarding 
value transfers within the Swedish Companies Act are observed. 
 

There are nevertheless some taxation regulations that can present some 
problems when setting up a construction of dividend companies. Some of 
these can be evaded by taking some smaller action, such as handing in a 
shell company declaration, whilst the Tax Evasion Act, if applicable, might 
be a major concern in regards to a construction of dividend companies. The 
application of the Tax Evasion Act, which aims at transactions that are in 
violation with the purpose of the legislation in question, has proven to be 
hard to foresee when looking at the Supreme Administration Court´s 
practice. It is therefore not possible to predict the outcome of a future 
dispute where a structure of dividend companies is being tried.  
 

Although the legislator has noticed the problems with dividend companies 
in connection with the 2012 finance bill, the amendments therein concerning 
the “förenklingsregeln” are not only late, but also insufficient. Late due to 
the fact that the problems should have been foreseen in the legislative work 
in connection with the amendment of the Companies Act, and insufficient 
since the proposed limitation, i.e. one usage of the “förenklingsregel” per 
capita, doesn’t exclude any kin from helping to start up a construction of 
dividend companies. The lesson to be taught is therefore that it is of great 
importance to see beyond the legal area being assessed and consequently 
taking the whole picture into consideration within the legislative framework. 
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Sammanfattning 
Den i april 2010 genomförda lagändringen avseende en minskning av 
aktiebolagslagens krav för hur mycket aktiekapital som krävs för att starta 
uppe ett privat aktiebolag aktualiserar en stor mängd frågeställningar. Detta 
då aktiekapitalet historiskt sett har varit ett av lagstiftarens medel för att 
förhindra att aktieägarna till ett aktiebolag, med ett begränsat personligt 
betalningsansvar för delägare till bolaget som främsta kännetecken, på olika 
sätt skall dra ej avsedd fördel av detta.  
 

Farhågorna har i detta sammanhang främst rört risken för oseriöst 
företagande men även olika typer av skatteundandragande åtgärder. I ljuset 
av detta är det anmärkningsvärt att propositionen till lagändringen enbart 
fokuserar på just vikten av att minskningen genomförs för att Sverige inte 
skall hamna i kölvattnet för andra Europeiska länder med låga krav på 
aktiekapital, utan att behandla de eventuella skatterättsliga konsekvenser en 
sådan minskning kan tänkas få.  
 

Vikten av att i lagstiftningsarbetet ha förståelse för kopplingen mellan civil- 
och skatterätt har i arbetet visats genom att pröva en konstruktion av 
utdelningsbolag inom ramen för fåmansaktiebolagsreglerna. 
Utdelningsbolagen, d.v.s. bolag som har till syfte att möjliggöra låg 
kapitalbeskattad utdelning istället för tjänstebeskattning, har visat sig vara 
både enkla att sätta på plats och är dessutom billigare än tidigare. 
Konstruktionen som sådan är, så länge reglerna för värdeöverföringar i 
enlighet med ABL, inte i strid med någon civilrättslig lagstiftning.  
 

Det har dock visat sig finnas ett flertal skatterättsliga regler, såsom 
exempelvis skalbolagsreglerna och Lundinregeln, vilka kan ställa till 
problem för att använda sig av en struktur med utdelningsbolag. De nyss 
nämnda reglerna är dock av sådan karaktär att de kan undvikas, i fallet med 
skalbolag så sker så genom att exempelvis lämna in en 
skalbolagsdeklaration. Den skatterättsliga lagstiftning som därför 
(eventuellt) kan komma att bli tillämplig på en struktur med utdelningsbolag 
är istället SFL. SFL, som tar sikte på transaktioner som står i strid med 
lagstiftningens syfte och ett antal andra kumulativa kriterier, har i Högsta 
Förvaltningsdomstolens praxis visat sig vara svår att förutspå i det enskilda 
fallet. Det är således inte möjligt att med säkerhet uttala sig om en struktur 
med utdelningsbolag kommer att godtas vid en eventuell prövning mot SFL.     
 

Lagstiftaren har förvisso uppmärksammat problematiken med 
utdelningsbolag i samband med 2012 års budgetproposition, sanktionen med 
att begränsa användandet av förenklingsregeln till att enbart vara möjligt för 
ett bolag per person är dock både sen och otillräcklig. Sen då utnyttjandet av 
regeln hade kunnat förutses vid det tidigare lagstiftningsarbetet, otillräckligt 
då den föreslagna ändringen inte hindrar närstående att bidra till att start upp 
en utdelningsbolagsstruktur. Lärdomen att dra är således att det är av största 
vikt att vid lagstiftningsarbetet inte bara se till det aktuella rättsområdet utan 
med ett helhetsperspektiv se bortom detta.    
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Den 1 april 2010 trädde de nya reglerna avseende minimikravet på 
aktiekapital i privata aktiebolag, som står att finna i Aktiebolagslagen 
ikraft.1 Avsikten var att harmonisera de svenska reglerna med motsvarande 
reglering för företag med begränsat ansvar i övriga Europa. I England krävs 
det exempelvis endast ett pund för att starta upp ett s.k. ”Limitied liability 
Company”,2 och i Tyskland har man skapat möjligheten att starta upp ett 
företag, Unternehmergesellschaf, där minimikravet är på en euro vilket 
sedan ökas på efter hand i enlighet med en i lag stadgad plan.3 Med Europas 
öppna gränser och Europeiska Unionens krav på fri rörlighet har 
harmoniseringen ansetts nödvändig, inte bara för att behålla Sverige 
intressant för utländska investeringar, utan även för att undvika att svenska 
aktörer väljer att etablera sig utomlands.4 
 
Utöver strävan att Sverige skall behålla sin konkurrenskraft bland företagare 
så är det lagstiftarens förhoppning att det minskade kapitalkravet även skall 
få till följd att fler väljer aktiebolagsformen som associationsform. För 
individer som står inför valet att välja sin framtida associationsform 
förväntas minskningen få störst betydelse bland de företag som planerar en 
verksamhet inom tjänstesektorn. Antagandet grundar sig på att det speciellt 
inom tjänstesektorn inte finns samma behov av stora initiala investeringar i 
form av inventarier, stora lokaler m.m., varför en ändring anses få till följd 
att fler vågar, och från ett ekonomiskt perspektiv, kan ta steget att starta ett 
aktiebolag.5 Speciellt ur ett jämställdhetsperspektiv har detta ansetts viktigt 
då studier visat att det framförallt är inom tjänstesektorn som kvinnligt 
företagande är på frammarsch.6 
 
I avvägningen gentemot de fördelar man ansett sig kunna påvisa att 
minskningen av kravet på aktiekapital kommer att få, har det största 
frågetecknet varit vilken inverkan lagändringen kommer att ha på andelen 
företag som startas i syfte att missbruka aktiebolagsformens fördelaktiga 
egenskaper. De stora fördelarna med ett aktiebolag, nämligen det 
begränsade ansvaret för aktieägarna och bolagets självständiga status i form 
av juridisk person, är samtidigt en stor nackdel i det fall det dras ej avsedd 
fördel av desamma. Formerna av, för lagstiftaren, ej önskvärda intentioner 

                                                 
1 SFS 2005:551. 
2 ”Companies Act 2006”. 
3 Se § 5a GmbHG där det bl.a. framgår att aktieägarna inte kan förfoga över ett bolags 
resultat förrän det är möjligt för bolaget att ha ett ”stammkapital” (aktiekapital) 
motsvarande det som enligt § 5 krävs vid stiftandet av ett GmbH, d.v.s. EURO 25 000.   
4 Framförallt engelsk bolagsrätt bedöms utgöra ett hot, se R Dotevall, ”Bolagsledningens 
skadeståndsansvar” s. 24. 
5 Prop. 2009/10:61, “En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag”, s. 9. 
6 Ibid., s. 16 
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tar sig uttryck på olika viss och sträcker sig från regelrätt ekonomisk 
brottslighet till olika former av sofistikerad skatteplanering. 
Oavsett i vilken kategori den enskilda situationen bedöms vara så är det i 
slutändan företagets borgenärer och den offentliga skattebasen, med 
Skatteverket som företrädare, som riskerar att lida skada. För att förhindra 
att så skall ske, har kravet på aktiekapital i ett aktiebolag historiskt sett 
ansetts vara en av de medel som ansetts ha haft betydelse för att avskräcka 
ifrån dessa typer av oseriöst företagande. Lagstiftaren har dock tidigt 
reserverat sig för att inte ens de en gång i tiden gällande reglerna med ett 
krav på 100 000 kronor i aktiekapital förväntades vara fullt tillräckligt i alla 
lägen.7 
 
Med tanke på de lärdomar historien visar med hänsyn till aktiekapitalets 
funktion, finns det ur ett skatterättsligt perspektiv flera både intressanta och 
oroväckande aspekter i anknytning till det minskade kravet på aktiekapital. I 
förarbetet, och då speciellt i den konsekvensanalys som legat till grund för 
reformationen, återfinns inte ens en gång ett spår av reflektion över den 
potentiella inverkan ändringarna i ABL kan tänkas få på skatterättens 
område. Detta synes anmärkningsvärt då ett av motiven vid 1973 års 
proposition, avseende en höjning av aktiekapitalskravet, var just de problem 
man vid den tidspunkten hade med företag som använde sig av 
aktiebolagsformen som ett led i att uppnå skattefördelar av 
skatteflyktskaraktär.8 I ett samhälle där dagens moderna teknik suddat ut 
länders gränser i en aldrig tidigare skådad omfattning ter sig avsaknaden av 
en noggrann skatterättslig genomgång märklig. Det kan tyckas att en 
utredning av möjliga skattekonsekvenser inte bara kan, utan bör finnas med 
i en bedömning av regeländringar som har effekter långt utanför det område 
de primärt riktar sig till. 
 
För att vidare knyta an till de historiska erfarenheter som finns om 
människans uppfinningsrikedom, återstår då frågan om vilka konstruktioner 
som kan tänkas bli aktuella i och med den nya lagstiftningen. Det finns 
anledning att fundera kring vilka typer av företagskonstruktioner som kan 
tänkas uppkomma i ett led för att uppnå ett ur företagarens synpunkt mer 
gynnsamt skatteläge. Ett minskat minimikrav på aktiekapital kan rimligen 
även förväntas innebära en ökning av ren ekonomisk brottslighet, den typen 
av förfarande är dock inte av intresse i en uppsats med avstamp i 
skatterättens sfär.  
 
Problematiken blir än mer mångfacetterad i ljuset av de internationella 
aspekter som måste tas hänsyn till, bland annat Sveriges medlemskap i EU 
med de förpliktelser det medför. Detta då frågan inte är om det 
skatterättsliga området kommer att påverkas av regeländringarna inom 
associationsrätten, utan hur stora effekterna till slut kommer att vara. 
 

                                                 
7 Prop. 1993/94: 196,”Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.”, s 82. 
8 Prop. 1973:93, ”KungI. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skuldebrev 
m.m.”, s 88.  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1975:1385
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Av det föregående kan den komplexitet som medföljer kopplingen mellan 
civilrätten, representerat genom associationsrättsliga regler ovan, och 
skatterätten skönjas.9 En lagändring som kanske främst tillkommit för att 
främja Sveriges globala konkurrenskraft för företagare, har potentialen att få 
konsekvenser som propositionen till lagändringen inte har tagit höjd för. 
Problematiken som sådan är inte enbart knutet till själva förändringen i 
minimikravet på aktiekapital, utan som arbetet kommer att visa tillkommer 
en till dimension när transaktioner som associationsrättsligt är helt i sin 
ordning skall klassificeras skatterättsligt. 
 
Problematiken som lätt berörts ovan återspeglar den debatt som förts i 
svensk doktrin avseende huruvida det enligt svensk rätt finns belägg för att 
påstå att skatterätten skall följa civilrätten, och om denna fråga besvaras 
jakande, huruvida det finns en möjlighet att angripa en transaktion, eller ett 
led av transaktioner, som ryms inom de civilrättsliga ramarna med hjälp av 
någon typ av skatterättslig lag eller metod.10 
 
Ambitionen med denna uppsats är på intet vis att vara uttömmande inom ett 
område där rättsläget till viss del får anses vara oklart, syftet är snarare att ta 
avstamp i den relativt nya lagstiftningen avseende minskat krav på 
aktiekapital och därigenom försöka belysa viktiga aspekter i samspelet 
mellan civil- och skatterätt. 

1.2 Syfte 
Min primära avsikt med detta arbete är att i ljuset av de förändringar som 
skett i aktiebolagslagen under 2010, mer specifikt minskningen av kravet på 
aktiekapital i privata aktiebolag, utreda närmre vilka civil- och 
skatterättsliga aspekter som väcks av minskningen.. 
 
Den genomförda ändringen av minimikravet på aktiekapital påverkar helt 
naturligt flera delar inom associationsrätten. För att läsaren skall få 
förståelse för associationsrättens systematik ämnar jag därför först utreda 
närmre vilka skyddsmekanismer det finns inom aktiebolagsrätten för att 
säkerställa att aktiekapitalet behålls intakt. 
 
Min ambition sträcker sig därefter vidare in på skatterättens område där 
framförallt den betydelse minskningen kan tänkas få för fåmansaktiebolag 
kommer att utredas. Det är således min intention att analysera om 
regeländringen har inneburit att några skattemässiga konstruktioner, där 
syftet är att åstadkomma en lägre beskattning i inkomstslaget tjänst, numera 
är mer attraktiva för fåmansaktiebolag än de var innan ändringen av 
aktiekapitalskravet trädde ikraft. I detta sammanhang ämnar jag även att titta 
närmre på lagstiftarens inställning till dessa eventuella konstruktioner, eller 
                                                 
9 Med tanke på både doktrin och praxis torde kopplingen mellan civil- och skatterätt vara 
ganska okontroversiell, se dock exempelvis Gäverth L och Möller L, ”Har Regeringsrätten 
frångått genomsyn”, Skattenytt nr. 11, 2007. 
10 Ibid. Det har historiskt sett bland annat talats om ”genomsyn” och ”rättshandlingars 
verkliga innebörd”. 
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mer specifikt, den lagstiftning som tar sikte på de slags situationer där olika 
typer av konstruktioner ej ansetts önskvärda.  
 
Inom ramen för min huvudsakliga frågeställning kan således de olika 
delmomenten sammanfattas enligt följande; 
 

1. att kort utreda och titta närmre på ABL, det däri stadgade kravet på 
aktiekapital samt gå igenom de skyddsregler som finns för att se till 
att kravet efterföljs; 
 

2. utreda de eventuella fördelar som kan tänkas uppkomma för 
fåmansaktiebolag p.g.a. ändringen i ABL;  
 

3. att med avstamp i det under punkt 2 funna materialet titta närmre på 
i vilken mån sådana fördelar eventuellt träffas av några 
skatterättsliga regler såsom skatteflyktslagen etc. och, om det visar 
sig att någon typ av lagstiftning blir aktuell, utreda närmre i vad mån 
reglerna är absoluta hinder eller ej; och  
 

4. slutligen, med resultaten i punkt 1-3 som utgångspunkt, analysera 
konsekvenserna som följer av att skatterättens starka koppling till 
civilrätten och det krav denna systematik ställer på att förarbeten till 
lagändringar, exempelvis inom aktiebolagsrätten, inte bara tar 
hänsyn till associationsrättslig utan även skatterättslig problematik. 
 

Syftet med min uppsats innebär att det krävs en överblick över flera 
ämnesområden för att läsaren skall beredas möjlighet att förstå både hur 
sammanvävt civil- och skatterätt är och den problematik som följer av att så 
är fallet. Jag är även väl medveten om att det är möjligt att fördjupa sig i 
flera av de delmoment jag skall behandla men jag kommer bara att redogöra 
för dem i den utsträckning uppsatsens syfte kräver det. .     

1.3 Avgränsning 
Skatterätten kännetecknas av stor komplexitet, det är således en praktisk 
omöjlighet att täcka in alla typer av skatterättsligt gynnsamma 
konstruktioner inom ramen för detta examensarbete. Inte heller finns det 
utrymme att helt uttömmande diskutera kopplingen mellan civil- och 
skatterätt, önskar läsaren fördjupa sig i ämnet hänvisa denne vänligen till 
bland annat Sture Bergströms ”Skatter och civilrätt…”, Stockholm 1978. 
Läsaren får därför finna sig i att det i det följande kommer att presenteras ett 
axplock av de möjligheter som jag funnit mest intressanta. 
 
I samband med att reglerna avseende det minskade kravet på aktiekapital för 
privata aktiebolag infördes publicerade Skatteverket ett ställningstagande 
som innehåller hur en eventuell sänkning av aktiekapitalet till den nya 
miniminivån kommer att bedömas vid en beräkning av gränsbeloppet på 
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kvalificerade aktier.11 I detta sammanhang aktualiseras ett antal intressanta 
frågeställningar om rimligheten i den positionering Skatteverket har, dock är 
frågan av sådan karaktär att den inte låter sig rymmas i denna framställning. 
 
En ytterligare aspekt är den globalisering som är en realitet idag och som får 
till följd att etableringar som spänner sig över landsgränser blivit en regel 
snarare än ett undantag. Följden av detta är att det är enkelt att bygga upp 
konstruktioner av bolag som inte bara är placerade inom Sverige och EU, 
utan även utanför. Dessa scenarion är förvisso intressanta men ryms inte 
inom min intention att utifrån ändringarna i ABL studera de därav 
uppkomna skatterättsliga följderna. Dock är en viss genomgång av de 
konsekvenser Sveriges medlemskap i EU innebär för skatterätten av 
intresse. Jag kommer således ha ett ytterst begränsat EG-rättsligt perspektiv, 
och bortser således helt från de bolagskonstruktioner som spänner sig 
utanför den europeiska gemenskapens område. 
 
De i denna uppsats centrala reglerna för fåmansaktiebolag är uppdelade i ett 
antal kapitel och träffar olika delar där lagstiftaren bedömt att det finns en 
risk för att icke avsiktliga fördelar kan uppkomma. Inom ramen för denna 
uppsats kommer jag dock inte att beröra reglerna för sambeskattning i  
60 kap. IL. Då det endast är utdelningsproblematiken för fåmansaktiebolag 
som står i centrum för denna uppsats så kommer inte problematiken 
avseende övriga transaktioner mellan bolaget och delägaren, och därmed 
inte heller den efterföljande klassificeringen av transaktionen ifråga, att 
behandlas. 
 
Definitionsparagraferna i kap. 56 IL berör inte bara aktiebolag utan även 
ekonomiska föreningar, dock tar detta arbete sin utgångspunkt i ändringarna 
i ABL varför ekonomiska föreningar inte kommer att behandlas. 
 
Enligt min uppfattning så innebär vidare ändringarna avseende kravet på 
aktiekapital en uppenbar risk för en ökad ekonomisk brottslighet. Detta är 
förvisso av stort personligt och allmänt intresse men inte något jag anser 
passa inom ramen för min uppsats. De häri diskuterade strukturerna är 
nämligen som utgångspunkt inte att ses som brottsliga (med förbehållet att 
uppsatsen ämnar försöka besvara om huruvida konstruktionerna eventuellt 
kan träffas av någon skyddslagstiftning). Eventuella direkt straffrättsliga 
perspektiv har därför uteslutits i denna framställning. 

1.4 Metod och materiell 
Jag har i sökandet efter svar på min frågeställning använt mig av de för 
juridiken klassiska rättskällorna såsom förarbeten, lagtext, artiklar och 
doktrin (inom rättsvetenskapen kallat den rättsdogmatiska metoden). 

                                                 
11 Skatteverkets ställningstagande, ” Beräkning av omkostnadsbeloppet vid inlösen av 
kvalificerade aktier”, Dnr 131 452892-10/111. 
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Genom att använda mig av rättskällorna har jag både kunnat konstatera, i de 
delar så varit möjligt, vad gällande rätt är och att det i vissa delar är ett 
osäkert rättsläge.  
 
Skatterättslig lagstiftning har typiskt sett karaktären av att (bl.a.) vara en 
avvägning mellan rättssäkerhet och rättseffektivitet. Jag har därför försökt 
att konstatera ifall rättssäkerheten är tillfredsställande med hänsyn till den i 
uppsatsen förekommande skatterättsliga lagstiftningen. 
 
Arbetet har i vissa delar berört områden utanför den svenska nationella 
rätten vilket givetvis har inneburit att utländska lagar (kort) 
uppmärksammats i de delar de varit relevanta. 
  
En del av det kommande skatterättsliga materialet har inte testats i domstol, 
eller omnämnts i doktrin, vilket har till följd att det i vissa delar endast finns 
sparsmakat med information att finna. En naturlig följd av detta är att 
material med närbesläktad problematik och systematik har fått tjäna som 
inspiration i vissa delar.  

1.5 Disposition 
Den första delen av uppsatsen, ”Aktiebolagslagen”, är avsedd att ge en liten 
inblick i ett aktiebolag och dess för arbetet intressanta funktioner. Den 
genomförda ändringen av minimikravet på aktiekapital påverkar helt 
naturligt flera delar inom associationsrätten. Det finns därför ett värde i att 
först gå igenom de aspekterna och på så viss känna till förutsättningarna för 
vad som är bolagsrättsligt korrekt innan den skattemässiga delen diskuteras 
mer i detalj.  
 
Jag kommer därför i det första kapitlet beskriva ändringen av kravet på 
aktiekapital ur en aktiebolagsrättslig synvinkel och de mekanismer för att 
skydda borgenärer som existerar inom den aktiebolagsrättsliga sfären.  
 
I den andra delen, ”Fåmansaktiebolagsreglerna”, diskuteras den i 
skatterätten under vissa omständigheter existerande klassificeringen av ett 
aktiebolag, fåmansaktiebolag (FÅAB), och förutsättningar som krävs för att 
klassificeringen skall komma ifråga. Inom detta kapitel behandlas även den 
skatterättsliga särreglering som blir följden för det fall etiketten blir aktuell, 
exempel på detta är de speciella reglerna för utdelning hänförlig till andelar i 
FÅAB.  
 
