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Summary 
This	thesis	deals	with	partnerships	and	undervalue	transfers,	as	well	as	how	the	subject	

has	developed	over	 time.	The	undervalue	 transfer	 regulations	 in	chapter	23	 IL	allows	

companies	 to	 dispose	 assets	 for	 prices	 below	 market	 value,	 without	 the	 transaction	

being	 subject	 to	 taxation.	 These	 regulations	 exist	 in	 order	 to	 benefit	 restructuring,	

remodelling	 and	 to	 maintain	 continuity	 in	 taxation.	 In	 2008,	 partnerships	 were	

disqualified	 from	 using	 regulations	 of	 undervalue	 transfers.	 The	 reason	was	 that	 the	

undervalue	transfers	were	used	in	combination	with	the	partnership	to	escape	taxation.		

	

Partnerships	have	since	2008	been	incorporated	in	the	regulations	regarding	business-

related	shares	and	The	Supreme	Administrative	Court	have	used	the	tax	evasion	act	to	

block	the	form	of	procedures	that	caused	the	stop	in	legislation	in	2008.	Neither	what	

the	 stop	 regulations	 have	 led	 to	 for	 the	 company	 form,	 nor	 if	 partnerships	 should	 be	

introduced	 into	 the	 regulations	 of	 undervalue	 transfers	 again	 have	 been	 reviewed	 or	

discussed	since	2008.			

	

The	 thesis	 examines	 the	 development	 of	 undervalue	 transfer	 regulations	 and	

partnerships	as	a	part	of	those	regulations	from	the	years	1990	to	2015.	The	aim	is	to	

see	 how	 the	 stop	 legislation	 is	 consistent	with	 the	 original	 arguments	 for	 undervalue	

transfers,	i.e.	to	simplify	for	companies	to	reorganize	or	restructure	their	businesses.		

	

In	my	opinion,	the	stop	rules	have	resulted	in	lock-in	effects	of	assets	in	a	partnership.	It	

is	 difficult	 to	 move	 an	 asset	 from	 a	 partnership	 without	 triggering	 a	 relatively	 high	

taxation.	 This	 results	 in	 the	 neutrality	 of	 partnerships	 being	 uneven,	 compared	 to	

limited	companies	and	sole	proprietorships.		

	

The	 analysis	 also	 examines	 the	 remaining	 reasons	 to	 continue	 to	 disqualify	

partnerships.	 Finally,	 there	 is	 a	 discussion	 of	 what	 should	 be	 changed	 regarding	

partnerships	and	undervalue	transfers.		
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Sammanfattning 
Arbetet	behandlar	handelsbolag	och	underprisöverlåtelser	samt	hur	ämnet	utvecklats.		

Underprisöverlåtelsereglerna	i	23	kap.	IL	tillåter	företag	att	avyttra	tillgångar	för	priser	

som	 understiger	 marknadsvärdet,	 utan	 att	 transaktionen	 blir	 utsatt	 för	 beskattning.	

Reglerna	 finns	 för	att	gynna	omstruktureringar,	ombildningar	och	 för	att	upprätthålla	

en	 kontinuitet	 i	 beskattningen.	 År	 2008	 diskvalificerades	 handelsbolag	 från	

underprisöverlåtelsereglerna.	 Anledningen	 var	 att	 underprisöverlåtelser	 hade	

utnyttjats	i	kombination	med	handelsbolag	för	att	undkomma	beskattning.		

	

Efter	stopplagstiftningen	2008	har	handelsbolag	införts	i	reglerna	om	näringsbetingade	

andelar.	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 har	 stoppat	 den	 form	 av	

handelsbolagspaketeringar	 som	 föranledde	 stopplagstiftningen	 2008	 med	 hjälp	 av	

skatteflyktslagen.	 Vad	 stoppreglerna	 har	 lett	 till	 för	 företagsformen	 har	 däremot	 inte	

granskats	och	huruvida	handelsbolag	borde	införas	i	reglerna	om	underprisöverlåtelser	

igen	har	ej	heller	behandlats	sen	2008.		

	

Arbetet	 går	 igenom	 utvecklingen	 av	 underprisöverlåtelsereglerna	 och	 handelsbolag	

som	 underprisöverlåtelsepart	 från	 1990	 till	 2015.	 Syftet	 är	 att	 se	 över	 hur	

stopplagstiftningen	 stämmer	 överens	 med	 de	 ursprungliga	 argumenten	 för	

underprisöverlåtelser	 om	 att	 förenkla	 för	 företagare	 att	 kunna	 ombilda	 eller	

omstrukturera	sin	verksamhet.	

	

Enligt	min	mening	har	stoppreglerna	 lett	 till	att	det	har	uppstått	 inlåsningseffekter	av	

tillgångar	 i	 handelsbolag.	 Det	 är	 nämligen	 svårt	 att	 flytta	 en	 tillgång	 ut	 från	 ett	

handelsbolag	 utan	 att	 utlösa	 en	 förhållandevis	 hög	 beskattning.	 Detta	 medför	 att	

neutraliteten	 för	handelsbolag	 jämfört	med	aktiebolag	och	enskild	näringsverksamhet	

blir	ojämn.	

	

Analysen	 tar	 även	 upp	 vilka	 skäl	 som	 finns	 kvar	 för	 att	 fortsätta	 diskvalificera	

handelsbolag.	 Slutligen	 sker	 ett	 resonemang	 över	 vad	 som	borde	 förändras	 angående	

handelsbolag	och	underprisöverlåtelser.		
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Värdestegringar	 i	 Sverige	 beskattas	 efter	 den	 så	 kallade	 realisationsprincipen.	 Den	

innebär	 att	 ett	 värde	 beskattas	 när	 det	 realiseras,	 vilket	 det	 gör	 exempelvis	 vid	 en	

försäljning.	 Fördelen	 är	 att	 skattesubjektet	 erhåller	 en	 inkomst	 som	 skatten	 kan	

beräknas	på	och	betalas	med.	Utgångspunkten	för	underlaget	av	inkomstbeskattning	av	

näringsverksamhet	är	att	tillgången	avyttras	till	marknadspris.	Anledningen	är	att	det	ej	

ska	bli	möjligt	att	genomföra	skatteundandragande	handlingar,	exempelvis	genom	uttag	

från	näringsverksamhet	för	en	ersättning	under	marknadsvärdet.	

	

Ett	 uttag	ur	 en	 verksamhet	 sker	när	 en	 tillgång	 lämnar	näringsverksamheten	utan	 att	

marknadsmässig	ersättning	erhålls.	Sker	ett	uttag	skapas	ett	positivt	övervärde	mellan	

det	verkliga	värdet	och	ersättningen.	Denna	skillnad	blir	 föremål	för	uttagsbeskattning	

och	 beskattas	 som	 om	 avyttringen	 hade	 skett	 till	 marknadsvärdet.	 Under	 80-	 och		

90-talet	 växte	 ett	 undantag	 från	 uttagsbeskattning	 fram	 i	 praxis.	 Det	 handlade	 om	 att	

förenkla	 omstrukturering	 och	 ombildning	 av	 företag.	 Strax	 innan	 millennieskiftet	

kodifierades	 denna	 praxis	 till	 lagtext	 och	 reglerna	 om	 underprisöverlåtelser	 kom	 till.		

En	 underprisöverlåtelse	 är	 en	 överlåtelse	 från	 en	 näringsverksamhet	 till	 ett	 pris	 som	

understiger	 marknadsvärdet	 men	 som	 inte	 utlöser	 uttagsbeskattning.	

Underprisöverlåtelse	är	ett	undantag	från	huvudregeln.	

	

Under	 början	 av	 2000-talet	 genomfördes	 omfattande	 skatteplaneringsåtgärder	 där	

underprisöverlåtelsereglerna	 nyttjades	 i	 kombination	med	 handelsbolag.	 Skatteverket	

uppskattade	att	det	mellan	åren	2005	till	2007	rörde	sig	om	runt	54	miljarder	kronor	i	

skatteundandragna	 belopp.	 På	 grund	 av	 detta	 införde	 regeringen	 2008	 ett	 stopp	 för	

handelsbolag	 mot	 att	 nyttja	 underprisöverlåtelsereglerna.	 Sedan	 dess	 kan	 inte	

handelsbolag	genomföra	en	underprisöverlåtelse	utan	att	aktualisera	uttagsbeskattning.		

	

Bestämmelserna	om	näringsbetingade	andelar	 tillkom	år	2003	och	 innebär	än	 idag	att	

kapitalvinst	på	en	sådan	företagsandel	är	skattefri	och	likvärdig	förlust	är	ej	avdragsgill.	

Handelsbolag	 inkluderades	 i	 bestämmelserna	 om	 näringsbetingade	 andelar	 2010	 och	
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gäller	 fortfarande.	 Det	 innebär	 att	 kapitalvinst	 på	 handelsbolagsandel	 är	 skattefri	 och	

förlust	på	samma	andel	är	ej	avdragsgill.	Det	noterades	i	förarbetet	till	lagförslaget	2010	

att	 i	 och	 med	 införandet	 i	 näringsbetingade	 andelar	 borde	 handelsbolag	 inkluderas	 i	

reglerna	 om	 underprisöverlåtelser	 återigen.	 Regeringen	 ville	 däremot	 inte	 göra	 några	

förhastade	ändringar1	och	inget	har	skett	på	denna	front	sedan	dess.		

	

1.2 Syfte och problemformulering 

I	 denna	 uppsats	 har	 jag	 valt	 att	 analysera	 problematiken	 kring	 handelsbolag	 och	

underprisöverlåtelser.	 Förhållandet	 mellan	 bolagsformen	 och	 underprisöverlåtelse-

regelverket	må	 vara	 stoppat	 sedan	2008,	men	diskussioner,	 rättsfall	 och	 förändringar	

som	har	skett	motiverar	ytterligare	diskussion	och	analys	på	området.	Uppsatsen	ämnar	

föra	en	analys	över	vilka	följder	stoppregler	kan	leda	till	för	en	företagsform,	genom	att	

analysera	utvecklingen	för	handelsbolag	och	underprisöverlåtelser.	

	

Är	 det	 verkligen	 rimligt	 att	 inte	 kunna	 underprisöverlåta	 från	 handelsbolag?		

Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 kritiskt	 granska	 de	 förändringar	 som	

underprisöverlåtelser	 från	 handelsbolag	 har	 genomgått	 från	 1990	 till	 2015.	 De	

problemställningar	uppsatsen	ska	behandla	är	vad	stoppregeln	mot	handelsbolag	som	

underprisöverlåtelsepart	har	 lett	till,	vilka	 inlåsningseffekter	av	främst	fastigheter	som	

kan	 finnas	 i	 handelsbolagsstrukturer	 och	 hur	 utvecklingen	 har	 påverkat	 neutraliteten	

för	handelsbolagsformen,	jämfört	med	enskild	näringsverksamhet	och	aktiebolag.	Detta	

ska	mynna	ut	i	en	diskussion	om	vilka	skäl	som	finns	kvar	för	att	fortsätta	diskvalificera	

handelsbolag	 från	underprisöverlåtelser.	Analysen	ska	även	beröra	ett	de	 lege	 ferenda	

perspektiv	för	det	behandlade	ämnet.		

	

Vad	 jag	 i	 detta	 sammanhang	menar	med	 inlåsningseffekt	 är	 när	 skatteeffekten	 på	 en	

särskild	 transaktion	 blir	 för	 hög	 och	 transaktionen	 eller	 en	 tillgång	 är	 känslig	 för	

beskattning.	Det	leder	i	sin	tur	till	att	en	företagare	låter	bli	att	genomföra	transaktionen	

och	därmed	finner	en	tillgång	inlåst	i	sitt	bolag.	Detta	förklaras	mer	ingående	i	kap.	6.1.		

	

                                                
1 prop. 2009/10:36, s. 40 f 
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Med	 neutralitet	 avser	 jag	 skatteneutraliteten	 i	 ett	 samhälle.	 Skatten	 ska	 inte	 vara	 det	

faktum	 som	 avgör	 vilken	 bolagsform	 en	 företagare	 väljer	 att	 driva	 sin	 verksamhet	 i.		

Ett	 handelsbolag	 bör	 beskattas	 på	 samma	 eller	 liknande	 sätt	 som	 en	 enskild	

näringsverksamhet	eller	ett	aktiebolag.2	

	

1.3 Avgränsning 

Då	uppsatsen	 rör	handelsbolag	vid	underprisöverlåtelser	 som	har	en	nära	anknytning	

till	 enbart	 svensk	 skattelag	 är	 det	 enbart	 nationell	 svensk	 rätt	 som	kommer	beröras	 i	

uppsatsen.	 När	 ordet	 handelsbolag	 används	 i	 uppsatsen	 så	 syftar	 det	 till	 svenska	

handelsbolag.		

	

En	alternativ	handelsbolagsform	är	kommanditbolag.	Kommanditbolaget	skiljer	sig	ifrån	

vanligt	 handelsbolag	 på	 så	 sätt	 att	 en	 eller	 flera	 delägare	 är	 komplementär.	

Komplementären	 har	 ett	 obegränsat	 ansvar	 och	 svarar	 då	 särskilt	 för	 bolagets	

förbindelser.	 I	 de	 regelsystem	 som	 jag	 behandlar	 i	 min	 uppsats	 skiljer	 sig	 inte	

beskattningen	ifall	bolaget	är	ett	vanligt	handelsbolag	eller	ett	kommanditbolag.	Jag	har	

därmed	 valt	 att	 för	 enkelhetens	 skull	 benämna	 bolag	 jag	 tar	 upp	 i	 exempel	 som	

handelsbolag.	 Jag	 kommer	 vidare	 inte	 gå	 in	 på	 särskilda	 bestämmelser	 för	

kommanditbolag.		

	

Under	kapitel	6.2	när	uppsatsen	tar	upp	de	inlåsningseffekter	som	sker	 i	handelsbolag	

ägda	av	juridiska	personer	har	jag	valt	att	enbart	använda	mig	av	aktiebolag	som	ägare.		

 

1.4 Metod och material 

Den	 metod	 jag	 har	 använt	 mig	 av	 är	 rättsdogmatisk	 metod.	 Professor	 Nils	 Jareborg	

förklarar	metoden	med	att	den	består	i	en	rekonstruktion	av	rättssystemet.3	Det	innebär	

att	 materialet	 som	 studeras	 följer	 rättskälleläran	 och	 dess	 hierarki	 med	 lagtext,	

förarbeten,	 praxis	 och	 doktrin.	 Vad	 jag	 försöker	 ge	 svar	 på	 genom	 att	 genomföra	 en	

rekonstruktion	 av	 rättssystemet	 är	 gällande	 rätt.	 Det	 innebär	 i	 praktiken	 att	 jag	 sökt	
                                                
2 Persson Österman, 1997, s. 29 
3 Jareborg, Svensk Juristtidning 2004, s. 4 
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svar	i	första	hand	i	 lagtexten,	därefter	i	de	andra	källorna	i	fallande	ordning.	På	så	sätt	

kan	jag	återskapa	den	yttre	strukturen	av	gällande	rätt,	 för	att	sedan	argumentera	och	

analysera	 kring	 gällande	 rätt.	 Den	 rättsdogmatiska	 metoden	 rekonstruerar	 inte	 bara	

rättssystemet	 utan,	 som	 professor	 Aleksander	 Peczenik	 beskriver	 det,	 den	 ”utvecklar	

också	 normativa	 ståndpunkter	 som	 rättfärdigar	 och	 kritiserar	 olika	 delar	 av	 gällande	

rätt.”4	Då	 utgångspunkten	 i	 uppsatsen	 är	 att	 se	 över	 resultaten	 av	 en	 rättsutveckling	

tillämpas	 även	 ett	 kritiskt	 perspektiv	 av	 de	 rättspolitiska	 argument	 som	 förts	 fram	 i	

förarbetena.		

	

Skatterätten	präglas	av	en	stark	anslutning	till	 lagtextens	ordalydelse.	Utöver	lagtexten	

är	 förarbetena	viktiga	 för	att	se	över	mål	och	syften	med	 lagtexten.5	Inom	det	berörda	

ämnet,	 om	 handelsbolag	 och	 underprisöverlåtelser,	 finns	 ett	 flertal	 rättsfall	 och	

förarbeten	 från	 Högsta	 förvaltningsdomstolen.	 Dessa	 fall	 påvisar	 den	 praktiska	

tillämpningen	av	rättssystemet.	Handelsbolag	och	underprisöverlåtelser	har	behandlats	

väl	i	skatterättsliga	tidskrifter,	som	Skattenytt	och	Svensk	Skattetidning,	däremot	har	jag	

inte	funnit	att	ämnet	behandlats	i	övrigt	forskningsmaterial.	

	

De	inledande	kapitlen,	2-4,	har	till	syfte	att	beskriva	viktiga	lagutrymmen.	Där	förhåller	

jag	 mig	 i	 första	 hand	 till	 lagtexten.	 Vid	 sidan	 om	 lagtexten	 har	 jag	 använt	 mig	 av	

lagkommentarer	och	litteratur,	för	att	ge	en	djupare	förståelse	för	lagutrymmet	än	vad	

lagtexten	i	sig	ger.		

	

I	 kapitel	 5	 sker	 en	 kronologisk	 genomgång	 av	 rättsutvecklingen.	 Genomgången	 tar	

avstamp	 vid	 skattereformen	 1990/91	 då	 det	 första	 underprisundantaget	 införs	 i	

lagtexten.	 På	 så	 sätt	 ges	 ett	 stort	 utrymme	 till	 äldre	 rätt.	 Anledningen	 till	 det	 är	 att	

uppsatsen	tar	upp	utvecklingen	av	främst	de	syften	och	mål	lagstiftaren	haft	under	åren.	

Jag	har	även	valt	denna	ordning	för	att	ge	en	tydlig	och	kronologisk	berättelse.	Då	detta	

kapitel	ser	över	 förändringar	 från	1990	till	2015	bygger	den	främst	på	 förarbeten.	Vid	

sidan	av	förarbetena	har	jag	även	valt	att	ta	upp	praxis	som	varit	viktig	för	en	särskild	

rättsutveckling.	Jag	har	även	i	denna	del	valt	att	ta	upp	vad	som	skrivits	om	de	berörda	

förslagen	 i	 de	 skatterättsliga	 tidskrifterna,	 för	 att	 kunna	 se	 vad	 som	 uttrycktes	 och	

                                                
4 Peczenik, Svensk Juristtidning 2005, s. 250 
5 Melz, Skattenytt 1992, s. 615 f 
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diskuterades	vid	den	aktuella	tidpunkten	för	en	lagändring	eller	förslag	till	sådan.			

	

Kapitel	 6	 tar	upp	de	 inlåsningseffekter	 som	 sker	 i	 handelsbolag	på	 grund	av	 att	 de	 är	

stoppade	från	underprisöverlåtelser.	I	detta	kapitel	har	jag	främst	använt	mig	av	lagtext	

och	praxis.	Kapitlen	2-5	är	av	deskriptiv	art,	då	de	behandlar	 främst	hur	ett	 lagsystem	

fungerar	eller	hur	en	utveckling	har	skett.	Kapitel	6	är	också	av	deskriptiv	art	men	med	

ett	analytiskt	inslag,	då	kapitlet	syftar	till	att	redogöra	de	praktiska	effekter	som	uppstår	

av	lagtext	i	kombination	med	praxis.	Kapitel	7	och	8	är	rent	analytiska	och	syftar	till	att	

besvara	uppsatsens	problemformuleringar	utifrån	tidigare	presenterat	material.	

	

1.5 Disposition 

Inledningsvis	 ges	 en	 genomgång	 av	 regelsystemen	 för	 underprisöverlåtelser	 och	

handelsbolag,	 för	 att	 ge	 läsaren	 en	 förklaring	 hur	 underprisöverlåtelser	 fungerar	 och	

vad	som	är	ett	handelsbolag.	 Jag	har	även	valt	att	 inledningsvis	göra	en	genomgång	av	

skatteflyktslagen.	Skatteflyktslagen	är	av	särskild	vikt	för	ett	antal	rättsfall	som	kommer	

att	tas	upp	senare	i	uppsatsen.		

	

Därefter	 kommer	 en	 metodisk	 genomgång	 för	 de	 förändringar	 som	 har	 skett	 för	

handelsbolag	som	part	i	underprisöverlåtelser	och	den	diskussion	som	förts	i	praxis	och	

doktrin.	Nästa	del	behandlar	de	inlåsningseffekter	som	uppstår	i	handelsbolag	på	grund	

av	 stoppet	 mot	 underprisöverlåtelser.	 Detta	 kapitel	 är	 uppdelat	 i	 två	 delar.	 Den	 ena	

delen	 berör	 fysiska	 personer	 som	 handelsbolagsdelägare	 och	 den	 andra	 delen	 berör	

bolag	som	handelsbolagsdelägare.		

	

Slutligen	 sammanställs,	 analyseras	 och	 diskuteras	 materialet	 med	 utgångspunkt	 i	

problemformuleringarna	för	att	komma	fram	till	slutsatser,	i	analysdelen.	Avslutningsvis	

sker	 några	 sista	 reflektioner	 och	 kommentarer	 av	 rättspolitisk	 art	 kring	 uppsatsens	

ämne.	
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2. Underprisöverlåtelser i 
näringsverksamhet 
För	 att	 förstå	 underprisöverlåtelser	 måste	 man	 börja	 med	 uttagsbeskattning.	