Därpå följer i tredje delen, ”Företagskonstruktioner”, en genomgång av en 
tänkbar typ av konstruktion, som kan göras för att uppnå en skattefördel och 
den vinst som kan aktualiseras p.g.a. konstruktionen. 
 
I den fjärde delen, ”Rättsliga övervägande”, behandlas den lagstiftning som 
kan vara i vägen vid användandet av den i uppsatsen diskuterade metoden 
för att öka årets gränsbelopp. Kopplingen mellan civil- och skatterätt 
diskuteras även i detta avsnitt.  
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I det sista avsnittet, ”Analysen”, behandlas kort sänkningen av minimikravet 
på aktiekapital, vilka konsekvenserna eventuellt kan tänkas bli p.g.a. 
sänkningen samt betydelsen av att lagstiftningen tar hänsyn till hur tätt 
sammankopplat civil- och skatterätt är. 
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2 Aktiebolagslagen 

2.1 Inledning 
Aktiebolag som institut är ingalunda en ny företeelse utan den första 
aktiebolagslagen tillkom redan 1848.12 Sedan dess har dock flera nya lagar 
sett dagens ljus, senast var det under 2005 som den nu gällande 
aktiebolagslagen trädde i kraft. 13 
 
Aktiebolaget med dess i särklass viktigaste attribut, den begränsade 
ansvarsskyldigheten för aktieägarna, har kommit att revolutionera det 
moderna näringslivet, inte bara Sverige, utan även i resten av världen om än 
då under andra betäckningar. I Sverige beräknas cirka 310 000 av de 450 
000 registrerade associationer som finns hos bolagsverket vara aktiebolag.14 
Denna succé har till stor del varit en produkt av att fler vågat satsa på 
företagande med vetskapen att man som aktieägare, pga aktiebolagets 
karaktär med begränsat personligt ansvar,15 inte riskerar sin privata 
förmögenhet mer än till den del som tillskjutits för de aktier man erhållit.16 
Att notera är att det begränsade ansvaret inte är helt absolut, som aktieägare 
kan du i vissa speciella fall anses ha ansvar för bolagets aktioner, sk. 
ansvarsgenombrott. Det är även vanligt att företagets borgenärer, såsom 
exempelvis banker, kräver att ägaren till ett bolag måste gå i personlig 
borgen för företagets förpliktelser gentemot borgenären ifråga. Vidden av 
ansvaret är av utrymmesskäl omöjligt att redogöra för, dock är det av vikt att 
känna till att man som aktieägare inte kan agera helt obehindrat inom ramen 
för ett aktiebolag.17  
 
I ABL separeras det vidare mellan två olika typer av aktiebolag, det privata 
samt det publika. Enligt de nyligen gjorda ändringarna i ABL 1:5 skall ett 
privat bolags aktiekapital bestå av 50 000 kronor, om denna och andra regler 
med koppling till aktiekapitalet se nästa kapitel, aktierna får ej heller spridas 
till en ”vid krets”, detta enligt ABL 1:7-8. För det fallet att reglerna om 
spridning inte följs så finns straffsanktioner i ABL 30:1. Det publika 
aktiebolaget kännetecknas, i skarp kontrast till det privata aktiebolaget, 
istället av möjligheten till spridning av aktierna samt det högre kravet på ett 
aktiekapital på 500 000 kronor enligt ABL 1:14. Trots att endast 1 300 utav 
de ca 310 000 svenska aktiebolagen är publika så består de till stor del av 
landets största och viktigaste företag.18  
 

                                                 
12 S Andersson, S Johansson, R Skog, ”Aktiebolagslagen, en kommentar, del 1”, avsnitt 
1:3. 
13 SFS 2005:551. 
14 Catarina Af Sandberg, ”Aktiebolagsrätten” s. 13. 
15 Se ABL 1:3. 
16 T Sandström, ”Svensk aktiebolagsrätt” s. 45. 
17 E Nerep, P Samuelsson, ”Aktiebolagslagen, en lagkommentar, kapitel 1-10”, s. 20ff. 
18 T Sandström, s. 57. 
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Den nyss beskrivna uppdelningen är ur svensk synvinkel att betrakta som ett 
nytt fenomen. Fram till 1995 fanns det nämligen endast en typ av aktiebolag 
inom den svenska aktiebolagsrätten. Dock uppkom det ett krav på 
harmoniseringen inom EU-länderna så att det för aktiebolag fanns en 
uppdelning mellan de bolag som hade en begränsad respektive spridd 
ägarkrets.19 
 
Som det framgår av min frågeställning så är det de privata aktiebolagen som 
är av intresse i denna uppsats. Det passar sig därför att notera att det även 
finns exempel på stora bolag som valt att driva sin verksamhet som ett 
privat aktiebolag där Education First, EF, tjänar som ett gott exempel.20 

2.2 Aktiekapital 
Reglerna om aktiekapital återfinns i 1 kap ABL där 4 § börjar med att stadga 
att ett aktiebolag de facto skall ha just ett aktiekapital. Som koncept är 
principen med ett aktiekapital en relativt sen företeelse,21 vars syfte 
motiveras något olika i litteraturen. En något av en allmän rådande 
uppfattning är att aktiekapitalet skall ses som en slags garant för bolagets 
borgenärer, detta då lagen kräver att bolaget i fråga skall ha sitt aktiekapital 
täckt med tillgångar.22 
 
Detta synsätt angrips dock av andra författare på området23, vilka menar att 
den mest korrekta förklaringen istället står att finna i det faktum att ett 
aktiebolag är en kapitalassociation och därför krävs aktiekapitalet för att 
erbjuda ett mått på de samlade kapitalinsatsernas storlek, avsaknaden av 
detta instrument är således otänkbart. Lagstiftaren har i förarbetena till de 
genomförda förändringarna avseende kravet på aktiekapital uttryckt att 
aktiekapitalet förvisso är en garant, om än en i många lägen otillräcklig 
sådan.24 
 
Oavsett vilken ståndpunkt man kan ha i denna del så innebär dock kravet på 
aktiekapital att den som står utan medel hindras från att starta en 
verksamhet.25 Vidare konstateras det helt sonika i propositionen till 2005 års 
version av ABL att aktiebolaget som företagsform förvisso går att 
missbruka på olika vis. Av proposotionen framgår dock att lagstiftaren anser 
det krävas en avvägning mellan att slå ner mot olika former av missbruk, 
kontra det hinder sådan typ av lagstiftning innebär för den stora andel 
företag som bedriver en seriös verksamhet 26 
 

                                                 
19 Ibid., s. 55. 
20 http://www.ef.se/about-ef/company/ 
21 E Nerep, P Samuelsson I, s. 39.  
22 Se exempelvis S Andersson, S Johansson, R Skog ,”Aktiebolagslagen, en kommentar, del 
1”, avsnitt 1:10. 
23 Nerep och Samuelsson I, s. 39ff.  
24 Prop. 2009/10:61, ”En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag”, s. 11 ff. 
25 T Sandström, s. 56. 
26 Prop. 2004/05:85, ”Ny aktiebolagslag”, s 204.  
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Som redan inledningsvis konstaterats så har minimikravet avseende 
aktiekapital under 2010 sänkts ifrån tidigare 100 000 kronor till nuvarande 
50 000 kronor. Som ett resultat av att aktieägarna endast är begränsat 
ansvariga för det aktiebolag de är delägare till finns det ett antal regler för 
att tillförsäkra att aktiekapitalet dels tillförs från första början, detta är bl.a. 
en förutsättning för att bolaget skall registreras,27 men även att aktiekapitalet 
efter det tillförts inte lämnar aktiebolaget.28 Man talar i detta sammanhang 
om bolagets ”egna bundna kapital”. Denna benämning speglar reglerna i 
ABL 25:13-20 som styr de åtgärder som krävs för det fall då bolagets 
förmögenhet befaras ha minskat så till den grad att mer än halva 
aktiekapitalet förlorats.29 Enklast åskådliggörs denna princip genom tre 
olika balansräkningar, se A, B och C nedan. 
 
 
   
A)             Tillgångar  Skulder                              
 
Immateriella                Aktiekapital: 50 000kr.                                                    
tillgångar: 10 000 kr.              
   
Traktor:   100 000 kr. Obetald hyra: 50 000 kr. 
                

              Balans:         +10 000 kr.  
 
I balansräkning A ser vi att aktiekapitalet, det bundna kapitalet, är täckt med 
god marginal(det är faktiskt t.o.m. plus i kassan). Således blir inte någon 
skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning aktuellt i detta fall.   
 
 
 
B)             Tillgångar  Skulder                                                                                                    
 
Maskin:       5 000 kr.  Aktiekapital:    50 000 kr. 
 
Fastighet:  75 000 kr.  Lönefodringar: 50 000 kr.  
 
 
               Balans:             -20 000 kr.         
 
I balansräkning B är situationen inte helt oproblematisk. Differensen mellan 
tillgångar och skulder vid tiden för balansräkningen är minus 20 000 kr. 
d.v.s. endast 60 % av det bundna kapitalet är täckt. Detta är förvisso inom 
gränserna som ABL stället upp, d.v.s. i denna situation finns det inget krav 
på aktion från bolagets sida. Samtidigt innebär detta, förutsatt att bolaget 
inte får in mer kapital, att bolaget endast kan gå back ytterligare 5 000 kr. 
innan krav uppkommer på styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning. Det 
                                                 
27 Se ABL 2:23. 
28 T Sandström, s. 100ff.  
29 Ibid., s. 322. 
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kan även argumenteras för att, beroende på hur pengaflöden etc. ser ut, en 
kontrollbalansräkning ska upprättas redan i detta stadium. ABL 25:13 
stadgar nämligen att så skall ske redan vid det fall att det finns ”skäl att anta 
att halva aktiekapitalet understiger…”.30 Oavsett hur bedömningen blir i det 
enskilda fallet så är kontentan att det i denna situation finns skäl för oro. 
 
 
 
C)             Tillgångar   Skulder                                                                                                    
 
Maskin:       5 000 kr. Aktiekapital:    50 000 kr. 
 
Fastighet:  50 000 kr. Lönefodringar: 50 000 kr.  
 
 

             Balans:             -45 000 kr.         
 
I scenario C är situationen riktigt allvarlig. Balansräkningen visar att 
differensen mellan tillgångar och skulder är så pass stor att balansen uppgår 
till -45 000 kr., vilket har till följd att endast 10 % av aktiekapitalet är täckt. 
Styrelsen är då skyldig att omedelbart upprätta en första 
kontrollbalansräkning, detta enligt ABL 25:14. 
 
Vad som sker efter första balansräkningen framgår av 25 kap. ABL och 
skall inte behandlas närmre inom ramen för detta arbete. Intressant i 
sammanhanget är dock att jämföra den nuvarande- med den tidigare 
regleringen avseende kravet på aktiekapital. Sänkningen av minimikravet på 
aktiekapital till från 100 000 kronor till nuvarande 50 000 kronor har i 
nuläget inte föranlett några ytterligare ändringar i ABL. Regeringen har 
dock uttalat att ytterligare lagändringar kan komma ifråga längre fram.31  
 
Vad då det ovanstående grafiska exemplet visar för den uppmärksamme 
läsaren är att skyldigheten att upprätta en balansräkning givetvis 
uppkommer mycket tidigare med det nya lägre minimikravet på aktiekapital. 
Detta är ju en tämligen naturlig följd av att en kontrollbalansräkning ska 
göras för det fall att, eller misstanken om att, halva aktiekapitalet ej är täckt 
av det berörda bolagets tillgångar. Resultatet blir således att ett aktiebolag i 
jämförelse med det tidigare högre kravet på aktiekapital endast kan tåla en 
mindre mängd förluster vid det nya lägre aktiekapitalskravet på 50 000 
konor, en problematik som uppmärksammas även av lagstiftaren.32  
 
I följande kapitel skall jag gå in närmre på ABL:s bestämmelser avseende 
värdeöverföringar,33d.v.s. de regler som reglerar ett bolags möjligheter att 
förflytta tillgångar från bolagssfären.  
 
                                                 
30 Nerep och Samuelsson III, s. 193ff. 
31 Prop. 2009/10:61, s. 12ff. 
32 Ibid., s. 12. 
33 Se 17 kap. ABL. 
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2.3 Värdeöverföringar 
Reglerna som styr ett bolags möjligheter till värdeöverföringar återfinns i 17 
kapitlet ABL och är fördelade på ett antal paragrafer som reglerar det 
förfarande som måste följas vid de fall tillgångar i ett bolag är tänkt att 
lämna bolagssfären. 
 
I kapitlets 1 § återfinns den legaldefinition som specificerar de rättsfakta 
som krävs för att betrakta en transaktion som en värdeöverföring sett ur ett 
aktiebolagsrättsligt perspektiv och begreppet introducerades i och med ABL 
2005.34 För den senare delen av uppsatsen är 1 § 1 punkten den mest 
intressanta då det häri framgår att vinstutdelning, d.v.s. utdelning på aktier, 
är att betrakta som en typ av värdeöverföring. 
 
Efter 1 §, vari definitionen av en värdeöverföring klargörs, ställs det vidare i 
2 § upp de i ABL reglerade typer av värdeöverföringar som är tillåtna, och 
var reglerna återfinns i lagtexten. Syfte med reglerna är vidare inte bara 
avsedda att skydda ett bolags borgenärer, utan även aktieägarna är ett 
skyddsobjekt. Lagstiftaren har således knutet de i 17 kapitlet uppräknade 
tillåtna värdeöverföringarna med ett antal olika kapitel inom ABL. 
 
I bedömningen av om en värdeöverföring är tillåten eller ej krävs det 
följaktligen mer än att vid en prövning bara kontrollera reglerna i 17 kapitlet 
Ett bra exempel är att det för en öppen utdelning krävs, utöver att 
utdelningen är förenlig med 17 kapitlet, att utdelningen har genomförts i 
enlighet med reglerna i 18 kapitlet. För förtäckt utdelning, d.v.s. en 
värdeöverföring som ej uppfyller de formella reglerna i 18 kapitlet, se ABL 
17:1 punkt 4.35  
 
Efter att transaktionen för handen konstaterats vara i enlighet med 1- och  
2 §, och därmed bedömts vara godkända så långt, finns det ytterligare 
variabler att ta hänsyn till, vilket behandlas mer om i det följande. 

2.3.1 Beloppspärren 
I ABL 17:3 1 st. återfinns den s.k. beloppsspärren, vilken reglerar hur stor 
en värdeöverföring får lov att vara. Där 2 § reglerar formen på utbetalningar 
reglerar 3 § följaktligen omfattningen av densamme.36 Transaktionen får ju 
inte, som tidigare anförts, vara så stor att det inte finns full täckning för det 
bundna kapitalet efter att transaktionen är genomförd.  Det måste således 
finnas kvar ett bokfört värde på tillgångarna i bolaget som efter 
överföringen har skett fortfarande uppgår till minst det bokförda värdet för 
det egna bundna kapitalet. Av 3 § 2 meningen framgår vidare att den 
beräkningsgrund som skall användas är den senast fastställda 
balansräkningen, dock med hänsyn tagen till eventuella förändringar som 

                                                 
34 Nerep och Samuelsson II, s. 187 samt Sandström T s. 290. 
35 Sandström T, s. 286. 
36 Prop. 2004/05:85, s. 373. 
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skett i det bundna kapitalet efter balansdagen. Reglerna som stipuleras i 3 § 
är essentiella för kapitalskyddet i aktiebolag och kan således inte frångås ens 
för det fall att samtliga aktieägare samtycker.37 
 
Av intresse är att det inte ställs krav på att ett moderföretag skall ta hänsyn 
till resterande företag i koncernen inom ramen för 3 § 1 st. utan endast sin 
egen balansräkning, detta övervägande blir istället aktuellt under 3 st. vilket 
behandlas i nästa avsnitt.38 

2.3.2 Försiktighetsregeln 
Som ett komplement till beloppsspärren i 3 § 1 st. finns i 3 § 2 st. den s.k. 
försiktighetsregeln, d.v.s. en regel som kan stoppa att en värdeöverföring 
sker även för det fall att beloppsspärren inte innebär ett hinder i sig. Detta 
skydd har ansetts nödvändigt då det faktiska skyddet för borgenärerna får 
anses vara bristfälligt för de fall ett företag med ett litet bundet kapital har 
en stor omsättning. Detta argument får anses ha än mer bäring nu, i vart fall 
gällande privata aktiebolag, sedan minimikapitalkravet sänkts ytterligare. 
Lagstiftaren har således insett att effekten av ett skydd baserat enkom på 
kravet att det hela tiden skall finnas täckning för ett företags bundna egna 
kapital, i realiteten får anses ganska verkningslöst.  Bestämmelsens 
praktiska betydelse är således att det belopp som aktieägarna reellt har att 
disponera, potentiellt kan vara mindre än vad som framkommer av 1 st., 
dock aldrig mer, vilket har som syfte att verka betryggande för 
borgenärerna.39 
 
Vidden av samtliga de aspekter som bolaget har att ta hänsyn till vid 
värdeöverföringar går längre än vad det inom ramen av en grundläggande 
genomgång är möjligt att belysa. Värt att notera är dock att bedömningen 
skall ske efter förutsättningarna i varje individuellt fall. Följden blir därför 
att risk- och konjuktursberoende företag åläggs en större försiktighet än ett 
exempelvis ett företag med stora ekonomiska reserver. Variabler som tas 
med i beräkningen är således både soliditet, d.v.s. förhållandet mellan eget 
och främmande kapital samt likviditet, d.v.s. företagets kortsiktiga 
betalningsförmåga.40 
 
Till skillnad mot reglerna avseende beloppsspärren där vi konstaterade att 
det inte ställs krav på ett ”koncerntänkande”, så ställs det krav att 
försiktighetsregeln beaktas med hela koncernen i åtanke. En enligt 
förarbetena grundläggande princip är därför att moderbolaget inte bör 
genomföra större värdeöverföringar än vad som hade varit möjligt om 
koncernen bedrivits som ett företag istället för flera.41  

                                                 
37 Nerep och Samuelsson II, s. 221. 
38 Ibid., s. 233 ff. 
39 Andersson Jan, ”Kapitalskyddet i aktiebolag” s.72ff. samt Nerep och Samuelsson II  
s. 229. 
40 Nerep och Samuelsson II, s. 230ff. 
41 Prop. 2004/05:85, s. 753ff.  
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2.4 Sammanfattning  
Jag har i det föregående kort behandlat aktiebolaget, aktiekapitalet och dess 
funktion, samt de skyddsregler som finns i syfte att säkerställa att kapitalet 
behålls intakt. Vi har kunnat konstatera att sänkningen av minimikravet på 
kapital för privata aktiebolag har till följd att ansvaret för att upprätta en 
balansräkning, för det fall att bolaget går med förlust, uppkommer vid ett 
tidigare stadium än det gjort tidigare. Detta till trots har sänkningen inte 
föranlett några direkta ändringar inom ABL, lagstiftaren har dock flaggat för 
att vissa regeländringar kan komma att ske i framtiden.  
 
För att säkerställa skyddet av aktiekapitalet får tilltron istället riktas mot de 
skyddsbestämmelser som återfinns i 17 kap. ABL. Beloppsspärren och 
försiktighetsregeln utgör således, tillsammans med korresponderande regler 
i övriga ABL, det skydd som finns aktiebolagsrättsligt för att förhindra att 
värdeöverföringar sker i bolag där det p.g.a. olika anledningar inte är 
lämpligt.  
 
Avsikten med genomgången i detta avsnitt har således varit att ge en inblick 
i hur kommande skatterättsliga transaktioner klassificeras inom 
aktiebolagsrätten. Vad som grovt förenklat har kunnat konstateras är att det 
rent aktiebolagsrättsligt inte finns några omedelbara faror med en sänkning 
av aktiekapitalet. Detta påstående förutsätter givetvis att regelverket 
avseende värdeöverföringar, beloppsspärren, proceduren för utdelning i 18 
kap. ABL etc. följs. 
  
Den fråga som då kvarstår är vilka skattemässiga förvecklingar som kan 
tänkas uppkomma med anledning av att en, enligt formens alla regler, 
utdelning beslutas ges ut ifrån ett bolag. Som vi tidigare kort har berört 
krävs det enligt 18 kap. 1§ 1 st. att beslut om vinstutdelning fattas av 
bolagsstämman. Om vi ser till ett aktiebolag med en, alternativt ett fåtal 
ägare, så innebär det att den, eller dessa, personer i princip blir en vandrande 
bolagsstämma, där stämmor och styrelseprotokoll endast hålls i 
pappersformat.42  
 
Med anledning de möjligheter ett mindre antal delägare har att råda över sitt 
företag utan att associationsrätten begränsar handlingsutrymmet, har 
lagstiftaren sett sig tvingad att inom skatterätten instifta vissa typer av 
specialregler.43 Detta har bl.a. gjorts för att förhindra att ägaren, eller 
ägarna, till ett aktiebolag obehindrat skall kunna råda över vinstmedlen och 
därmed tillförskansa sig obehöriga skattefördelar. Om detta, och mycket 
annat, skall följande kapitel behandla närmare. 
 
   

                                                 
42 Sandström T, s. 172 ff. 
43 Tivéus Ulf, ”Skatt på kapital”, s. 175. 
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3 Fåmansaktiebolagsreglerna 

3.1 Inledning 
Efter att inledningsvis fokuserat på de för privata aktiebolag relevanta 
reglerna avseende aktiekapital etc. i ABL är det nu dags att vända blicken 
mot det skatterättsliga området. I ett skatterättsligt hänseende ser 
problematiken kring aktiebolaget som associationsform något annorlunda 
ut. Att så är fallet har sin grund i att ABL som instrument är något trubbigt 
då samma regler, med några enstaka undantag, gäller oavsett om bolaget är 
ett litet bolag ägt av en ägare eller ett stort börsbolag med en stor mängd 
ägare. 44 I ett företag med en, alternativt ett fåtal, ägare uppkommer således 
en risk för att ägarna till ett företag har möjlighet att styra på vilket sätt 
upparbetade vinstmedel skall disponeras. Precis som tidigare nämnts är 
ägarna i princip en vandrande bolagsstämma i ett bolag med begränsat antal 
delägare, och med den därtill knutna möjligheten att besluta om en 
associationsrättsligt korrekt utdelning. 
 
Ur ett associationsrättsligt perspektiv är denna maktfaktor inte ett problem 
så länge tidigare genomgångna skyddsregler efterlevs. Rent civilrättsligt 
föreligger således ett tvåpartsförhållande mellan delägare och bolag.45 
Aktiebolaget, i egenskap av juridisk person, skall således ses som ett eget 
rättssubjekt, och är därav även skyldig att självständigt beskattas för sina 
inkomster.46 Lagstiftaren har självfallet uppmärksammat den prekära 
situationen som uppkommer då en, eller ett fåtal, ägare har den faktiska 
beslutanderätten i ett bolag. Det på det teoretiska planet existerande 
tvåpartsförhållandet är då i praktiken reducerat ner till att istället bestå av en 
enda ekonomisk enhet där tvåpartsförhållandet närmast kan ses som en 
fiktion.47 
 
Följaktligen finns det i de fall ett bolag ägs av en- eller flera ägare en 
uppenbar risk för att situationer kan uppkomma där delägarna till ett bolag 
tillskansar sig fördelar som inte varit möjligt vid det fall ett reellt 
tvåpartsförhållande varit för handen. Situationer där delägaren beredds 
möjlighet att ingå förmånligt prissatta transaktioner, alternativt får lov att 
hyra en fastighet till icke marknadsmässigt ersättning, är således inte svåra 
att tänka sig. Att delägarna, som tidigare berörts, därutöver har möjligheten 
att disponera över upparbetade vinstmedel kan få till följd att bolaget ger ut 
vinster som utdelning, trots att resultatet egentligen kan hänföras till 
delägarnas arbetsinsatser och därmed också bör beskattas i inkomstslaget 
tjänst.48 
 
                                                 
44 Tjernberg Mats I, ”Beskattning av fåmansföretag” s. 12. 
45 Tjernberg M I, s. 16. 
46 Lodin Sven-Olof m.fl., ” Inkomstskatt, en läro och handbok i skatterätt”  s. 390. 
47 Tjernberg Mats II, ”Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie…” s. 96. 
48 Rydin Urban, ”Beskattning av ägare till fåmansföretag” s. 334. 
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Ovan nämnda exempel på förfarande innebär en avsevärd risk för att 
betydande summor undantags ifrån beskattning. Att så är fallet beror på de 
olika skattesatser som är tillämpliga på tjänst respektive kapitalinkomster. 
Enligt nuvarande skattesatser kan, beroende på om vissa gränsbelopp nås, 
en skattesats på upp till 57 procent tas ut i inkomstslaget tjänst.49 
Procentsatsen bör jämföras med den vid utdelning, alternativt försäljning, av 
en andel och som uppgår till mellan 20 – 30 procent,beroende av hur 
andelen klassificeras. Differensen innebär således att det finns stora summor 
att spara genom att styra medel egentligen tillhörandes tjänst, till att istället 
utgöra utdelning. 
 
Att företag med en eller ett fåtal ägare inte hanteras särskilt inom 
associationsrätten, och att det därmed kan finnas en risk för att skatterättsligt 
oacceptabla möjligheter till fördelar uppkommer, har inneburit att 
lagstiftaren sett det som nödvändigt att inrätta en skatterättslig 
speciallagstiftning med syfte att förhindra att så sker.  Då problematiken 
ingalunda är ny så har det sedan länge funnits skatteregler, av olika slag, 
som varit tänkta att se till att tvåpartsförhållandet mellan ett bolag och dess 
delägare bibehålls. Det var dock först i samband med att 
fåmansföretagsbeskattningen infördes under 1976 som situationen ändrades 
från att bestå av ett fåtal regler till att istället byggas upp ett system av 
regler.50 Fördelningsreglerna, som kommer att behandlas närmare i nästa 
kapitel, tillkom dock först 1990.51 De ursprungliga reglernas utformning 
mötte stor kritik då reglerna ansågs få oskäliga skattekonsekvenser i vissa 
situationer,52 rent naturligt har reglerna dessutom kommit att förändras i takt 
med att inkomstskattereglerna reformerats (där den senaste större 
förändringen skedde under 2006).53 Med tanke på de stora vinster ett lyckat 
kringgående av reglerna innebär har även flera ändringar kommit till för att 
fylla i luckor i lagen i takt med att dessa upptäckts.54  
 
Reglerna står idag att finna i inkomstskattelagen kapitel 56 (särskilda 
bestämmelser för fåmansföretag och fåmanshandelsbolag), kapitel 57 
(utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansbolag), samt kapitel 60 
(familjebeskattning).55 I det följande skall jag kort behandla 56- samt  
57 kapitlet IL i syfte att förklara uppbyggnaden av de för uppsatsen viktiga 
reglerna. 

3.2 Särskilda regler för fåmansföretag  
För att få förståelse för vilka personer som träffas av FÅAB-
bestämmelserna, och även varför de blir träffade, är det av intresse att se 

                                                 
49 Tjernberg M I, s. 68. 
50 Lodin S-O m.fl., s. 439. 
51 Tjernberg M I, s. 50. 
52 Andersson Mari m.fl., ”Inkomstskattelagen, en kommentar.” del II s. 1547. 
53 Prop. 2005/06:40, ”Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag”.  
54 Hedlund Agneta, ”3:12-reglerna för fåmansföretag ändras” Skattenytt nr 1-2 2009 
55 SFS 1999:1229 
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närmre på bestämmelserna i 56 kapitlet IL. Den första § av vikt är 2 § där 
definitionen av ett fåmansföretag stadgas enligt följande: 
 

1. ”ett fåmansbolag är det bolag där fyra eller färre delägare äger 
andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga 
andelar i företaget” eller 

2. näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är 
oberoende av varandra och där en fysisk person genom innehav av 
andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 
bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan 
förfoga över dess resultat”. 

 
Av första stycket framgår att ett fåmansbolag är för handen  vid en situation 
där maximalt fyra delägare äger 50 procent av rösterna för samtliga andelar i 
bolaget. Detta innebär således att för det fall ett bolags aktier har olika 
röstvärde så kan ett fåtal ägare uppnå 50 procent spärren, detta trots att 
bolaget ifråga har en större mängd ägare.56 I andra stycket framgår att det 
även i ett ytterligare fall kan uppkomma situationer där ett företag bedöms 
falla inom de speciella reglerna för FÅAB, dock torde § vara av begränsad 
betydelse då RR i ett förhandsbesked hade att bedöma den exakta situation 
som bestämmelsen tar sikte mot och trots detta kom fram till att företaget 
ifråga inte var att ses som ett FÅAB.57 
 
För ledning i bedömningen om vem som är att ses som delägare konstateras 
det i 5 § att det i bedömningen om huruvida reglerna för FÅAB är 
tillämpliga skall taggas hänsyn till inte bara en person, utan även dennes 
närstående för att utröna huruvida den eller dem är att anses som delägare. 
Den närståendekrets som är aktuell i en skatträttslig kontext står att finna i 
IL 2:2 och innefattar bl.a. föräldrar, syskon och make. Vid arbetet med 
utformandet av den nuvarande definitionen ville utredningen genomföra ett 
snävare spann för vem som skulle räknas såsom närstående Regeringen 
valde dock nuvarande vida begrepp med motiveringen att ett snävare 
begrepp bl.a. skulle kunna leda till ett ökat kringgående av lagstiftningens 
syfte.58   
 
I 6 § framgår det vidare att det inte bara är vid direkt ägande, utan även då 
en andel antingen ägs indirekt via en juridisk person, eller på liknande sätt, 
som innehavet kan få till följd att en andel klassificeras såsom en 
kvalificerad andel. Detta har som följd att bestämmelserna inte går att undgå 
genom att exempelvis bygga upp en struktur där ett företag ägs indirekt via 
ytterligare ett fåmansföretag. Eventuella transaktioner mellan ett 
dotterföretag och delägaren kan således beroende av karaktären komma att 
eventuellt drabbas av bestämmelserna för FÅAB.59 Av begreppet ”liknande 
sätt innehar andelar…” framgår att exempelvis situationer där det finns en 

                                                 
56 Tjernberg M I, s. 26. 
57 Se RÅ 1978 1:97 samt för en kommentar Gunnar Rabe, Richard Hellenius, “Det svenska 
skattesystemet” s. 383.  
58 Prop. 1999/2000:15, “ Slopade stoppregler”, s. 45ff. 
59 Lodin S-O m.fl., s. 443. 
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rätt att förvärva aktier i företaget ifråga genom optioner m.m. kan räknas in i 
delägarbegreppet.60 
 
Av 56 kapitlet IL kan vi tydligt se lagstiftarens intention att upprätta 
vattentäta skott för att kunna angripa konstruktioner där personer använder 
sig av företag och/eller närstående i syfte att inte träffas av bestämmelserna 
för FÅAB. Reglerna innebär således inte bara ett långtgående 
närståendebegrepp utan dessutom att relativt många ägarförhållanden faller 
inom bestämmelsernas omfattning. Vi skall i det följande gå in på vad som 
är kärnan för denna uppsats, d.v.s. de speciella reglerna för utdelning och 
avyttring av aktier som under vissa förutsättningar gäller för delägare till de 
i 56 kapitlet definierade fåmansaktiebolagen. 

3.3 Särskilda regler avseende utdelning 
och avyttring av andelar i 
fåmansaktiebolag 

Som tidigare nämnts så innebär avsaknaden av ett reellt tvåpartsförhållande 
i FÅAB att det uppkommer uppenbara risker för att i bolaget upparbetat 
kapital, som egentligen är hänförligt till delägarens arbete i bolaget, ges ut 
som utdelning istället för lön. Ett alternativt tillvägagångssätt för att undvika 
tjänstebeskattningen är att delägaren väljer att inte ta ut någon lön, för att 
därefter sälja aktierna i bolaget med en i jämförelse till tjänst lägre 
kapitalbeskattning.61 Oavsett förfarande så har ingen av transaktionerna 
ansetts acceptabla med tanke på det kringgående av beskattning i tjänst som 
de båda resulterar i och reglerna i 57 kapitlet IL tillkom, som tidigare 
nämnts, därför i samband med skattereformen 1990.62  
 
Det system lagstiftaren valt innebär att ett belopp motsvarande vad som ses 
som skälig utdelning, respektive kapitalvinst, skall hänföras till kapital 
medan den del som ej faller inom denna avgränsning skall beskattas såsom 
tjänst. Dessa regler, även kallade 3:12 reglerna för deras tidigare placering i 
SIL,63 återfinns i 57:20-22 och är ett direkt resultat av att lagstiftaren önskar 
förhindra att upparbetat kapital som hänför sig till en delägares arbetsinsats 
skall kunna slussas ut från beskattning i tjänst. Reglerna träffar därmed både 
det fall att utdelning distribueras och det fall en kapitalvinst uppkommer vid 
en försäljning av en kvalificerad andel, mer om detta i följande kapitel. 
 
Av IL 57:1 framgår det att kapitlet inte bara omfattar utdelningar utan även 
räntor, andra inkomster samt kapitalvinster på tillgångar på förpliktelser i 
eller avseende fåmansföretag och tidigare fåmansbolag. Det är således ett 
brett fång som har till syfte att fånga upp så många olika typer av 

                                                 
60 Andersson Mari m.fl II, s. 1552. 
61 Ibid., s. 1555. 
62 Rabe G och Hellenius R, s. 382. 
63Baekkevold A m.fl., s. 1138. 
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konstruktioner som möjligt för att omintetgöra möjligheten att genom olika 
typer av förfarande undgå att träffas av bestämmelserna i kapitlet.  
 
 
För det fallet att en transaktion fångas upp enligt definitionen i 1 § framgår t 
av IL 57:2 att utdelning och kapitalvinst av delägaren till ”kvalificerade 
andelar”, mer om detta i nästa avsnitt, skall tas upp i dels kapital och dels i 
tjänst. Fördelningen sker då som tidigare nämnts i enlighet med IL 57:20-22. 
 
I nästa avsnitts genomgång av kriterierna för att en andel skall ses som 
kvalificerad sker bedömningen med hjälp av den utvidgade definitionen av 
fåmansaktiebolagsbegreppet som urskiljs i IL 57:3 2 st. och som kan få till 
följd att ägarförhållande som inte utgör ett FÅAB enligt 56 kapitlet IL ändå 
är ett FÅAB.64 Av lagtexten framgår bl.a. att om flera delägare själva eller 
genom någon närstående, se tidigare definition av närståendekretsen, är eller 
under något av de senaste fem föregående beskattningsåren har varit 
verksamma i betydande omfattning i ett företag, så skall de ses som en enda 
delägare. Som en konsekvens av detta kan således ett konsultbolag, där de 
anställda är delägare, ses som ett fåmansföretag även om ägarna består av 
ett stort antal obesläktade personer.65   

3.3.1 Kvalificerad andel 
Inom bestämmelserna för FÅAB är det få paragrafer med samma betydelse 
som 57:4, d.v.s. den paragraf som behandlar så kallade ”kvalificerade 
andelar” i FÅAB. Vi har tidigare konstaterat att den grundläggande 
definitionen för FÅAB återfinns i 56 kapitlet IL. Dock är själva syftet med 
bestämmelserna för FÅAB att endast inkomster relaterade till arbetsinsatser 
skall beskattas i tjänst, det är således inte meningen att alla aktieägare i ett 
FÅAB skall drabbas av de för FÅAB särskilda bestämmelserna.66 Istället 
görs en individuell prövning avseende om den enskilde aktieägaren genom 
egen eller närståendes arbetsinsats skapat intäkter till det aktuella FÅAB. 
 
För det fall att andelen bedöms vara kvalificerad så medför det att utdelning 
och kapitalvinster härrörande ifrån andelen ifråga inte följer de allmänna 
reglerna för beskattning av kapital.67. Istället fördelas vinsten mellan tjänst 
och kapital enligt reglerna i IL 57:20-21 beroende av om vinsten är 
hänförlig till utdelning alternativt avyttring av en andel.68 
Fördelningsreglerna kommer att beskrivas mer detaljerat senare, vi kan dock 
redan här konstatera att för det fall en andel bedöms som kvalificerad så är 
risken stor att detta innebär en större skattebelastning, som tidigare nämnts 
på upp till cirka 57 procent,69 för andelsägaren. 

                                                 
64 Rabe G och Hellenius R, s. 383. 
65 Andersson M m.fl., s. 1562. 
66Rubin U, s. 74. 
67Se bl.a. IL 42:1och IL 42:15a för regler avseende utdelning på noterade respektive 
onoterade andelar. 
68Andersson M m.fl., s. 1563 ff. 
69Tjernberg M I, s. 68. 
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En kvalificerad andel definieras enligt IL 57:4 1 st. 1 p. som en andel, i eller 
avseende ett FÅAB, 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 likartad verksamhet. Av 2 punkten framgår de två 
(kumulativa) kriterierna för att en andel skall ses som kvalificerad. Det 
första kravet är att företaget, direkt eller indirekt, ska ha ägt andelar i ett 
annat FÅAB under beskattningsåret, eller något av de fem föregående 
beskattningsåren. Andelsägaren, eller någon närstående, skall dessutom 
under samma period ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget 
ifråga. Syftet med att arbete utfört i ett annat företag, som bedriver samma 
eller liknande verksamhet, leder till att en andel är att ses som kvalificerad 
är för att förhindra kringgåendekonstruktioner varvid ett bolags verksamhet 
delas upp i skilda bolag, alternativt flyttas över i ett nytt bolag, varpå den 
första verksamheten säljs.70 
 
Till skillnad mot den första punkten innebär inte ett indirekt innehav i 
enlighet med andra punkten, d.v.s. ett moderbolags ägande i ett dotterbolag 
vari det bedrivs samma eller likartad verksamhet som i ett annat av 
andelsägaren i moderbolaget bolag, att en andel är att ses som kvalificerad. 
Att så är fallet fastslogs i RÅ 2005 ref. 3.  Femårsspärren avseende 
verksamhetskravet, även kallad karenstiden, var tidigare på 10 år men 
ändrades i och med prop. 1996/97:45.71 
 
I första punkten nämns inte bara samma eller likartad verksamhet utan även 
rekvisitet betydande omfattning. Vid bedömningen av om en andelsägare är 
att ses som verksam i tillräcklig omfattning för att uppfylla rekvisitet tas 
främst hänsyn till delägarens vinstgenerering i företaget.72 Det innebär 
således att en person i företagsledande ställning inte per automatik är att ses 
som verksam i betydande omfattning, utan hänsyn tas till det enskilda 
fallet.73 Rekvisitets uppbyggnad innebär följaktligen att även personer som 
inte är i en ledande ställning kan ses som verksamma i betydande 
omfattning, förutsatt att personen ifråga avsevärt bidragit till företagets 
vinster. Konsult samt kunskapsbolag är exempel på verksamheter där en 
sådan bedömning kan komma att ske.74 
 
Värt att notera är att reglerna för kvalificerade andelar gäller fem år efter det 
att ett företag upphör med att vara ett FÅAB, detta framgår av IL 57:6. 
                                                 
70 Andersson M m.fl. II, s. 1564. 
71Se särskilt s. 43-44. 
72 Se ”Skatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansaktiebolag…”, SKV A 
2006:12, där även företagets storlek, verksamhet m.m. beskrivs vara av betydelse. 
73Se exempelvis RÅ 2002 ref. 21, där det uttryckligen framgår att det inte är tillräckligt att 

vara företagsledare, hänsyn måste också tas till om arbetsinsatsen varit påtagligt 
betydande för vinstgenereringen i företaget. Ytterligare uttryck för denna princip finns i 
RÅ 2007 ref. 15 där en företagsledare som endast arbetade 2.5 h per år inte ansågs 
verksam. 

74Andersson M m.fl., s. 1563 ff. 
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3.3.2 Utomståenderegeln 
Syftet med reglerna om kvalificerade andelar är som tidigare nämnts att 
motverka att upparbetat kapital härrörande till en andelsägares arbetsinsats 
tas ut till låg kapitalbeskattning. Det faller sig därför naturligt att utöver 
prövningen av en andelsägares arbetsinsats även pröva till hur stor del det 
finns ett externt ägandeskap med i bilden. Kravet på att hänsyn tas till 
eventuella externa ägare har sin grund i att bedömningen blir en annan i en 
situation där det finns en viss andel externa ägare. Det bedöms nämligen då 
inte längre vara till den verksamme delägarens fördel att erhålla utdelning 
istället för lön p.g.a. det upparbetade kapitalet i så fall även kommer externa 
delägare till del.  
 
Av denna anledning har reglerna avseende externa delägare i 5 § införts, 
vari det stipuleras att för det fall det i ett företag finns externa ägare i 
betydande omfattning, så är företaget i fråga ej att ses som ett FÅAB. Detta 
gäller även för det fall att en andel anses vara kvalificerad enligt 
bestämmelserna i fjärde §. För det fallet att undantagsregeln är tillämplig så 
tillämpas ingen av de speciella bestämmelserna för FÅAB. Därmed 
beskattas hela utdelningen, respektive kapitalvinsten, i enlighet med 
allmänna regler.75 För att försvåra att undantagsreglerna används i syfte att 
kringgå reglerna för FÅAB ligger bevisbördan för att ett företag har haft ett 
externt ägande, i den omfattning som 5 § kräver, på den skatteskyldige.76I 
förarbetena konstateras att ett externt ägande på 30 procent är att ses som ett 
riktmärke för vad som är att ses som en lägre gräns i bedömningen av om ett 
betydande externt ägande är för handen.77 
 
Valet av 30 procent som lägre gräns motiveras i förarbetena med att det 
ansågs vara vid denna gräns som brytpunkten för när den lägre 
kapitalskatten, vid utdelning eller försäljning av kvalificerade andelar, inte 
längre är fördelaktigare p.g.a. det externa ägandet, utan att ett sedvanligt 
löneuttag istället är att föredra.78 Detta synsätt har kritiserats då en gräns på 
30 procent innebär ett statiskt synsätt som inte rimmar med hur 
skattesatserna de facto fluktuerar.79 Risken för att det skall vara en 
diskrepans mellan en definierad gräns och skattesatsen vid ett givet tillfälle 
visas bäst genom valet av en gräns på 30 procent redan vid införandet var 
inkorrekt sett till de dåvarande skattesatserna.80 Med nuvarande skattesatser 
är den reella brytpunkten närmre 40 procent, vilket potentiellt kan innebära 
problem med förutsägbarheten för den skatteskyldige vid en eventuell 

                                                 
75Baekkevold Arne m.fl., ”Inkomstskatt- en lagkommentar”, s. 1148. 
76Tjernberg M I, s. 89. 
77Andersson M m.fl., s. 1568 ff. 
78Prop. 1989/90:110, s. 468 samt 703 f. 
79Rydin U, s. 88 ff. 
80Tjernberg M II, s. 273 ff. 
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process med Skatteverket.81 
 
I linje med övriga paragrafer så återfinns en karensregel som säger att i 
bedömningen om huruvida en extern delägare är för handen skall hänsyn 
tagas till omständigheterna de senaste fem åren. Följden av denna reglering 
är att det externa ägandet i princip skall ha bestått över hela femårsperioden 
för att undantagsregeln skall bedömas vara tillämplig.82 

3.3.3 Gränsbelopp 
Att en andel bedöms vara kvalificerad i enlighet med bestämmelserna i 4 § 
får till följd att, förutsatt att utomståenderegeln ej är tillämplig, den 
eventuella kapitalvinsten, alternativt utdelningen, skall delas upp i två delar 
där den ena delen beskattas i kapital och den andra i tjänst. Av avgörande 
betydelse i detta sammanhang har därför det s.k. gränsbeloppet, i enlighet 
med 10 §, då paragrafen stipulerar det maximala belopp som kan komma att 
beskattas i kapital.83  Gränsbeloppet enligt 10 § består av årets gränsbelopp, 
definierat i enlighet med 11 §, samt utrymme ifrån tidigare år som sparats i 
enlighet med 13 §, d.v.s. tidigare gränsbelopp plus ränta. 
 