Uttagsbeskattning	 beskrivs	 i	 22	 kap.	 IL.	 Ett	 uttag	 definieras	 i	 2	 §	 som	 när	 den	

skattskyldige	 antingen	 har	 tillgodogjort	 sig	 en	 tillgång	 från	 sin	 verksamhet	 för	 privat	

bruk	 eller	 fört	 över	 tillgången	 till	 en	 annan	 näringsverksamhet.	 Överföringen	 får	 inte	

vara	 affärsmässigt	motiverad	 för	 att	 utgöra	 ett	 uttag.	 Som	ett	 uttag	 räknas	 inte	 att	 en	

näringsidkare	använder	 sin	egen	yrkeskunskap	på	 sig	 själv,	 till	 exempel	 en	 frisör	 som	

rakar	och	klipper	sig	själv.6	Enligt	3	§	har	ett	uttag	även	skett	om	företagaren	överlåter	

en	tillgång	utan	ersättning	eller	en	ersättning	som	understiger	marknadsvärdet	utan	att	

det	är	affärsmässigt	motiverat.	Det	står	uttryckligen	i	3	§	andra	meningen	att	detsamma	

gäller	handelsbolag.	Uttagsbeskattning	sker	enligt	7	§	som	om	tillgången	hade	avyttrats	

för	marknadspris.	Anledningen	till	att	uttagsbeskattning	sker	när	en	tillgång	avyttras	är	

för	 att	 en	 grundläggande	 princip	 i	 inkomstbeskattning	 är	 realisationsprincipen.	 Det	

innebär	att	beskattning	sker	när	värdet	blir	reellt,	vilket	sker	vid	en	avyttring.7	

	

Exempelvis	 om	 företagaren	 Y	 äger	 de	 två	 bolagen	 AB	 A	 och	 AB	 B.	 I	 AB	 A	 finns	 en	

fastighet	med	ett	marknadsvärde	om	100.	AB	A	överlåter	fastigheten	till	AB	B	för	50,	och	

överlåtelsen	 ska	 bli	 föremål	 för	 uttagsbeskattning,	 så	 ska	 AB	 A	 beskattas	 som	 om	

fastigheten	hade	avyttrats	för	100.		

	

	Det	 finns	 undantag	 från	 när	 en	 överlåtelse	 sker	 under	 marknadsvärdet	 men	

undkommer	 uttagsbeskattning.	 Detta	 regleras	 i	 23	 kap.	 och	 betecknas	 som	

underprisöverlåtelser.	 I	 22	 kap.	 11	 §	 framgår	 att	 om	 23	 kap.	 är	 tillämpligt	 på	 en	

överföring	så	ska	uttagsbeskattning	ej	ske.	Underprisöverlåtelser	tillåts	för	att	förenkla	

omstrukturering	 för	 företagare. 8 	En	 omstrukturering	 innebär	 att	 tillgångar	 i	 en	

näringsverksamhet	överlåts	utan	syftet	att	avyttra	till	någon	utomstående	person.	Syftet	

                                                
6 prop. 1989/99:110, s. 660 
7 prop. 1998/99:15, s. 117 
8 prop. 1998/99:15, s. 102  
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är	att	dela	upp	en	verksamhet	eller	ändra	företagsform.9	Vanligt	vid	omstruktureringar	

är	att	tillgången	säljs	för	ett	pris	som	understiger	marknadsvärdet.10	

	

Underprisöverlåtelser	definieras	enligt	23	kap.	3	§	som	en	överlåtelse	av	en	tillgång	utan	

ersättning	 eller	 mot	 ersättning	 som	 understiger	 marknadsvärdet	 och	 som	 inte	 är	

affärsmässigt	motiverad.	Det	framgår	även	av	3	§	att	ett	antal	villkor,	som	finns	i	23	kap.	

14-29	§§,	måste	vara	uppfyllda.	

	

Villkoren	 måste	 uppfyllas	 för	 att	 upprätthålla	 en	 kontinuitet	 i	 beskattning.	 De	 syftar	

även	 till	 att	 hindra	 att	 reglerna	 om	 underprisöverlåtelser	 nyttjas	 för	 skatte-

undandragande	åtgärder.11	Det	första	villkoret	är	att	överlåtaren	och	förvärvaren	måste	

vara	en	fysisk	person	eller	ett	företag,	14	§.	Till	exempel	får	inte	ideella	föreningar	vara	

part	i	en	underprisöverlåtelse.		

	

I	23	kap.	16	§	anges	att	förvärvaren	måste	omedelbart	efter	förvärvet	vara	skattskyldig	i	

inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Detta	 är	 för	 att	 hindra	 att	 underprisöverlåtelser	

nyttjas	 för	 att	 ändra	 karaktär	 på	 en	 tillgång.	 Karaktärsbyte	 kan	 ske	 när	 en	 fastighet	

överförs	 från	 ett	 bolag	 till	 en	 privatperson.	 Då	 byter	 fastigheten	 form	 från	

näringstillgång	till	kapitaltillgång	och	beskattas	lägre.12	Villkoret	är	även	aktuellt	när	en	

tillgång	 avyttras	 till	 ett	 bolag	 placerat	 i	 ett	 annat	 land	 för	 då	 lämnar	 tillgången	 den	

svenska	skattesfären.13	

	

Nästa	villkor,	23	kap.	17	§,	gäller	om	överlåtande	och	förvärvande	företag	inte	är	inom	

samma	 koncern.	 Ifall	 överlåtare	 och	 förvärvare	 inte	 får	 lämna	 koncernbidrag	 till	

varandra,	enligt	35	kap.	IL,	måste	hela	näringsverksamheten,	en	verksamhetsgren	eller	

en	ideell	andel	av	en	verksamhet	eller	verksamhetsgren	överlåtas.	I	propositionen	från	

1998,	när	paragrafen	infördes,	yttrades	att	koncernbidragsreglerna	inte	skulle	urholkas	

och	därför	skulle	företag	som	kan	lämna	koncernbidrag	mellan	varandra	kunna	avyttra	

                                                
9 Lodin, m.fl., s. 537 
10 Lodin, m.fl., s. 539 
11 Lodin, m.fl., s. 544 
12 Baran, Inkomstskattelag (1999:1229) 23 kap. 16 §, Lexino 2014-09-01 
13 Lodin, m.fl., s. 544 
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enstaka	 tillgångar,	 till	 underpris. 14 	Enligt	 2	 kap.	 25	 §	 IL	 framgår	 att	 med	

verksamhetsgren	bör	förstås	sådan	del	av	rörelse	som	lämpar	sig	för	att	avskiljas	till	en	

självständig	rörelse.	Det	viktiga	är	att	ändamålet	med	verksamhetsgrenen	är	att	den	ska	

kunna	 bedrivas	 självständigt.15	Då	 det	 är	 ganska	 allmänt	 hållet	 har	 det	 i	 förarbetet	

angivits	att	en	verksamhetsgren	ska	kunna	avyttras	självständigt	och	kunna	utgöra	en	

egen	 verksamhet.	 På	 så	 sätt	 kan	 till	 exempel	 en	 fastighet,	 ett	 fartyg	 eller	 ett	 flygplan	

utgöra	 en	 verksamhetsgren,	 om	 ändamålet	 med	 tillgången	 är	 att	 den	 kan	 bedrivas	

självständigt.16	

	

I	 23	 kap.	 18	 §	 IL	 nämns	 som	 villkor	 att	 i	 det	 fall	 överlåtaren	 är	 en	 fysisk	 person	 och	

förvärvaren	 är	 ett	 företag	 ska	 andelarna	 i	 företaget	 vara	 kvalificerade.	 Kvalificerade	

andelar	 definieras	 i	 56	 och	 57	 kap.	 IL,	 de	 så	 kallad	 fåmansföretagsreglerna.	

Fåmansföretagsreglerna	 reglerar	 vilka	 typer	 av	 företag	 som	 utgör	 fåmansföretag	 och	

styr	 utrymmet	 för	 kapitalbeskattad	 vinst/utdelning	 från	 fåmansföretag	 till	 dess	

delägare.	Villkoret	i	23	kap.	18	§	existerar	för	att	inte	57	kap.	kan	kringgås	med	hjälp	av	

underprisöverlåtelser.	Nästa	villkor	är	i	23	kap.	19	§	och	är	likt	det	i	18	§	men	gäller	när	

både	 överlåtare	 och	 förvärvare	 är	 företag.	 I	 de	 fall	 att	 andelarna	 i	 det	 överlåtande	

företaget	 är	 kvalificerade	 ska	 minst	 samma	 andel	 i	 förvärvande	 företag	 vara	

kvalificerade.	Villkoren	som	rör	kvalificerade	andelar	fortsätter	i	22–23	a	§§.		

	

De	 sista	 villkoren	 finns	 i	 24–29	 §§	 och	 rör	 de	 fall	 det	 existerar	 ett	 underskott	 hos	

förvärvaren.	Anledningen	 till	 dessa	villkor	 är	de	principer	 som	 följer	 av	40	kap.	 IL	 att	

underskott	 kan	 i	 vissa	 fall	 kvittas	 mot	 överskott.	 Det	 ska	 inte	 vara	 möjligt	 att	 nyttja	

underprisöverlåtelser	 i	 kombination	 med	 underskottsföretag	 för	 att	 undkomma	

beskattning.	 Till	 exempel	 ska	 en	 företagare	 inte	 kunna	 föra	 över	 en	 tillgång	 till	 ett	

underskottsföretag	för	underpris,	därefter	sälja	tillgången	externt	och	kvitta	företagets	

underskott	mot	vinsten	av	försäljningen.	Det	går	enbart	enligt	28	§	om	en	kvittning	kan	

ske	via	koncernbidrag.17	

	

                                                
14 prop. 1998/99:15, s. 137 
15 Lodin, m.fl., s. 546 
16 prop. 1998/99:15, s. 137 f 
17 Lodin, m.fl., s. 546 
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Dessa	 är	 villkoren	 som	måste	 uppfyllas	 för	 att	 en	 underprisöverlåtelse	 ska	 kunna	 ske	

utan	att	utlösa	uttagsbeskattning.	Det	 följer	av	23	kap.	9	§	att	en	underprisöverlåtelse	

inte	 utlöser	 uttagsbeskattning.	 Syftet	 med	 att	 tillåta	 underprisöverlåtelser	 är	 för	 att	

underlätta	 för	 omstrukturering	 och	 ombildning,	 men	 även	 för	 att	 upprätthålla	 en	

kontinuitet	 i	 beskattningen.	 Vid	 en	 omstrukturering	 är	 inte	 syftet	 att	 avyttra	 till	 en	

utomstående	 person	 utan	 syftet	 är	 att	 byta	 företagsform	 eller	 företagsmetod.	

Övervärdet	av	tillgången	realiseras	därmed	inte	som	om	den	hade	avyttrats	externt.	På	

detta	 sätt	 fortsätter	 en	kontinuitet	 att	 existera	 inom	en	 företagsgemenskap	även	efter	

underprisöverlåtelsen.18		

	

I	23	kap.	4	§	framgår	vilka	subjekt	som	anses	vara	företag	vid	tillämpningen	av	23	kap.	

Handelsbolag	 är	 inte	 inkluderade	 i	 4	 §	 vilket	 innebär	 att	 handelsbolag	 är	 undantagna	

från	 att	 kunna	 nyttja	 underprisöverlåtelsereglerna.	 Då	 delägare	 till	 handelsbolag	 är	

uttryckligen	angivna	i	22	kap.	3	§	och	handelsbolag	inte	är	angivna	som	företag	i	23	kap.	

innebär	 det	 att	 handelsbolag	 inte	 kan	 genomföra	 en,	 icke	 affärsmässigt	 betingad	

underprisöverlåtelse	utan	att	utlösa	uttagsbeskattning.		

	

	

 

 

                                                
18 Lodin, m.fl., s. 541  
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3. Skatteflyktslagen 
Även	om	en	transaktion	skulle	följa	villkoren	i	svensk	skattelag	kan	det	fortfarande	röra	

sig	 om	 skatteflykt.	 För	 att	 nå	 sådana	 fall	 finns	 en	 särskild	 lag	 som	 domstolarna	 kan	

använda	för	att	hindra	skatteflykt.	Skatteflyktslagen	infördes	i	sin	nuvarande	form	1998.		

	

Lagen	gäller	enligt	1	§	skatteflyktslagen	fastställande	av	underlag	för	att	ta	ut	kommunal	

och	 statlig	 inkomstskatt.	 I	 2	 §	 anges	 de	 kriterier	 som	måste	 vara	 uppfyllda	 för	 att	 en	

rättshandling	ska	anses	som	skatteflykt.	

	

De	 fyra	kriterierna	är	 följande.	Det	 första	 innebär	att	 transaktioner	måste	medföra	en	

väsentlig	skatteförmån.	Det	andra	är	att	den	skattskyldige	själv	direkt	eller	indirekt	har	

medverkat	 i	 handlingen.	 Det	 tredje	 innebär	 att	 det	 övervägande	 skälet	 att	 genomföra	

transaktionen	på	ett	visst	sätt	är	att	tillskansa	sig	en	skatteförmån.	I	det	tredje	rekvisitet	

ska	ett	övervägande	ske	av	alla	skäl	den	skattskyldige	kan	ha	haft	för	att	genomföra	ett	

särskilt	 förfarande.	 Syftet	 är	 att	 se	 om	 det	 skattemässiga	 skälet	 är	 övervägande.	 Det	

fjärde	och	det	sista	rekvisitet	är	att	förfarandet	ska	strida	mot	lagstiftningens	syfte.	Det	

är	 både	 syftet	med	den	 tillämpliga	 lagen	och	den	kringgående	 lagen	 som	ska	beaktas.		

Det	 hela	 ska	 bedömas	 ur	 en	 objektiv	 synpunkt	 efter	 vad	 som	 framgår	 vara	 det	

framstående	skälet.19	

	

I	 fall	skatteflyktslagen	är	tillämplig	på	ett	 förfarande	innebär	det	att	transaktionen	ska	

beskattas	 på	 ett	 nytt	 sätt.	 I	 3	 §	 framställs	 tre	 metoder	 för	 hur	 taxeringen	 ska	 ske.		

Den	 första,	 för	enklare	 förfaranden,	är	att	den	 företagna	rättshandlingen	bortses	 ifrån.	

Den	andre	metoden	tillämpas	om	rättshandlingen	framstår	som	en	omväg	i	förhållande	

till	det	närmast	till	hands	liggande	förfarandet.	Då	beskattas	transaktionen	som	om	det	

närmast	till	hands	liggande	förfarandet	skedde.	Som	måttstock	för	om	det	är	en	omväg	

ser	man	 till	 det	 ekonomiska	 resultatet	med	undantag	 från	 skatteförmånen.	Den	 tredje	

metoden	innebär	att	underlaget	för	att	ta	ut	skatt	uppskattas	till	ett	skäligt	belopp.20	

	

                                                
19 Lodin, m.fl., s. 752 f 
20 Lodin m.fl., s. 754 
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I	 lagens	 4	 §	 framgår	 att	 fråga	 om	 tillämpning	 av	 skatteflyktslagen	 prövas	 av	

förvaltningsrätten	 efter	 framställning	 av	 Skatteverket.	 Det	 är	 alltså	 inte	 Skatteverket	

som	 tillämpar	 lagen,	 vilket	 frånskiljer	 sig	 från	 den	 vanliga	 processordningen	 i	

skatterätten	 då	 det	 i	 vanliga	 fall	 är	 Skatteverket	 som	 fattar	 beslut	 om	 beskattning.21	

Förhandsavgöranden	 om	ett	 upplägg	 träffas	 av	 skatteflyktslagen	 eller	 ej	 ska	 inte	 bara	

meddelas	 för	 att	 värna	 om	 en	 enhetlig	 lagtolkning	 och	 rättstillämpning	 utan	

förhandsavgörande	ska	enbart	meddelas	om	det	är	av	vikt	för	sökanden.22		

	

Efter	 införandet	 har	 en	 lång	 rad	 fall	 och	 förarbeten	 avhandlat	 skatteflyktslagen	 i	

förhållande	 till	 särskilda	 upplägg.	 Lagen	 har	 utformningen	 av	 en	 generalklausul	 mot	

oönskad	skatteflykt	och	prövar	enskilda	fall	vilket	medför	att	det	kan	vara	svårt	att	finna	

enhetliga	principer	 för	när	skatteflyktslagen	är	 tillämplig	på	en	 typ	av	 förfarande	eller	

ett	annat.23	

	

	

                                                
21 Holstad m.fl., Svensk Skattetidning 2014:3 s. 307, s. 307 
22 Lodin m.fl., s. 754 
23 Simon-Almendal, Svensk Skattetidning 2011:4, s. 321 
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4. Handelsbolag 

4.1 Handelsbolag som bolagsform 

Handelsbolagsformen	 är	 en	 gammal	 företagsform	 i	 det	 svenska	 systemet	 och	 har	

åtminstone	 varit	 lagreglerat	 sen	 införandet	 av	 1734	 års	 lag.24	Det	 är	 en	 av	 de	 olika	

företagsformer	 som	 finns	 i	 Sverige.	 Det	 fanns	 i	 januari	 2016	 omkring	 79	 262	

handelsbolag	och	kommanditbolag	 i	Sverige.	Vid	samma	tidpunkt	 fanns	cirka	445	800	

enskilda	 näringsverksamheter	 och	 508	 000	 aktiebolag	 i	 Sverige.	 Det	 har	 skett	 en	

nedgång	i	antalet	svenska	handelsbolag.	I	januari	2008	fanns	det	121	213	handelsbolag	

och	kommanditbolag	i	Sverige.25	

	

De	 associationsrättsliga	 aspekterna	 av	 handelsbolag,	 bland	 annat	 regleringar	 om	 hur	

handelsbolag	uppkommer	och	delägarnas	ansvar,	regleras	i	BL.	Enligt	1	kap.	1	§	BL	är	ett	

handelsbolag	en	bolagsform	där	minst	två	personer	har	kommit	överens	om	att	de	vill	

driva	 en	 gemensam	 näringsverksamhet	 och	 avtalar	 om	 att	 göra	 det	 i	

handelsbolagsform.26	Bolaget	måste	registreras	som	handelsbolag	hos	bolagsverket	och	

föras	 in	 i	 handelsregistret,	 vilket	 är	 nödvändigt	 för	 att	 bli	 en	 egen	 juridisk	 person.27		

Om	 två	 eller	 flera	 personer	 avtalar	 om	 att	 driva	 ett	 gemensamt	 företag	 men	 inte	

registrerar	det	som	ett	handelsbolag	föreligger	en	annan	företagsform,	nämligen	enkelt	

bolag	enligt	1	kap.	3	§	BL.	Det	finns	två	typer	av	handelsbolag,	dels	vanligt	handelsbolag	

och	 dels	 kommanditbolag.	 Det	 som	 särskiljer	 kommanditbolag	 är	 att	 en	 eller	 flera	 av	

delägarna	 är	 så	 kallad	 komplementär	 och	 svarar	 då	 obegränsat	 för	 bolagets	

förbindelser.	 Resterande	 delägare	 kallas	 kommanditdelägare	 och	 har	 ett	 begränsat	

ansvar	för	företagets	förbindelser,	1	kap.	2	§	BL.		

	

Det	följer	av	bestämmelsen	i	1	kap.	4	§	BL	att	ett	handelsbolag,	till	skillnad	från	enskild	

näringsverksamhet	 eller	 enkelt	 bolag,	 är	 en	 egen	 juridisk	 person.	 Därmed	 får	

handelsbolag	 i	 sig	 företa	 vissa	 rättsliga	 handlingar,	 till	 exempel	 ingå	 avtal.	 Mellan	

                                                
24 Sandström, s. 11  
25 Uppgifter från Bolagsverkets register januari 2016 
http://www.bolagsverket.se/be/sok/etjanster/statistik/statistik-1.3538  
26 Eklund, Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 1 kap. 1 §, Lexino 2014-11-16 
27 Sandström, s. 65 
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bolagsmännen	 råder	 avtalsfrihet,	 det	 vill	 säga	de	 är	 i	 stort	 sätt	 fria	 att	 avtala	 om	 sina	

förpliktelser	gentemot	varandra,	2	kap.	1	§	BL.	I	de	fall	bolagsmännen	inte	har	reglerat	

sina	 interna	 förpliktelser	 med	 hjälp	 av	 bolagsavtal	 så	 ska	 enligt	 2	 kap.	 1	 §	 BL	 detta	

regleras	av	bestämmelserna	i	2	kap.	2-4	och	6-16	§§.	Om	bolagsmännen	inte	avtalar	om	

hur	 resultatet	 ska	 fördelas	 så	 följer	 det	 av	 2	 kap.	 8	 §	 att	 resultatet	 delas	 lika	mellan	

bolagsmännen.	 Resultatet	 kan	 gälla	 såväl	 årlig	 vinst	 som	 överskott	 vid	 bolagets	

upplösning.28	Något	 som	 inte	 kan	 bestämmas	 genom	 avtal	 är	 bolagsmännens	 ansvar.		

I	 2	 kap.	 20	 §	 står	 nämligen	 att	 bolagsmännen	 svarar	 solidariskt	 för	 bolagets	

förpliktelser.	 Det	 måste	 däremot	 gälla	 verkliga	 bolagsmän	 som	 är	 registrerade. 29		

En	viktig	princip	för	delägarna	i	ett	handelsbolag	är	att	de	alla	är	solidariskt	skyldiga	för	

bolagets	förpliktelser.30		

	

4.2 Handelsbolag i inkomstskatten 

Handelsbolag	 är	 en	 egen	 juridisk	 person	 men	 inte	 ett	 eget	 skattesubjekt	 vid	

inkomstbeskattning.	 Det	 innebär	 att	 det	 inte	 är	 bolaget	 som	 betalar	 skatt	 för	 sina	

inkomster	utan	det	följer	av	5	kap.	1	§	IL	att	det	är	delägarna	i	handelsbolaget	som	tar	

upp	bolagets	 inkomst	och	betalar	 skatt	 för	den.	Handelsbolaget	 i	 egenskap	av	 juridisk	

person	 bedriver	 sin	 näringsverksamhet	 men	 det	 är	 delägarna	 i	 egenskap	 som	

skattesubjekt	som	beskattas	för	näringsverksamheten.	Hur	mycket	varje	delägare	ska	ta	

upp	 av	 årets	 resultat	 till	 beskattning	 regleras	 av	 bolagsavtalet	 eller	BL.	 Inkomster	 tas	

upp	 och	 kostnader	 dras	 av	 och	 resultatet	 däremellan	 utgör	 grund	 för	 beskattning.31	

Enligt	5	kap.	3	§	IL	så	ska	varje	delägare	beskattas	för	den	del	han	eller	hon	har	rätt	till	

enligt	bolagsavtalet	eller	BL,	oavsett	om	beloppet	tas	ut	ur	företaget	eller	ej.	

	

När	det	kommer	till	själva	beskattningen	så	är	det	först	viktigt	att	klargöra	om	delägaren	

är	en	juridisk	person	eller	en	fysisk	person.	Enligt	14	kap.	10	§	första	stycket	IL	ska	all	

verksamhet	som	ett	aktiebolag	bedriver	anses	vara	en	verksamhet.	Om	ett	aktiebolag	är	

delägare	i	ett	handelsbolag	ska	handelsbolagets	verksamhet	inkluderas	i	aktiebolagets.	

                                                
28 Af	Sandberg,	Lag	(1989:1102)	om	handelsbolag	och	enkla	bolag	2	kap.	8	§,	Karnov, 
29 Af	Sandberg,	Lag	(1989:1102)	om	handelsbolag	och	enkla	bolag	2	kap.	20	§,	Karnov, 
30 Sandström, s. 88 
31 Lodin m.fl., s. 502 f 
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Inkomsten	 från	 handelsbolaget	 tas	 upp	 i	 inkomstslaget	 näringsverksamhet	 och	

beskattas	med	22	%	bolagsskatt,	65	kap.	10	§	IL.	För	fysiska	personer	som	är	delägare	i	

handelsbolag	 så	är	varje	handelsbolag	vars	en	egen	näringsverksamhet,	 enligt	14	kap.	

13	§	IL.	Inkomsten	tas	upp	hos	den	fysiska	personen	som	inkomst	av	näringsverksamhet	

och	beskattas	med	30-57	%,	65	kap.	3-5	§§	IL.	

	

Det	 följer	 av	 13	 kap.	 4	 §	 IL	 att	 i	 princip	 all	 verksamhet	 från	 ett	 handelsbolag	 ska	

beskattas	i	 inkomstslaget	näringsverksamhet,	oavsett	om	delägaren	är	en	juridisk	eller	

fysisk	 person.	 Ett	 undantag	 från	 detta	 är	 handelsbolag	 som	 ägs	 av	 fysisk	 person	 som	

äger	 näringsfastigheter	 eller	 näringsbostadsrätter.	 Avkastningen	 från	 fastigheterna	

beskattas	 i	 inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Däremot	 vid	 försäljning	 beskattas	

fastigheten	hos	den	fysiska	personen	i	 inkomstslaget	kapital.	Vilket	är	30	%	av	vinsten	

vid	 en	 försäljning,	 65	 kap.	 7	 §.	 Ytterligare	 ett	 undantag	 mot	 det	 finns	 i	 de	 fall	 då	

fastigheterna	utgör	lagertillgång.	Det	gör	de	om	bolaget	bedriver	byggnadsrörelse	eller	

handel	med	fastigheter.	I	sådana	fall	kallas	det	för	att	bolaget	är	”byggmästarsmittat”.32	

Enligt	 27	 kap.	 6	 och	 7	 §§	 utgör	 i	 dessa	 fall	 både	 fastigheterna	 och	 andelarna	 i	

handelsbolaget	 lagertillgångar.	Då	ska	 försäljningen	 inte	beskattas	som	kapitalinkomst	

utan	näringsinkomst	hos	den	fysiska	personen.33	

	

Om	ett	handelsbolag	skulle	ägas	av	enbart	en	person,	ett	så	kallat	enmanshandelsbolag,	

så	 måste	 bolaget	 likvideras	 inom	 sex	 månader	 från	 det	 att	 bolaget	 blev	 ett	

enmanshandlesbolag.	Har	det	ej	skett	ska	bolaget	ha	ansetts	trätt	i	likvidation	efter	sex	

månader.	Bolaget	kan	 innan	sex	månader	har	 löpt	ut	 ta	 in	en	ny	delägare	och	därmed	

fortsätta	utan	att	likvideras.34		

	

När	 en	 delägare	 säljer	 andel	 i	 ett	 handelsbolag	 ska	 en	 vinstberäkning	 ske	 genom	 att	

köpeskillingen	 subtraheras	 med	 omkostnadsbeloppet.	 Omkostnadsbeloppet	 räknas	 ut	

på	 ett	 särskilt	 sätt	 genom	 att	 anskaffningsutgiften	 justeras	 efter	 vissa	 händelser.	

Anskaffningsutgiften	 ökar	 med	 delägarens	 skattepliktiga	 överskott	 och	 tillskott	 och	

                                                
32 Eriksson, Inkomstskattelag (1999:1229) 27 kap. 4 §, Lexino 
33 Lodin m.fl., s. 503 
34 Lundén & Svensson, s. 251 
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minskas	med	delägarens	avdragsgilla	underskott	och	uttag.35	Grunden	för	beräkningen	

av	värdet	på	handelsbolagsandelarna	är	de	allmänna	reglerna	för	kapitalvinst	i	44	kap.	

IL	 men	 för	 just	 handelsbolag	 finns	 särskilda	 regler	 i	 50	 kap.	 IL	 för	 hur	

omkostnadsbeloppet	 räknas	 ut.	 Omkostnadsbeloppet	 eller	 anskaffningsutgiften	 ska	

justeras	med	 hänsyn	 till	 det	 löpande	 resultatet	 i	 företaget.36	Hur	 anskaffningsutgiften	

ska	justeras,	alltså	vad	den	ska	ökas	respektive	minskas	med	framgår	av	50	kap.	5	§	IL.	

Detta	skapar	den	justerade	anskaffningsutgiften,	ofta	förkortad	JAU.		

	

Sedan	 år	 2010	 ingår	 handelsbolag	 i	 reglerna	 om	 näringsbetingade	 andelar. 37 	En	

näringsbetingad	 andel	 är	 enligt	 24	 kap.	 13	 §	 IL	 en	 andel	 i	 ett	 aktiebolag	 eller	 en	

ekonomisk	förening	som	uppfyller	villkoren	i	24	kap.	14	§	IL	och	ägs	av	ett	ägarföretag	

som	räknas	upp	i	punkterna	1-5	i	24	kap.	13	§	IL.	Enligt	14	§	måste	företagsandelen	vara	

en	kapitaltillgång	för	ägarföretaget	och	uppfylla	något	av	villkoren	som	nämns	i	14	§.		

Villkoren	är:		

1. 	Andelen	får	inte	vara	marknadsnoterad.		

2. Ägarföretaget	ska	äga	minst	tio	procent	av	röstetalet	i	det	ägda	företaget.	

3. Ägarföretagets	 innehav	 av	 andelen	 ska	 betingas	 av	 sin	 rörelse,	 eller	 som	med	

hänsyn	till	äganderättsförhållanden	eller	organisatoriska	förhållanden	kan	anses	

stå	det	nära.	

	

När	 reglerna	 om	 näringsbetingade	 andelar	 infördes	 2003	 syftade	 de	 till	 att	 eliminera	

felaktig	kedjebeskattning	inom	bolagssektorn	och	åtgärda	den	asymmetri	som	uppkom	

på	 grund	 av	 internationell	 skatteplanering,	 mer	 om	 detta	 nedan	 i	 kapitel	 5.3. 38	

Kapitalvinst	och	kapitalförlust	ur	näringsbetingade	andelar	regleras	i	25	a	kap.	IL.	Enligt	

3	 §	 ska	 det	 röra	 sig	 om	 en	 avyttring	 av	 näringsbetingade	 andelar	 och	 den	 avyttrande	

parten	 är	 en	 företagsform	 som	 räknas	 upp	 i	 3	 §	 punkterna	 1-5,	 däribland	 är	 svenskt	

aktiebolag	men	inte	handelsbolag.	I	3	a	§	uttrycks	att	en	andel	i	ett	svenskt	handelsbolag	

ska	utgöra	näringsbetingad	andel	om	den	ägs	av	en	företagsform	som	får	lov	att	avyttra	

näringsbetingade	andelar	enligt	3	§	punkterna	1-5.	I	4	§	uttrycks	vad	som	anses	vara	en	

aktiebaserad	 delägarrätt	 och	 4	 a	 §	 meddelar	 att	 motsvarande	 ska	 gälla	 andel	 i	 ett	
                                                
35 Zinders, Skattenytt 2009 s. 762 
36 Baekkevold,	Inkomstskattelag	(1999:1229)	50	kap.	
37 prop. 2009/10:36 & SFS 2009:1413 
38 prop. 2002/03:96, s. 1 
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svenskt	 handelsbolag.	 Om	 ett	 aktiebolag	 är	 delägare	 i	 ett	 handelsbolag	 utgör	 den	

andelen	näringsbetingad	andel	för	aktiebolaget.	Om	en	andel	utgör	en	näringsbetingad	

andel	 är	 kapitalvinst	 på	 andelen	 skattefri	 och	 motsvarande	 kapitalförlust	 är	 inte	

avdragsgill,	vilket	framgår	av	25	a	kap.	5	§.	
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5. Utvecklingen 

5.1 Underprisöverlåtelse införs i lag 

5.1.1 Skattereformen 1990 

År	 1990	 genomgick	 det	 svenska	 inkomstskattesystemet	 en	 stor	 förändring	 vilket	 i	

skatterättsliga	artiklar	och	litteratur	brukar	kallas	skattereformen	1990.	Det	fanns	flera	

skäl	 till	 varför	 inkomstskatten	 skulle	 förändras.	Två	viktiga	anledningar	var	att	uppnå	

likformighet	 och	 enkelhet.	 Likartade	 inkomster	 skulle	 behandlas	 på	 likartat	 sätt.39		

För	enkelhetens	skull	fick	Sverige	nu	sina	tre	nuvarande	inkomstslag	tjänst,	kapital	och	

näringsverksamhet.	40	

	

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

diskuterades	bland	annat	uttagsbeskattning.	 I	den	delen	konstaterades	att	praxis	hade	

på	ett	generöst	sätt	reglerat	fall	då	överlåtelser	hade	skett	till	ett	pris	som	understiger	

marknadsvärdet	 och	 där	 det	 varit	 accepterat.41	Lagrådet	 poängterade	 att	 dessa	 fall	

rörde	 just	omstruktureringssituationer	och	att	det	borde	 införas	 en	bestämmelse	 som	

var	 i	 enlighet	 med	 den	 praxis	 som	 börjat	 växa	 fram.	 Uttagsbeskattning	 skulle	 alltså	

kompletteras	 med	 en	 undantagsregel	 som	 skulle	 göra	 det	 möjligt	 att	 underlåta	

uttagsbeskattning	när	särskilda	skäl	påkallade	det.42	

	

Högsta	 förvaltningsdomstolen	hade	alltså	redan	fram	till	1990	öppnat	upp	möjligheter	

att	genomföra	underprisöverlåtelser	vid	fall	som	rörde	omstruktureringar.	Ett	exempel	

på	en	sådan	omstrukturering	som	nämnts	i	äldre	praxis	var	då	en	hel	rörelse	fördes	över	

till	ett	av	näringsidkaren	ägt	aktiebolag.43	

	

                                                
39 Hansson, Svensk Skattetidning 1990:4 
40 prop. 1989/90:110, s. 1ff 
41 prop. 1989/90:110, s. 556 
42 prop. 1989/90:110, s. 557 
43 Roupe, Skattenytt 1990 s. 745 
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På	inrådan	av	lagrådet	infördes	ett	lagreglerat	undantag	från	uttagsbeskattning	i	22	§	KL	

1	anvisningspunkten	4	stycket.	Där	det	uttrycktes	att	uttagsbeskattning	inte	skulle	ske	

om	särskilda	skäl	förelåg	mot	det.44	Denna	formulering	var	väldigt	allmänt	hållen	och	en	

praxisreglering	skulle	komma	att	fortsätta	växa	fram.45	

	

5.1.2 Omstruktureringsutredningen 
En	företagsskatteutredning	tillsattes	1992	för	att	se	över	omstruktureringsmöjligheterna	

i	 näringslivet.	 Syftet	 var	 att	 inkomstskattereglerna	 inte	 skulle	 vara	 hindrande	 för	

omstruktureringar. 46 	Utredningens	 resultat	 mynnade	 ut	 i	 betänkandet	 SOU	 1998:1.		

Sedan	 skattereformen	 1990	 hade	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 reglerat	 möjligheterna	

till	 underlåten	 uttagsbeskattning	 i	 ett	 flertal	 mål.	 På	 detta	 sätt	 hade	 Högsta	

förvaltningsdomstolen	preciserat	det	undantag	till	uttagsbeskattning	som	fördes	 in	 i	 lag	

efter	 1990.	 Utredningen	 konstaterade	 att	 de	 fall	 där	 det	 fanns	 särskilda	 skäl	 för	 att	

underlåta	 uttagsbeskattning	 krävdes,	 i	 enlighet	med	praxis,	 att	 följande	 fyra	 villkor	 var	

uppfyllda:	

1. Det	skulle	föreligga	ett	starkt	ägarsamband	mellan	överlåtaren	och	förvärvaren.	

2. Överlåtelsen	 skulle	 kunna	 uppfattas	 som	 ett	 led	 i	 en	 av	 organisatoriska	 skäl	

betingad	ändring	av	företagsstrukturen.	

3. Överlåtelsen	fick	inte	direkt	eller	indirekt	medföra	någon	otillbörlig	skatteförmån.	

4. Skattemässiga	 omsättningstillgångar	 fick	 inte	 till	 följd	 av	 överlåtelsen	 skifta	

karaktär	till	skattemässiga	anläggningstillgångar	(karaktärsbyte).	47	

	

Tanken	var	att	ersätta	denna	praxisreglering	med	en	konkret	lagreglering	där	det	klart	

skulle	 framgå	vilka	skäl	som	skulle	uppnås	 för	att	 tillåta	en	underprisöverlåtelse,	utan	

att	 utlösa	uttagsbeskattning.48	Grundproblemet	 ansågs	 ligga	 i	 att	 inom	 inkomstskatten	

beskattas	 övervärden	 när	 de	 realiseras,	 till	 exempel	 vid	 en	 försäljning.	 Denna	 princip	

kallas	 realisationsprincipen.	 I	 ett	 beskattningssystem	med	 realisationsprincipen	måste	

uttagsbeskattning	 finnas	 för	 att	 undvika	 att	 företagare	 kan	 tillgodogöra	 sig	 tillgångar	

                                                
44 SFS 1990:650 
45 SOU 1998:1, s. 162 
46 SOU 1998:1, s. 11 
47 SOU 1998:1, s. 152 
48 Silfverberg, Skattenytt 1998 s. 710 f 
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från	 näringsverksamhet	 utan	 att	 realisera	 beskattning.	 Ett	 alternativ	 som	 togs	 upp	 i	

utredningen	 var	 att	 beskatta	 värdeökningar	 när	 de	 förvärvades,	 intjänandeprincipen.	

Intjänandeprincipen	hade	 inte	krävt	ett	 system	med	uttagsbeskattning	på	samma	sätt.	

Däremot	 ansågs	 det	 praktiskt	 omöjligt	 att	 ha	 ett	 beskattningssystem	 enligt	

intjänandeprincipen.49		

	

Utredningen	 tog	 särskilt	 upp	 underprisöverlåtelser	 där	 handelsbolag	 var	 en	 part.	 Där	

diskuterades	bland	annat	handelsbolagens	särskilda	situation,	att	 inkomst	 tas	upp	hos	

ägarna	 till	 beskattning.	 Utredningen	 konstaterade	 att	 andelar	 i	 aktiebolag	 borde	 vara	

kvalificerade	 för	 att	 undvika	 skatteundandragande	 åtgärder,	 vid	underprisöverlåtelser	

involverande	handelsbolag	och	aktiebolag.50	

	

Ytterligare	ett	problem	som	utredningen	 tog	upp	var	att	 tillåtna	underprisöverlåtelser	

hade	 vuxit	 fram	 i	 praxis,	 vilket	 gjort	 området	 svårbemästrat.	 Utredningen	menade	 att	

detta	 kunde	medföra	 att	 bedömningarna	om	de	 skattemässiga	 konsekvenserna	 vid	 en	

omstrukturering	blev	svåra.51	Detta	var	något	som	ytterligare	talade	för	en	lagreglering.	

Utredningen	 föreslog	 att	 införa	 en	 ny	 lag	 som	 skulle	 reglera	 förutsättningarna	 för	 en	

underprisöverlåtelse.52	Utredningen	 kom	 fram	 till	 att	 underprisöverlåtelser	 skulle	 bli	

möjliga	om	följande	tre	villkor	uppfylldes:	

1. Förvärvaren	 skulle	 omedelbart	 efter	 förvärvet	 vara	 skattskyldig	 för	 inkomst	 av	

näringsverksamhet	i	vilken	tillgången	skulle	ingå.	

2. Skulle	 överlåtaren	 inte	 med	 avdragsrätt	 kunna	 lämna	 koncernbidrag	 till	

förvärvaren,	skulle	överlåtaren	vara	tvungen	att	överlåta	hela	verksamheten	eller	

en	verksamhetsgren.	

3. I	 fall	 som	 angavs	 i	 punkt	 2	 skulle	 förvärvaren	 inte	 ha	 rätt	 till	 avdrag	 för	

underskott.53	

                                                
49 SOU 1998:1, s. 133 
50 SOU 1998:1, s. 178 
51 SOU 1998:1, s. 162 
52 Silfverberg, Skattenytt 1998 s. 710 
53 SOU 1998:1, s. 13 
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5.1.3 Underprislagen bildas 
Utredningen	SOU	1998:1	låg	till	grund	för	omstruktureringsförslaget	prop.	1998/99:15.	

Målet	var	att	genomföra	 lagändringar	som	skulle	kunna	möjliggöra	omstruktureringar	

för	företag	utan	att	utlösa	beskattning.	Det	poängterades	i	förslaget	att	det	inte	rörde	sig	

om	skattelättnader	utan	om	uppskov	med	beskattningen.	En	tillgång	skulle	bli	 föremål	

för	beskattning	när	den	väl	realiserats	genom	att	den	lämnade	en	koncern,	inte	att	den	

bytte	ägare	inom	samma	koncern.54	Realisationsprincipen	diskuterades	i	och	med	att	en	

tillgång	 beskattades	 så	 fort	 den	 lämnade	 ett	 företag.	 Detta	 ansågs	 missgynna	

specialisering	 framför	 integrering.	 Som	 exempel	 angavs	 fristående	 specialiserade	

företag	 inom	 samma	 koncern.	 Alltså	 en	 vara	 tillverkades	 i	 ett	 företag	 och	 ett	 annat	

företag	 i	 samma	koncern	var	specialiserat	på	att	 sälja	varan.	 I	 sådana	 fall	 skulle	varan	

överföras	 internt	 i	 koncernen.	 Så	 fort	 varan	 lämnade	 det	 första	 företaget	 blev	 varan	

föremål	 för	 beskattning,	 även	 om	 den	 stannade	 inom	 samma	 koncern.	 Skedde	 hela	

produktionsprocessen	och	försäljningen	i	ett	och	samma	företag	beskattades	inte	varan	

förrän	den	lämnade	företaget.55	

	

Regeringen	föreslog	en	ny	lag	som	skulle	ersätta	de	krav	som	ställts	upp	i	praxis	för	att	

underlåta	uttagsbeskattning	vid	underprisöverlåtelser.	Lagen	skulle	få	namnet	lagen	om	

beskattning	vid	överlåtelser	 till	underpris	 (SFS:	1998:1600)	även	 kallad	 underprislagen.	

Remissinstanserna	 var	 överhängande	 positiva	 till	 förslaget	 men	 några	 varnade	 om	

lagens	komplexitet	och	de	konsekvenser	det	kunde	medföra.	Några	av	konsekvenserna	

som	togs	upp	var	svårförstålighet	och	kringgående	av	 lagstiftningen.56	Regeringen	gick	

igenom	de	fyra	villkor	som	växt	fram	i	praxis.	De	fyra	villkoren	var	att	det	skulle	existera	

ett	 starkt	ägarsamband	mellan	överlåtaren	och	 förvärvaren,	överlåtelsen	skulle	ske	på	

grund	 av	 organisatoriska	 skäl,	 ej	 medföra	 någon	 otillbörlig	 skatteförmån	 och	

tillgångarna	 skulle	 ej	 genomgå	 ett	 karaktärsbyte,	 till	 exempel	 ombildas	 från	

näringstillgång	 till	 kapitaltillgång.57	Detta	 för	 att	 se	 över	 vilka	 villkor	 och	 rekvisit	 som	

                                                
54 prop. 1998/99:15, s. 1 
55 prop. 1998/99:15, s. 117 
56 prop. 1998/99:15, s. 125f 
57 prop. 1998/99:15, s. 127f 
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skulle	behövas	i	underprislagen.	Kravet	på	ett	starkt	ägarsamband	slopades,	det	ansågs	

gå	bra	att	göra	underprisöverlåtelser	med	benefika	inslag.58	

	

Kravet	på	organisatoriska	 skäl	 slopades.	Anledningen	härtill	 var	att	 företagsamheten	 i	

Sverige	skulle	organiseras	på	enklaste	och	friaste	sätt.	Samtidigt	ansågs	organisatoriska	

skäl	 vara	 något	 svårt	 för	 myndigheter	 och	 domstolar	 att	 pröva,	 rekvisitet	 ansågs	 för	

subjektivt.59	Lagrådet	 uttalade	 att	 syftet	med	 en	 underprislagstiftning	 var	 att	 förenkla	

omstrukturering	och	därmed	 skjuta	upp	beskattningen.	Det	 var	 inte	meningen	 att	 det	

skulle	leda	till	någon	definitiv	skattelättnad.60		

	

Kravet	på	att	den	skattskyldige	inte	skulle	kunna	tillskansa	sig	en	skatteförmån	genom	

underpris	 slopades,	då	regeringen	ansåg	att	en	sådan	bestämmelse	 inte	borde	 införas.	