De regler för årets gränsbelopp som finns i 11 § har en central betydelse i 
denna framställning p.g.a. den förenklingsregel som återfinns i 11:1 1 p., 
vilken instiftades efter att de gamla reglerna avseende fördelningen 
kritiserats som alltför komplicerade för framförallt de mindre företagen.84 
För det fall den förenklade regeln, eller schablonmetoden, tillämpas så 
uppgår årets gränsbelopp till 2 ½ inkomstbasbelopp, vilket för (inkomståret) 
2011 är 52 100 kronor,85 fördelat med lika belopp på andelar i företaget i 
fråga. 
 
Den alternativa regeln i punkt 2 samma paragraf innebär en beräkning med 
omkostnadsbeloppet vid årets början som utgångspunkt, se 57:12, varpå 
även det s.k. löneunderlaget i enlighet med § 16 och 17 i samma kapitel tas i 
beaktande. Vi skall i det följande se närmre på dessa två alternativa 
uträkningsmetoder. 

3.3.3.1 Schablonmetoden 
Som tidigare konstaterats instiftades den förenklade regeln i 1 punkten med 
syfte att förenkla regelverket för mindre företag, d.v.s. oftast företag med 
litet kapital och/eller ett fåtal anställda.86 Då regeln först introducerades, vid 
2007 års taxering, uppgick schablonbeloppet till 1 ½ inkomstbasbelopp, 
men ändrades en första gång vid 2009 års taxering till två 
inkomstbasbelopp, och en andra gång från och med 2011 års taxering, d.v.s. 

                                                 
81 Tjernberg Mats, ”Utomståenderegeln - hur betydande är "betydande"?, SkatteNytt nr 1-
2 2006. 
82Andersson M m.fl., s. 1568. 
83Rydin U, s. 350. 
84Tjernberg M I, s. 55. 
85 SFS 2010:1134, ”Förordning om inkomstbasbelopp för år 2011”. 
86 Prop. 2005/06:40, s. 53 ff. 
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avseende inkomståret 2010, till att istället bestå av 2 ½ inkomstbasbelopp.  
 
Konkret innebär detta, förutsatt att förenklingsregeln används, att oavsett 
hur mycket som ges ut som utdelning under (inkomståret) 2010, då 
inkomstbeloppet uppgick till 51 100 kronor, så är 127 750 kronor det 
maximala belopp som kapitalbeskattas i enlighet med reglera om utdelning. 
 
Beloppet som skall användas framgår av 9 § vari det framgår att 
inkomstbeloppet i 11 § är detsamma som det i 1:6 lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension. I paragrafen konstateras att det är 
Regeringen som fastställer detta belopp varje år och för (inkomståret) 2010 
var beloppet 51 100 kronor.87 
 
Av 20 § framgår det att utdelning hänförlig till en kvalificerad andel, och 
som överstiger gränsbeloppet, skall beskattas i tjänst. Så sker dock utan att 
företaget behöver betala sociala avgifter avseende beloppet, att så är fallet 
motiveras med att utdelningen trots allt inte är avsedd som ersättning för av 
delägaren utfört arbete.88 Detta medför således, för det fall schablonmetoden 
används, att all utdelning i ett FÅAB, som ges ut under 2010 och som 
överstiger 127 750 kronor, beskattas såsom tjänst hos delägare i bolaget vars 
andelar klassificerats som kvalificerade. Med den nuvarande progressiva 
beskattningen av inkomster i tjänst kan s.k. överutdelning således komma 
att beskattas med upp till cirka 57 procent. Det oprecisa värdet beror dels på 
vilka ytterligare inkomster andelsägaren har men även vilken skattesats den 
kommun, vari den skatteskyldige är skyldig att betala kommunalskatt, har.89  
 
Till den del utdelning endast ges ut upp till gränsbeloppet, så framgår det av 
20 § andra meningen att delägaren, i stark kontrast till överutdelningen, får 
en fördelaktigare skattesats då endast 2/3 av utdelningen i detta fall skall tas 
upp till beskattning i kapital. Med den nuvarande kapitalskatten på 30 
procent skall således utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 
procent, d.v.s. fem procent mindre än beskattningen för övriga onoterade 
andelar.90 Den för FÅAB lägre skattesatsen följaktligen få till följd att det 
för vissa delägare är mer förmånligt att hamna inom regelverket för FÅAB 
än utanför, något som får anses något paradoxalt med hänsyn till 
bakgrunden till bestämmelserna.91  
 
Rent praktiskt kan förenklingsregeln och den alternativa metoden i  
2 punkten inte kombineras, delägaren måste således välja vilken av 
metoderna som skall användas för varje enskilt taxeringsår.92 Det står den 
skatteskyldige dock fritt att välja vilken metod som skall användas för var 
och ett av de aktiebolag som den skatteskyldige är delägare i. På så vis kan 
schablonbeloppet användas för utdelning hänförligt till ett bolag, medan den 

                                                 
87SFS 2009:926, ”Förordning om inkomstbasbelopp för år 2010”. 
88 Andersson M m.fl., s. 1555. 
89 Rydin U, s. 336. 
90 Skattesatsen på 25 procent framgår av IL 45:15a. 
91 Rydin U, s. 336. 
92 Andersson M m.fl., s. 1580. 
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alternativa metoden används i ett annat, för att på så viss uppnå det för den 
skatteskyldige mest gynnsamma resultatet i respektive bolag.93 Vidare 
innebär förbudet gentemot att blanda metoderna givetvis inte att alla 
delägare är tvingade att använda samma metod, utan det är ett beslut som 
varje enskild andelsägare förfogar över.  
 
Av det föregående framgår det att valet mellan schablon- och alternativ 
metod görs i varje FÅAB som den skatteskyldige äger en kvalificerad andel 
i. Av detta kan det således utläsas att det går att begagna sig av ett 
schablonbelopp per bolag, 94 något som kan tyckas självklart men som är 
viktigt att betona med tanke på betydelsen detta har för den kommande 
framställningen. 

3.3.3.2 Alternativa metoden 
Som tidigare nämnts finns det i 57:11 2 p. en alternativ metod att räkna ut 
årets gränsbelopp som till skillnad från schablonmodellen inte består av ett 
fastställt nelopp. Gränsbeloppet enligt den alternativa metoden beräknas 
istället med grundval av dels omkostnadsbeloppet för aktierna ifråga 
multiplicerat med statslåneräntan plus nio procentenheter, i enlighet med  
12 §, och dels det s.k. lönebaserade utrymmet som återfinns i 16-19 §. 
Metoden för att räkna ut omkostnadsbeloppet följer ett antal komplexa 
regler för vilka en genomgång inte ryms inom ramen för denna uppsats. 
Kortfattat framgår det dock av andra stycket att olika metoder skall 
användas, bland annat beroende på vilket år andelen är förvärvad, men som 
en generell utgångspunkt består omkostnadsbeloppet av den s.k. faktiska 
anskaffningsutgiften. Detta innebär således utgifterna för anskaffningen plus 
eventuella förbättringar.95 Av ordalydelsen i 12 § följer även att det är de 
allmänna reglerna för kapitalvinster som anammas,96det är således 
genomsnittsmetoden i IL 48:7 som skall användas för delägarrätter av 
samma sort och slag.97 
 
Efter att omkostnadsbeloppet har identifierats så återstår det att med hänsyn 
till reglerna för löneunderlaget i IL 57:16-19 bestämma det slutliga belopp 
som skall hänföras till kapital, och därtill följande skattesats på 20 procent.  
Även dessa regler grundar sig på ett komplicerat regelverk där 16 § reglerar 
hur stor procentandel av löneunderlaget det är som skall ligga till grund för 
årets gränsbelopp, 17 § definierar hur löneunderlaget skall räknas ut, 18 § 
exkluderar ersättning som täcks av statliga bidrag för lönekostnader och  
19 § stipulerar slutligen kravet på löneuttag hos den enskilde delägaren.  
 
Rent systematiskt består det första ledet av att bestämma det lönebaserade 
utrymmet på bolagsnivå för att sedan i ett andra led fördela utrymmet med 
lika belopp på andelarna i bolaget. Det slutliga steget sker på individnivå,  
där det återstår att kontrollera om den enskilde delägaren har tagit ut 

                                                 
93 Rydin U, s. 351. 
94 Tjernberg M I, s. 62. 
95 Rydin U, s. 354. 
96 Tjernberg M I, s. 73, 
97 Rydin U, s. 354. 
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tilläckligt med lön för att tillgodogöra sig beloppet knutet till dennes 
delägarrätt.98 
 
Av 16 § framgår det att det lönebaserade utrymmet består av dels  
25 procent av löneunderlaget i sig och dels ytterligare 25 procent av 
löneunderlagt för det fall detta överstiger en stumma motsvarande 60 
inkomstbasbelopp. För en definition av löneunderlaget hänvisas det i 
paragrafen vidare till 17 §, vari det framgår att löneunderlaget består av den 
kontanta ersättning som skall tas upp i tjänst och som getts till arbetstagarna 
i företaget ifråga året före beskattningsåret. Av ordalydelsen framgår det att 
lönen skall bestå av kontant ersättning, följaktligen ingår exempelvis inte en 
bilförmån i underlaget.99Definitionen är vidare inte begränsad till att endast 
omfatta ersättning som utbetalas till en arbetstagare av det enskilda bolaget, 
även utbetalningar hänförliga till ett bolags dotterbolag får således läggas till 
löneunderlaget. I bedömningen av huruvida ett bolag är ett dotterbolag eller 
ej så följer den skatterättsliga definitionen av dotterbolag i detta hänseende 
civilrätten, närmare bestämt ABL 1:11.100 Av 17 paragrafen framgår även 
att utbetalningar ifrån utländska bolag kan tillgodogöras löneunderlaget för 
det fall att det utländska bolaget är beläget inom ESS-området. För det fall 
att dotterbolaget inte är helägt skall moderbolagets del av ersättningen 
proportioneras sett till ägarandelen.101  
 
För att en andelsägare skall kunna använda sig av den alternativa metoden 
ställer 19 paragrafen ett krav på att andelsägaren, eller en närstående som 
inte ens behöver vara en delägare i bolaget, tagit ut en lön motsvarande det 
minsta utav sex basbelopp plus fem procent av den sammanlagda kontanta 
ersättningen i företaget ifråga, inräknat dotterbolag, och 10 basbelopp. 
Syftet med kravet att ett visst löneuttag skett är att förhindra att sparade 
arbetsinkomster förvandlas till kapitalinkomster,102 reglerna har dock sedan 
de instiftades kommit att mildras från att ursprungligen ha krävt ett 
löneuttag på 15 basbelopp.103 
 
Reglerna avseende den alternativa metoden för att beräkna årets 
gränsbelopp är som det föregående visat förhållandevis komplicerat. 
Följande exempel är därför tänkt att vara till hjälp för att visa hur den 
alternativa regeln fungerar.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Rydin U, s. 360. 
99 Andersson M m.fl., s. 1587. 
100 Rydin U, s. 364 f. 
101 Ibid. 
102 Ibid.  
103 Andersson M m.fl., s. 1589.    



 30 

 
Förutsättningen i exemplet är att: 
 
(i) det endast finns en ensam delägare; 
(ii) de andelar delägaren äger är kvalificerade; 
(iii) omkostnadsbeloppet för andelarna uppgår till 100 000 kronor; 
(iv) det inte finns något sparat utdelningsutrymme i företaget; 
(v) statslåneräntan är 3,2 procent i enlighet med räntan per 2010-12-

31,104; 
(vi) inkomstbasbeloppet för 2010 är gällande, d.v.s. 51 100 kronor; 
(vii) 18 § inte är tillämplig;  
(viii) arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,4 procent105; 
(ix) företagsskatten uppgår till 26,3 procent106; 
(x) det inte finns något dotterbolag i ägarstrukturen; och 
(xi) summan av gränsbeloppet korresponderar med den summa företaget 

har möjlighet att dela ut. 
 
 
Förutsättningarna enligt ovan appliceras sedan på en situation som följande 
illustration åskådliggör: 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Lön till delägaren 
                                     1 000 000 kr. 
 
 
                                        Lön till anställda  

9 000 000 kr. 
 
 
Givet förutsättningarna ovan, och i enlighet med den alternativa regeln i  
57:11 och 16, beräknas gränsbeloppet enligt följande: 
 
100 000 x 12,2 procent = 112 200 kronor; plus 
  
25 procent av 10 000 000 kronor = 2 500 000 kronor; plus 
 
25 procent av (10 000 000 kronor - 60 inkomstbasbelopp á 51 100 kronor), 
d.v.s.25 procent av 6 934 000 kronor = 1 733 500 kronor. 

                                                 
104 https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/Statslanerantor____16846.aspx. 
105 Se IL 65:10. 
106 Arbetsgivareavgifterna består av flera delar, för en uppställning se Skatteverkets 
hemsida under företag & organisationer -för arbetsgivare, där sedan arbetsgivaravgifterna 
är uppställda. 

Fysisk 
Person 

FÅAB 
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Årets gränsbelopp i ovanstående exempel blir således 112 200 kronor + 
2 500 000 kronor + 1 733 500 kronor = totalt 4 345 700 kronor.  
 
I enlighet med reglerna i IL 57:20, d.v.s. att ett belopp upp till gränsbeloppet 
skall tas upp till 2/3 i kapital, så blir summan kvar efter skatt i exemplet 
ovan följande; 0.8 x 4 345 700 kronor = 3 476 560 kronor. Det bör i detta 
sammanhang nämnas att vinsten, med tanke på företagsbeskattningen, måste 
vara 5 896 000 kronor för att möjliggöra en utdelning enligt ovan. 
 
Som visats ovan så kvoteras utdelningen precis på samma viss oavsett om 
det är den alternativa- eller schablonmetoden används, d.v.s. i enlighet med 
20 § där utdelningen upp till årets gränsbelopp belastas med 20 procent 
medan överutdelningen, d.v.s. överskjutande belopp, skall tas upp i tjänst. I 
exemplet ovan har vi sett att för det fall hela det årliga gränsbeloppet, vid 
användandet av den alternativa metoden, utnyttjas så har andelsägaren kvar 
3 476 560 kronor efter skatt.  
Beloppet får ses som oerhört fördelaktigt jämfört med om ett belopp 
motsvarande årets gränsbelopp enligt ovan istället hade beskattats till  
57 procent i tjänst. Kvar hade det då blivit; 0.43 x 4 345 700 kronor d.v.s.  
1 868 651 kronor. Jämfört med om det finns möjlighet att använda sig av ett 
gränsbelopp motsvarande samma summa skiljer sig skattebelastningen med 
hela 1 607 909 kronor. Med tanke på att arbetsgivaravgifterna är något 
högre än företagsbeskattningen, krävs det dessutom en större vinst för att 
kunna betala ut 4 345 700 kronor till arbetstagaren (en del av dessa avgifter 
kommer dock arbetstagaren till godo).  
 
För de FÅAB som har ett betydande antal anställda, alternativt höga löner, 
innebär löneunderlagsregeln att ägarna av kvalificerade andelar i dessa 
bolag kommer till att åtnjuta en möjlighet att i princip helt undgå någon 
tjänstebeskattning då endast kravet på löneuttag, i enlighet med 19 §, 
beskattas i tjänst vid tillämpandet av den alternativa metoden.  
 
Den fem procent mindre beskattningen av kvalificerade andelar, jämfört 
med vanliga onoterade delägarrätter, kan till och med innebära, vilket 
nämnts i tidigare avsnitt, att det för vissa företag är att ses som en fördel att 
hamna inom regelverket för FÅAB.107 De verksamma delägarna i dessa 
företag kommer istället endast beskattas till 20 procent, något som 
framförallt kan komma konsultföretag till del.108 
 
Den generösa öppning som den alternativa regeln öppnar upp för vissa 
företag kan synas anmärkningsvärd. Lagstiftningen motiveras dock av att 
reglerna av att vinsten i ett större företag är att ses som en kapitalvinst, där 
lönefaktorn beaktas för att beakta det mervärde de anställda medför ett 

                                                 
107 Silfverberg Christer, ”Samma eller likartad verksamhet”, SkatteNytt 7-8 2009. 
108 Hedlund Agneta, ”3:12-reglerna för fåmansföretag ändras”, SkatteNytt nr 1-2 2009. 
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företag,109 vilket generellt inte anses vara fallet i ett mindre företag där 
vinsten typiskt sett kan hänföras till delägarens arbetsinsats.110 

3.4 Sammanfattning 
I det föregående har bestämmelserna för FÅAB beskrivits så kortfattat som 
ett så omfattande regelverk låter sig göras. I arbetet med att anpassa 
regelverket för sin tid har bestämmelserna kommit att ändras successivt, 
som noterats på grundval av både kritik och för att täppa till de luckor som 
lagstiftningen innehållit. Resultatet är ett regelverk som trots ändringarna till 
det bättre fortfarande får utstå kritik då bestämmelserna alltjämt ansetts vara 
alltför komplicerat för framförallt småföretagare.111 
 
Sett till systematiken har reglerna för FÅAB i 56 och 57 kapitlet IL 
utformats så att de, med hänsyn till ägarstrukturen, är otroligt breda i sitt 
fång i syfte att säkerställa att delägare inte skall kunna undgå de särskilda 
reglerna genom transaktioner med personer i intressegemenskap med 
densamme. För att balansera den ”breda” utformningen har lagstiftaren vid 
införandet av regleringen av både utomståenderegeln och kvalificerade 
andelar varit tydlig med syftet med lagstiftningen. Det uttalade syftet vid 
införandet har sagts vara att det endast är de bolag där det inte finns externa 
delägare i en viss omfattning samt där den enskilde delägaren de facto 
medverkat till bolagets vinstgenering, som skall träffas av de speciella 
reglerna för FÅAB.  
 
Det finns följaktligen skäl för varje delägare i bolag klassificerade såsom 
FÅAB att vara aktsam och noga utreda om han eller hon omfattas av de 
särskilda reglerna för FÅAB. Speciellt då inte bara den egna utan även 
närståendes arbetsinsatser kan komma att bedömas att vara av sådan 
omfattning att reglerna blir tillämpliga. 
 
Vi har även kunnat konstaterar att för det fall de för FÅAB speciella 
reglerna bedöms vara aktuella så återstår det i ett senare led att klassificera 
de eventuella vinster som företaget ifråga genererat. Lagstiftaren har i detta 
hänseende valt att endast låta den del av vinstmedlen motsvarande vad som 
ansetts vara en s.k. normal kapitalavkastning, vilket även inkluderar 
kompensation för risk, hänföras till inkomstslaget kapital.112  
 
Metodiken för att härleda vilken del av vinstmedlen som skall anses vara 
hänförligt till kapital återfinns i 57:11  och består av dels schablonmetoden 
och dels den alternativa metoden vilka båda. Trots sina skiftande namn har 
även den alternativa metoden schablonkaraktär då regelverket inte tar 
hänsyn till den bransch det enskilda företaget ifråga är verksamt inom, 
eventuella risker o.s.v. Trots att den alternativa metoden till viss del 

                                                 
109 Lodin S-O m.fl., s. 452 ff. 
110 Tjernberg M I, s. 63. 
111 Se bland annat Andersson M m.fl., s. 1547. samt Tjernberg M I, s. 51. 
112 Tjernberg M I, s. 52.  



 33 

kompenserar för en företagares risk genom beaktandet av lönesumman i ett 
företag så tar regeln ej hänsyn för förutsättningarna i det specifika fallet. 
Därmed omintetgörs också möjligheten till ett helt neutralt och rättvist 
system. 
 
Båda metoderna har som bekant beskrivits i det föregående, och av 
kriterierna för tillämpningen av den alternativa regeln förstår läsaren att 
andelsägaren endast använder densamma vid det fall ett FÅAB har relativt 
högt löneunderlag. Typiskt sett är så fallet då företaget har flera anställda 
och/eller har höga löner, något som kan vara svårt för ett bolag att 
uppfylla.113 För det fallet att kriterierna uppfylls så har vi dock sett att den 
alternativa regeln kan ge väldigt positiva skatteeffekter. Skatteeffekten har 
till och med visat sig vara så stor att det kan vara önskvärt för en delägare i 
ett företag att medvetet försöka få sitt andelsinnehav att hamna inom de 
särskilda bestämmelserna för FÅAB. 
 
Som ett alternativ till den potentiellt mycket fördelaktiga alternativa regeln 
finns så schablonregeln för den majoritet av företag som inte klarar av att 
uppfylla det lönekrav den alternativa regeln ställer upp. I ett försök att 
blidka den ovan nämnda kritiken om komplexiteten med den alternativa 
metoden, och för att stimulera företagandet i stort, har schablonregeln 
kommit att ändras i flera omgångar, för att idag uppgå till  
2 ½ inkomstbasbelopp. Resultatet är för 2010 ett schablonavdrag, d.v.s. 
årligt gränsbelopp (givet att det inte finns något sparat utdelningsutrymme), 
på 127 750 kronor. En delägare har således möjligheten att i varje FÅAB 
denne är delägare till, förutsatt att andelen är kvalificerad, ta ut utdelning 
upp till ett gränsbelopp på 127 750 kronor, jämnt fördelat på antalet andelar 
i bolaget och till låg kapitalbeskattning.  
 
Schablonregeln tar i än mindre omfattning än den alternativa regeln hänsyn 
till storleken på ett företag ifråga, och ej heller till eventuella risker, vilket 
för regelns tillämpning gör att det inte spelar någon roll om bolaget ifråga 
har en omsättning på 100 000 kronor eller 1 000 000 kronor. 
 
Med tanke på att de positiva skatteeffekter den alternativa metoden har, så 
är det vid ett val av metod givet, förutsatt att kraven för dess tillämplighet är 
uppfyllda, att den alternativa metoden kommer vara den primära att 
användas av delägare till kvalificerade andelar i FÅAB.  
 