Anledningen	 till	 det	 var	 att	 inte	 göra	 underprisöverlåtelser	 mer	 osäkra	 och	 att	

skatteflyktslagen	 täckte	 detta	 område.61	Dessutom	 infördes	 konkreta	 regler	 för	 hur	

underprisöverlåtelsen	skulle	få	gå	till	och	därmed	undvika	omotiverade	skattefördelar.62	

Angående	 karaktärsbyte	 så	 konstaterades	 att	 det	 väsentliga	 problemet	 var	 om	 en	

fastighet	ändrar	karaktär,	från	att	beskattas	i	näringsverksamhet	till	något	annat.63	

	

I	 propositionen	 diskuterades	 även	 underprisöverlåtelser	mellan	 andra	 företagsformer	

än	 aktiebolag.	 Det	 föreslogs	 bli	 möjligt	 att	 genomföra	 underprisöverlåtelser	 mellan	

fysiska	 personer	 såväl	 som	 mellan	 fysisk	 person	 och	 aktiebolag.64	För	 handelsbolag	

konstaterades	 att	 skattesituationen	 för	 ett	 handelsbolag	 var	 likvärdig	 med	 enskild	

näringsverksamhet.	Det	problem	som	togs	upp	var	att	det	 inte	kunde	anses	möjligt	att	

medge	 underprisöverlåtelser	 från	 en	 fysisk	 person	 till	 ett	 handelsbolag	 utan	

uttagsbeskattning.65	Detsamma	skulle	även	gälla	om	ett	handelsbolag	var	delägare	i	ett	

                                                
58 prop. 1998/99:15, s. 129 
59 prop. 1998/99:15, s. 137 
60 prop. 1998/99:15, s. 393 
61 prop. 1998/99:15, s. 147 
62 Melbi, Skattenytt 1998 s. 809 
63 prop. 1998/99:15, s. 149 
64 Melbi, Skattenytt 1998 s. 810 
65 prop. 1998/99:15, s. 154 
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handelsbolag.	Anledningen	till	detta	var	att	man	ej	ville	öppna	upp	för	kringgåenden	av	

regelverket.66		

	

Efter	 införandet	 av	 underprislagen	 skulle	 tre	 villkor	 vara	 uppfyllda	 för	 att	 en	

underprisöverlåtelse	 skulle	 undgå	 uttagsbeskattning.	 För	 det	 första	 skulle	 överlåtaren	

och	förvärvaren	vara	en	fysisk	person,	ett	företag	eller	ett	handelsbolag.	För	det	andra	

skulle	 förvärvaren	 omedelbart	 efter	 förvärvet	 vara	 skattskyldig	 för	 inkomst	 av	

näringsverksamhet	 i	 vilket	 tillgången	 skulle	 ingå.	 Slutligen,	 för	 det	 tredje,	 skulle	

överlåtelsen	avse	överlåtarens	hela	verksamhet	eller	en	verksamhetsgren.67	

	

Ingrid	 Melbi,	 som	 var	 expert	 i	 1992	 års	 omstruktureringsutredning,	 kommenterade	

lagförslaget	 i	 Skattenytt	 1998.	 Hon	 lyfte	 upp	 att	 flera	 remissinstanser	 hade	 påpekat	

underprislagens	 komplexitet.	 Däremot	 menade	 hon	 att	 den	 byggde	 på	 praxis,	 löste	

problem	 och	 ökade	 förutsebarheten	 när	 det	 kom	 till	 omstruktureringar.68	Mahmut	

Baran,	 numera	 justitieråd	 i	 Högsta	 förvaltningsdomstolen,	 skrev	 2010	 i	

lagkommentaren	till	23	kap.	Inkomstskattelagen	på	Karnov	att	när	underprislagen	1998	

kom	handlade	det	om	att	samla	praxisen	på	området.	Baran	menade	att	det	dessutom	

handlade	om	en	liberalisering	av	den	tidigare	praxisen.69	

	

Vid	årsskiftet	1999	och	2000	infördes	Inkomstskattelagen.	Syftet	med	införandet	var	att	

samla	relevant	lagtext	inom	inkomstbeskattningen	i	en	lag.	Det	rörde	sig	inte	om	några	

större	 materiella	 ändringar.70	I	 och	 med	 iförandet	 av	 Inkomstskattelagen	 upphörde	

Underprislagen.	Reglerna	om	underprisöverlåtelser	fördes	in	i	23	kap.	IL.71		

	

                                                
66 Melbi, Skattenytt 1998 s. 810 
67 Svensson, Skattenytt 1999 s. 488 
68 Melbi, Skattenytt 1998 s. 815 
69 Baran,	Inkomstskatt	–	en	lagkommentar,	inkomstskattelag	(1999:1229)	23	kap.,	Karnov	
70 Hulgaard, Skattenytt 2000 s. 4 
71 SFS 1999:1230 
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5.2 Handelsbolagspaketering och stoppregler 

5.2.1 Handelsbolagspaketering  
Under	 de	 första	 åren	 på	 2000-talet	 uppmärksammades	 en	 rad	 fall	 där	 tillgångar,	

framförallt	 fastigheter,	 paketerades	 i	 handelsbolag.	 Paketeringarna	 nyttjades	 på	 olika	

sätt	 tillsammans	 med	 underprisöverlåtelsereglerna	 för	 att	 skapa	 skattefördelar.		

Som	bakgrund	till	denna	utveckling	låg	framförallt	två	rättsfall.	

	

Det	första	fallet	var	RÅ	1996	ref.	71.	I	 fallet	ägde	tre	fysiska	personer	ett	handelsbolag	

och	 ett	 aktiebolag.	 De	 överlät	 en	 tillgång	 för	 ett	 underpris	 från	 handelsbolaget	 till	

aktiebolaget.	Det	förklarades	i	fallet	att	det	rörde	sig	om	en	tillåten	underprisöverlåtelse	

och	 överlåtelsen	 skulle	 ej	 bli	 föremål	 för	 uttagsbeskattning.	 Frågan	 som	 utreddes	 var	

ifall	den	underlåtna	uttagsbeskattningen	skulle	påverka	ingångsvärdena	för	delägarnas	

andelar	 i	 handelsbolaget.	 Skatteverket	 hade	 nämligen	 tidigare	 meddelat	 att	

ingångsvärdena	 på	 andelarna	 skulle	 minskas	 med	 det	 faktiska	 uttag	 som	 hade	 skett	

genom	underpriset	på	tillgången.		

	

Skatterättsnämnden	konstaterade	att	ingångsvärdet	på	en	handelsbolagsandel	bestäms	

av	de	på	delägarens	löpande	skattepliktiga	inkomster	och	avdragsgilla	underskott	samt	

av	 tillskott	 till	 och	 uttag	 ur	 bolaget.	 Nämnden	 förklarade	 därefter	 att	 när	 ett	

handelsbolag	mottagit	en	tillgång	genom	en	tillåten	underprisöverlåtelse,	så	skulle	det	ej	

ses	 som	att	 ett	 tillskott	 hade	 skett.	Därav	 skulle	 ett	 uttag	 inte	ha	 ansetts	 skett	 när	 ett	

handelsbolag	 överlåtit	 en	 tillgång	 genom	 en	 tillåten	 underprisöverlåtelse.	 Slutsatsen	

blev	 att	 ingångsvärdena	 för	delägarnas	 andelar	 i	 handelsbolaget	 skulle	 ej	 påverkas	 av	

underprisöverlåtelsen.	Högsta	 förvaltningsdomstolen	 anslöt	 sig	 till	 samma	bedömning	

som	 Skatterättsnämnden.	 Fallet	 ledde	 till	 att	 en	 underprisöverlåtelse	 som	 inte	

resulterade	 i	uttagsbeskattning	ansågs	ej	 vara	ett	uttag	och	 skulle	därför	 inte	påverka	

ägarens	justerade	anskaffningsutgift.72		

	

Det	andra	fallet	var	RÅ	2002	ref.	87,	som	också	kallats	fackföreningsfallet.	Där	utreddes	

frågan	 om	 det	 underskott	 som	 uppkom	 i	 ett	 handelsbolag	 på	 grund	 av	 en	

                                                
72 Nordfeldt, Svensk Skattetidning 2008 s. 736 
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underprisöverlåtelse	kunde	vara	avdragsgill	för	ägande	företag.	Bakgrunden	i	fallet	var	

följande:	handelsbolaget	Berget	bedrev	byggnadsrörelse	och	ägde	 tre	hyresfastigheter.	

Berget	 ägdes	 i	 sin	 tur	 av	 OFR	 och	 TCO,	 båda	 ideella	 föreningar.	 OFR	 nyttjade	 två	 av	

fastigheterna.	 Fastigheternas	 bokförda	 värde	 motsvarade	 knappt	 90	 %	 av	 Bergets	

tillgångar.	 Taxeringsvärdet	 var	 mer	 än	 det	 bokförda	 värdet	 och	 marknadsvärdet	

översteg	väsentligen	taxeringsvärdet.		

	

Föreningarna	 planerade	 upplösa	 det	 gemensamma	 ägandet.	 Upplösningen	 skulle	 ske	

genom	att	OFR	 skulle	 föra	 över	 sina	 andelar	 av	 handelsbolaget	 till	OFR	Fastighets	AB	

mot	en	ersättning	som	motsvarade	det	justerade	ingångsvärdet,	21	miljoner	kr.	Därefter	

skulle	handelsbolaget	upplösas	och	 tillskifta	 aktiebolaget	de	 fastigheter	 som	användes	

av	 OFR.	 Alternativt	 skulle	 aktiebolaget	 utträda	 som	 bolagsman	 och	 som	 lösenbelopp	

erhålla	fastigheterna.	Andelarna	i	handelsbolaget	skulle	komma	att	anses	som	avyttrade	

och	följande	frågor	ställdes:	

1. Skall	 kapitalvinst	 beräknas	 med	 utgångspunkt	 i	 fastigheternas	 skattemässiga	

värde?		

2. Har	OFR	Fastighets	AB	 rätt	 till	 avdrag	 vid	 inkomsttaxering	 för	 den	 förlust	 som	

skulle	uppkomma	vid	upplösningen	av	Berget?	

	

Skatterättsnämnden	 svarade	 att	 andelen	 i	 handelsbolaget	 skulle	 beräknas	 med	

utgångspunkt	 i	 fastigheternas	 skattemässiga	 värde.	 På	 den	 andra	 frågan	 meddelade	

däremot	 Skatteverket	 att	 den	 uppkomna	 förlusten	 inte	 skulle	 bli	 avdragsgill	 vid	

upplösningen	 av	 Berget.	 Som	 argument	 uttryckte	 skatterättsnämnden	 att,	 för	 att	 en	

förlust	skulle	vara	avdragsgill	måste	den	vara	verklig.	Då	fastigheterna	utskiftades	från	

Berget	 till	underpris	blev	 inte	 förlusten	 i	handelsbolagsandelen	en	verklig	 förlust.	OFR	

yrkade	 hos	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 att	 de	 skulle	 ändra	 Skatteverkets	 svar	 på	

frågan	om	den	avdragsgilla	förlusten.		

	

På	 den	 första	 frågan	 gjorde	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 samma	 bedömning	 som	

skatterättsnämnden.	 Angående	 den	 andra	 frågan	 så	 resonerade	 Högsta	

förvaltningsdomstolen	 kring	 förlustbegreppet.	 De	 menade	 att	 kravet	 på	 verklig	 förlust	

kom	från	att	man	ej	skulle	kunna	göra	avdrag	på	en	förlust	man	själv	har	skapat	genom	

att	själv	tillgodogöra	sig	värden	utan	skattekonsekvenser.	Högsta	förvaltningsdomstolen	
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konstaterade	att	så	ej	hade	skett	i	det	aktuella	fallet.	Domstolen	menade	att	samma	förlust	

hade	 uppkommit	 om	 överföringen	 av	 fastigheterna	 hade	 skett	 till	 marknadsvärde.	

Slutsatsen	blev	att	den	uppkomna	förlusten	blev	avdragsgill	för	aktiebolaget.		

	

De	 principer	 som	 kom	 fram	 genom	 RÅ	 1996	 ref.	 71	 och	 RÅ	 2002	 ref.	 87	 skulle	 få	

oönskade	 konsekvenser	 för	 den	 svenska	 inkomstskatten.	 Det	 medförde	 att	 systemet	

utnyttjades	 för	 att	 uppnå	 skattefördelar.	 Erik	 Nordfeldt,	 då	 verksam	 vid	 Skeppsbron	

skatt,	 beskrev	 typförloppet	 i	 en	 artikel	 från	 2008.	 Om	 ett	 aktiebolag	 förvärvade	 ett	

handelsbolag	 för	 100	 så	 blev	 den	 justerade	 anskaffningsutgiften	 för	 aktiebolaget	 100.	

Handelsbolaget	 ägde	en	 fastighet	med	skattemässigt	 värde	om	50	och	marknadsvärde	

om	 100.	 Handelsbolaget	 avyttrade	 fastigheten	 till	 ett	 nytt	 aktiebolag	 inom	 samma	

koncern	för	det	skattemässiga	värdet,	genom	en	tillåten	underprisöverlåtelse.	Kvar	blev	

50	 i	 Handelsbolaget	 men	 det	 ägande	 aktiebolagets	 justerade	 anskaffningsutgift	 för	

handelsbolagsandelen	 var	 fortfarande	 100.	 Enligt	 RÅ	 1996	 ref.	 71	 medförde	

underprisöverlåtelsen	 inte	 någon	 justering	 av	 ägande	 företags	 justerade	

anskaffningsutgift.	Handelsbolaget	upplöstes	därefter,	vilket	medförde	en	förlust	om	50	

(50-100).	RÅ	2002	 ref.	 87	 slog	 fast	 att	denna	 typ	av	 förlust	 var	 avdragsgill.	 På	 så	 sätt	

kunde	förlusten	nyttjas	inom	koncernen.73	

	

Det	 fanns	även	 internationella	upplägg	där	handelsbolag	nyttjades.	Ett	av	dessa	var	så	

kallade	 ”Cypernbolag”.	Upplägget	 såg	ut	 som	 följande,	 ett	 aktiebolag	 ägde	 en	 fastighet	

som	 en	 extern	 köpare	 ville	 förvärva	 paketerad	 i	 handelsbolagsform.	 Aktiebolaget	

bildade	ett	dotterbolag	på	Cypern	och	ett	Handelsbolag.	Aktiebolaget	ägde	1	procent	av	

andelarna	i	handelsbolaget,	resterande	99	procent	av	andelarna	ägdes	av	cypernbolaget.	

Aktiebolaget	överlät	fastigheten	genom	underpris	till	handelsbolaget.	Fastigheten	var	nu	

paketerad	 i	 handelsbolagsform.	 Handelsbolaget	 avyttrades	 externt	 till	 marknadspris.		

99	 procent	 av	 intäkterna	 gick	 till	 cypernbolaget.	 Cypern	 beskattade	 inte	 vinster	 på	

andelar	 i	 svenska	 handelsbolag.	 Därför	 skedde	 ingen	 kapitalvinstbeskattning	 på	 99	

procent	 av	 intäkterna	 för	 försäljningen	 av	 handelsbolaget	 och	 aktiebolaget	 kunde	

därefter	 ta	 upp	 intäkterna.74	Detta	 var	 ett	 upplägg	 som	 nyttjades	 främst	 mellan	 åren	

2003	 och	 2006	 dessutom	 fanns	 liknande	 upplägg	 fast	 med	 nederländska	

                                                
73 Nordfeldt, Svensk Skattetidning 2008 s. 736 
74 HFD 2012 not. 30 
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koncernbolag. 75 	Vinsten	 togs	 då	 upp	 hos	 de	 nederländska	 bolagen	 där	 de	 inte	

kapitalbeskattades. 76 	Upplägget	 med	 cypernbolag	 skulle	 komma	 att	 avgöras	 i	 ett	

förhandsbesked	2012.	Avgörandet	 och	 dess	 betydelse	 kommenteras	 under	 kapitel	 5.4		

i	uppsatsen.		

	

5.2.2 Handelsbolag stoppas från underprisöverlåtelser 
Den	 17	 april	 2008	 inkom	 den	 dåvarande	 borgerliga	 regeringen	 med	 skrivelsen	

2007/08:148.	 Där	 aviserades	 bland	 annat	 förslag	 om	 att	 slopa	 möjligheterna	 för	

handelsbolag	 att	 genomföra	 underprisöverlåtelser.	 Syftet	 var	 att	 motarbeta	

skatteplanering	med	avsevärt	skattebortfall	som	följd.77	Regeringen	menade	i	skrivelsen	

att	underprisöverlåtelsereglerna	 i	kombination	med	handelsbolag	utnyttjades	 i	 allt	 för	

stor	utsträckning.	Högsta	 förvaltningsdomstolen	uttalade	 i	RÅ	2002	 ref.	 87	att	 samma	

förlust	hade	skett	om	fastigheterna	sålts	för	marknadspris.	Regeringen	menade	dock	att	

det	ej	var	jämförbart	eftersom	en	försäljning	till	marknadspris	hade	medfört	en	löpande	

beskattning	av	vinsten.78		

	

Regeringen	hänvisade	även	till	observationer	gjorda	av	Skatteverket	över	tidsperioden	

2005	 –	 2007,	 då	 Skatteverket	 hävdade	 att	 det	 rörde	 sig	 om	 ca	 54	miljarder	 kronor	 i	

skatteundandragna	 belopp,	 hänförliga	 till	 förluster	 på	 handelsbolagsandelar.	 Detta	

medförde	 att	 reglernas	 utformning	 var	 ohållbar	 och	 enligt	 regeringen	 tvungen	 att	

ändras.79	Den	diskuterade	ändringen	av	reglerna	föreslogs	i	skrivelsen	bli	gällande	från		

den	18	april	2008.80	

	

Regeringen	ansåg	det	därför	finnas	så	pass	särskilda	skäl	för	att	de	föreslagna	reglerna	

skulle	tillämpas	med	en	retroaktiv	verkan.	Därmed	föreslogs	bestämmelsen	i	2	kap.	10	§	

andra	 stycket	 RF	 tillämpas,	 som	 innebär	 att	 under	 vissa	 omständigheter	 får	 en	 ny	

                                                
75 Holstad, Skattenytt	2012, s. 571 
76 Hultqvist, Svensk Skattetidning 2009, s. 774 
77 Skr. 2007/08:148, s. 1 
78 Skr. 2007/08:148, s. 5 
79 Skr. 2007/08:148, s. 6 
80 Skr. 2007/08:148, s. 1 
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skatteregel	 tillämpas	 retroaktivt.	 Detta	 innebär	 ett	 undantag	 från	 retroaktivitets-

förbudet	inom	skattelag.81	

	

Regeringen	följde	upp	Skr.	2007/08:148	med	en	proposition	som	överlämnades	den	2	

oktober	2008,	prop.	2008/09:37.	Syftet	med	förslagen	i	propositionen	var	att	motverka	

de	 skatteundandragande	 möjligheterna	 som	 hade	 aviserats	 i	 Skr.	 2007/08:148. 82	

Regeringen	 gjorde	 en	 beskrivning	 av	 olika	 förpackningsförfarande	 som	 hade	

förekommit.	De	rörde	både	nationella	och	internationella	strukturer.	Gemensamt	för	alla	

förpackningsförfaranden	 som	 regeringen	 tog	 upp	 var	 att	 det	 rörde	 fastigheter	 som	

paketerades	i	handelsbolag.83		

	

I	 likhet	 med	 Skr.	 2007/08:148	 konstaterade	 regeringen	 att	 de	 diskuterade	

skatteplaneringsåtgärderna	blev	möjliga	i	och	med	de	principer	som	tillkom	genom	RÅ	

2002	 ref.	 87.	Det	 blev	möjligt	 för	 företag	 att	 till	 underpris	 sälja	 ut	 en	 tillgång	 från	 ett	

handelsbolag.	 I	 och	 med	 att	 den	 justerade	 anskaffningsutgiften	 inte	 förändrades	

skapades	 en	 förlust	 när	 handelsbolaget	 likviderades.	 Denna	 förlust	 kunde	 efter	

likvidation	nyttjas	för	att	kvitta	mot	överskott	inom	koncernen.84		

	

Regeringens	 förslag	 bestod	 i	 att	 fullständigt	 slopa	 handelsbolags	 möjligheter	 till	 att	

genomföra	underprisöverlåtelser	enligt	23	kap.	IL.	Som	argument	för	förslaget	hävdade	

regeringen	att	det	var	”uppenbart	att	regelverket	om	underprisöverlåtelser	såvitt	avser	

handelsbolag	 inte	 uppfyller	 det	 grundläggande	 kravet	 på	 att	 en	 underprisöverlåtelse	

inte	direkt	eller	indirekt	ska	medföra	några	otillbörliga	skatteförmåner.”85	

	

Regeringens	 förslag	 hade	 gått	 på	 remiss	 till	 bland	 annat	 Skatteverket,	 Verket	 för	

näringslivsutveckling,	 Lantbrukarnas	 Riksförbund	 och	 Sveriges	 Advokatsamfund.	