Den kommande framställningen avseende olika bolagsstrukturer, där 
schablonregeln står i centrum, tar följaktligen fokus på de fall ett FÅAB 
exempelvis består av en kassakista, det kan t.ex. vara så att en 
inkromsförsäljning skett, alternativt att andelsägaren missat eller inte haft 
möjlighet att ta ut så mycket lön som krävs för att den alternativa regeln 
skall kunna tillämpas. Den intressanta frågan som aktualiseras av 
ändringarna avseende minimikravet på aktiekapital för privata aktiebolag, 
och som ligger i fokus för inte bara den kommande framställningen utan 
                                                 
113 Cirka 60 procent av alla fåmansföretag förväntas bli gynnade av förenklingsregeln, se 
Lodin S-O m.fl., s. 454. 
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även den övergripande frågeställningen om kopplingen mellan civil- och 
skatterätt, är huruvida schablonregel precis som den alternativa regeln kan 
komma att ses som så pass fördelaktigt att det kan komma att göra det 
intressant för en ännu större grupp företagare än tidigare att hamna inom 
bestämmelserna för FÅAB. 
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4 Företagskonstruktioner 
Efter att i avsnitt två behandlat aktiebolagsrättsliga aspekter vid 
värdeöverföringar från ett AB, vari utdelning innefattas, och i det påföljande 
tredje avsnittet behandlat den skatterättsliga klassificeringen av bland annat 
utdelning från ett FÅAB, skall vi i det följande studera närmre eventuella 
konsekvenser ändringen i ABL kan få när vi sätter kopplingen mellan de två 
rättsområdena i fokus.  
 
Läsaren minns att det i föregående avsnitt konstaterades att det för FÅAB 
finns specifika regler på grund av diskrepansen som uppstår gentemot 
övriga AB då en delägare i ett FÅAB har möjlighet att påverka på vilket sätt 
i bolaget upparbetat kapital kan tas ut, i.e. som kapital istället för tjänst. Det 
finns ett flertal historiska exempel på olika konstruktioner med olika grader 
av sofistikation, vars syfte varit att åstadkomma skattemässiga fördelar och 
där just delägarens möjlighet att styra över sitt FÅAB möjliggjort diverse 
transaktioner. Några av de senaste medialt uppmärksammande 
transaktionerna rör de s.k. Perumålen där bland annat en prominent delägare 
på en av Sveriges större advokatbyråer figurerade. I ett av de mål som 
avgjorts fann Kammarrätten att de transaktioner som skett, och som i 
huvudsak gick ut på att via ett holdingbolag i Peru komma att åtnjuta låg 
beskattning på vinster i ett FÅAB, inte var i strid med skatteflyktslagen och 
därmed också tillåtna.114 Ett annat exempel är den s.k. 
Helsingborgsmodellen, vilken kortfattat byggde på att reglerna för FÅAB 
inte omfattade handels- och kommanditbolag vid modellens uppkomst, och 
som därmed blev populär bland advokatbyråer och andra typer av 
konsultyrken.    
 
Exemplen i det föregående är bara några av de konstruktioner som har 
funnits, och i vissa fall fortfarande finns, varigenom företag, och då inte 
bara FÅAB, har försökt att uppnå skattemässiga fördelar genom olika typer 
av transaktionskonstruktioner som ett led i mer eller mindre sofistikerad 
skattemässig planering. Den kommande framställningen avser därför 
behandla huruvida den minskade kostnaden för nybildandet av ett privat 
aktiebolag kan ha lett till, eller kommer att leda till, att det har skapats ett 
incitament för delägare i FÅAB att, med avsikt att åstadkomma 
skattemässigt gynnsamma resultat, starta upp ett eller flera extra bolag. 
 
Tanken med dessa bolag, fortsättningsvis kallade ”utdelningsbolag”, skulle 
då givetvis vara att genom de särskilda reglerna för FÅAB, närmare bestämt 
de särskilda reglerna för utdelning, åstadkomma en bolagsstruktur som är 
till den skatteskyldiges fördel. Möjligheten att starta upp ett eller flera 
företag är självfallet inte revolutionerade, det är däremot det faktum att 
kravet på startkapital för nya aktiebolag genom sänkningen från 100 000 
kronor till 50 000 kronor har sänkts med 50 procent. Därigenom har 
kostnaden för att sätta en i längden vinstgenererande struktur på plats 
                                                 
114 Se exempelvis Kammarrätten i mål 536-10. 
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procentuellt sett sänkts avsevärt. Systematiken, eventuell vinning, men även 
riskerna, med dessa utdelningsbolag skall behandlas närmre i det 
nästkommande avsnittet.  

4.1 Utdelningsbolag 
Som precis nämnts har kostnaden för att starta upp ett aktiebolag avsevärt 
minskats och därmed har även möjligheten att starta upp ett eller flera 
utdelningsbolag också blivit mindre kostsam. Även om alternativkostnaden, 
d.v.s. den avkastning som de 50 000 kronorna för varje utdelningsbolag 
hade kunnat generera för de fall de inte bundits i utdelningsbolaget/bolagen, 
inte kan undvikas så har den i vart fall sänkts. Att bygga upp en struktur 
med syftet att minska skattetrycket för en delägare i ett FÅAB kan således 
numera motiveras redan när vinstmedlen att disponera över uppgår till 
mindre belopp.  
 
Själva grundtanken med utdelningsbolagen är att delägaren till ett FÅAB, 
vid en stundande försäljning av sin verksamhet, kan sätta en struktur på 
plats som innebär att ersättningen ifrån försäljningen av verksamheten kan 
föras ut från bolagssektorn till låg kapitalbeskattning. Konstruktionen som 
sådan skulle då bygga på att delägaren använder sig av schablonregeln i  
IL 57:11, den regel som vi tidigare konstaterat innebär en möjlighet att ta ut 
utdelning motsvarande ett belopp på 2 ½ inkomstbasbelopp, 127 500 
kronor, per FÅAB, till låg kapitalbeskattning. Utdelningen är givetvis 
begränsat i tid, d.v.s. det är enbart möjligt att dela ut ett belopp motsvarande 
schablonregeln en gång per år. Metoden med utdelningsbolag möjliggör 
således inte att en eventuell vinst vid försäljningen av verksamheten direkt 
distribueras i sin helhet till delägaren. 
 
Läsaren bör istället visualisera utdelningsbolagskonstruktionen som en 
struktur varifrån det varje år kommer en ström med lågbeskattad utdelning. 
Då schablonregeln vilket även tidigare nämnts, gäller per bolag så blir 
storleken på utdelningen beroende av antalet utdelningsbolag i den struktur 
som delägaren startar upp. Det bör i detta sammanhang nämnas att det i den 
senaste budgetpropositionen har lagts fram ett förslag att begränsa 
möjligheten att använda förenklingsregeln.115 Om förslaget blir verklighet 
så kommer det bara vara möjligt att använda sig av ett schablonbelopp per 
person, d.v.s. om en person exempelvis har tre stycken FÅAB så går det 
bara att använda sig av schablonregeln för ett av dessa.  Den övre gränsen 
för antalet utdelningsbolag i strukturen med hänsyn tagen till gällande 
skattelagstiftning, om det nu visar sig finnas en sådan, ska tillsammans med 
det nya förslaget givetvis diskuteras närmre i den kommande 
framställningen. 
   
Först och främst måste dock utdelningsstrukturen förklaras och principen 
för att åstadkomma en mildare beskattning med ett eller flera 

                                                 
115 Prop. 2011/12:01 ”Budgetproposition för 2012”, s. 434 ff. 
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utdelningsbolag, samt den vinst en sådan konstruktion innebär, 
exemplifieras enklast med en illustration, vänligen se nedan. 
 
 
I syfte att förenklat förklara principen med utdelningsbolag är det i exemplet 
nedan bortsett från ett antal faktorer, exempelvis sparat utdelningsutrymme 
m.m., och istället förutsätts att endast följande korta fakta är för handen; 
 
(i) det finns bara en delägare till bolaget, som dessutom uppfyller kravet i 

57 kapitlet IL avseende kvalificerade andelar; 
 

(ii) delägaren i bolaget/bolagen har så mycket inkomst av tjänst att 
ytterligare inkomster beläggs med en 57 procentig marginalskatt; 
 

(iii) den vinst som önskas distribueras, bolagsskatt förutsätts vara betald, 
uppgår till två gånger schablonmetoden vid utdelning, d.v.s. till  
totalt 5 prisbasbelopp (255 500 kronor); och  
 

(iv) exemplet behandlar inte själva ledet om hur medel överförs från VAB 1 
till VAB 2. 

 
Exempel: 
 

 
 
Av exemplet ovan framgår det att skattebelastningen blir avsevärt mindre 
redan vid införandet av ett utdelningsbolag, närmare bestämt 204 400 
kronor – 157 150 kronor = 47 250 kronor. Procentuellt innebär detta att det 
blir cirka 30 procent mer kvar för delägaren efter skatt (47 250/157 150 
kronor).  
 
För det fall att fokus istället läggs på hur mycket den procentuella skillnaden 
är gällande storleksordningen på den skatt som erläggs så innebär det 
tillkommande utdelningsbolaget en minskning av den erlagda skatten med 
cirka 48 procent (47 250/98 350 kronor).  
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Det föregående har kort beskrivit tanken bakom utdelningsbolagen och det 
potential dessa har för att minska skattebördan för delägare i FÅAB. I det 
följande kommer det ges en detaljerad redogörelse, uppdelad i fem steg, för 
hur det är möjligt för en delägare i ett FÅAB att sätta en skattemässigt 
fördelaktig konstruktion på plats. 
 
För att underlätta för läsaren föregås redogörelsen av en illustration 
föreställandes det tänkta förloppet när strukturen av utdelningsbolag sätts på 
plats, vänligen se nedan.  
 
Exempel: 
 
De fem stegen; 
 
1. bildandet av ett paketeringsbolag (helägt av FÅAB X); 

 
2. bildandet av tre utdelningsbolag (helägda av den fysiske ägaren); 

 
3. överföring av verksamheten i ursprungsbolaget till det nya 

paketeringsbolaget (genom en underprisöverlåtelse); 
 

4. ¾ av de näringsbetingade andelarna i paketeringsbolaget överförs från 
FÅAB X till de tre nybildade utdelningsbolagen; och 

 
5. andelarna i paketeringsbolaget säljs av utdelningsbolagen och FÅAB X 

till en extern köpare för en total köpeskilling om 10 miljoner kronor.  
 
 
           Steg 2  
 
         
   
                100%               100%            100%              100 % 
 
 
 
 
 
                                                       
                             25 %         25%                25%                  25% 

 
                100%    Steg 3 

                                                  Steg 5 
    Steg 1                       Steg 4 
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4.1.1 Uppstart av paketering- och 
utdelningsbolag 

För att kunna åstadkomma den struktur illustrationen ovan beskrivit krävs 
det först och främst att paketeringsbolaget, till vilket bolaget X:s verksamhet 
skall överföras, och utdelningsbolagen, till vilket andelarna i 
paketeringsbolaget sedan skall överföras, startas upp. ABL ställer givetvis 
upp ett flertal regler på allt ifrån formkrav på bildande till registrering av 
aktiebolaget.116 För den insatte innebär kraven av olika slag inga större 
problem, ej heller om det finns gott om tid för förberedelser inför den 
stundande försäljningen.  
 
En metod som dock blivit allt vanligare, och som innebär att all formalia 
och väntetid för att starta upp ett aktiebolag undviks, är att köpa ett färdigt 
bolag, d.v.s. ett så kallat lagerbolag. Det finns ett flertal aktörer på 
marknaden och priset för ett bolag ligger mellan 2 000 kronor och uppåt (ej 
inräknat kostnaden för bolagets aktiekapital som givetvis uppgår till 50 000 
kronor).117 Att starta upp ett bolag är således något som varken är 
tidskrävande eller särskilt kostsamt. 

4.1.2 Överföring av verksamheten i 
fåmansaktiebolaget X 

Av föregående avsnitt framgår att uppstartandet av både paketerings- och 
utdelningsbolag kan ske under loppet av några dagar och utan några större 
kostnader. Som illustrationen ovan visar är steg tre i processen att överföra 
verksamheten i FÅAB X till det nystartade paketeringsbolaget.  
 
Hela konceptet med den struktur det föregående har beskrivit är att se till att 
skattebelastningen blir så liten som möjligt, det är således av intresse att 
säkerställa att det blir en liten, alternativt ingen, skatteeffekt vid 
överföringen av verksamheten från FÅAB X till paketeringsbolaget. Då 
FÅAB X kommer att skatta för en eventuell vinst vid en sådan överföring, 
givet att FÅAB X ej har gått med förlust under året (och inte heller har 
gamla rullande underskott), gäller det att sätta köpeskillingen så denna 
motsvarar verksamhetens skattemässiga värde, 118 vilket oftast är avsevärt 
lägre än marknadsvärdet.119  
 
För det fall att ett bolag avyttrar en tillgång till under marknadsvärdet, och 
så inte är affärsmässigt motiverat som vid fallet med stamkundsrabatter etc., 
är huvudregeln enligt IL 22:3 och IL 22:7 att ett s.k. uttag har skett med 

                                                 
116 Se exempelvis ABL 2:3 som beskriver några av de lagstadgade åtgärderna som måste 
ske vid bolagsbildning. 
117 Se exempelvis www.bolagsratt.se; ett lagerbolag kostar här 3 900 kronor (plus moms 
samt Bolagsverkets avgifter).  
118 Se IL 2:31-33 för definitionen av skattemässigt värde för lager- och kapitaltillgångar 
samt inventarier. 
119 Lodin S-O m.fl., s. 522. 
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följden att tillgången eller tillgångarna skall behandlas som att de avyttrats 
till marknadspris (uttagsbeskattning). En tillämpning där uttagsbeskattning 
hade skett vid alla typer av transaktioner hade dock inneburit ett stort hinder 
för att omstrukturera ett bolag eller koncern.120 Tidigare praxis innehöll 
således ett flertal exempel på företagsöverlåtelser där uttagsbeskattning ej 
skulle ske, praxisen har dock tagits över av bland annat reglerna i 23 kapitlet 
IL (underprisöverlåtelser).121 Av IL 23:3 framgår att vissa i kapitlet 
uppställda krav måste vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse skall 
vara för handen, av IL 23:9 framgår att för det fall en transaktion 
klassificeras som en underprisöverlåtelse så skall uttagsbeskattning i 
enlighet med 22 kapitlet IL ske.  
 
Villkoren i IL 23:14-29 behandlar en mängd olika varianter av 
transaktioner, e.g. från företag till företag, privatperson till företag etc. Vi 
skall inte gå in i detalj på bestämmelsernas utformning utan det bör enbart 
noteras att det i IL 23:19 ställs krav på att andelarna i det övertagande 
bolaget, paketeringsbolaget, måste vara kvalificerade för det fall aktierna i 
FÅAB X är det. 122 Då det i exemplet ovan framgår att paketeringsbolaget är 
helägt av FÅAB X är således detta kriterium uppfyllt. Inte heller krävs det 
att reglerna om koncernbidrag, där bland annat tidpunkten för när 
lagerbolagets verksamhet är intressant, 123 efterlevs då det är hela FÅAB X:s 
verksamhet som överförs i exemplet ovan. 

4.1.3 Överföring av andelarna i 
paketeringsbolag till utdelningsbolag  

Av steg fyra i exemplet ovan framgår att nästa steg i processen är att FÅAB 
X överlåter ¾ av andelarna i paketeringsbolaget till utdelningsbolagen. 
Transaktionen påminner i mångt och mycket överföringen av verksamhet i 
enlighet med föregående kapitel, den stora skillnaden är att det i detta led 
inte är verksamheten som överlåts, en s.k. inkråmsförsäljning,124 utan 
aktierna i paketeringsbolaget. Detta kan synas som en bagatellartad skillnad, 
men då reglerna i 23 kapitlet IL inte är tillämpliga för det fall att 
näringsbetingade andelar är inblandade krävs en närmre undersökning om 
vilka förutsättningarna för att en andel skall klassificeras som 
näringsbetingad.125  
 

                                                 
120 Lodin S-O m.fl., s. 518. 
121 Andersson M m.fl.I, s. 710. 
122 I IL 23:27 ställs vidare ett krav på att det ej får finnas något underskott i det övertagande 
företaget med detta, samt övriga krav i kapitlet, förutsätts vara uppfyllda vid 
underprisöverlåtelsen i exemplet ovan. 
123 Högsta Förvaltningsdomstolen fann i RÅ 2006 ref. 58 att den dåvarande lydelsen av  
IL 35:3 p. 3 innebar en begränsning för att ge och ta emot koncernbidrag för lagerbolag året 
ett sådant införskaffades vilket även fick konsekvenser för reglerna om 
underprisöverlåtelser. Lagtexten är dock ändrad till att även omfatta lagerbolag. 
124 Lodin S-O m.fl., s. 519.  
125 Att bestämmelserna om underprisöverlåtelser inte är tillämpliga för det fall att en 
kapitalvinst är skattefri p.g.a. bestämmelserna i 25a kapitlet IL (näringsbetingade andelar) 
framgår av IL 23:2 2 st. 1 meningen.  
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Av IL 24:13-14 framgår det att med en näringsbetingad andel, för vilken 
utdelning och kapitalvinster är skattefria, avses, bland annat, en onoterad 
andel i ett svenskt aktiebolag vilken ägs av ett annat svenskt aktiebolag 
(som inte är ett investmentföretag) och som är en kapitaltillgång. Förutom 
nyss nämnda förutsättningar nämns även ett antal ytterligare rekvisit. Dessa 
rekvisit kommer dock inte att behandlas närmre då förutsättningarna i 
exemplet ovan är sådana att de uppfyller redan nämnda rekvisiten för att 
andelarna i paketeringsbolaget skall klassificeras såsom näringsbetingade.  
 
Då reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kapitlet IL ej är tillämpliga är 
frågan hur en överlåtelse av aktierna i paketeringsbolaget till 
utdelningsbolagen skall behandlas. Gällande anskaffningsvärdet kommer 
förvärvaren anses ha förvärvat andelen för den faktiska ersättningen, 126 och 
vad gäller eventuell utdelningsproblematik så infördes det 2005 i  
IL 23:2 st. 2 meningen en regel om att bestämmelserna avseende i utdelning 
i IL 23:11-12 är tillämpliga för näringsbetingade andelar, trots att övriga 
bestämmelser inte är det.127 Den i exemplet ovan ensamme fysiske 
delägaren i FÅAB X kommer således inte att belastas med 
utdelningsbeskattning p.g.a. överföringen av andelarna i paketeringsbolaget 
till utdelningsbolaget, se IL 23:11. När väl andelarna i paketeringsbolaget är 
förvärvade av utdelningsbolagen kan det avslutande steget i 
femstegsprocessen, själva avyttringen av verksamheten genom försäljningen 
av andelarna i paketeringsbolaget, initieras. 

4.1.4 Försäljning av andelarna i 
paketeringsbolaget  

Efter att föregående transaktioner genomförts återstår i exemplet ovan steg 
fem, d.v.s. försäljningen av andelarna i paketeringsbolaget till tredje man. 
Noteras bör att det är först vid denna transaktion som en extern part 
introduceras i exemplet ovan, tidigare genomförda transaktioner har således 
enbart involverat den ensamme delägaren i FÅAB X. Samtliga beslut 
avseende allt från vem som har firmateckningsrätt, anteckningar i 
aktieboken för samtliga bolag för respektive bolag till själva ingåendet av 
avtal för de olika transaktionerna i tidigare steg har följaktligen helt varit 
upp till delägaren att avgöra. Exemplet ovan beskriver således väl uttrycket 
”en vandrande bolagsstämma” som nämnts tidigare, se avsnitt 2.4. 
 
Vid försäljningen av andelarna i paketeringsbolaget till den externe köparen 
är givetvis priset på andelarna av stor vikt för båda parter. Att räkna ut priset 
på en andel är komplicerat och bland annat krävs det att hänsyn tas till 
obeskattade reserver i det aktuella bolaget.128 Utan att gå in i närmre detalj 
om hur beräkningen går till antar vi i exemplet ovan att värdet på aktierna är 
                                                 
126 Andersson M m.fl. I, s. 713. 
127 Regeln infördes efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i RÅ 2004 ref.1 (SIPANO II) i 
plenum kom fram till att en värdeöverföring från ett aktiebolag, i detta fall försäljningen av 
en näringsbetingad andel till under marknadsvärdet, skulle behandlas som utdelning för 
aktieägarna i det överlåtande bolaget. 
128 Lodin S-O m.fl., s. 522.  
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densamma som den ursprungliga värderingen på FÅAB X, d.v.s. 10 
miljoner kronor. Ur skattehänseende kan det dock konstateras att priset ej är 
relevant, detta då andelarna utdelningsbolagen har i paketeringsbolaget, 
precis som för FÅAB X, är näringsbetingade i deras hand (enligt samma 
rekvisit som de var det i FÅAB X:s ägo). Detta innebär att vinsten vid 
försäljningen av andelarna i paketeringsbolaget, oavsett storlek, är skattefri 
vid försäljningen.   

4.2 Sammanfattning 
Som visats i exemplet ovan innebär det inga större svårigheter att sätta en 
konstruktion av utdelningsbolag på plats. Logistiskt innebär den 
explosionsartade utvecklingen med lagerbolag att det inom några timmar 
går att ha fullt legitima och funktionella bolag på plats. Själva överföringen 
av verksamheten till paketeringsbolaget, samt den senare överföringen av 
andelarna i paketeringsbolaget till utdelningsbolagen, kan sedan med hjälp 
av reglerna om underprisöverlåtelser och näringsbetingade andelar ske utan 
några omedelbara skattekonsekvenser. 
 
Även det avslutande steget, d.v.s. försäljningen av andelarna i 
förpackningsbolaget till den externe köparen, kan med stöd av reglerna för 
näringsbetingade andelar ske utan att utdelningsbolagen behöver betala 
någon skatt för försäljningen. Att transaktionerna beskrivna i steg 1-5 kan 
ske med hjälp av skattelagstiftningen är inte kontroversiellt i sig, värdet på 
verksamheten har inte lämnat bolagssektorn. Då dessutom 
utdelningsbolagen definitionsmässigt är FÅAB, har inte heller överföringen 
inneburit att tillgångarna överförts till ett eller flera bolag för vilket de 
särskilda reglera avseende utdelning och kapitalvinst för FÅAB inte är 
tillämpliga. 
 
Vad strukturen i exemplet ovan dock innebär är att varje enskilt 
utdelningsbolag kan ge ut lågbeskattad utdelning enligt schablonregeln i IL 
57:11. Det bör dock i detta sammanhang observeras att det p.g.a. 
löneregelns oftast fördelaktigare utfall främst är i en situation som i 
exemplet ovan, d.v.s. då verksamhet inte längre skall bedrivas i bolaget, 
som det är av intresse med att sätta upp en struktur med utdelningsbolag.  
 
Observeras bör även det i inledningen nämnda förslaget i 2012 års 
budgetproposition att begränsa möjligheten till att använda sig av 
schablonregeln till ett aktiebolag per person. Vid en första anblick kan en 
sådan eventuell reglering synas innebära en begränsning av möjligheten att 
använda en konstruktion med utdelningsbolag. Som förslaget ser ut nu, och 
som Skatteverket också påpekar såsom otillfredsställande i sitt remissvar, 129 
kommer dock begränsningen att gälla per person, d.v.s. utan någon typ av 
hänsyn till närståendekretsen. I sin nuvarande form kommer det således 
även efter förslagets ikraftträdande, vilket är satt till 1 januari 2012, vara 
möjligt att låta exempelvis en make/maka eller barn starta upp ett eller flera 
                                                 
129 Prop. 2011/12:1 s. 435. 
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utdelningsbolag för att på så sätt möjliggöra konstruktionen. Det ställs 
givetvis fortfarande ett krav på den person som startar upp bolaget ifråga 
antingen är verksamt i sitt bolag eller att bolaget bedriver samma eller 
likartad verksamhet som det överlåtande bolaget i 
utdelningsbolagsstrukturen. Att se till att uppfylla något av dessa kriterier 
innebär dock inte något större problem, det är således ett tämligen tandlöst 
lagförslag som presenterats. Det återstår därför att se om lagstiftningen 
kommer att utvidgas eller ej.      
 
Vidden av de skattemässiga fördelar som strukturen i exemplet innebär är 
enklast att illustrera genom att jämföra skatteutfallet i exemplet med en 
direktförsäljning av verksamheten. Det går att tänka sig två olika typer av 
direktförsäljning; (i) inkråmet i FÅAB X säljs och vinsten delas sedan ut till 
delägaren; och (ii) delägare säljer andelarna i FÅAB X direkt till en extern 
köpare. Oavsett om reglerna för utdelning eller kapitalvinst blir tillämpliga 
så kommer vinsten att fördelas mellan tjänst och kapital i enlighet med de 
särskilda reglerna för FÅAB. Då det finns en beloppsgräns för hur mycket 
av kapitalvinsten som skall anses hänförlig till tjänst vid försäljningen av 
andelar, 130 är dock en försäljning av andelarna i FÅAB X mest trolig vid ett 
val mellan utdelning och försäljning av andelarna i bolaget.131  
 
I följande scenario förutsätter vi att den ensamme fysiske delägaren i 
exemplet ovan istället för konstruktionen med utdelningsbolag säljer 
samtliga andelar i FÅAB X till den externe köparen till en köpeskilling om 
10 miljoner kronor. Omkostnadsbeloppet för andelarna är 100 000 kronor, 
ingen närstående är aktiv i FÅAB X, försäljaren av andelarna har inte sålt 
några andra andelar och delägaren har vidare under beskattningsåret tagit ut 
tillräckligt mycket i lön för att delägaren skall ha kommit upp i 57 procent i 
marginalskatt. Givet dessa förutsättningar blir den totala beskattningen av 
delägaren följande: 
 
(i) Beskattning i kapital;  

 
10 000 000 kronor – 5 100 000 kronor (d.v.s. avyttringsbeloppet minus 
taket på 100 inkomstbasbelopp) = 4 900 000 kronor, där 127 550 kronor 
(gränsbeloppet) skall beskattas till 20 procent och resterande 4 772 450 
kronor beskattas till 30 procent (skattesatsen för kapitalinkomster). 
Underlaget, 0,2 x 127 550 + (0,30 x 4 772 450), innebär 1 457 245 
kronor i sammanlagd kapitalskatt; och 
 

(ii) Beskattning i tjänst; 5 100 000 kronor x 0,57 procent i marginalskatt =  
2 907 000 kronor i kommunal- och statlig inkomstskatt. 

                                                 
130Enligt IL 57:22 skall vid en kapitalvinst maximalt 100 inkomstbasbelopp (5 110 000 
kronor), inräknat vad delägaren, samt närstående, tagit upp i tjänst med anledning av 
avyttrade andelar i bolaget under avyttringsåret samt de fem föregående beskattningsåren. 
131 Läsaren påminns dock om att för det fallet att delägaren inte vill sälja hela sin 
verksamhet, utan exempelvis enbart en fastighet som finns i fåmansaktiebolaget, så har han 
eller hon inget val, vinsten vid en motsvarande paketering av en fastighet hade i så fall 
behövt delas ut. Eventuell vinst överstigande gränsbeloppet hade då tagits upp i tjänst. 
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Den sammanlagda skattebelastningen innebär ett skattetryck motsvarande 
1 457 245 kronor + 2 907 000 kronor = 4 364 245 kronor. Delägaren har 
således kvar 5 635 755 kronor efter skatt vid en direktförsäljning vilket 
innebär att den procentuella skattebelastningen på kapitalvinsten vid 
försäljningen av aktierna i FÅAB X följaktligen blir cirka 43,64 procent. 
 
Givet samma köpeskilling på 10 000 000 kronor så innebär försäljningen av 
aktierna i paketeringsbolaget att varje utdelningsbolag samt FÅAB X får 
2 500 000 kronor vardera för sina respektive andelar i paketeringsbolaget. 
Detta innebär att det finns fyra bolag som varje år vardera kan skifta ut 2 ½ 
inkomstbasbelopp, för 2010 innebär det 127 550 kronor och för 2011 blir 
summan istället 130 050 kronor, till låg kapitalbeskattning (totalt 510 200 
kronor för 2010). Givet att 510 200 kronor om året räcker till delägarens 
omkostnader kan han eller hon undkomma beskattningen i tjänst i sin helhet 
(givet att han eller hon inte har några andra inkomster i tjänst) och således 
endast skatta för 20 procent av köpeskillingen, d.v.s. 2 000 000 kronor. 
Detta innebär 23,64 procent, eller 2 364 000 kronor, i lägre beskattning än 
vid den direktförsäljning som beskrivits ovan. Även om vi reducerar denna 
summa med kostnader för att starta upp utdelningsbolagen etc. så är det en 
avsevärd besparing som åstadkoms genom utdelningsbolagskonstruktionen.  
 
Som beskrivits i inledningen är det inte otänkbart att tänka sig scenarion där 
ett eller flera av företagen i exemplet ovan råkar vara hemmahörande i ett 
annat land inom EU. Det bör därför nämnas att ett flertal av de regler som 
nämnts i det föregående har ändrats delvis eller helt för att inte vara i strid 
med EU-rätten,132 se exempelvis utvidgningen avseende näringsbetingade 
andelar i IL 24:13. Även koncernbidragsreglerna har påverkats av EU-
rätten, se exempelvis EU-domstolens dom C-446/03 ”Marks & Spencer” 
samt EU-domstolens dom C-231/05 ”AA Oy”. En närmre genomgång av de 
exakta förutsättningar som krävs för att introducera ett utländskt bolag i 
strukturen ryms dock inte inom ramen för detta arbete, se dock gärna 
exempelvis Skattenytt nr 1-2 2008 ”Visst lever Mark & Spencer” och de s.k. 
marsdomarna från Högsta Förvaltningsdomstolen den 11 mars 2009 
däribland RÅ 2009 ref. 13 (och den med anledning av domarna upprättade 
propositionen 2009/10:194).      
 
I nästa avsnitt ämnas frågan om huruvida det finns några mer eller mindre 
direkta regler som tar sikte på någon del av kedjan av transaktioner i 
exemplet ovan besvaras, och om ja, huruvida reglerna på något vis kan 
frångås.  

                                                 
132 Andersson M m.fl. I, 769 ff.  
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5 Skatterättsliga överväganden 
I föregående avsnitt har jag visat strukturen med de s.k. utdelningsbolagen 
från dess begynnelse, d.v.s. då utdelningsbolagen och paketeringsbolaget 
startas upp, till det avslutande steget då andelarna i paketeringsbolaget säljs 
till en extern köpare. Genom att jämföra skattebelastningen vid begagnandet 
av utdelningsbolagen med den då en direktförsäljning sker, har jag visat att 
en struktur med utdelningsbolag innebär avsevärda skattefördelar. 
 
I varje civilrättslig transaktion som beskrivits i exemplet under avsnitt 4.1 
har en till transaktionen tillhörande, och legitimerande, skatteregel 
presenterats. Det finns dock anledning att behandla huruvida någon eller 
några delar av transaktionerna kan vara i strid med några andra skatteregler 
och vad konsekvenserna i så fall blir. En undersökning av om 
transaktionerna i exemplet är i strid med skatterättslig lagstiftning slutar 
dock inte vid konstaterandet om huruvida det finns en, eller flera, direkta 
lagregler som kan tänkas rättfärdiga en skatterättslig transaktion. Som 
nedanstående avsnitt avseende Skatteverkets syn på att använda sig av vad 
som närmast kan kallas en fiktiv ökning av årets gränsbelopp genom att öka 
en andels omkostnadsbelopp visar finns det även anledning att ta hänsyn till 
om huruvida lag (1995:575) om skatteflykt (”Skatteflyktslagen”) kan tänkas 
vara tillämplig. Utöver Skatteflyktslagen finns även ytterligare 
bestämmelser som har till syfte att motverka skatteundandragande 
transaktioner, se nedan under ”Direkt läkbara hinder”. 
 
Den avslutande delen av detta avsnitt fem behandlar slutligen, och då 
givetvis med beaktande av övrigt material i detta arbete, även den 
övergripande frågeställningen för denna uppsats; vilken, eller vilka, 
konsekvenserna blir när civil- och skatterätt möts.  

5.1 ”Direkt läkbara hinder” 
Som redan konstaterats i det inledande stycket är det av vikt att identifiera 
såväl klara som oklara rättsregler som kan försvåra alternativt omintetgöra 
den serie av transaktioner, involverandes utdelningsbolag, som beskrivits i 
avsnitt 4.1. Med anledning av att rubriken för detta avsnitt 5.1. redan synes 
ha tagit ställning till huruvida nedanstående uppräknade bestämmelser är 
absoluta hinder eller ej, finns det anledning att fråga sig om genomgången 
överhuvudtaget är nödvändig. Med tanke på karaktären av de under fjärde 
kapitlet beskrivna transaktionerna är det dock absolut nödvändigt att, 
åtminstone kort, behandla följande punkter för att få en skatterättslig helhet. 
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5.1.1 Lundinregeln 
Lundinregeln, ursprungligen uppkallad efter en revisor vid namn Lundin, 
återfinns i IL 24:19, innebär ett undantag till huvudregeln i  
IL 24:17 vari det stipuleras att utdelning från en näringsbetingad andel är 
skattefri. Kortfattat innebär undantagsregeln att för det fall ett företag 
förvärvar andelar i ett annat bolag så ställs det ett krav på att det 
övertagande företaget uppenbart får tillgång till en tillgång av verkligt och 
särkskilt värde sett till verksamheten i företaget ifråga. Om så ej är fallet 
skall utdelning på medel som fanns vid förvärvet tas upp till beskattning, 
något som motiveras av en önskan att förhindra handel med företag som 
enkom består av kassa och/eller bankmedel.133 Några exempel på tillgångar 
av verkligt värde är inventarier, varumärken m.m.134  
 
I det under avsnitt fyra beskrivna tillvägagångssättet med användandet av 
flera utdelningsbolag i syfte att åtnjuta lågbeskattad utdelning så innehåller 
paketeringsbolaget inte bara likvida medel utan hela den verksamhet som 
tidigare bedrevs i FÅAB X. Lite beroende av vilken karaktär verksamheten 
som bedrevs i företaget hade kan följaktligen regeln bli tillämplig på 
exemplet i avsnitt fyra. För det fall att FÅAB X bedrivit någon typ av 
konsultverksamhet vari det ej har ställts några omfattande krav på 
inventarier etc. är ett exempel på då Lundinregeln kan tänkas bli tillämplig.  
 
Det finns knappast ett behov av att nämna hur en tillämpning av 
Lundinregeln vore förödande för hela konceptet med utdelningsföretag, 
frågan är därför ifall det på något viss går att undvika att regeln blir 
tillämplig på strukturen ovan.  

5.1.1.1 Undantag för Lundinregeln 
Det bör initialt nämnas att Lundinregeln varit föremål för omfattande kritik 
från flera håll, bl.a. har regeln i SOU 2005:99, företagsskatteutredningen, 
bedömts som obsolete och det föreslås att regleringen som sådan skall 
avskaffas. Dock har så inte skett än vilket gör att den uppenbara följdfrågan 
är om det på något vis är möjligt att undgå att träffas av regelverket. Ett 
alternativ, vilket får anses vara mest intressant i exemplet ovan, är att lägga 
in någon typ av verksamhet i företaget. Detta då bolaget då bedöms ha en 
tillgång av ”verkligt värde”, ett exempel på detta är exempelvis för det fall 
en fastighet tillförs bolaget.  
 
Med tanke på hur det med ganska enkla medel går att undvika att träffas av 
Lundinregelns tillämpningsområde kan vi sammanfattningsvis konstatera att 
regeln absolut inte bör ignoreras, med tanke på de allvarliga skatteeffekter 
tillämpningen av regeln får, men samtidigt innebär regeln inga större 
svårigheter när strukturen i avsnitt fyra skall sättas på plats.  

                                                 
133 Andersson M m.fl. I, s. 783 f. 
134 Rydin U, s. 372. 
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5.1.2 Skalbolagsbeskattning 
I IL kapitel 25a:9-18 återfinns reglerna om skalbolagsbeskattning. Reglerna 
som infördes 2003 skapades som en del av det regelverk lagstiftaren 
bedömde nödvändigt för att dels undvika att reglerna om näringsbetingade 
andelar skulle komma att utnyttjas för skatteundandragande transaktioner 
och att omotiverade skatteförmåner skulle uppkomma.135 Reglerna tar sikte 
på flera situationer som ej kan behandlas i sin helhet i detta arbete, kortfattat 
(och generellt) innebär dock reglerna att ersättningen för andelarna i ett 
företag skall tas upp till kapitalbeskattning för det fall företagets likvida 
tillgångar överstiger hälften av köpeskillingen för andelarna i företaget. Det 
är hela ersättningen som skall tas upp för det fall skalbolagsreglerna är 
tillämpliga, vilket exempelvis innebär att omkostnadsbeloppet för andelarna 
inte får dras av, vilket givetvis leder till avsevärda skattekonsekvenser.136  
 
Propositionen till bestämmelserna anger som typexempel för reglernas 
tillämpning det fall då ett företag innehåller likvida tillgångar vilka kan 
härledas till delägarens arbetsinsats. Andelarna säljs sedan till ett pris som 
kan utgöra ända upp till 90 procent av obeskattat kapital i bolaget, ett pris 
som självklart enbart är möjligt för att köparen av andelarna inte avser att 
betala skatt på kapitalet.137 Eventuella skulder i företaget tas det dock inte 
hänsyn till vid beräkningen, följaktligen kan detta innebära att bolag som 
inte vid första anblicken verkar vara ett skalbolag mycket väl kan vara så.138 
 
Reglerna tar således precis som Lundinregeln sikte på företag som till stor 
del består av likvida medel, där risken för att skatteundandragande 
transaktioner kan tänkas ske, från lagstiftarens synvinkel bedöms vara 
större. Konsekvenserna för det fall regeln är tillämplig får också precis som 
Lundinregeln avsevärda konsekvenser som gör den struktur vilket tidigare 
beskrivits värdelös, frågan om det går att undvika regelns tillämpning är 
således högst befogad. 

5.1.2.1 Undantag för skalbolagsbeskattning 
Som tidigare konstaterats får en tillämpning av skalbolagsbestämmelserna 
avsevärda skattemässiga konsekvenser vilket lagstiftaren givetvis insett. Det 
finns följaktligen ett antal olika situationer varvid bestämmelserna inte är 
tillämpliga, exempelvis då andelarna är marknadsnoterade eller det är en 
minoritetsägare som avyttrar en andel. En detaljerad genomgång av de olika 
scenarierna faller dock utanför ramen av detta arbete, det bör därför noteras 
att det i enlighet med IL 25a:11 går att lämna in en skalbolagsdeklaration 
som, om korrekt ifylld, innebär att skalbolagsbeskattningen ej skall ske. När 
denna deklaration lämnas in till Skatteverket är det sedan upp till verket att 
givet omständigheterna i det enskilda fallet bestämma om det säljande 

                                                 
135 Andersson M m.fl. I, s. 823.  
136 Ibid. 
137 Proposition 2002/03:96, ”Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade 
andelar”, s . 119 ff. 
138 Andersson M m.fl. I, s. 823. 
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bolaget, som är det bolag som skall upprätta deklarationen, behöver ställa 
någon säkerhet för den skatt som belöper på resultatet av deklarationen.  
 
Givet att en skalbolagsdeklaration ges in, och att så sker inom 30 dagar från 
att andelen sålts,139 utgår således ingen skalbolagsbeskattning. Även här ser 
vi likheter med Lundinregeln då skalbolagsreglerna kan få både avsevärda 
skattekonsekvenser samtidigt som det är fullt möjligt att undvika att en 
transaktion träffas av reglerna ifråga.    

5.2 Oklara områden 
I föregående avsnitt har vi behandlat två olika typer av regelverk vilka, om 
tillämpbara, kan få avsevärda skattemässiga konsekvenser för det fall ett 
företag träffas av reglernas kriterier. Vi skall i det följande behandla de 
regler som potentiellt kan vara tillämpliga på den serie av transaktioner som 
exemplet med utdelningsbolag under 4.2. utgörs av. Det som skiljer den 
kommande genomgången från Lundin- och skalbolagsreglerna är att den 
behandlar en del av skatterätten som lagstiftaren till stor del lämnat upp till 
rättstillämpningen att bestämma över, d.v.s. lagen om skatteflykt. I detta 
sammanhang introduceras även den problematik som kopplingen mellan 
civil- och skatterätt innebär. Detta innebär sammantaget att det inte med 
säkerhet går att avgöra hur en domstol skulle ställa sig till en konstruktion 
som den vi avhandlat ovan.  
 
Det följande avsnittet inleds med en kortare genomgång av en alternativ 
metod att öka gränsbeloppet med samt Skatteverkets syn på det 
tillvägagångssättet.  På så vis ges en inblick i hur Skatteverket potentiellt 
kan tänkas ställa sig till en struktur med utdelningsbolag. Därpå följer en 
kort genomgång av skatteflyktslagen och den därtill kopplade viktiga och 
intressanta frågan; hur skall civilrättsliga transaktioner bedömas 
skatterättsligt.    

5.2.1 Ökat aktiekapital som alternativ metod 
Det har i det föregående behandlats en modell där grundprincipen har varit 
att med hjälp av flera aktiebolag dela ut vinstmedel genom lågbeskattad 
utdelning. Detta möjliggörs genom att använda respektive bolags 
schablonbelopp för utdelning, d.v.s. den s.k. förenklade regeln. 
Inledningsvis har dock även den så kallade alternativa metoden behandlats 
vilken bygger på att delägaren använder omkostnadsbeloppet för andelarna 
samt eventuellt löneutrymme för att beräkna hur stort årets gränsbelopp är 
och följaktligen hur stor del av intäkterna i ett bolag som kan tas upp till låg 
kapitalbeskattning.  
 
Beräkningen vid tillämpningen av den alternativa metoden som presenteras 
ovan, och som återfinns i IL 57:11, har hittills fokuserat kring hur 
fördelaktig löneregeln är för det fall ett bolag har stora löneutgifter. Det är 
                                                 
139 Se lag (1997:483) om skattebetalning 10:8b. 
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dock den första delen i beräkningen av årets gränsbelopp, d.v.s. den del som 
inte behandlar löneutrymmet utan omkostnadsbeloppet för andelarna i 
bolaget ifråga, som är av intresse i den struktur som presenteras nedan.  
 
Beräkningens utformning vid användandet av den alternativa metoden, i.e. 
den procentuella andel av omkostnadsbeloppet som ligger till grund för 
storleken på hur stor utdelning som kan tas ut till låg kapitalbeskattning, 
leder inte överraskande till slutsatsen att desto högre omkostnadsbelopp, 
d.v.s. vad kostnaden för aktierna beräknas vara, desto högre blir årets 
gränsbelopp. I omkostnadsbeloppet skall inte bara anskaffningsvärdet för 
delägarrättigheterna räknas in utan även ökningar i form av aktieägartillskott 
ingår. Detta innebär att om en person per den siste december År 1 tillför 
bolaget 1 000 000 kronor så får det till följd att det vid beräkningen av 
grundavdraget År 2 inte bara skall ingå värdet för aktiernas anskaffande 
utan även det under År 1 tillförda kapitalet. Att så är fallet öppnar upp för 
möjligheten för att delägaren, eller delägarna, på olika sätt kan modifiera 
årets gränsbelopp. 
 
Ett exempel på förfarande är att delägaren, eller delägarna, tar ett lån hos 
banken och tillför lånet till det bolag de är delägare i År 1 för att sedan 
under År 2 ta ut och betala tillbaka kapitalet till långivaren. Då det framgår 
av IL 57:12 att beräkningen av omkostnadsbeloppet skall göras på grundval 
av värdet vid årets ingående kommer följaktligen årets gränsbelopp justeras 
upp trots att lånet betalas tillbaka År 2. 
 