Merparten	 av	 remissinstanserna	 uttryckte	 en	 förståelse	 över	 att	 den	 dåvarande	

situationen	var	ohållbar	och	var	tvungen	att	åtgärdas.	Däremot	påpekade	merparten	att	

förslaget	 möjligtvis	 var	 för	 inskränkande.	 De	 menade	 att	 helt	 slopa	 handelsbolags	

                                                
81 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 10 §, Lexino  
82 prop. 2008/09:37, s. 1 
83 prop. 2008/09:37, s. 12 ff 
84 prop. 2008/09:37, s. 23 
85 prop. 2008/09:37, s. 27 
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möjligheter	 till	 underprisöverlåtelser	 skulle	 förhindra	 befogade	 underprisöverlåtelser,	

vilket	skulle	vara	allt	för	ingripande.86	

	

	

Regeringen	 gick	 därefter	 igenom	 de	 alternativa	 förslag	 som	 hade	 behandlats.	 Ett	 av	

dessa	var	att	den	 justerade	anskaffningsutgiften	 för	ett	handelsbolag	skulle	korrigeras	

när	bolaget	avyttrat	en	tillgång	för	ett	underpris.	Som	motargument	fann	regeringen	att	

en	 sådan	 bestämmelse	 skulle	 strida	 mot	 rådande	 princip	 om	 att	 enbart	 ett	

inkomstskattepåverkande	 uttag	 skulle	 justera	 anskaffningsutgiften,	 vilket	 slogs	 fast	 i		

RÅ	1996	ref.	71.	Dessutom	fann	regeringen	att	en	sådan	bestämmelse	inte	skulle	hindra	

alla	skatteplaneringsåtgärder.	Det	avsågs	alltså	 inte	vara	 tillräckligt	effektivt.	Liknande	

resonemang	 fördes	 vid	 alla	 alternativa	 förslagen.	 Regeringens	 slutsats	 angående	

samtliga	alternativa	 förslag	som	togs	upp	var	att	 inget	av	dem	var	 tillräckligt	effektivt	

eller	ändamålsenligt.87		

	

Några	av	remissinstanserna	gav	 förslaget	att	 införa	en	ventil	 i	underprislagstiftningen.	

Ventilen	skulle	ha	till	syfte	att	släppa	igenom	de	underprisöverlåtelser	som	var	legitima	

och	genomfördes	av	affärsmässiga	skäl.	Några	andra	av	remissinstanserna	menade	att	

det	 var	 bättre	 att	 behålla	 underprisöverlåtelsereglerna	 som	 de	 var	 men	 införa	 en	

spärregel	 mot	 att	 de	 utnyttjades	 för	 att	 uppnå	 otillåtna	 skatteförmåner.	 Om	 dessa	

förslag	 menade	 regeringen	 att	 de	 skulle	 påverka	 förutsebarheten	 för	

underprisöverlåtelser	 negativt,	 likt	 tiden	 innan	 underprislagen	 infördes.	 Dessutom	

ansåg	regeringen	att	förslagen	inte	var	tillräckligt	effektiva	eller	ändamålsenliga.88	

	

Lagändringarna	föreslogs	träda	i	kraft	den	1	januari	2009.	Däremot	föreslogs	reglerna,	

med	hänvisning	till	bestämmelsen	i	2	kap.	10	§	andra	stycket	RF,	gälla	överlåtelser	som	

skedde	från	den	18	april	2008.	I	enlighet	med	vad	förslagen	i	Skr.	2007/08:149.89		

	

I	 propositionen	 behandlades	 även	 vilka	 konsekvenser	 som	 regeländringarna	 kunde	 få	

för	 både	 de	 offentliga	 finanserna	 och	 för	 företagen.	 För	 de	 offentliga	 finansernas	 del	
                                                
86 prop. 2008/09:37, s. 25 
87 prop. 2008/09:37, s. 27 ff 
88 prop. 2008/09:37, s. 29 
89 prop. 2008/09:37, s. 39 
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ansåg	 regeringen	 att	 lagförslagen	 skulle	 leda	 till	 ett	 enhetligare	 skattesystem	 och	

beräknades	 förstärka	 finanserna	 med	 5,7	 miljarder	 kronor.	 För	 företagens	 del	 ansåg	

regeringen	 att	 handelsbolag	 ej	 skulle	 kunna	 delta	 i	 omstruktureringar	 utan	 att	 utlösa	

omedelbara	 skattekonsekvenser.	 Regeringen	 uttryckte	 även	 att	 det	 var	 möjligt	 att	

förslagen	skulle	medföra	vissa	inlåsningseffekter.	I	vilken	omfattning	eller	vilka	typer	av	

inlåsningseffekter	 som	 skulle	 kunna	 uppkomma	 diskuterades	 aldrig.	 Regeringen	

menade	att	inlåsningseffekterna	var	ofrånkomliga.90	

	

Den	nya	lagstiftningen	medförde	att	alla	transaktioner	till	och	från	ett	handelsbolag	var	

tvungna	 att	 ske	 till	 marknadspris.	 I	 annat	 fall	 skulle	 överlåtande	 part	 bli	 föremål	 för	

uttagsbeskattning,	 enligt	 22	 kap.	 IL.	 Erik	 Nordfeldt	 kommenterade	 lagändringen	 i	

Svensk	Skattetidning	2008.	 I	artikeln	 tog	han	upp	att	den	nya	 lagstiftningen	medförde	

inlåsningseffekter.	 Han	 menade	 att	 inlåsningseffekterna	 uppkom	 genom	 att	

bolagsmannen	skulle	beskattas	för	latenta	vinster	av	tillgångar	i	handelsbolaget	oavsett	

vilket	 pris	 de	 avyttrades	 för.	 Enligt	 Nordfelt	 var	 detta	 hindrande	 för	 koncerninterna	

omstruktureringar.91	Han	 avslutade	 artikeln	med	 en	 kort	 analys	 över	 vilka	 de	 största	

förlorarna	skulle	bli.	Enligt	honom	skulle	det	inte	bli	de	stora	skatteplanerande	bolagen	

som	 regeringen	 ville	 komma	 åt.	 De	 stora	 förlorarna	 skulle	 bli	 de	 företag	 som	 valt	 att	

bedriva	sin	verksamhet	helt	eller	delvis	 i	handelsbolag	och	efter	lagändringen	fastnat	i	

inlåsningseffekterna.	Nordfeldt	 såg	 inget	 fel	 i	 att	 regeringen	agerade	mot	de	oönskade	

skatteeffekter	som	uppkommit.	Däremot	menade	han	att	regeringen	skulle	gett	tid	och	

möjlighet	 för	 delägare	 i	 handelsbolag	 att	 omstrukturera	 innan	 stopplagen	 trädde	 i	

kraft.92	

	

5.3 Handelsbolag som näringsbetingade andelar 

5.3.1 Näringsbetingade andelar införs  
De	första	reglerna	om	näringsbetingade	andelar	 infördes	år	2003.	Reglerna	som	gäller	

än	 idag	 innebär	 i	 princip	 att	 kapitalvinst	 på	näringsbetingade	 andelar	 är	 skattefri	 och	

                                                
90 prop. 2008/09:37, s. 40 
91 Nordfeldt, Svensk Skattetidning 2008 s. 737 f 
92 Nordfeldt, Svensk Skattetidning 2008 s. 741 
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förlust	på	samma	andelar	är	icke	avdragsgill.	På	samma	sätt	är	utdelning	från	ett	bolag	

vars	 andelar	 är	 näringsbetingade	 skattefri.93	När	 reglerna	 infördes	 var	 det	 främst	 två	

argument	 för	 att	 utdelning	 och	 kapitalvinst	 på	 näringsbetingade	 andelar	 skulle	 vara	

skattefri.	 Den	 första	 anledningen	 var	 att	 man	 ville	 undvika	 kedjebeskattning.	 Det	 vill	

säga	inom	en	koncern	ska	en	inkomst	beskattas	två	gånger,	en	gång	på	bolagsnivå	och	en	

gång	på	delägarnivå.	En	inkomst	ska	däremot	inte	beskattas	mer	än	två	gånger.94	Som	en	

konsekvens	 av	 att	 kapitalvinstbeskattningen	 på	 näringsbetingade	 andelar	 avskaffades	

ansågs	 det	 tvunget	 att	 även	 avskaffa	 möjligheten	 till	 avdrag	 för	 förlust	 på	 sådana	

andelar.95	Den	andra	anledningen	var	att	man	ville	ta	bort	en	asymmetri	som	existerade	

i	 den	 svenska	 skatterätten	 och	 medförde	 att	 flera	 bolag	 genomförde	 internationella	

skatteplaneringsåtgärder	för	att	undgå	svensk	beskattning.96	

	

I	 samband	med	 att	 reglerna	 om	näringsbetingade	 andelar	 infördes	2003	diskuterades	

även	 om	 reglerna	 skulle	 inkludera	 handelsbolag.	 Utredningen	 uttryckte	 att	 inkludera	

handelsbolag	i	regelverket	skulle	vara	komplicerat,	men	att	det	även	fanns	flera	starka	

argument	 för	ett	 införande.	Ett	argument	var	att	det	skulle	gynna	neutraliteten	mellan	

företagsformerna.	 	 Nyligen	 i	 tiden	 hade	 en	 utredning	 kommit	 om	 handelsbolags-

beskattning,	där	det	främst	föreslogs	att	handelsbolag	skulle	bli	sitt	egna	skattesubjekt.	

Regeringen	ansåg	i	prop.	2002/03:96	att	frågan	om	handelsbolag	som	eget	skattesubjekt	

var	 högst	 väsentligt	 även	 för	 frågan	 om	 näringsbetingade	 andelar.	 Därmed	 valde	

regeringen	att	invänta	resultatet	av	utredningen	om	handelsbolagsbeskattning	innan	de	

tog	beslut	om	handelsbolag	i	reglerna	om	näringsbetingade	andelar.97		

	

Skattefri	kapitalvinst	på	näringsbetingade	andelar	och	ej	 avdragsgill	 förlust	på	 samma	

andelar	 fördes	 in	 i	 svensk	 lag	 i	 och	med	 införandet	 av	 SFS	 2003:224.	 Inget	 hände	 för	

handelsbolagen	då	regeringen	ville	vänta	in	resultatet	av	utredningen	om	handelsbolag	

som	 eget	 skattesubjekt.	 Utredningen	 ledde	 dock	 inte	 till	 någon	 lagstiftning.	 Roger	

Zinders	 skrev	 om	 handelsbolag	 och	 näringsbetingade	 andelar	 i	 Skattenytt	 2009,		

vid	 denna	 tid	 var	 han	 verksam	 som	 skattejurist	 på	 Deloitte.	 Han	 menade	 att	 det	 i	

                                                
93 Lodin m.fl., s. 425 
94 prop. 2002/03:96, s. 68 f 
95 prop. 2002/03:96, s. 69 
96 prop. 2002/03:96, s. 70 
97 prop. 2002/03:96, s. 110 ff 
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beskattningen	 fanns	 en	 asymmetri	mellan	handelsbolagsandelar	 och	näringsbetingade	

andelar.	 Denna	 asymmetri	 ledde	 enligt	 Zinders	 till	 ett	 svårtillgängligt	 system	 för	

handelsbolagsdelägarna	och	var	en	av	anledningarna	till	att	handelsbolag	ofta	använts	

vid	skatteupplägg	som	hade	till	syfte	att	undgå	beskattning.98	

 

5.3.2 Handelsbolagen inkluderas 
 
Frågan	 om	 handelsbolag	 skulle	 bli	 näringsbetingade	 andelar	 återkom	 2008	 när	

Skatteverket	 lämnade	 in	en	promemoria	om	handelsbolag	och	kapitalvinstbeskattning.		

I	 promemorian	 behandlade	 Skatteverket	 hur	 handelsbolagen	 skulle	 kunna	 infogas	 i	

systemet	med	 kapitalvinster	 och	 utdelningar	 på	 näringsbetingade	 andelar.99	Andelar	 i	

handelsbolag	 och	 andelar	 som	 ägdes	 av	 handelsbolag	 var	 vid	 denna	 tidpunkt	 inte	

inkluderade	i	systemet	med	näringsbetingade	andelar.		

	

Skatteverket	 föreslog	 i	 promemorian	 att	 handelsbolag	 borde	 infogas	 i	 systemet	 med	

skattefri	kapitalvinst	och	utdelning	på	näringsbetingade	andelar.	Ett	av	argumenten	för	

förslaget	 var	 att	 som	 systemet	 såg	 ut	 blev	 det	 en	 olikformig	 hantering	 av	 olika	

företagsformer.	 Handelsbolag	 behandlades	 på	 ett	 annorlunda	 sätt	 än	 andra	 vanligt	

förekommande	 företagsformer.100	Förslaget	 syftade	 till	 att	 handelsbolag	 skulle	 kunna	

säljas	 utan	 kapitalvinstbeskattning	och	 att	 handelsbolag	 skulle	 kunna	 sälja	 andel	 i	 ägt	

bolag	 utan	 kapitalvinstbeskattning	 och	 kunna	 ta	 emot	 utdelning	 skattefritt.	 I	 de	 fall	

kapitalvinst	 skulle	 vara	 skattefri	 skulle	 kapitalförlust	 på	 samma	 andel	 ej	 vara	

avdragsgill.101	

	

I	Skatteverkets	promemoria	föreslogs	att	andel	i	handelsbolag	som	ägdes	av	ett	företag	

skulle	 utgöra	 näringsbetingad	 andel.	 Med	 företag	 skulle	 förstås	 den	 typ	 av	 juridisk	

person	som	kan	äga	näringsbetingad	andel	enligt	24	kap.	13	§	och	25	a	kap.	3	§	 IL.102	

Vilket	 var	 och	 fortfarande	 är	 svenskt	 aktiebolag,	 ekonomisk	 förening,	 stiftelse,	 ideell	

förening,	sparbank,	ömsesidigt	försäkringsföretag	eller	utländskt	bolag	från	en	stat	inom	
                                                
98 Zinders, Skattenytt 2009, s. 757 
99 Dnr 131 44030608/113, s. 3 
100 Dnr 131 44030608/113, s. 42 
101 Dnr 131 44030608/113, s. 43 
102 Dnr 131 44030608/113, s. 44 f 
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Europeiska	 ekonomiska	 samarbetsområdet	 och	 motsvarar	 något	 av	 de	 uppräknade	

svenska	företagen.		

	

Fysiska	 personer	 som	 delägare	 i	 handelsbolag	 skulle	 inte	 påverkas	 av	 förslaget.103	

Skatteverkets	 förslag	 gick	 ut	 på	 att	 företag	 skulle	 kunna	 äga	 näringsbetingad	 andel	 i	

handelsbolag.	Effekten	för	handelsbolag	skulle	bli	att	utdelning	till	handelsbolaget	skulle	

vara	skattefri	om	delägaren	 i	handelsbolaget	var	ett	 företag,	 inte	om	delägaren	var	en	

fysisk	 person.	 Detsamma	 skulle	 gälla	 om	 handelsbolag	 avyttrade	 en	 näringsbetingad	

andel.	 Motsvarande	 kapitalförluster	 skulle	 ej	 bli	 avdragsgilla.104	Att	 handelsbolag	 vid	

samma	 tidpunkt	 blev	 stoppade	 från	 underprisöverlåtelser	 var	 inte	 något	 som	 togs	 i	

beaktan	när	Skatteverket	lämnade	sitt	förslag	i	promemorian.105	

	

Promemorian	om	handelsbolag	och	kapitalvinstbeskattning	ledde	till	att	regeringen	den	

15	oktober	2009	la	fram	proposition	2009/10:36	om	Skattefri	kapitalvinst	och	utdelning	

på	 andelar	 inom	 handelsbolagssektorn.	 Propositionen	 föreslog	 att	 infoga	 andelar	 i	

handelsbolag	 och	 andelar	 ägda	 av	 handelsbolag	 i	 systemet	 med	 näringsbetingade	

andelar.	 På	 samma	 sätt	 som	 Skatteverkets	 promemoria	 hade	 föreslagit.	 Regeringen	

påpekade	 i	 propositionen	 att	 handelsbolag	 och	 kommanditbolag	 många	 gånger	

förekommit	 i	skatteupplägg	med	syfte	att	uppnå	skattefördelar,	bland	annat	med	hjälp	

av	underprisöverlåtelser	 skapa	 avdragsgilla	 förluster.	Regeringen	 ansåg	 även	det	 vara	

nödvändigt	att	förenkla	regelverket	för	beskattning	av	vinster	och	förluster	på	andelar	i	

handelsbolag.106	

	

Ett	dilemma	som	uttrycktes	var	att	 införandet	ej	 fick	leda	till	att	regelverken	nyttjades	

för	att	kringgå	skattelagstiftning,	då	handelsbolag	kan	ha	flera	former	av	ägarstrukturer.	

Det	 kan	 ägas	 av	 bara	 företag,	 bara	 fysiska	 personer	 eller	 en	 blandning	 av	 företag	 och	

fysiska	personer.	Det	stora	dilemmat	var	att	de	civilrättsliga	reglerna	för	handelsbolag	

tillät	 ägarstrukturerna	 att	 skifta	 snabbt	 och	 utan	 formkrav.107	Angående	 handelsbolag	

ägda	av	 företag	konstaterades	att	dessa	aldrig	kan	vara	marknadsnoterade	eller	ägas	 i	

                                                
103 Dnr 131 44030608/113, s. 46 
104 Dnr 131 44030608/113, s. 67 
105 Dnr 131 44030608/113, s. 22 
106 prop. 2009/10:36, s. 36 
107 prop. 2009/10:36, s. 38 
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kapitalplaceringssyfte.	 Då	 andelar	 i	 andra	 företagsformer	 som	 inte	 var	

marknadsnoterad	 eller	 ägdes	 i	 kapitalplaceringssyfte	 alltid	 var	 näringsbetingad	 andel	

saknades	 anledning	 att	 göra	 en	 annorlunda	 bedömning	 för	 handelsbolag.108	Fysiska	

personers	andelar	i	handelsbolag	skulle	ej	komma	att	omfattas	av	förslaget.	Anledningen	

var	 att	 fysiska	 personer	 som	 delägare	 i	 handelsbolag	 beskattades	 för	 kapitalvinst	 på	

andelen	i	handelsbolaget.109		

	

Promemorian	hade	gått	på	remiss	och	i	propositionen	behandlades	remissinstansernas	

yttranden.	 Tre	 av	 remissinstanserna,	 Lantbrukarnas	 Riksförbund,	 Sveriges	

Byggindustrier	och	Näringslivets	 skattedelegation	 ansåg	 att	 förslaget	 om	 att	 inkludera	

handelsbolag	 i	 näringsbetingade	 andelar	 var	 bra.	 De	 ansåg	 dessutom	 att	 regeringen	

även	 borde	 slopa	 stoppreglerna	 mot	 att	 handelsbolag	 fick	 vara	 part	 i	 en	

underprisöverlåtelse.110	Angående	 detta	 svarade	 regeringen	 att:	 ”mot	 bakgrund	 av	 de	

tidigare	erfarenheterna	beträffande	skatteplanering	–	att	det	även	efter	de	förändringar	

som	 nu	 föreslås	 finns	 anledning	 att	 anlägga	 ett	 försiktigt	 synsätt	 beträffande	

handelsbolagssfärens	 möjlighet	 att	 ingå	 i	 systemet	 med	 underprisöverlåtelser.” 111	

Därefter	uttryckte	regeringen	att	det	var	nödvändigt	att	avvakta	resultat	och	erfarenhet	

av	 stoppreglerna.	 Dessutom	 ansågs	 reglerna	 kring	 omstruktureringar	 mycket	

avancerade	och	möjligtvis	var	det	lämpligare	att	ta	ett	större	tag	kring	hela	den	sfären	av	

regelverk.	 I	 vart	 fall	 lämnades	 inte	 några	 förslag	 till	 att	 ändra	 för	 handelsbolag	 inom	

underprisöverlåtelser.112		

	

Som	huvudargument	för	att	införa	handelsbolag	i	reglerna	om	näringsbetingade	andelar	

angav	 regeringen	 att	 öka	 likformigheten	 för	 företagstyper.	 Som	 konsekvens	 såg	

regeringen	 att	 förslaget	 skulle	 leda	 till	 att	 skatteplanering	 med	 handelsbolag	 skulle	

minska.113		

	

                                                
108 prop. 2009/10:36, s. 39 
109 prop. 2009/10:36, s. 40 
110 prop. 2009/10:36, s. 37 
111 prop. 2009/10:36, s. 40 f 
112 prop. 2009/10:36, s. 41 
113 prop. 2009/10:36, s. 76 
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Zinders	kommenterade	propositionen	och	menade	att	den	byggde	helt	på	Skatteverkets	

promemoria.	Han	kallade	det	även	för	att	Skatteverkets	förslag	hade	intagit	skepnaden	

av	 regeringens	 proposition.	 Vad	 som	 saknades	 enligt	 Zinders	 var	 en	 utredning	 med	

bredare	 förankring	 från	 näringslivet,	 domstolarna	 och	 den	 akademiska	 världen.		

Han	menade	även	att	förslaget	var	framtaget	i	en	lagtextkontext	där	handelsbolag	kunde	

genomföra	underprisöverlåtelser.	Enligt	Zinders	var	regeringen	inte	mogen	nog	att	vidta	

åtgärder	 för	 att	 återinföra	 handelsbolag	 i	 underprisöverlåtelserna.114	I	 slutändan	 var	

Zinders	överhängande	positiv	till	att	införa	handelsbolag	i	reglerna	om	näringsbetingade	

andelar.	Det	positiva	enligt	honom	var	att	en	inkomst	inte	ska	beskattas	mer	än	en	gång	i	

bolagssektorn	 och	 den	 skattemässiga	 miljön	 ska	 vara	 neutral	 mellan	 de	 olika	

bolagstyperna.115	

	

I	 läroboken	 Inkomstskatt	–	en	läro-	och	handbok	i	skatterätt	 av	Sven-Olof	Lodin,	Gustaf	

Lindencrona,	 Peter	 Melz,	 Christer	 Silfverberg	 och	 Teresa	 Simon-Almendal	 har	

förändringen	 då	 handelsbolag	 inkluderades	 i	 systemet	med	 näringsbetingade	 andelar	

kommenterats.	 Där	 förklarades	 att	 då	 förlust	 på	 handelsbolagsandelar	 ej	 längre	 var	

avdragsgill	 förhindrades	 förpackningsförfaranden	 som	 framkallade	 förluster	 på	

handelsbolagsandelarna.	 Av	 den	 anledningen	 uttryckte	 författarna	 att	 stopp-

lagstiftningen	från	2008	borde	vara	överflödig,	men	har	ändå	fått	finnas	kvar.116	

	

	

	

	

	

	

                                                
114 Zinders, Skattenytt 2009 s. 758 
115 Zinders, Skattenytt 2009 s. 766 
116 Lodin m.fl., s. 520 
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5.4 Vad hände sen 

5.4.1 Skatteflyktslagen börjar nyttjas 
Under	år	2009	började	Högsta	förvaltningsdomstolen	ta	upp	förhandsbesked	som	rörde	

skatteplaneringsförfaranden	 med	 handelsbolagsförpackningar.	 Det	 särskiljande	 med	

dessa	 domar	 var	 att	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 började	 använda	 sig	 av	

skatteflyktslagen	i	förhållande	till	underprisöverlåtelser.117		

	

Den	första	domen,	RÅ	2009	not.	86,	rörde	nedskrivning	av	lageraktier.	Inom	en	koncern	

överläts	 fastigheter	 från	 ett	 aktiebolag	 för	 underpris	 till	 nybildade	 handelsbolag.	