Skatteverket har med anledning av möjligheten att öka aktiekapitalet såsom 
beskrivits ovan uttryckt sin ståndpunkt avseende transaktioner där ett lån 
från banken, vilket sedan betalas tillbaka året efter att lånet tas, med syfte att 
öka årets gränsbelopp och på så sätt mer eller mindre komma undan 
beskattning i tjänst. Skatteverket har deklarerat att man avser att låta 
domstol avgöra om lån av bank eller dylika förfarande med kortsiktiga 
höjningar av omkostnadsbeloppet kan underkännas med stöd av lagen om 
skatteflykt alternativt att en avsikt att tillföra ett varaktigt kapital inte har 
förelegat.140  

5.2.2 Skatteflyktslagen 
Startskottet till vad som skulle komma att bli den första svenska 
skatteflyktslagen togs genom betänkandet allmän skatteflyktsklausul, SOU 
1975:77. Kortfattat konstaterades det i betänkandet att tidigare 
tillvägagångssätt för att komma till rätta med skatteflykt med hjälp av 
materiella skatteregler hade visat sig otillräckligt samtidigt som reglerna 
kommit att innebära att skattelagstiftningen blivit invecklat och 
svårtillgängligt. Av utredningen framgick att arbetsgruppen insåg det 
problem med förutsägbarhet lagen skulle komma att innebära, det påpekades  
dock att problematiken fick vägas emot den dåvarande omfattningen av 

                                                 
140 Skatteverket, ”Bankupplägg för att öka gränsbeloppet”. 
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skatteflyktstransaktioner och omständigheterna i övrigt.141 
 
I propositionen till den ursprungliga skatteflyktslagen definierades 
skatteflykt som ”ett kringgående av skatteregler med hjälp av mer eller 
mindre invecklade konstruktioner varigenom den skattskyldige väljer ett 
annat förfarande än det direkt och närmast till hands liggande för att uppnå 
ett visst resultat och komma förbi en skatteregel som normalt skulle 
tillämpas”.142 Det som var gemensamt för konstruktionerna var att de var av 
en karaktär som för lagstiftaren var komplicerat att täppa till med hjälp av 
konventionell lagstiftning. Enligt lagstiftaren innebar detta samtidigt att den 
som företog sedvanliga och normala transaktioner inte riskerade att träffas 
av skatteflyktslagen. 
 

Från det att den första skatteflyktslagen infördes utvidgades 1983 lydelsen 
av generalklausulen i andra paragrafen skatteflyktslagen till att ej bara 
innefatta de fall då den skatteskyldige använde sig av olika typer av 
omvägsförfarande. Reglerna utökades då till att även omfatta de fall då den 
”närmaste vägen” innebar oberättigade skatteförmåner.143 
 
Den ursprungliga skatteflyktslagen upphävdes dock under 1992 då den 
dåvarande regeringen ansåg att lagen på ett orimligt sätt stärkte det 
allmännas rätt gentemot individen och att lagen ur rättsäkerhetssynpunkt 
hade mycket i övrigt att önska. Dock återinfördes skatteflyktslagen 1 juli 
1995 då den nya regeringen ansåg den ha önskvärd effekt såsom preventivt 
medel i kampen mot skatteflyktsrelaterade aktioner.144  

5.2.2.1 Generalklausulen 
Som redan nämnts redigerades generalklausulen genom prop. 1996/97:170 
och fick därmed den lydelse den har idag, med undantag för ändringen efter 
att förmögenhetsskatten togs bort. Lagen är vidare tillämplig avseende både 
statlig och kommunal inkomstskatt sedan taxeringsåret 2008.145 Klausulen 
består av fyra objektivt och kumulativt uppställda punkter, som förenklat, 
innebär att det vid taxering inte skall tas hänsyn till en rättshandling om; 
 

(i) rättshandlingen innebär en väsentlig skatteförmån; 
 

(ii) den skatteskyldige skall åtminstone indirekt medverkat till 
rättshandlingen; 

 
(iii) skatteförmånen, men hänsyn till omständigheterna, kan antas varit det 

övervägande skälet för förfarandet; och 
 
(iv) en taxering baserat på förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte 

om det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet. 

                                                 
141 Se bland annat SOU 1975:77, s. 43. 
142 Prop. 1980/81:17, s. 12 
143 Prop. 1982/83:84, s. 21 
144 Prop. 1994/95:209, s. 34 
145 SFS 2007:1401 
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Att punkterna är kumulativa innebär följaktligen att en händelse eller 
förfarande måste uppfylla samtliga punkter för att lagen skall bli tillämplig. 
Det har dock visat sig vara kravet i punkt fyra, d.v.s. att förfarandet skall 
strida mot lagstiftningens grunder, som i praxis visat sig vara problematiskt 
att påvisa.146 
 
Om vi kort summerar de fyra punkterna så framgår det av första punkten ett 
krav på att en rättshandling skall innebära en väsentlig skatteförmån. Det 
lämnas följaktligen upp till rättstillämpningen att kvantifiera vilket belopp 
som är att anses som väsentlig då det på så vis är möjligt att bland annat ta 
hänsyn till inflation m.m. Det poängterades dock i förarbetet att lagstiftaren 
ansåg att gränsen för väsentligt var tänkt att avsevärt överstiga tidigare 
rättstillämpning.147  
 
Vidare framgår det av andra punkten att den skatteskyldige skall ha 
medverkat direkt eller indirekt till att rättshandlingen företogs. Detta innebär 
att en persons indirekta påverkan genom exempelvis ett bolag omfattas. Att 
det uttryckligen framgår att det är den skatteskyldige som skall ha 
medverkat till rättshandlingen innebär att bestämmelsen inte omfattar 
fördelar till närstående, varje enskild person prövas således enskilt.148 
 
Sett till omständigheterna i det enskilda fallet krävs det även att den 
eventuella skatteförmån som den skatteskyldige på något vis medverkat till 
kan antas ha utgjort det övervägande skälet till förfarandet. Att lagstiftaren 
valt denna formulering är för att på så vis göra det möjligt för domstolarna 
att vid granskningen av en transaktion bland annat beakta förekomsten av 
eventuella affärsmässiga skäl. Affärsmässiga skäl är följaktligen ett av de 
argument som för det fall argumentet anses troligt vid en samlad bedömning 
följaktligen omintetgör att generalklausulen tillämpas.149 
 
Det sista kriteriet en transaktion måste uppfylla för att skatteflyktslagen 
skall anses vara tillämplig är att en taxering baserad på transaktionen vore i 
strid med lagstiftningens syfte vilket, som tidigare nämnts, är det kriterium 
där en transaktion oftast inte anses falla under skatteflyktslagen.  
 
Om generalklausulens samtliga kriterier är uppfyllda så lämnas det upp till 
domstolen att bestämma hur taxeringen i det enskilda fallet skall ske. 
Domstolen har till och med befogenhet att låta taxeringen fastställas till ett 
skäligt belopp för att på så vis ha möjligheten att exempelvis beakta alla 
kontrahenters samlade skattesituation.150 

                                                 
146 Prop. 1996/97:170, s. 38 f. 
147 Ibid., s. 45. 
148 Ibid., s. 41 f. 
149 Ibid., s. 44. 
150 Lodin Sven- Olof m.fl., s. 743 f. 
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5.2.2.1.1 Skatteflyktslagen i praxis 
Med tanke på att vi i det föregående kunnat konstatera att lagstiftaren i flera 
hänseenden lämnat det upp till rättstillämpningen att i det enskilda fallet 
avgöra huruvida en transaktion skall klassificeras som skatteflykt är det av 
stor vikt att se närmre på den praxis som utvecklats på området. Då den 
återinstiftade skatteflyktslagen innehåller både några smärre lättnader men i 
stort skärpande förändringar jämfört med den tidigare skatteflyktslagen så 
har detta dessvärre fått till följd att stora delar av tidigare praxis får anses 
föråldrad.151 
 
Det bör i detta sammanhang kort nämnas att det historiskt inte bara har varit 
skatteflyktslagen som tillämpats i praxis när olika typer av 
skatteundandragande företeelser varit uppe till prövning. Högsta 
Förvaltningsdomstolen har även begagnat sig av vad som inom doktrinen 
lite splittrat kallats ”genomsyn” eller ”verkliga innebörden”.152 Oavsett 
vilken etikett som väljs kan metoden närmast beskrivas som att rätten 
granskar den eller de transaktioner som är upp till prövning i det enskilda 
fallet och utifrån hur de uppfattar den eller dessa transaktioner har Högsta 
Förvaltningsdomstolen ibland bortsett från den civilrättsliga innebörden av 
rättshandlingar. Metodiken har genom åren fått utstå hård kritik inom 
doktrinen då denna typ av värderingsjuridik har ansetts minst sagt vanskligt 
ur legalitetssynpunkt. Utvecklingen i Högsta Förvaltningsdomstolens praxis 
har genom åren dock gått mot en större trogenhet gentemot den civilrättsliga 
etiketten på den eller de handlingar som har varit uppe till prövning i 
rätten.153 Att så är fallet konfirmerades senast i RÅ 2010 ref. 51 där rätten 
fastställde att beskattning allmänt skall ske på grundval av 
rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning avtalen åsatts. 
Bedömning kan vidare avse både enstaka handlingar såväl som den 
sammantagna innebörden av flera rättshandlingar . Rätten bekräftade 
således vad som redan tidigare fastslagits i bland annat RÅ 1998 ref. 19, RÅ 
2004 ref. 27 samt RÅ 2008 nor. 169 (Trebolitdomen).  
 
Transaktionerna som var uppe till prövning i RÅ 2010 ref. 51 visas enklast 
genom följande exempel, se nästa sida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
151 Ibid., s. 739. 
152 Se exempelvis Hultqvist Anders, ”Rättshandlingars verkliga innebörd”, SkatteNytt  
nr. 11 2007 och Bergström Sture, ”Regeringsrättens tolkningsprinciper- ännu en gång”, 
SN 2003, s. 645. 
153 Hultqvist Anders, ”Rättshandlingars verkliga innebörd”, SkatteNytt  
nr. 11 2007. 
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1. Den fysiske personen X tecknar en kapitalförsäkring för 100 000 

kronor, utfärdad av ett försäkringsbolag baserat på Bermuda. 
 

2. Försäkringsbolaget förvärvar efter en tid aktier av en viss typ i ett 
Luxembourgbaserat bolag, Luxembourg nr. 1. 

 
3. Luxembourgbolag nr. 1 förvärvar aktierna i ett annat 

Luxembourgbaserat bolag, Luxembourg nr. 2. 
 

4. Samma år bildas ett svenskt aktiebolag, aktiebolag nr. 1, med 
Luxembourg nr. 2 som ägare och med den fysiske personen X som 
ensam styrelseledamot och firmatecknare. Verksamheten bestod av 
försäkringsmäkleri där rörelsen och kundstock överlåtits från tidigare 
bolag med samma namn och i bolaget fanns även upparbetat kapital 
hänförligt till försäkringsverksamheten. 

 
5. Året efter bildandet av aktiebolag nr. 1 säljs aktierna i aktiebolag nr. 1 

till en extern köpare efter att försäkringsmäklarverksamheten överlåtits 
till aktiebolag nr. 2 vilket var ett av den fysiske personen X helägt 
bolag. Likviden för aktierna i hamnade givetvis i det ägande bolaget, 
Luxembourg nr. 2, som i enlighet med skattereglerna i Luxembourg inte 
beskattades för vinsten. 

 
 

Fysisk 
person X 

Försäkrings
bolag på 
Bermuda 

Luxembourg
baserat bolag 
nr. 1 

Svenskt 
aktiebolag 
nr. 1 

Svenskt 
aktiebolag 
nr. 2 

Luxembourg
baserat bolag 
nr. 2 
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Givet förutsättningarna ovan och utredningen i fallet fann rätten i  
RÅ 2010 ref. 51 att de rättshandlingar som var uppe till prövning inte kunde 
anses ha en annan innebörd än vad de formellt gav uttryck för, trots att 
omständigheterna i hög grad talade för att så var fallet. Skatteverkets 
yrkande att beskattning skulle ske såsom att det var personen X som själv 
ägt aktiebolag nr. 2, d.v.s. i enlighet med de särskilda reglerna för FÅAB, 
vann således inte någon framgång. 
 
Efter detta restriktiva konstaterande fortsätter rätten att pröva 
omständigheterna gentemot Skatteflyktslagen. Att rätten valde detta 
tillvägagångssätt kan tolkas som att det är Skatteflyktslagen, och endast 
Skatteflyktslagen, som står till buds för det fall att de ifrågasatta 
rättshandlingarna innebär vad de utger sig för att vara.154 Ser man närmre på 
den prövning rätten gör i enlighet med Skatteflyktslagen så är den intet 
annat än häpnadsväckande. Domslutet i denna del består nämligen enbart av 
två sidor text där rätten snabbt konstaterar, utan att i närmre detalj förklara 
närmre hur de kommer fram till resultatet, att försäkringsmomentet i 
kapitalförsäkringen är så pass liten att försäkringen i stort sett saknade 
försäkringsmässigt värde. Vidare kunde försäkringstagaren i enlighet med 
försäkringsvillkoren förfoga i över det verkliga värdet i försäkringen genom 
ex. återköp. Med bakgrund av att person X var ensam styrelseledamot och 
firmatecknare i aktiebolag nr.1 ansåg rätten att Luxembourgbolag nr. 2 
enbart hade en rent formell ägandefunktion i det svenska bolaget.  
 
Med bakgrund av det ovanstående ansåg således rätten att förvärvet av 
aktierna i Luxembourgbolag nr. 1 och 2 framstod som praktiskt taget 
meningslösa om man bortsåg från de avsevärda skattefördelar 
transaktionerna kom att innebära för person X. Då även förfarandet var att 
ses som ett kringgående av de särskilda utdelningsreglerna för FÅAB ansåg 
rätten att samtliga av Skatteflyktslagens rekvisit var uppfyllda.155  
 
Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att rätten i ett första skede 
konstaterar att de civilrättsliga handlingarna är vad de utger sig för att vara 
för att sedan i ett andra skede göra helt om och säga att rättshandlingarna 
framstår som meningslösa. Den självklara frågan blir då givetvis vad 
skillnaden är mellan Skatteflyktslagen och den tidigare genomsynen. Det 
framstår nästan som att precis den typ av juridik som tidigare varit under 
kritik återkommit, fast denna gång under en annan etikett. Detta har också 
observerats inom doktrinen.156  
 

                                                 
154 Almendal Teresa Simon, ”Påförande av skattetillägg och tillämpning av 
skatteflyktslagen- hur är det möjligt?, SkatteNytt nr. 9 2010. 
155 Domslutet innehåller även några intressanta aspekter beträffande hur den skatteskyldige 
kom att taxeras vilket ej kommer att nämnas närmre här. För fördjupning i denna del 
vänligen se Almendal Teresa Simon enligt ovan. 
156 Se exempelvis Almendal Teresa Simon, ”Påförande av skattetillägg och tillämpning av 
skatteflyktslagen- hur är det möjligt?, SkatteNytt nr. 9 2010 och Tjernberg Mats, 
”Skatteflykt i stället för ”verklig innebörd’”, Far Info nr. 6/7 2010. 
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Att försöka besvara frågan om en struktur med utdelningsbolag låter sig 
göras utan att en sådan struktur står i strid med några skatterättsliga 
bestämmelser är således inte helt enkelt att avgöra. Även om några rekvisit 
återkommer vid rättens bedömning av olika händelseförlopp så är inte detta 
någon garanti för utfallet i det enskilda fallet. En i praxis förekommande 
situation som har uppfattats vara till den skatteskyldiges fördel är då 
lagstiftaren känt till ett förfarande utan att ingripa, se dock exempelvis  
RÅ 2009 ref. 31 där förfarandet varit känt för lagstiftaren en längre tid utan 
att denne ingripit men där Högsta Förvaltningsdomstolen trots detta fann 
Skatteflyktslagen tillämplig då den skatteskyldige ej kunde anses vara 
berättigad att anta att förfarandet var lagenligt enkom för att lagstiftaren ej 
hade agerat i frågan ännu.  
 
Trots vissa avvikelser så går det givetvis att se vissa samband i praxis såsom 
exempelvis att flera transaktioner inom en väldigt kort tidsspann har 
bedömts hårdare än vid de fall transaktionerna har skett över en längre tid. 
Det blir dock väldigt beroende på karaktären av transaktionen ifråga då de 
lärdomar vi exempelvis fick i RÅ 2009 ref. 31 vari det var tal om flera 
interna överlåtelser, är svåra att använda i andra sammanhang då frågan är 
vad som är att anses som så sofistikerat att Skatteflyktslagen skall anses 
vara tillämplig för det fall att en eller flera variabler från rättsfallet byts 
ut.157 Det är således svårt att exakt avgöra hur utfallet blir i en fråga innan 
de specifika förutsättningarna testats genom en laga prövning. 

5.3 Sammanfattning 
I det föregående har vi behandlat en mängd olika skatterättsliga aspekter 
som har i vart fall en sak gemensamt; det är tänkta att vara ett skydd mot 
olika typer av förfaranden där lagstiftaren, som historiskt bestått av flera 
olika politiska sammansättningar, har bedömt det finnas särskilda risker för 
att olika typer av skatteundandragande företeelser skall förekomma. 
 
De skatterättsliga svårigheterna som utretts i det föregående har sitt 
ursprung i de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinster för FÅAB 
samt reglerna för underprisöverlåtelser. Svårigheterna som har utretts har 
visat sig vara av skiftande karaktär, å ena sidan finns det vid en 
underprisöverlåtelse regler som är av karaktären ”tic the box”, d.v.s. den typ 
av regler som det är ytterst viktigt att antingen undvika att träffas av eller, 
för det fall att transaktionen ifråga faktiskt träffas av regeln, att det ses till så 
att reglerna följs. Lundinregeln och reglerna om skalbolag är således ej ett 
definitivt hinder gentemot en struktur med utdelningsbolag. Å andra sidan 
finns det en hel annan typ av lagstiftning, Skatteflyktslagen, karaktäriserad 
av att det är en bedömningsfråga i det enskilda fallet om huruvida de 
transaktioner som prövas är av sådan karaktär att lagstiftningen skall anses 
tillämplig eller ej. Vid en närmre studie av Skatteflyktslagens tillämplighet 

                                                 
157 Holstad Per, ”Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat 
efter nya domar från Regeringsrätten?”, SkatteNytt nr. 5 2010. 
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indikerar utredningen att för det fall en eller flera transaktioner de facto är 
vad de civilrättsligt utger sig att vara så är Skatteflyktslagen det medel som 
skall (kan?) användas för att pröva ifall transaktionerna ändå kan tänkas 
vara av sådan karaktär att det är i strid med lagstiftningen.   
 
Den diskussion som historiskt förts avseende om ”verklig innebörd” och 
”genomsyn”, den metod där rättshandlingars civilrättsliga betydelse 
åsidosätts, borde således vara förpassad till historieböckerna och med detta 
borde också en bedömning av om huruvida en eller flera transaktioner är i 
linje med lagen i teorin vara lättare att förutse från den skatteskyldiges 
perspektiv. Domslutet i RÅ 2010 ref. 51 vari först civilrättens betydelse 
intygas för att i nästa andetag åsidosättas genom att Skatteflyktslagen 
tillämpas p.g.a. karaktären av transaktionerna pekar dock på att det 
fortfarande är svårt att avgöra om huruvida förutsättningarna i det enskilda 
fallet är av sådan karaktär att de kommer att anses vara angripbara. Att en 
sådan typ av ”rättvise” eller magkänseljuridik fortfarande är ett faktum har 
dock möts av kritik från juristkåren. Kritiken är enligt mig legitim men utan 
att gå in i närmre detalj i denna del är slutsatsen den att det är oerhört svårt 
att med säkerhet avgöra ifall en struktur med utdelningsbolag är i 
överensstämmelse med svensk rätt. Variabler såsom exempelvis graden av 
hur sofistikerade transaktionerna som genomförts är och hur väl den 
skatteskyldige kan motivera sitt agerande kommer givetvis ha betydelse för 
var gränserna men trots detta är det svårt att avgöra på förhand hur Högsta 
Förvaltningsdomstolens prövning faller ut i det enskilda fallet.158 
  
Med tanke på Skatteverkets ställningstagande i fallet då aktieägartillskott 
har använts i syfte att på ett artificiellt sätt höja omkostnadsbeloppet, 
Skatteverket har där beslutat att låta förfarande prövas i domstol, är det 
troligt att åtminstone de fall där ett större antal utdelningsbolag använts 
också kan komma att initieras processer av Skatteverket. Med bakgrund av 
osäkerheten med nuvarande praxis är det dock inte bara vanskligt att 
bedöma utfallet av en process, det blir givetvis även svårare att bedöma 
Skatteverkets vilja att låta pröva ett visst händelsebelopp vilket lämnar oss 
med att det enda vi vet är att vi inte säkert kan veta utfallet av endera av 
dessa frågor.  
 
Av budgetpropositionen för 2012 framgår det även att möjligheten att 
använda sig av schablonregeln förväntas begränsas till ett bolag per person. 
En sådan förändring är välkommen ur både ett rättsäkerhets- och fiskalt 
hänseende men är enligt min synvinkel inte tillräckligt för att komma till 
rätta med möjligheten att missbruka möjligheten till lågbeskattad utdelning. 
Möjligheten att inom närståendekretsen fördela upp utdelningsbolagen 
innebär nämligen att problemet som sådant inte försvinner med det 
nuvarande förslaget till förändring av reglerna gällande schablonbeloppet.  
 