Andelarna	 i	 handelsbolagen	 skulle	 senare	 avyttras	 till	 utomstående	 part.	 På	 grund	 av	

underpriset	 vid	 överlåtelsen	 av	 fastigheterna	 skulle	 värdet	 på	 aktierna	 i	 avyttrande	

aktiebolag	 sjunka.	 Skatterättsnämnden	 kom	 fram	 till	 att	 skatteflyktslagen	 inte	 var	

tillämplig.	Högsta	förvaltningsdomstolen	tog	upp	målet	och	konstaterade	att	förfarandet	

skulle	skapa	en	särskild	rätt	till	avdrag	och	leda	till	ett	beskattningsmässigt	nollresultat.	

Förfarandet	 skulle	 därför	 anses	 strida	 mot	 syftet	 med	 underprisöverlåtelsereglerna.	

Syftet	 med	 underprisöverlåtelsereglerna	 var	 att	 förenkla	 för	 omstruktureringar	 och	

därmed	 rörde	 det	 sig	 om	 en	 uppskjutning	 av	 beskattningen,	 inte	 att	 tillåta	 en	

skattelättnad.	 På	 så	 sätt	 kom	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 fram	 till	 att	

skatteflyktslagen	var	tillämplig	på	förfarandet.	

	

Den	 andra	 domen,	 RÅ	 2009	 not.	 88,	 rörde	 underprisöverlåtelser	 av	 fastigheter	 till	

svenskt	handelsbolag	som	ägdes	av	holländska	bolag.	Handelsbolaget	såldes	därefter	för	

marknadspris	till	ett	svenskt	aktiebolag	inom	samma	koncern.	Kapitalvinsten	togs	upp	

hos	 de	 holländska	 bolagen,	 där	 den	 aldrig	 beskattades.	 Skatterättsnämnden	 fann	 att	

skatteflyktslagen	var	tillämplig	på	förvarandet.	Högsta	förvaltningsdomstolen	fann,	 likt	

Skatterättsnämnden,	 att	 skatteflyktslagen	var	 tillämplig.	 Precis	 som	 i	RÅ	2009	not.	 86	

konstaterade	Högsta	förvaltningsdomstolen	att	syftet	med	underprisöverlåtelsereglerna	

inte	 var	 att	möjliggöra	 för	 en	 definitiv	 skattelättnad.	 Av	 den	 anledningen	 fann	Högsta	

förvaltningsdomstolen	att	skatteflyktslagen	var	tillämplig	på	förfarandet	i	fallet.	

	

                                                
117 Hultqvist, Svensk Skattetidning 2009 s. 772 
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I	 det	 tredje	 fallet,	 RÅ	 2009	 not.	 87,	 handlade	 det	 om	 upplägg	 med	 så	 kallade	

”cypernbolag”,	 vilket	 togs	 upp	 i	 kapitel	 5.2.1.	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 fann	 att	

Skatterättsnämndens	 förhandsbesked	 inte	 hade	 utformats	 med	 tillräcklig	 tydlighet.		

Av	den	anledningen	kunde	Högsta	 förvaltningsdomstolen	 inte	pröva	skatteflyktslagens	

tillämplighet	 på	 fallet	 då	 det	 hade	 brustit	 i	 instansordningsprincipen.	 Det	 vill	 säga	

Högsta	förvaltningsdomstolen	kunde	inte	som	första	instans	pröva	skatteflyktslagen.118		

I	 och	 med	 detta	 undanröjde	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 skatterättsnämndens	

förhandsavgörande	i	denna	del	och	återförvisade	målet	för	att	låta	skatterättsnämnden	

pröva	frågan	igen	och	då	även	pröva	om	skatteflyktslagen	var	tillämplig	på	fallet.	

 
Cypern-fallet	skulle	avgöras	av	Högsta	förvaltningsdomstolen	2012,	HFD	2012	not.	30.	

Omständigheterna	i	domen	var	att	ett	svenskt	bolag,	AB1,	ägde	en	kommersiell	fastighet	

i	 Sverige.	 AB1	 ville	 sälja	 denna	 fastighet	 för	 marknadspris	 till	 en	 extern	 köpare.	

Fastigheten	 paketerades	 med	 hjälp	 av	 en	 underprisöverlåtelse	 i	 ett	 handelsbolag.	

Handelsbolaget	ägdes	till	0,1	%	av	AB1.	Resterande	99,9	%	ägdes	av	ett	bolag	på	Cypern,	

CB.	 AB1	 ägde	 i	 sin	 tur	 100	%	 av	 CB.	 Därefter	 såldes	 handelsbolagsandelarna	 till	 den	

externa	 köparen	 för	 marknadspris.	 Bolaget	 i	 Cypern	 var	 inte	 skattskyldig	 för	

kapitalvinsten	som	uppstod	av	 försäljningen.	På	detta	sätt	behövde	säljaren	 inte	 infria	

den	latenta	skatteskuld	som	annars	hade	realiserats	vid	fastighetsförsäljningen.119	

	

Skatterättsnämnden	 fann	 att	 skatteflyktslagen	 var	 tillämplig	 på	 förfarandet.		

Nämnden	 hänvisade	 till	 RÅ	 2009	 not.	 86	 och	 att	 det	 framkommit	 av	 det	 fallets		

utgång	 att	 23	 kap.	 IL	 inte	 syftade	 till	 att	 medge	 några	 definitiva	 skattelättnader.		

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 fann	 att	 de	 tre	 första	 kriterierna	 i	 2	 §	 skatteflyktslagen	

var	 uppfyllda.	 Det	 rörde	 sig	 om	 en	 rättshandling	 som	 medförde	 en	 väsentlig	

skatteförmån	 och	 att	 skatteförmånen	 var	 det	 övervägande	 skälet	 för	 förfarandet.	

Angående	 det	 sista	 kriteriet	 konstaterade	 domstolen	 att	 en	 överlåtelse	 till		

ett	 pris	 som	 understeg	 marknadsvärdet	 skulle	 i	 regel	 utlösa	 uttagsbeskattning.	

Underprisöverlåtelserna	är	ett	undantag	till	uttagsbeskattning	för	att	främst	underlätta	

omstruktureringar.	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 konstaterade	 även	 att	 redan	 innan	

underprisöverlåtelsereglerna	 slopades	 för	 handelsbolag	 måste	 det	 varit	 klart	 att	

                                                
118 Hultqvist, Svensk Skattetidning 2009 s. 776 
119 Holstad, Skattenytt 2012, s. 575 



 43 

reglerna	 i	23	kap.	 IL	ej	var	avsedda	att	nyttjas	 för	konstlade	 förfaranden.	Förfaranden	

som	saknade	samband	med	näringsverksamheten	och	dess	organisation,	vars	enda	syfte	

varit	 att	 undgå	 beskattning.	 Därmed	 fann	 även	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 att	

skatteflyktslagen	var	tillämplig	på	fallet.	

	

Cypernfallet	 tillsammans	 med	 RÅ	 2009	 not.	 86	 och	 RÅ	 2009	 not.	 88	 bidrog	 till	 en	

praxisutveckling.	 Den	 nya	 linjen	 klargjorde	 att	 förfaranden	 som	 utnyttjade	

underprisöverlåtelsereglerna	 för	 att	 undgå	 beskattning	 kunde	 stoppas	 med	 hjälp	 av	

skatteflyktslagen.120	Dessa	 fall	 klargjorde	 att	 skatteflyktslagen	 kunde	 tillämpas	 i	 de		

fall	 underprisöverlåtelsereglerna	 nyttjades	 för	 att	 ta	 bort	 ett	 led	 i	 beskattningen.121		

Samtliga	 av	 dessa	 fall	 berörde	 beskattningsår	 före	 det	 att	 handelsbolag	 stoppades		

från	 att	 kunna	 nyttja	 underprisöverlåtelsereglerna.	 Genom	 dessa	 fall	 stoppade		

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 denna	 typ	 av	 förfaranden	 genom	 skatteflyktslagen.	

Skatteuppläggen	i	de	tre	handelsbolagsdomarna	är	av	samma	typ	som	förfarandena	som	

föranledde	 stopplagstiftningen	 2008	 och	 som	 togs	 upp	 i	 prop.	 2008/09:37. 122			

I	 RÅ	 2009	 not.	 86	 och	 HFD	 2012	 not.	 30	 nyttjades	 underprisöverlåtelsereglerna	 för	

externa	 försäljningar.	 Av	 denna	 anledning	 uttrycktes	 av	 domstolen	 att	 syftet		

med	 underprisöverlåtelsereglerna	 var	 att	 underlätta	 för	 omstrukturering.		

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 la	 i	 dessa	 två	 fall	 vikt	 vid	 att	 förfarandena	 låg	 utanför	

kärnområdet	för	regelverket.123	

	

Roger	 Persson	 Österman,	 numera	 professor	 i	 finansrätt	 på	 juridiska	 fakulteten	 vid	

Stockholms	universitet,	analyserade	underprisöverlåtelsereglerna	i	en	artikel	2013.	Han	

menade	att	Högsta	förvaltningsdomstolen	kom	fram	till	i	praxis	att	skatteflyktslagen	var	

tillämplig	 på	 underprisöverlåtelser,	 vilket	 kompletterade	 de	 lagfästa	 villkoren	 i	

regelverket.	 Han	 menade	 att	 på	 detta	 sätt	 ökade	 skyddet	 mot	 oönskad	

skatteplanering.124	För	 handelsbolagens	 del	 konstaterade	 han	 att	 det	 ej	 längre	 sker	

några	 underprisöverlåtelser	 med	 handelsbolag	 som	 part,	 sen	 handelsbolagen	

diskvalificerades	 från	 underprisöverlåtelsereglerna.	 Frågan	 därefter,	 enligt	 Persson	

                                                
120 Baran, Inkomstskattelag (1999:1229) 23 kap. 16 §, Lexino 
121 Holstad, Skattenytt 2013 s. 548 
122 Persson Österman, Svensk Skattetidning 2013, fotnot. 50 
123 Holstad, Skattenytt 2013 s. 555 
124 Persson Österman, Svensk Skattetidning 2013 s. 291 
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Österman,	var	ifall	motsvarande	transaktioner	till	och	från	handelsbolag	i	så	fall	sker	till	

marknadsvärde.	I	det	menade	han	att	empiri	saknades	och	därmed	kunde	ingen	slutsats	

dras.125	

	

5.4.2 Utredningar om företagsbeskattning 
Den	13	 januari	2011	beslutade	den	 svenska	Regeringen	att	 tillsätta	 en	kommitté	med	

uppdraget	att	se	över	beskattningen	av	bolag	i	Sverige,	främst	aktiebolag.	Syftet	var	att	

utforma	bolagsbeskattningen	så	att	företagande,	investeringar	och	sysselsättning	skulle	

gynnas.126	Kommittén	skulle	främst	ha	fokus	på	aktiebolag	men	behandlade	även	till	en	

viss	 del	 enskild	 näringsverksamhet	 och	 handelsbolag.127	Utredningen	 skulle	 även	 se	

över	 underprisöverlåtelsereglerna	 och	 behovet	 av	 dessa	 regler.	 Anledningen	 var	 att	

direktivet	 uttryckte	 att	 regler	 som	 genererar	 uppskov	med	 beskattning	 bör	 undvikas.	

Dessutom	 uttrycktes	 det	 i	 direktivet	 att	 reglerna	 om	 underprisöverlåtelser	 var	

uppbyggda	och	 lämpade	 för	en	sluten	ekonomi	och	 inte	 i	den	 internationella	ekonomi	

som	Sverige	ansågs	tillhöra.128	Kommittén	antog	namnet	Företagsskattekommittén.129	

	

Företagsskattekommittén	slutförde	uppdraget	och	 lämnade	 in	 slutbetänkandet	den	12	

juni	 2014	 under	 namnet	 SOU	 2014:40	 Neutral	 bolagsskatt	 –	 för	 ökad	 effektivitet	 och	

stabilitet.	Det	var	ett	omfattande	förslag	som	lämnades	om	ett	nytt	bolagsskattesystem	

med	två	alternativ.	Bland	annat	föreslogs	att	begränsa	avdragen	för	räntekostnader	och	

negativa	 finansnetton.130	Att	 ta	 bort	 avdragsrätten	 för	 negativa	 finansnetton	 skulle	

möjliggöra	 en	 sänkning	 av	 den	 effektiva	 bolagsskatten	 till	 16,5	 %.	 Den	 formella	

skattesatsen	om	22	%	skulle	behållas.	Förslagen	föreslogs	träda	i	kraft	1	januari	2016.131	

	

Angående	 underprisöverlåtelsereglerna	 hade	 finanskommittén	 sett	 över	 huruvida	

reglerna	 passade	 i	 ett	 internationellt	 sammanhang.	 Utgångspunkten	 var	 att	 reglerna	

                                                
125 Persson Österman, Svensk Skattetidning 2013 s. 287 
126 Dir. 2011:1, s. 1 
127 Dir. 2011:1, s. 6 
128 Dir. 2011:1, s. 22 
129 Fi 2011:01 
130 SOU 2014:40, s. 25 f 
131 Lodin m.fl., s. 286 
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hade	 slutits	 i	 en	 sluten	 ekonomi. 132 	Utredningen	 gick	 igenom	 gällande	 rätt	 för	

uttagsbeskattning	 och	 underprisöverlåtelser	 samt	 historiken	 kring	 de	 båda	

regelsystemen. 133 	Kommittén	 gick	 även	 igenom	 hur	 reglerna	 fungerade	 i	 en	

internationell	 kontext	 och	 främst	 förenligheten	med	EU-rätten.134	Slutsatsen	 angående	

underprisöverlåtelsereglerna	 som	 kommittén	 kom	 fram	 till	 var	 att	 regelsystemet	

fungerar	bra	och	borde	finnas	kvar	oförändrat.135	

	

Utredningen	behandlade	särskilt	underprisöverlåtelser	från	handelsbolag.	Det	föreslogs	

att	 handelsbolag	 skulle	 kunna	 genomföra	 underprisöverlåtelser	 under	 en	 begränsad	

tidsperiod.	 Det	 skulle	 i	 så	 fall	 röra	 sig	 om	 tiden	 1	 januari	 2016	 till	 och	 med	 den	 31	

december	 2018.	 Tre	 villkor	 skulle	 vara	 tvungna	 att	 uppfyllas	 för	 att	 en	 sådan	

underprisöverlåtelse	skulle	vara	möjlig.	

1. Förvärvaren	måste	vara	ett	företag,	

2. Hela	handelsbolagets	verksamhet	måste	överlåtas,	och	

3. Aktierna	 i	det	 förvärvande	företaget	måste	 innehas	 i	motsvarande	proportioner	

av	de	personer	som	innehar	andelarna	i	det	överlåtande	handelsbolaget.136	

 

Enligt	 förslagen	 i	 SOU	 2014:40	 kunde	 inte	 en	 fysisk	 person	 som	 delägare	 av	 ett	

handelsbolag	göra	avdrag	för	faktiska	finansiella	kostnader,	och	avdragsbegränsningen	

kompenserades	 inte	 av	 ett	 schablonavdrag,	 vilket	 var	 fallet	 för	 aktiebolag.	 Det	 skulle	

leda	till	en	asymmetri	i	behandling	av	handelsbolag	ägda	av	fysiska	personer	respektive	

juridiska	 personer.	 I	 syfte	 att	 lindra	 asymmetrin	 föreslog	 kommittén	 att	 införa	

övergångsregler	som	skulle	förenkla	att	föra	över	en	verksamhet	från	handelsbolag	till	

aktiebolag.	 Ett	 alternativ	 som	 övervägdes	 av	 kommittén	 var	 att	 låta	 fysiska	 personer,	

skattefritt,	överlåta	sina	handelsbolagsandelar	till	ett	aktiebolag.	Det	förslaget	slopades	

på	grund	av	de	praktiska	problem	som	skulle	uppstå	med	negativa	anskaffningsutgifter	

och	övertagande	av	periodiseringsfonder.137	

	

                                                
132 SOU 2014:40, s. 411 
133 SOU 2014:40, s. 412 ff 
134 SOU 2014:40, s. 432 ff 
135 SOU 2014:40, s. 436 
136 SOU 2014:40, s. 291 
137 SOU 2014:40, s. 291 f 
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Utredningen	har	ännu	 inte	 lett	 till	några	 lagändringar.	Det	angivna	 förslaget	att	öppna	

upp	 för	 handelsbolag,	 att	 genomföra	 underprisöverlåtelser	 under	 en	 begränsad	

tidsperiod	 har	 inte	 diskuterats	mer.	 År	 2014	 kom	 även	 skatteförenklingsutredningen,	

som	 syftade	 till	 att	 gå	 igenom,	 utreda	 och	 förenkla	 beskattningen	 för	 enskilda	

näringsidkare	 och	 fysiska	 personer	 som	 delägare	 i	 handelsbolag.138	Denna	 utredning	

följde	 även	 Företagsskattekommitténs	 arbete	 med	 SOU	 2014:40.	 Däremot	 då	

slutbetänkandet	 om	 neutral	 bolagsskatt	 inriktade	 sig	 på	 aktiebolag,	 så	 inriktade	 sig	

förenklingsutredningen	på	enskilda	näringsidkare	och	 fysiska	personer	som	delägare	 i	

handelsbolag.139	

	

I	 Skatteförenklingsutredningen	 diskuterades	 även	 frågeställningar	 kring	 generations-

skiften	och	byte	av	företagsform.	Avsnittet	diskuterade	främst	överföring	av	olika	typer	

av	 fonder,	 som	 periodiseringsfond,	 expansionsfond	 och	 den	 i	 utredningen	 föreslagna	

företagsfonden.140	Det	 uttrycktes	 även	 att	 näringsverksamhet	 som	 bedrivs	 i	 svenskt	

handelsbolag	 borde	 kunna	 överföras	 till	 aktiebolag. 141 	Underprisöverlåtelser	 togs	

däremot	inte	upp	över	huvud	taget	i	utredningen.		

	

5.4.4 HFD 2015 ref. 30 
År	 2015	 avgjordes	 ett	 rättsfall	 som	 behandlade	 just	 handelsbolag	 som	 part	 vid	

underprisöverlåtelser.	 Frågan	 hade	 föranlett	 debatt	 och	 fick	 även	 den	 svenska	

regeringen	att,	 innan	Högsta	förvaltningsdomstolen	kom	med	sitt	avgörande,	inkomma	

med	en	skrivelse	för	att	reda	ut	rättsläget.		

	

Fallet	 rörde	 en	 koncernintern	 underprisöverlåtelse	 av	 fem	 fastigheter	 från	 ett	

handelsbolag	 till	 ett	 aktiebolag.	 Därefter	 avyttrades	 aktiebolaget	 externt	 för	

marknadspris.	 Företagsstrukturen	 i	 fallet	 såg	 ut	 som	 följande:	 Handelsbolaget	 (HB	 1)	

ägdes	 av	 ett	 annat	 handelsbolag	 (HB	 2)	 som	 i	 sin	 tur	 ägdes	 av	 ett	 aktiebolag	 (AB).	

Skatteverket	beslutade	att	eftertaxera	AB	för	underprisöverlåtelsen	från	HB	1	och	ansåg	

att	överlåtelsen	skulle	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.	22	kap.	3	§	IL	anger	att	ett	uttag	
                                                
138 SOU 2014:68, s. 69 
139 SOU 2014:68, s. 70 
140 SOU 2014:68, s. 172 
141 SOU 2014:68, s. 174 
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har	skett	om	ett	handelsbolag	som	den	skattskyldige	är	delägare	i	överlåter	en	tillgång	

till	 underpris.	 Skatteverket	 menade	 att	 bestämmelsen	 i	 22	 kap.	 3	 §	 IL	 även	 träffar	

indirekt	ägande	i	ett	handelsbolag,	genom	ett	annat	handelsbolag.	

	

Målet	 togs	 först	 upp	 i	 förvaltningsrätten	 som	 förde	 ett	 resonemang	 kring	 den	

skatterättsliga	 legalitetsprincipen.	 Domstolen	 menade	 att	 tillämpningen	 inte	 borde	

utsträckas	till	att	gälla	 fall	som	inte	omfattas	av	ordalydelsen,	om	de	är	till	nackdel	 för	

den	skattskyldige.	Överlåtelsen	skulle	ej	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.	Skatteverket	

överklagade	och	målet	togs	upp	i	kammarrätten.	Kammarrätten	ansåg	att	ordalydelsen	

av	 delägarbegreppet	 i	 22	 kap.	 3	 §	 IL	 ej	 träffade	 handelsbolag	 indirekt	 ägda	 genom		

annat	 handelsbolag.	 Därmed	 kom	 kammarrätten	 fram	 till	 samma	 slutsats	 som	

förvaltningsrätten.	 Skatteverket	 överklagade	 fallet	 till	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	

som	tog	upp	frågan	till	prövning	2015.	

	

Innan	Högsta	förvaltningsdomstolen	hann	pröva	frågan	inkom	den	svenska	regeringen	

med	skrivelse	2014/15:35	Meddelande	om	kommande	förslag	om	ändring	i	reglerna	om	

uttag	i	näringsverksamhet	 den	11	december	2014.	Skrivelsen	kom	som	en	reaktion	på	

förvaltningsrättens	 och	 kammarrättens	 dom	 och	 syftade	 till	 att:	 ”säkerställa	 att	

utgången	av	ett	mål	i	Högsta	förvaltningsdomstolen	inte	leder	till	att	det	uppkommer	ett	

rättsläge	 som	skulle	medföra	 en	betydande	 risk	 för	 ett	mycket	 stort	 skattebortfall.”142	

Anledningen	härtill	var	att	om	Högsta	förvaltningsdomstolen	skulle	gå	på	samma	linje,	

som	förvaltningsrätten	och	kammarrätten,	skulle	det	innebära	att	handelsbolag	som	är	

indirekt	ägda	genom	annat	handelsbolag	aldrig	skulle	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.		

	

Regeringen	menade	att	målet	skulle	öppna	upp	ett	rättsläge	där	ett	handelsbolag	skulle	

kunna	 tömmas	 på	 tillgångar	 utan	 beskattningskonsekvenser	 efter	 enbart	 några	 enkla	

transaktioner.	Tillgångar	skulle	även	kunna	föras	ut	från	handelsbolag	för	underpris	till	

både	 fysiska	 personer	 och	 utländska	 bolag.	 Regeringen	 befarade	 att	 ett	 sådant	 läge	

skulle	riskera	att	skapa	ett	stort	skattebortfall.	Av	den	anledningen	föreslog	regeringen	

att	 indirekt	ägda	handelsbolag	skulle	 inkluderas	i	22	kap.	3	§	IL.	Dessutom	föreslog	de	

                                                
142 Skr. 2014/15:35, s. 1 
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att	nyttja	undantagsbestämmelsen	i	2	kap.	10	§	andra	stycket	RF143	att	 förslaget	skulle	

tillämpas	retroaktivt	från	och	med	den	12	december	2014.144		

	

Cecilia	 Gunne,	 Advokat	 och	 partner	 vid	 Lindskog	 Malmström	 Advokatbyrå,	

kommenterade	 regeringens	 skrivelse	 i	 Svensk	 Skattetidning.	 Hon	 ansåg	 att	 den	 av	

regeringen	 föreslagna	 korrigeringen	 var	 allt	 för	 otydlig. 145 	Hon	 menade	 att	 de	

skattskyldiga	 borde	 vinna	 målet,	 utifrån	 vad	 lydande	 lagtext	 uttryckte.	 Av	 den	

anledningen	 menade	 hon	 att	 lagtexten	 antagligen	 behövde	 regleras,	 som	 regeringen	

föreslagit	fast	tydligare.146		

	

Lagförslaget	om	att	inkludera	indirekt	delägarskap	i	22	kap.	3	§	föreslogs	träda	i	kraft	1	

juli	2015.147	Någon	förändring	har	ännu	inte	skett.		

	

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 tog	 upp	 målet	 till	 prövning	 och	 konstaterade	 att	 den	

specifika	 frågan	 för	målet	 var	 om	ordet	delägare	 i	 22	kap.	 3	 §	 andra	meningen	 IL	 tog	

sikte	 också	 på	 en	 skattskyldig	 som	 indirekt,	 genom	 ett	 handelsbolag,	 ägde	 del	 i	

handelsbolag.	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	 gjorde	 först	 en	 noggrann	 genomgång	 för	

beskattningsreglerna	hos	handelsbolag.	Dilemmat	ansågs	vara	att	handelsbolag	inte	var	

skattepliktigt	för	sina	inkomster,	då	det	inte	var	ett	skattesubjekt.	Domstolen	frågade	sig	

ifall	 AB	 kunde	 anses	 vara	 delägare	 i	 HB	 1.	 Domstolen	 konstaterade	 att	 även	 om	 det	

möjligtvis	inte	var	fråga	om	en	regelrätt	definition	av	begreppet	delägare	skulle	ägare	av	

handelsbolag,	ägt	av	ytterligare	ett	handelsbolag,	ändå	innefattas	 i	begreppet	delägare.	

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 fann	 att	 AB	 var	 delägare	 i	 HB	 1	 och	 därmed	 blev	

transaktionen	föremål	för	uttagsbeskattning.		

	

Vad	Högsta	 förvaltningsdomstolen	gjorde	var	 en	 systematisk	 lagtolkning.	Det	 vill	 säga	

domstolen	läste	inte	bara	en	bestämmelse	för	sig	utan	tillsammans	i	ett	system	av	flera	

                                                
143 Se kap. 5.2.2 
144 Skr. 2014/15:35, s. 4 
145 Gunne, Svensk Skattetidning 2015 s. 132 
146 Gunne, Svensk Skattetidning 2015 s. 138 
147 http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/2014/12/andring-i-reglerna-om-uttag-i-naringsverksamhet/  
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bestämmelser	 i	 olika	 kapitel.148	Sakfrågan	 i	målet	 var	 om	ordet	 delägare	 i	 22	 kap.	 3	 §	

även	 träffade	 indirekt	 ägande	 i	 handelsbolag.	 Förvaltningsrätten	 och	 kammarrätten	

tillämpade	 en	 strikt	 lagtolkning,	 vilket	 innebar	 att	 domstolen	 såg	 till	 det	 som	 ryms	 i	

bestämmelsens	ordalydelse.		

	

Mats	 Tjernberg,	 professor	 i	 offentlig	 rätt	 vid	 Lunds	 universitet,	 kommenterade	

avgörandet	 i	 Skattenytt	 2015.	 Han	 påpekade	 där	 att	 Högsta	 förvaltningsdomstolen	

gjorde	 en	 djupgående	 och	 systematisk	 utredning	 av	 de	 aktuella	 bestämmelserna.	

Tjernberg	ansåg	det	vara	förenligt	med	legalitetsprincipen.	Däremot	menade	han	att	ur	

förutsebarhetssynpunkt	 var	 det	 mindre	 förenligt,	 då	 det	 borde	 vara	 svårt	 för	 en	

skattskyldig	att	genomföra	en	fullständig	systematisk	tolkning	utifrån	en	bestämmelse,	

för	att	besvara	en	skattefråga.149	
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6. Inlåsningseffekter 

6.1 Inlåsningseffekter och handelsbolag 

Som	 nämndes	 ovan,	 i	 del	 5.2.1,	 uttryckte	 regeringen	 i	 propositionen	 från	 2008,	 när	

möjligheterna	 för	 handelsbolag	 att	 genomföra	 underprisöverlåtelser	 slopades,	 att	

förslagen	 skulle	 kunna	 medföra	 visa	 inlåsningseffekter.	 Regeringen	 diskuterade	 inte	

vilka	typer	av	inlåsningseffekter	som	skulle	kunna	uppstå	utan	konstaterade	enbart	att	

de	 var	 ofrånkomliga. 150 	Med	 inlåsningseffekt	 menar	 jag	 när	 beskattning	 på	 en	

transaktion	medför	 att	 transaktionen	 blir	 för	 kostsam.	 Vilket	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 att	 en	

företagare	låter	bli	att	genomföra	en	handling	och	finner	en	tillgång	inlåst	i	sitt	bolag.	

	

Jag	har	valt	att	göra	ett	exempel	på	hur	en	inlåsningseffekt	kan	se	ut.	Företagaren	A	är	

delägare	till	ett	handelsbolag	där	A	bedriver	handel	med	designstolar.	A:s	handelsbolag	

har	 ett	 lager	med	 stolar	 som	 innehar	 ett	 värde	om	100.	Affärerna	 rullar	på	bra	och	A	

bestämmer	sig	för	att	byta	företagsform	till	ett	aktiebolag.	Ett	vanligt	sätt	att	omvandla	

sin	 verksamhet	 är	 att	 göra	 en	 så	 kallad	 inkråmsöverlåtelse.	 Det	 vill	 säga	 företagaren	

startar	ett	nytt	bolag	och	överlåter	sedan	 inkråmet	 för	ett	underpris.	Betalningen	sker	

oftast	 delvis	 i	 form	 av	 övertagande	 av	 skulder	 och	 periodiseringsfonder. 151 	Då	 A	

bedriver	 sin	 verksamhet	 i	 ett	 handelsbolag	 kan	 inkråmet	 överlåtas	 till	 ett	 underpris,	

men	transaktionen	kommer	i	så	fall	bli	 föremål	för	uttagsbeskattning	som	om	stolarna	

hade	avyttrats	för	marknadspris.		

	

Detta	kan	utgöra	en	 inlåsningseffekt.	Det	kan	bli	 för	kostsamt	för	A	att	 flytta	över	sina	

tillgångar	 till	 en	 ny	 företagsform.	 A	 kan	 dock	 fortfarande	 föra	 över	 tillgångarna	 för	

marknadspris.	 Ett	 annat	 alternativ	 är	 att	 A	 startar	 ett	 aktiebolag	 och	 sedan	 säljer	

andelarna	 i	 sitt	 handelsbolag	 till	 aktiebolaget	 och	 fortsätter	 bedriva	 verksamheten	 i	

handelsbolagsform	 men	 via	 aktiebolag.	 Stolarna	 är	 däremot	 fortsatt	 inlåsta	 i	

handelsbolaget.		

	

                                                
150 prop. 2008/09:37, s. 40 
151 Svensson, 2011, s. 38 
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Inlåsningseffekter	kan	även	förklaras	med	hjälp	av	Persson	Östermans	artikel	från	2013.	

Han	analyserar	där	beskattningens	konsekvenser	på	underprisöverlåtelser.	Han	menar	

att	det	 teoretiskt	hade	varit	mest	effektivt	att	beskatta	en	värdestegring	på	en	 tillgång	

när	den	väl	uppstår,	intjänandeprincipen.	Den	går	dock	inte	att	genomföra	i	praktiken	så	

värdestegringen	 beskattas	 istället	 efter	 realisationsprincipen,	 när	 värdeökningen	

realiseras.152	Problemet	 enligt	 författaren	 är	 att	 alla	 transaktioner	 möjligtvis	 inte	 ska	

beskattas.	Att	varje	gång	ett	ägarskifte	sker	beskatta	 transaktionen	till	marknadsvärde	

kanske	å	ena	sidan	verkar	effektivt	ur	beskattningssynpunkt.	Å	andra	sidan	kan	det	leda	

till	 att	 transaktionen	 aldrig	 blir	 av.153	Inlåsningseffekter	 skapas	 då	 transaktionerna	

aldrig	blir	av	då	de	inte	kan	bära	skattekostnaden.154	

	

Persson	 Österman	 följer	 en	 teori	 om	 att	 transaktioner	 kan	 antingen	 ha	 låg	 elasticitet	

eller	hög	elasticitet.	De	med	låg	elasticitet	bör	beskattas	då	de	kommer	utföras	även	om	

de	utlöser	beskattning.	Medan	de	med	hög	elasticitet	inte	kommer	utföras	om	de	utlöser	

beskattning,	av	den	anledningen	är	det	onödigt	att	beskatta	dessa.	Det	leder	i	sin	tur	till	

att	 det	 blir	 onödigt	 hindrande	 i	 företagslivet	 och	 inlåsningseffekter	 skapas.	 Av	 den	

anledningen	 menar	 Persson	 Österman	 att	 man	 bör	 vara	 försiktig	 med	 att	 ta	 bort	

möjligheten	till	underprisöverlåtelser,	om	inte	syftet	just	är	att	förhindra	vissa	typer	av	

handlingar.155	

	

Hur	inlåsningseffekterna	ser	ut	skiljer	sig	om	delägaren	till	handelsbolaget	är	en	fysisk	

person	 eller	 ett	 bolag.	 Därför	 kommer	 de	 att	 redogöras	 var	 för	 sig	 med	 relevant	

lagutrymme	och	praxis	nedan	i	kapitlen	6.2	för	fysisk	person	och	6.3	för	aktiebolag.	

	
	
	
	
	

                                                
152 Persson Österman, Svensk Skattetidning 2013 s. 271 
153 Persson Österman, Svensk Skattetidning 2013 s. 275 f 
154 Persson	Österman,	Svensk	Skattetidning	2013	s.	287	f 
155 Persson	Österman,	Svensk	Skattetidning	2013	s.	291	f 
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6.2 Fysisk person som delägare 

Ett	 uttag	 har	 skett	 när	 delägaren	 tillgodogör	 sig	 eller	 för	 över	 en	 tillgång	 från	 sin	

näringsverksamhet.	 	 Då	 handelsbolag	 numera	 är	 stoppade	 från	 23	 kap.	 IL	 om	

underprisöverlåtelser	innebär	det	att	så	fort	handelsbolaget	avyttrar	en	näringstillgång	

för	ett	pris	under	marknadsvärdet	blir	avyttringen	föremål	för	uttagsbeskattning.		

	

Med	näringstillgång	 avses	 tillgång	 som	 tillhör	 inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Vilka	

tillgångar	som	gör	det	beskrivs	i	13	kap.	1	§	IL	och	särskilt	för	juridiska	personer	i	2	§.	

Det	 framgår	ur	2	§	att	 i	 stort	sett	all	 tillgång	 i	en	 juridisk	person	 tillhör	 inkomstslaget	

näringsverksamhet.	 Det	 finns	 också	 särskilda	 bestämmelser	 för	 handelsbolag	 i		

13	 kap.	 4	 §.	 I	 4	 §	 andra	 stycke	 finns	 ett	 särskilt	 undantag	 från	 inkomst	 av	

näringsverksamhet.	 Ifall	 delägare	 till	 svenskt	 handelsbolag	 är	 fysisk	 person	 och	

handelsbolaget	 äger	 en	 näringsfastighet	 eller	 näringsbostadsrätt.	 Då	 är	 kapitalvinster	

och	kapitalförluster	på	fastigheten	eller	bostadsrätten	inte	hänförliga	till	 inkomstslaget	

näringsverksamhet	 utan	 till	 inkomstslaget	 kapital.	 De	 löpande	 intäkterna	 från	 en	

näringsfastighet	beskattas	i	inkomstslaget	näringsverksamhet.	Det	är	vid	en	försäljning	

som	 kapitalvinsten	 beskattas	 i	 inkomstslaget	 kapital.	 Inkomstslaget	 kapital	 utlöser	

generellt	inte	uttagsbeskattning.156	

	

Huruvida	 kapitalvinst	 och	 kapitalförlust	 på	 näringsfastighet	 i	 handelsbolaget	 ägt	 av	

fysisk	person	kan	träffas	av	uttagsbeskattning	har	tagits	upp	i	fallet	RÅ	1999	ref.	35.	Där	

avgjordes	 frågan	 huruvida	 en	 särskild	 realisationsförlust	 kunde	 medges	 avdrag.	

Realisationsförlusten	uppkom	genom	att	delägaren	tillskiftade	sig	ett	handelsbolag	som	

enbart	 ägde	 en	 fastighet	 för	 1	miljon	 kr,	marknadsvärdet	 var	 4,5	miljoner	 kr.	 Ägaren	

likviderade	därefter	handelsbolaget	och	tillskiftade	sig	 fastigheten	för	1	miljon	kronor.	

Högsta	 förvaltningsdomstolen	 fann	 att	 avdrag	 kunde	medges	 då	 det	 rörde	 sig	 om	 en	

framskjutning	av	beskattningen.	Vid	diskussion	om	vinstberäkningen	på	fastigheten	slog	

skatterättsnämnden	 fast	 att	 uttagsbeskattning	 inte	 aktualiseras	 vid	 överföringen	 av	

fastigheten	eftersom	en	vinst	beskattas	hos	den	fysiska	personen	i	inkomstslaget	kapital.	

På	så	sätt	kom	skatterättsnämnden	fram	till	att	fastigheten	skulle	anses	avyttrad	för	det	

                                                
156 Lodin, m.fl., s. 550 
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värde	 som	 åsatts,	 1	miljon	 kr.	 RiksSkatteverket	 hade	 ingen	 avvikande	 uppfattning	 av	

denna	fråga.157		

	

Det	 är	 inte	 alltid	 så	 att	 en	 näringsfastighet	 i	 handelsbolag	 ägt	 av	 fysisk	 person	 tillhör	

inkomstslaget	 kapital	 vid	 realisation.	 Som	 nämndes	 under	 kapitel	 4.2	 kan	 fastigheter	

utgöra	 lagertillgång.	 Enligt	 27	 kap.	 4	 §	 IL	 framgår	 att	 om	 en	 fastighet	 förvärvas	 och	

förvärvaren	 sysslar	 med	 byggnadsrörelse	 eller	 handel	 med	 fastigheter	 så	 utgör	

fastigheten	en	lagerfastighet.	Enligt	4	§	andra	stycket	gäller	detsamma	om	förvärvaren,	

eller	 dennes	make,	 är	 företagsledare	 i	 ett	 fåmansföretag	 eller	 ett	 fåmanshandelsbolag	

och	 fastigheten	 skulle	 bli	 lagerfastighet.	 27	 kap.	 6	 §	 meddelar	 när	 andelarna	 i	 ett	

fastighetsförvaltande	 bolag	 är	 lagerandelar.	 Ifall	 andel	 i	 handelsbolag	 är	 lagertillgång	

enligt	6	§	så	framgår	av	7	§	att	inte	bara	andelen	i	handelsbolaget	är	lagertillgång	utan	

då	 är	 även	 fastigheterna	 i	 handelsbolaget	 lagertillgång	 hos	 delägaren.	 Om	 den	 som	

bedriver	 byggnadsrörelse	 eller	 handel	 med	 fastigheter	 också	 bedriver	 förvaltning	 av	

fastigheter	 blir	 även	 de	 förvaltande	 fastigheterna	 lagertillgångar.158	I	 sådana	 fall	 är	

handelsbolaget,	 den	 fysiska	 delägaren	 och	 fastigheterna	 i	 handelsbolaget	

byggmästarsmittade.	 I	 sådant	 fall	 gäller	 inte	 undantaget	 i	 13	 kap.	 4	 §	 andra	 stycket	

längre	 utan	 inkomst	 och	 förlust	 vid	 försäljning	 av	 lagerfastighet	 ska	 tas	 upp	 i	

inkomstslaget	näringsverksamhet.	

	

Vad	 som	 sker	 när	 byggmästarsmittan	 slagit	 in	 är	 att	 det	 uppstår	 problem	 om	

företagaren	 vill	 flytta	 tillgångar	 från	 bolaget.	 Det	 rör	 sig	 nämligen	 om	 ett	 så	 kallat	

karaktärsbyte.	Frågan	om	karaktärsbyte	togs	upp	i	fallet	RÅ	2005	not.	128.	I	fallet	ville	

ett	 bolag,	 AB	 A,	 överföra	 aktierna	 i	 det	 helägda	 AB	 B	 till	 det	 nybildade	 dotterbolaget	

NYAB.	Aktierna	i	AB	B	utgjorde	lagertillgångar	för	AB	A	och	vid	den	tänkta	överlåtelsen	

skulle	aktierna	bli	näringsbetingade	andelar	för	NYAB.	Därmed	skulle	andelarna	ändra	

karaktär	från	lagertillgång	till	kapitaltillgång.	Högsta	förvaltningsdomstolen	gick	in	i	23	

kap.	 16	 §	 första	 stycket	 om	kravet	 på	 fortsatt	 näringsverksamhet.	Domstolen	 fann	 att	

karaktärsbytet	inte	var	förenligt	med	villkoret	i	16	§	och	därför	skulle	överföringen	inte	

bli	möjlig	utan	att	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.	I	ett	senare	rättsfall	RÅ	2010	not.	34	

var	omständigheterna	snarlika	som	i	RÅ	2005	not.	128.	Skillnaden	i	RÅ	2010	not.	34	var	

                                                
157 RÅ 1999 ref. 35 
158 prop. 2008/09:37, s. 24 
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att	 det	 var	 en	 fysisk	 person	 som	 överlät	 aktier.	 Aktierna	 utgjorde	 lagertillgång	 för	

fysikern	 och	 skulle	 överlåtas	 till	 ett	 nystartat	 företag,	 NYAB.	 Efter	 överlåtelsen	 skulle	

aktierna	 utgöra	 näringsbetingade	 andelar	 för	NYAB.	 Utgången	 i	 RÅ	 2010	 not.	 34	 blev	

densamma	som	i	Rå	2005	not.	128	och	överlåtelsen	utlöste	uttagsbeskattning.	

Utgör	handelsbolagsandel	kapitaltillgång	är	uttagsbeskattningsreglerna	inte	tillämpliga	

vid	en	överlåtelse	av	andelarna	från	en	fysisk	person.	Däremot	kan	även	andelarna	vara	

byggmästarsmittade	och	medför	då	att	andelarna	utgör	näringstillgång	för	ägaren.	Som	i	

fallen	RÅ	2005	not.	128	och	RÅ	2010	not.	34	måste	en	handelsbolagsandel	 som	utgör	

lagertillgång	 för	överlåtaren	också	utgöra	 lagertillgång	 för	 förvärvaren.	Annars	brister	

kravet	på	fortsatt	näringsverksamhet	i	23	kap.	16	§	IL	och	överlåtelsen	blir	föremål	för	

uttagsbeskattning.	 Denna	 effekt	 sker	 enbart	 med	 handelsbolag	 som	 äger	 fastighet	 då	

försäljning	av	näringsfastighet,	som	inte	är	byggmästarsmittad,	skattas	 i	 inkomstslaget	

kapital.	Andra	tillgångar	tillhör	alltid	inkomstslaget	näringsverksamhet	i	handelsbolaget.		