                                                 
158 Holstad Per, ”Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat 
efter nya domar från Regeringsrätten?”, SkatteNytt nr. 5 2010. 
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De som tidigare har haft intentionen att med hjälp av utdelningsbolag 
undvika tjänstebeskattning kommer istället fortfarande ha möjlighet att göra 
så. Risken är snarare att den nya regleringen riskerar träffa personer som 
äger flera FÅAB men som inte har en tanke på att använda reglerna på av 
lagstiftaren ej avsett vis.  
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6 Analys 

6.1 Inledning 
Jag har i det föregående behandlat flera olika rättsområden, och så även 
subområden inom dessa, med syftet att på så vis ge en nödvändig överblick 
för att kunna se och förstå symbiosen mellan civil- och skatterätten. Det bör 
inledningsvis nämnas några korta ord om själva utgångspunkten för detta 
arbete; sänkningen av minimikravet på aktiekapital för privata aktiebolag. 
Det första som bör noteras är att syftet med detta arbete inte har varit att ta 
ställning till huruvida sänkningen var nödvändig, ej heller att i detalj utreda 
vilka konsekvenser sänkningen kan tänkas ha inom associationsrättens 
område. En sådan vinkling lämpar sig snarare som ämne för ett 
examensarbete inom just associationsrätten.  
 
I detta sammanhang kan det argumenteras för att, med tanke på 
utvecklingen inom Europa, det är svårt att se hur den svenske lagstiftaren 
hade kunnat agera annorlunda i frågan om minimikravet på aktiekapital utan 
att låta Sverige komma rejält på efterkälken i konkurrensen med övriga 
medlemsstater. Nederländerna är exempelvis ett av de senast i raden av 
Europeiska länder vari det är på förslag att slopa kravet på aktiekapital 
helt.159 I ett Europa där de ekonomiska gränserna mellan medlemsstater 
börjar suddas ut allt mer är det, precis som redan konstaterats inledningsvis, 
av yttersta vikt att behålla Sverige attraktivt för både inhemska och 
utländska aktörer. Man kan dock fråga sig om konkurrensen och 
anpassningen mellan de Europeiska länderna närmast har karaktären av ”a 
race to the bottom”. Svaret på den frågan är dock lämnad till framtiden att 
besvara. Ser man till motsvarande utveckling i USA så har Delaware 
framgångsrikt lyckats inta en särställning när det gäller att attrahera företag 
att inkorporera sig just i den delstaten. Detta har dock skett till priset av 
omfattande eftergifter såsom skattelättnader etc. till de företag som valt att 
etablera sig i delstaten.  
 
Andelen nystartade aktiebolag ökade under 2010 med 43 procent jämfört 
med 2009, något som, åtminstone delvis, kan härledas till det minskade 
kravet på minimikapital.160 Lagstiftarens önskan att folk skall välja 
aktiebolaget som bolagsform, vilket är väldigt intressant i sig, har således 
även infriats. 
 
Valet av sänkningen av minimikravet på aktiekapital som utgångspunkt i 
detta arbete skall snarare ses som ett lämpligt exempel för att peka på 
kopplingen mellan civil- och skatterätt. Jag har när det gäller 
                                                 
159 Se exempelvis; 
http://www.inhouselawyer.co.uk/index.php/component/content/article/683-random/9529-
simplification-and-reduction-of-burdens-for-dutch-companies-with-share-capital. 
160http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/press/pressmeddelanden/2011/20110103.ht
ml 
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associationsrätten kunnat konstatera att förändringen av minimikravet på 
aktiekapital förvisso bl.a. innebär att en kontrollbalansräkning i ett företag 
som går med förlust måste upprättas i ett tidigare skede än vad som var 
fallet innan lagändringen. Samtidigt så tjänar den systematik som finns i 
ABL för att skydda gentemot exempelvis ottillåtna värdeöverföringar sitt 
syfte på samma sätt som tidigare då ändringen absolut inte innebär en 
lättnad i detta hänseende.  
 
Om vi enbart ser på minskningen av kravet på aktiekapital för privata bolag 
från ett associationsrättsligt perspektiv så ter sig således inte ändringen av 
reglerna varken som särdeles väsentliga eller anmärkningsvärda. Vidgar vi 
dock våra vyer och lägger på en skatterättslig dimension representerad av 
det system med utdelningsbolag som beskrivits under avsnitt fyra, 
utkristalliseras en helt ny och spännande världsbild. Det således först när vi 
ser till helheten som ändringen i ABL får sin väl värda uppmärksamhet, 
något som väl speglar vikten av att det från lagstiftarens sida läggs ner 
engagemang och resurser för att inte missa viktiga aspekter i det legislativa 
arbetet.  

6.2 Skatterättsliga aspekter på ändringen 
av aktiebolagslagen 

Den del av skatterätten som behandlats under fåmansaktiebolagsreglerna, 
företagskonstruktioner och rättsliga övervägande har främst behandlat 
FÅAB och mer specifikt då de särskilda reglerna för utdelning och 
kapitalvinster som har visat sig kunna ha avsevärda skattemässiga effekter 
för en delägare i ett fåmansaktiebolag. Reglerna i sig är knappast 
kontroversiella då människor rent naturligt svarar till incitament. Ett system 
där inte bolag med ett visst ägarinflytande hade särbehandlats ur 
skattesynpunkt hade således oundvikligen lett till att en avsevärd andel 
företagare valt att ta ut lågbeskattad utdelning istället för att ta upp inkomst 
av tjänst.  Studerar man bakgrunden för de särskilda bestämmelserna för 
FÅAB så är det i sammanhanget väldigt intressant att se hur effekten av att 
träffas av de särskilda reglerna visat sig vara inte bara negativ utan i vissa 
fall totalt tvärt emot, d.v.s. att det till och med är eftersträvansvärt att falla 
inom bestämmelserna.  
 
Med bakgrund av detta så är det således inte reglernas existens i sig utan 
snarare det sätt som reglerna byggts upp på som är av särskilt intresse. Den 
alternativa regeln har i det föregående gåtts igenom utförligt. Med regelns 
hjälp har det visat sig att årets gränsbelopp, d.v.s. det belopp som kan tas ut 
till låg kapitalbeskattning av delägaren beräknas, blir väldigt fördelaktig för 
ägaren/ägarna till FÅAB. Utformningen av reglerna har till och med 
inneburit ett incitament för företagare att säkerställa att de träffas av, snarare 
än inte träffas av, bestämmelserna för FÅAB. Den typen av agerande är 
definitivt inte i strid med lagstiftningen. Detta då den alternativa metodens 
positiva utfall är direkt sammankopplat med löneutrymmet som i sin tur 
speglar den uppskattade risk som ägaren av FÅAB tar. Risken är ur detta 
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hänseende kopplat till att delägaren intar rollen som arbetsgivare och är 
således inte kontroversiellt i sig. Det i vissa fall fördelaktiga utfallet av 
reglerna för FÅAB kan givetvis diskuteras utifrån ett rättviseperspektiv, 
d.v.s. om det är rimligt att vissa företagare inom exempelvis konsultyrken 
nästan helt kan undvika att beskatta i tjänst. Med hänseende till detta arbete 
kan vi dock stanna vid konstaterandet att ej heller den alternativa regeln är 
särdeles kontroversiell.  
 
Den i avsnitt fyra beskrivna strukturen med utdelningsbolag, som visar på 
ett alternativt tillvägagångssätt för att åtnjuta låg kapitalbeskattning upp till 
årets gränsbelopp, är i jämförelse med den alternativa regeln av ett helt 
annat slag. Med tanke på schablonregelns struktur så återspeglar till en 
början inte gränsbeloppet ett risktagande i stil med den alternativa regelns 
uppbyggnad. Redan av namnet återspeglas istället regelns syfte, d.v.s. att 
vara ett skattetekniskt enkelt sätt för småföretagare att erhålla en till 
inkomstslaget kapital uppskattad avkastning i bolaget. Regeln är således 
möjlig att använda för alla FÅAB och det oavsett bolagets storlek. Tanken 
med utdelningsbolagen är att använda sig av schablonregeln, vilken anger 
ett fast belopp att ta upp till låg kapitalbeskattning, då detta belopp är knutet 
till varje enskilt utdelningsbolag.  
 
Ett system med utdelningsbolag är i detta sammanhang knappast den enda 
typ av konstruktion som kan tänkas vara ekonomiskt intressant för delägare 
i FÅAB. Strukturen tjänar dock som ett intressant exempel på där den 
lagstiftning som inrättats i syfte att bl.a. begränsa möjligheterna för delägare 
till FÅAB att distribuera ett företags intäkter efter eget godtycke 
misslyckats. Istället är det möjligt för delägarna att använda sig av 
konstruktionen för att på så sätt nå ett skatterättsligt gynnsammare läge än 
för det fall reglerna inte funnits, i.e. 20 procentig beskattning i kapital.  
   
Det skatterättsliga perspektivet på de möjligheter som sänkningen av 
minimikravet på aktiekapital innebär, med tanke på att det nu är avsevärt 
mycket billigare att starta upp ett aktiebolag, är med anledning av de 
särskilda reglerna för FÅAB både mångfacetterade och intressanta. Att 
schablonregeln är applicerbar på utdelningsbolagen är ostridigt då vi 
inledningsvis konstaterat att bolagen är FÅAB samt att den ensamme 
delägaren äger en kvalificerad andel i bolagen ifråga. Problematiken som 
uppstår är knuten till om sättet eller motivet till att starta upp 
utdelningsbolagen riskerar att vara i strid med någon annan skatterättslig 
lagstiftning vilket behandlats under rättsliga överväganden. Lundinregeln 
samt reglerna för skalbolag har redan behandlats från detta perspektiv under 
sammanfattningen till föregående kapitel och behöver således inte nämnas i 
närmre detalj här. Det förtjänas dock kort nämnas att reglerna inte torde vara 
något större hinder för en struktur med utdelningsbolag då syftet med båda 
regelverken är, grovt generaliserat, att säkerställa att bolag med stora likvida 
tillgångar inte används på ett, från lagstiftaren synvinkel, otillfredsställande 
sätt. Det har följaktligen visat sig vara relativt oproblematiskt att säkerställa 
att utdelningsbolagen inte träffas av lagstiftningen genom olika typer av 
åtgärder. 
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På samma sätt som Lundinregeln och skalbolagsreglerna visat sig vara ett 
mindre problem har frågan om Skatteflyktslagens tillämplighet på en 
struktur av utdelningsbolag visat sig vara allt annat än oproblematisk. Den 
enkla frågan; ”är en struktur med utdelningsbolag i överensstämmelse med 
svensk rätt” visar sig således vara allt annat än lättlöst. Det är även i detta 
hänseende som detta arbetets övergripande frågeställning avseende 
problematiken med anledningen av kopplingen mellan civil- och skatterätt 
sätts på sin spets. Givet att Skatteflyktslagen inte vore tillämplig innebär 
varje utdelningsbolag som startas upp att delägaren till detta bolag, givet att 
denne nått upp till en marginalbeskattning i tjänst på 57 procent, erhåller 2½ 
inkomstbasbelopp till låg kapitalbeskattning. I jämförelse med en 
direktförsäljning innebar användandet av utdelningsbolagen i exemplet 
under avsnitt 4.2 en 23,64 procent lägre beskattning, något som givetvis får 
anses vara en avsevärd skillnad. Frågan man då kan fråga sig är om 
skillnaden är av ett sådant slag att en sådan struktur riskerar att träffas av 
Skatteflyktslagen.      
 
Ett försök att mot bakgrund av de fördelar en struktur med utdelningsbolag 
för med sig försöka besvara frågan om strukturen är lagenlig eller ej är dock 
beroende av hur vi till en början civilrättsligt klassificerar transaktionerna. 
Är de civilrättsliga handlingarna något helt annat än vad den skatteskyldige 
valt att klassificera dem som så skall det givetvis inte tas någon hänsyn till 
den klassificeringen. Det stora problemet är dock om en värdeöverföring i 
form av utdelning verkligen är utdelning, d.v.s. att den civilrättsliga 
etiketten överensstämmer med verkligheten, och således är oantastligt från 
ett civilrättsligt perspektiv. Detta förutsätter givetvis att skyddsreglerna för 
värdeöverföringar m.m. har efterlevts. Praxis har visat att det enda vapen 
som då finns kvar i Skatteverkets arsenal är att med stöd av 
Skatteflyktslagen försöka angripa de rättshandlingar som är upp till 
prövning i det enskilda fallet. Praxis har dessvärre även visat att eggen på 
det enda kvarvarande vapnet är tveeggat. Detta då Högsta 
Förvaltningsdomstolens tillämpning av Skatteflyktslagen förvisso har visat 
att det är möjligt att angripa rättshandlingar trots att de ur ett civilrättsligt 
perspektiv inte lämnar något övrigt att önska. Å andra sidan kan man starkt 
ifrågasätta den knapphändiga motivering som ges av rätten vid tillämpandet 
av Skatteflyktslagen, om detta diskuteras det mer nedan.     

6.3 Avslutande kommentarer 
Dagens juridiska hantverk går onekligen emot en framtid där allt pekar på 
att framtidens jurist är tvingad att specialisera sig för att vara insatt nog för 
att klara av de utmaningar respektive delområde inom juridiken innebär. 
Den gamla romantiska bilden av en advokat sittandes på sitt rum och som 
enbart genom att slå i sin lagbok kunde besvara såväl arbetsrättsliga som 
associationsrättsliga frågeställningar, och detta med ett exakt svar, får 
således anses vara ett minne blott. Istället ser vi idag jurister på några av 
Sveriges största advokatbyråer som inte bara är inriktade helt på arbetsrätt, 
utan enbart den arbetsrätt som aktualiseras vid uppköp av företag. Det har 
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således varit oerhört intressant från såväl ett juridiskt som personligt plan att 
på sätt och vis angripa denna utveckling genom att knyta samman två 
rättsområden. Det har vid den studien visat sig fullt möjligt att en förändring 
av reglerna inom det ena rättsområdet har möjlighet att innebära stora 
förändringar inom ett helt annat rättsområde (om än bara i uppsatsen prövat 
vid det isolerade fall som utdelningsbolagsstrukturen representerar). Med 
detta sagt så bör det än en gång noteras att den svenske lagstiftaren troligen 
gjorde helt rätt som i likhet med stora delar av övriga Europa sänkte 
minimigränsen för aktiekapital. Det konstaterandet är dock långtifrån det 
samma som att säga att det var rätt av lagstiftaren att inte beakta de 
skatterättsliga konsekvenser som riskerade att aktualiseras med anledning av 
sänkningen. Medvetenheten om dessa risker hade kunnat vara till stor hjälp i 
arbetet med att hela tiden hålla lagtexten ajour med den problematik som är 
aktuell för tillfälle och hade därmed möjliggjort för lagstiftaren att vara 
proaktiv. En struktur med en större mängd utdelningsbolag är ett ypperligt 
exempel på något som med ganska enkla medel hade kunnat regleras utan 
att lämna det upp till rättstillämpningen att avgöra om rättshandlingarna är 
godtagbara eller ej. Utan att i detalj väga för och nackdelar så är det inte 
omöjligt att tänka sig att man vid ändringen av minimikravet på aktiekapial 
exempelvis hade inrättat ett visst maximiantal av schablonavdrag per 
person. Detta skulle då givetvis kombineras med exempelvis en utvidgad 
definition av begreppet person, till att på något vis omfatta närstående, eller 
att på något vis reglera fenomenet i reglerna för underprisöverlåtelser. Att 
som nu komma med ett förslag till en sådan regel i budgetpropositionen för 
2012 innebär att det fram till ikraftträdandet i januari 2012 kommer att 
finnas ett rättsligt tomrum för vad som är tillåtet eller ej. Den föreslagna 
regleringen på ett schablonbelopp per person är dessutom ett exempel på när 
lagstiftaren försökt komma tillrätta med ett problem men där regleringen i 
slutändan ändå är otillräcklig. Detta då, vilket tidigare konstaterats, en sådan 
reglering knappast är ett hinder för den dedikerade ägaren till ett FÅAB som 
istället för att själv äga utdelningsbolagen sätter en närstående i sitt ställe.  

I avsaknad av att ha situationen med utdelningsbolag reglerat i lag har vi i 
det föregående avsnittet sammanfattat den skatterättsliga delen av uppsatsen 
där det,ur ett rättssäkerhetsperspektiv, mest anmärkningsvära enligt min 
mening får anses vara Skatteflyktslagen. Att Skatteflyktslagen, såsom den 
exempelvis applicerades i RÅ 2010 ref.51, är otillfredsställande ur både 
rättssäkerhets- och förutsägbarhetssynpunkt är, sett från min synvinkel, 
svårt att bortse ifrån. Konsekvensen av denna osäkerhet är att vi får invänta 
ett eventuellt avgörande där utdelningsbolag prövas i ett ”skarpt” läge för att 
säkert få reda på om en sådan struktur är i överensstämmelse med gällande 
rätt. Det går dock givetvis att till viss mån säga om huruvida vissa 
delmoment i utdelningsbolagsstrukturen kan tänkas inverka på utfallet vid 
en eventuell prövning. Antalet utdelningsbolag är givetvis en aspekt som 
kommer att spela roll, så även hur väl den skatteskyldige kan motivera 
varför denne valt att starta upp utdelningsbolagen. Här är det inte svårt att 
tänka sig argument såsom att spridningen av risken, att varje bolag skulle 
investera i olika saker o.s.v. Det är dock viktigt att den skatteskyldige i detta 
sammanhang kan visa på att anledningen till valet av utdelningsbolag 
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verkligen är den som uppges, jmf. exempelvis med RÅ 2010 ref. 51 där 
Högsta Förvaltningsdomstolen inte ansåg att utredningen pekade på att den 
skatteskyldige verkligen hade avsett att starta försäkringsmäklarverksamhet 
i Europa (som var det skäl denne uppgav till att bolagen startats upp i 
Luxembourg). 

Den andra sidan av myntet av ett alltför kritiskt förhållningssätt till utfallet i 
RÅ 2010 ref. 51 är att ett alltför strikt förhållningssätt till skatteflyktslagen 
givetvis kommer att innebära att Skatteverket ”vingklipps” när det kommer 
till att komma åt olika typer av händelser som rent intuitivt känns som om 
de enbart kan ha ett skatteundandragande syfte. Det upplevs nästan som att 
detta är något som Högsta Förvaltningsrätten tar intryck av med tanke på 
utfallet i RÅ 2010 ref. 51. Den sparsmakade motiveringen i domslutet ger 
en känsla av att rätten helt enkelt inte kunde tolerera ett utfall där den 
skatteskyldige tillåtts undvika beskattning i enlighet med de särskilda 
bestämmelserna för FÅAB i 57 kapitlet IL. I detta sammanhang kommer jag 
osökt att tänka på vad Winston Churchill en gång sa under ett tal för 
Englands parlament; 

“Many forms of Government have been tried and will be tried in this world 
of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. 
Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government 
except all those other forms that have been tried from time to time”. 
 
Ett resonemang enligt ovan är intressant på ett intellektuellt plan vid en 
diskussion om olika statsformer. Men att å andra sidan tillåta sig själv att 
tänka på Skatteflyktslagen såsom det bästa av två onda ting, i detta fall 
representerat av att låta skatteskyldiga komma undan med vad som enbart 
kan antas vara skatteundandragande transaktioner å ena sidan och ett 
användande av Skatteflyktslagen, är, enligt min synvinkel, dock att vara ute 
på farligt vatten. Ett godtyckligt användande av Skatteflyktslagen, på ett sätt 
som närmast är att ses som en återgång till tiden då genomsyn användes, 
beskrivs nästan bäst av Anders Hultqvist som i en artikel från förra året 
skrev att för det fall Skatteflyktslagen tillåts användas i stil med äldre 
praxis; ”då har bara bubblan i mattan flyttat sig”.161 Sett från ett 
rättssäkerhetsperspektiv är en sådan utveckling inte bara oönskad utan direkt 
olycklig efter de framsteg som skett sedan Högsta Förvaltningsdomstolens 
tillämpning av genomsyn, i vart fall under denna benämning, försvunnit från 
rättstillämpningen. Som redan konstaterats inledningsvis så måste givetvis 
typiskt sett rättsäkerheten vägas mot rättseffektiviteten. Min personliga åsikt 
är dock att det aldrig skall vara möjligt för lagstiftaren att komma undan 
med dåligt lagstiftningsarbete. Med detta menar jag att det inte skall vara 
möjligt att attackera exempelvis ett upplägg med utdelningsbolag med 
Skatteflyktslagen bara för att det ”är för bra för att vara sant”. Framförallt 
såsom i detta fall då lagstiftaren, i strid med tidigare propositioner till 
ändringar i minimikravet på aktiekapital, helt struntat i att anta ett 
skatterättsligt perspektiv i propositionen till minskningen från 100 000 till 
                                                 
161 Hultqvist Anders, ”Skatteflykt istället för genomsyn- har bubblan i mattan bara flyttat 
sig?, artikel i Dagens Juridik. 
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50 000 kronor i minimikrav på aktiekapital. Det är nämligen min bestämda 
uppfattning att den utveckling som föranlett den i budgetpropositionen för 
2012 föreslagna regleringen hade kunnat förutspås.  
 
I avsaknad av en skatterättslig reglering redan vid ändringen av 
minimikravet på aktiekapital, och det bristande förslaget i 
budgetpropositionen, står svaret på hur en struktur med utdelningsbolag 
kommer att bedömas istället att finna i kommande praxis. En intressant 
delfråga i sammanhanget är huruvida Högsta Förvaltningsdomstolen vid en 
prövning av en utdelningsbolagsstruktur kommer att ge en mer nyanserad 
bild av hur Skatteflyktslagen ska tillämpas. Detta återstår dock att se när och 
om en sådan prövning sker. 
 
Än mer intressant är att vi inte hade behövt avvakta en sådan prövning för 
det fall det tidigare diskuterade proaktiva arbetet hade fungerat. Vi hade då 
istället kunnat förlita oss på en funktionell lagstiftning istället för att lämna 
det upp till domstolen att i varje enskilt fall försöka avgöra om den 
skatteskyldige inte varit lite för smart eller kanske tjänat lite för mycket 
pengar på en viss typ av transaktioner. En ökad medvetenhet om den civil- 
och skatterättsliga kopplingen på det lagstiftande planet hade således haft 
potential att lyfta en historiskt sett trög diskussion från att vara en 
akademisk kamp om etiketten på en viss metod till en nivå som faktiskt 
hade kunna påverka lagstiftningen i en positiv riktning.  
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