	

Det	finns	en	möjlighet	för	fysisk	person	vars	handelsbolagsandel	utgör	lagertillgång	att	

överlåta	 bolaget	 till	 underpris.	 I	 rättsfallet	 HFD	 2013	 not.	 66	 ville	 företagaren	 A	 som	

gåva	skänka	andel	i	handelsbolag	till	två	av	sina	barn.	A	hade	tidigare	ägt	ett	aktiebolag	

som	 bedrivit	 byggnadsrörelse	 (AB	 X),	 han	 ägde	 även	 majoriteten	 av	 ett	

fastighetsförvaltande	handelsbolag	 (HB	Y).	På	grund	av	hans	 tidigare	 innehav	av	AB	X	

utgjorde	hans	andel	 i	HB	Y	 lagertillgång,	enligt	27	kap.	6	§.	A	hade	tre	barn	B,	C	och	D	

som	 alla	 ägde	 resterande	 del	 i	 HB	 Y.	 För	 B	 och	 C	 utgjorde	 handelsbolagsandelarna	

kapitaltillgång.	A:s	vilja	var	att	som	gåva	skänka	sin	andel	i	HB	Y	till	B	och	C.	På	grund	av	

detta	 frågade	 sig	 A	 om	 en	 sådan	 överföring	 skulle	 utlösa	 uttagsbeskattning	 för	 A.		

Barnen	B	och	C	frågade	om	andelarna	de	mottog	skulle	bli	lagertillgång	hos	dem	och	om	

de	andelar	de	redan	ägde	skulle	ändra	karaktär	från	kapitaltillgång	till	lagertillgångar.	

	

Högsta	förvaltningsdomstolen	konstaterade	att	det	rörde	sig	om	en	gåva	av	verksamhet	

som	bedriver	 förvaltning	av	 lagertillgång.	Förutsättning	 för	en	underprisöverlåtelse	är	

enligt	23	kap.	16	§	IL	att	förvärvaren	omedelbart	efter	förvärvet	ska	vara	skattskyldig	i	

inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Domstolen	 konstaterade	 att	 det	 vid	 överlåtelser	 av	

gåvokaraktär	 tidigare	 inte	 skett	 någon	 inkomstbeskattning,	 i	 vart	 fall	 inte	 då	 en	 hel	

näringsverksamhet	 med	 fastigheter	 som	 utgjorde	 lagertillgångar	 överlåtits	 mot	 en	

ersättning	understigande	taxeringsvärdet.	De	lagstiftningsåtgärder	som	skett	angående	
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underprisöverlåtelser	 gav	 inte	 anledning	 att	 frångå	 praxis	 angående	 överlåtelser	 av	

gåvokaraktär	omfattande	en	hel	näringsverksamhet.	Högsta	förvaltningsdomstolen	kom	

fram	 till	 att	 vid	 en	 överlåtelse	 av	 gåvokaraktär	 sker	 inte	 inkomstbeskattning,	 därmed	

utlöste	 överlåtelsen	 inte	 uttagsbeskattning.	 Domstolen	 kom	 även	 fram	 till	 att	 vid	 en	

sådan	 överlåtelse	 träder	 förvärvaren	 in	 i	 överlåtarens	 skattemässiga	 situation.	

Andelarna	 utgjorde	 därmed	 lagertillgång	 hos	 barnen	 B	 och	 C	 och	 medförde	 att	 även	

deras	tidigare	andelar	bytte	karaktär	till	lagertillgång,	enligt	27	kap.	6	§	IL.		

	

Vad	fallet	har	 lett	till	är	att	det	går	att	som	gåva	överföra	en	verksamhet	bestående	av	

lagerfastigheter,	men	det	måste	i	så	fall	röra	sig	om	hela	verksamheten.	Principen	hade	

fastställts	tidigare	för	aktiebolag	i	RÅ	2004	ref.	42,	men	efter	HFD	2013	not.	66	blev	det	

klart	att	detsamma	gäller	vid	överlåtelse	av	handelsbolag.159	

	

6.3 Aktiebolag som delägare 

För	 ett	 aktiebolag	 som	 delägare	 till	 ett	 handelsbolag	 är	 inlåsningseffekterna	 lite	

annorlunda	 än	 för	 en	 fysisk	 person.	 För	 juridiska	 personer	 tillhör	 alla	 inkomster	 och	

utgifter	 inkomstslaget	 näringsverksamhet	 enligt	 13	 kap.	 1	 och	 2	 §§,	 även	 om	

inkomsterna	 inte	 ingår	 i	 näringsverksamheten. 160 	Äger	 ett	 aktiebolag	 andel	 i	 ett	

handelsbolag	kommer	uttagsbeskattning	alltid	att	aktualiseras	när	tillgång	flyttas	ut	från	

handelsbolaget	för	ett	underpris.	

	

Vad	aktiebolaget	kan	göra	är	att	nyttja	reglerna	om	näringsbetingade	andelar.	Enligt	25	

a	kap.	3	a	§	 IL	behandlas	handelsbolagsandel,	ägt	av	aktiebolag,	som	näringsbetingade	

andelar.	Vilket	i	sin	tur	medför	att	kapitalvinst	på	andelen	är	skattefri	och	motsvarande	

förlust	är	icke	avdragsgill,	25	a	kap.	5	§	IL.	Ett	aktiebolag	kan	med	hjälp	av	reglerna	om	

näringsbetingade	 andelarna	 sälja	 andel	 i	 ett	 handelsbolag	 skattefritt	 och	 inte	 riskera	

uttagsbeskattning.	 Det	 innebär	 att	 ett	 aktiebolag	 inte	 kan	 flytta	 tillgång	 i	 ägt	

handelsbolag	under	marknadspris	 utan	 att	 utlösa	uttagsbeskattning,	men	 aktiebolaget	

kan	flytta	handelsbolaget.	

	
                                                
159 Baran, Inkomstskatt – en lagkommentar, inkomstskattelag (1999:1229) 23 kap., Karnov	
160 Baekkvold, Inkomstskattelag (1999:1229) 13 kap. 1 §, Lexino  
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Vad	 ovan	 anfört	 förutsätter	 att	 det	 inte	 rör	 sig	 om	 ett	 handelsbolag	 som	 bedriver	

bygg/handel	med	fastigheter	och	har	en	lagerandel	i	fastighetsförvaltande	handelsbolag.	

Ifall	 handelsbolagsandelen	 utgör	 lagertillgång	 för	 överlåtaren	 måste	 även	 köparen	

bedriva	 byggnadsrörelse	 eller	 handel	med	 fastigheter.	 Detta	 framgår	 av	 RÅ	 2005	 not.	

128,	 som	 beskrivet	 ovan	 i	 kapitel	 6.2.	 Andelarna	 skulle	 i	 så	 fall	 omvandlas	 från	

lagertillgång	 till	 kapitaltillgång.	 När	 handelsbolaget	 som	 utgör	 lagertill	 skulle	 hos	

förvärvaren	 utgöra	 näringsbetingad	 andel.	 Praxis	 har	 fastställt	 att	 ett	 sådant	

karaktärsbyte	 inte	 är	 i	 enlighet	 med	 kravet	 i	 23	 kap.	 16	 §	 om	 fortsatt	 skatteplikt	 i	

inkomstslaget	 näringsverksamhet.	 Anledningen	 härtill	 är	 att	 lagerandelar	 är	

skattepliktiga	medan	näringsbetingade	andelar	är	skattefria.161	

                                                
161 Baran, Inkomstskattelag (1999:1229) 23 kap. 16 §, Lexino 



 57 

7. Analys 
Denna	uppsats	har	haft	som	övergripande	syfte	att	se	över	utvecklingen	av	handelsbolag	

som	part	i	underprisöverlåtelser	och	vilka	effekter	stoppreglerna	från	2008	har	fått	för	

bolagsformen.		

	

Underprisöverlåtelser	växte	fram	i	praxis	genom	att	Högsta	förvaltningsdomstolen	fann	

det	rimligt	att	tillåta	dessa	vid	främst	omstruktureringssituationer.	Därefter	infördes	en	

generalklausul	 och	 villkoren	 förfinades	 i	 praxis.	 När	 underprislagen	 bildades	 1998	

handlade	det	 främst	om	att	kodifiera	praxis	 till	 lagtext	och	göra	underprisöverlåtelser	

mer	förutsebara.	Det	påpekades	även	i	förarbetena	att	målet	med	en	tydlig	lagstiftning	

var	att	ytterligare	möjliggöra	och	förenkla	omstruktureringar	i	företag.		

	

I	 företag	 som	producerar	och	 säljer	 en	vara	beskattas	värdet	när	det	 realiseras,	 vilket	

sker	 när	 något	 säljs	 ut	 från	 företaget	 till	 en	 extern	 köpare.	 I	 vissa	 företagsstrukturer	

delas	 hela	 verksamheten	 upp	 på	 flera	 specialiserade	 bolag.	 Skulle	 inte	

underprisöverlåtelser	 vara	 möjliga	 skulle	 dessa	 typer	 av	 företag	 missgynnas	 i	

förhållande	till	de	som	har	all	verksamhet	i	ett	bolag.		

	

Handelsbolagen	 särskiljer	 sig	 inkomstskattemässigt	 från	 andra	 företagsformer	 i	 och	

med	 att	 de	 inte	 är	 egna	 skattesubjekt	 men	 är	 egna	 juridiska	 personer.	 Enskild	

näringsverksamhet	 är	 inte	heller	 ett	 eget	 skattesubjekt	men	är	 samtidigt	 inte	 en	 egen	

juridisk	person.	Aktiebolag	är	både	eget	skattesubjekt	och	juridisk	person.	Det	innebär	

att	handelsbolaget	kan	äga	en	tillgång	men	betalar	inte	skatt	för	den	inkomst	tillgången	

inbringar.	Det	är	därmed	principiellt	 ingen	skillnad	att	äga	en	tillgång	privat	eller	 i	ett	

handelsbolag.	Därmed	är	det	svårare	att	beräkna	hur	mycket	ett	handelsbolag	ska	vara	

värt	 vid	 en	 avyttring.	 Tidigare	 när	 handelsbolag	 kunde	 vara	 part	 vid	 en	

underprisöverlåtelse	var	det	just	beräkningen	av	värdet	som	blev	problematiskt.	Enligt	

gällande	 rätt	 ska	 den	 justerade	 anskaffningsutgiften	 sänkas	 när	 ett	 uttag	 sker	 ur	 en	

verksamhet,	men	en	legitim	underprisöverlåtelse	ansågs	inte	per	definition	vara	inte	ett	

uttag.	 Vilket	 medförde	 att	 handelsbolag	 kunde	 ha	 ett	 värde	 som	 ej	 överensstämde		

med	tillgångarna.		
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Slutsatsen	i	RÅ	1996	ref.	71	blev	att	en	icke	skattepliktig	underprisöverlåtelse	ej	skulle	

anses	vara	ett	uttag.	Därmed	var	det	ej	heller	märkligt	att	enligt	RÅ	2002	ref.	87	var	ett	

uppkommit	 underskott	 orsakat	 av	 en	 underprisöverlåtelse	 avdragsgiltigt.	 Vid	 en	

likvidering	 av	 ett	 handelsbolag	 kunde	 det	 uppkomma	 en	 förlust	 på	 grund	 av	 att	 en	

tillgång	 avyttrats	 till	 underpris	 och	 anskaffningsutgiften	 förblev	 densamma	 som	 om	

tillgången	funnits	kvar.	Slutsatsen	av	dessa	två	rättsfall	bäddade	för	att	utnyttjas.		

	

Ett	 förslag	 som	 lyftes	 i	 prop.	 2008/09:37,	 när	 handelsbolag	 diskvalificerades	 från	

underprisöverlåtelser,	 var	 att	 en	 underprisöverlåtelse	 av	 en	 tillgång	 från	 ett	

handelsbolag	skulle	 justera	anskaffningsutgiften.	Detta	ville	regeringen	inte	genomföra	

med	argumentet	att	det	 inte	var	tillräckligt	effektivt	och	det	skulle	strida	mot	rådande	

principer	 i	 inkomstskatten.	 Ett	 sådant	 lagförslag	 hade	 troligen	 eliminerat	 det	 största	

problemet	 med	 handelsbolagen,	 nämligen	 möjligheten	 att	 skapa	 fiktiva	 avdragsgilla	

förluster.		

	

Alla	 alternativa	 förslag	 som	 togs	upp	 i	prop.	2008/09:37	presenterades	av	 regeringen	

med	en	kort	redogörelse	och	avvisades	med	liknande	argument,	inget	ansågs	tillräckligt	

effektivt.	 Några	 presentationer	 av	 fördelarna	 och	 nackdelarna	 med	 varje	 alternativ	

presenterades	 aldrig.	När	 underprislagen	 bildades	 lyftes	 argument	 som	 att	 underlätta	

ombildning,	 omstrukturering	 och	 specialisering	 för	 företag.	 Dessa	 argument	 återkom	

aldrig	 i	 prop.	 2008/09:37.	 Intrycket	 blir	 att	 regeringens	 enda	 alternativ	 var	 stoppa	

handelsbolag	 från	 underprisöverlåtelser.	 Då	 regeringen	 presenterade	 alla	 alternativ	

kort	och	avfärdade	de	med	samma	argument	blir	även	mitt	intryck	att	regeringen	hade	

bestämt	 sig	 för	 att	 den	 enda	utvägen	 var	 att	 stoppa	handelsbolag	 från	 att	 kunna	 vara	

part	i	en	underprisöverlåtelse.	

	

Angående	 effekterna	 av	 stopplagstiftningen	 kommenterade	 regeringen	 enbart	 att	

inlåsningseffekter	 kunde	 uppstå,	 men	 att	 de	 i	 så	 fall	 var	 ofrånkomliga.	 De	 flesta	

remissinstanserna	uttryckte	att	de	förstod	att	något	var	tvunget	att	göras,	då	situationen	

var	 ohållbar.	 Däremot	 påpekade	 de	 samtidigt	 att	 en	 stopplagstiftning	 var	 för	

inskränkande	 och	 de	 stora	 förlorarna	 skulle	 bli	 företagare	 som	 behövde	 genomföra	

legitima	underprisöverlåtelser.		
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Strax	efter	stopplagstiftningen	kom	de	så	kallade	handelsbolagsdomarna,	RÅ	2009	not.	

86,	 RÅ	 2009	 not.	 87	 och	 RÅ	 2009	 not.	 88.	 Samtliga	 tre	 mål	 rörde	 den	 typ	 av	

handelsbolagsupplägg	 som	 hade	 tagits	 upp	 i	 prop.	 2008/09:37.	 Det	 intressanta	 med	

dessa	 tre	 fall	 är	 att	 den	 typ	 av	 förfarande	 som	 strax	 innan	 hade	 stoppats	 genom	

stopplagstiftning	 nu	 stoppades	med	 hjälp	 av	 skatteflyktslagen.	 Utom	RÅ	 2009	 not.	 87	

som	 återförvisades	 av	 Högsta	 förvaltningsdomstolen,	 då	 det	 annars	 hade	 brustit	 i	

instansordningen.	 Även	 det	 fallet	 stoppades	 med	 hjälp	 av	 skatteflyktslagen	 i		

HFD	2012	not.	30.		

	

Att	 skatteflyktslagen	 kunde	 nyttjas	 i	 fall	 om	 underprisöverlåtelser	 är	 egentligen	 inte	

överraskande.	Ett	av	villkoren	som	ställdes	upp	av	den	gamla	praxisen	från	90-talet	var	

att	 den	 skattskyldige	 inte	 fick	 tillskansa	 sig	 en	 skatteförmån	 genom	 en	

underprisöverlåtelse.	 I	prop.	1998/99:15,	 som	 föreslog	underprislagen,	 ansågs	 inte	en	

sådan	bestämmelse	behöva	kodifieras.	Anledningarna	var	dels	att	underprisöverlåtelser	

skulle	vara	så	förutsebara	som	möjligt,	och	dels	att	skatteflyktslagen	ansågs	täcka	detta.		

	

Det	praxisvärde	som	RÅ	2009	not.	86,	RÅ	2009	not.	88	och	HFD	2012	not.	30	kan	anses	

ha	 fått	 är	 att	 skatteflyktslagen	 kan	 tillämpas	 på	 underprisöverlåtelser.	 Persson	

Österman	kommenterar	 i	en	 fotnot	 i	sin	artikel	 från	2013,	att	dessa	 fall	har	 lett	 till	att	

praxis	har	stoppat	den	typ	av	förfarande	som	föranledde	stopplagstiftningen	2008.	Trots	

detta	är	handelsbolag	fortfarande	diskvalificerade	från	underprisöverlåtelser.		

	

Sedan	2010	kan	handelsbolagsandelar	utgöra	näringsbetingade	andelar,	om	ett	företag	

äger	andelarna.	Då	kapitalvinsten	är	skattefri	och	kapitalförlusten	inte	är	avdragsgill	på	

näringsbetingade	andelar	eliminerar	det	den	typ	av	skatteförskingringsförfarande	som	

föranledde	 stopplagstiftningen	 2008.	 Det	 har	 även	 poängterats	 i	 Lodin	 med	 fleras	

lärobok	 Inkomstskatt	 –	 en	 läro-	 och	 handbok	 i	 skatterätt.	 Några	 remissinstanser	

poängterade	 i	 prop.	 2009/10:36	 just	 det	 och	 ansåg	 att	 regeringen	 borde	 låta	

handelsbolag	 kunna	 vara	 part	 i	 underprisöverlåtelser.	 Regeringen	 intog	 ett	 försiktigt	

ställningstagande	 till	 detta	 då	 de	 enbart	 svarade	 att:	 ”mot	 bakgrund	 av	 de	 tidigare	

erfarenheterna	beträffande	skatteplanering	–	att	det	även	efter	de	förändringar	som	nu	

föreslås	 finns	 anledning	 att	 anlägga	 ett	 försiktigt	 synsätt	 beträffande	
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handelsbolagssfärens	 möjlighet	 att	 ingå	 i	 systemet	 med	 underprisöverlåtelser.” 162	

Någon	senare	reflektion	eller	analys	över	detta	har	ej	skett.		

	

I	 utredningen	 SOU	 2014:40	 Neutral	 bolagsskatt	 –	 för	 ökad	 effektivitet	 och	 stabilitet	

kommenterades	 underprisöverlåtelsereglerna	 och	 kontentan	 blev	 att	 regelsystemet	

fungerade	 bra	 som	 det	 såg	 ut	 då,	 och	 gör	 än	 idag.	 Angående	 handelsbolagens	

diskvalificering	 från	 underprisöverlåtelser	 kommenterades	 inte.	 Däremot	 gick	

utredningen	 in	 på	 en	 idé	 att	 öppna	 upp	 för	 handelsbolag	 att	 kunna	 genomföra	

underprisöverlåtelser	under	en	tidsbegränsad	period.	Anledningen	var	att	om	förslagen	

i	 SOU	 2014:40	 skulle	 genomföras	 skulle	 det	medföra	 en	 asymmetri	 för	 handelsbolag.	

Därmed	 ansågs	 det	 befogat	 att	 öppna	 upp	 för	 handelsbolagen	 att	 under	 en	 bestämd	

tidsperiod	 lättare	 kunna	 ombilda	 handelsbolaget	 till	 en	 annan	 bolagsform.	 Förslaget	

riktade	 sig	 till	 att	 kunna	 byta	 handelsbolaget	 som	 bolagsform	 till	 någon	 annan	

företagsform	 under	 en	 tidsbegränsad	 period.	 Det	 ger	 intrycket	 att	 handelsbolag	 som	

bolagsform	var	ej	intressant.		

	

2014	 kom	 även	 skatteförenklingsutredningen	 som	 hade	 till	 syfte	 att	 se	 över	

neutraliteten	för	enskild	näringsverksamhet	och	handelsbolag	ägda	av	fysiska	personer	i	

förhållande	till	aktiebolag.	Det	hade	varit	ett	ypperligt	tillfälle	att	se	över	situationen	för	

handelsbolag	och	underprisöverlåtelser,	 vilket	 inte	 skedde.	Varför	det	 inte	 skedde	går	

inte	att	spekulera	i.	Däremot	verkar	det	som	om	problematiken	kring	handelsbolag	och	

underprisöverlåtelser	 har	 fallit	 i	 glömska	 då	 ingen	 vidare	 diskussion	 eller	 analys		

har	förts.		

	

Förvaltningsrätten	 och	 kammarrätten	 genomförde	 en	 strikt	 lagtolkning	 i	 målet	 HFD	

2015	 ref.	 30.	 Utkomsten	 av	 målet	 skulle	 enligt	 de	 två	 domstolarna	 bli	 att	

delägarbegreppet	i	22	kap.	3	§	IL	ej	träffade	indirekt	ägande	i	handelsbolag,	genom	ett	

annat	 handelsbolag.	 En	 sådan	 tolkning	 skulle	 fått	 resultatet	 att	 ett	 handelsbolag	 som	

ägdes	 genom	 ett	 annat	 handelsbolag	 aldrig	 skulle	 kunna	 bli	 föremål	 för	

uttagsbeskattning.	 Utfallet	 blev	 inte	 så	 i	 slutändan	 i	 och	 med	 att	 Högsta	

förvaltningsdomstolens	 ändrade	 utfallet	 till	 att	 efter	 en	 långtgående	 systematisk	

tolkning	inkludera	indirekt	ägande	i	handelsbolag	i	delägarbegreppet.	Det	intressanta	är	
                                                
162 prop. 2009/10:36, s. 40 f 
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att	 regeringen	 inkom	 med	 en	 skrivelse,	 Skr.	 2014/15:35,	 innan	 Högsta	

förvaltningsdomstolen	 hann	 ge	 sitt	 utlåtande.	 Regeringen	 uttryckte	 att	 situationen	 i	

fallet	 var	 tvungen	 att	 stoppas	 då	 det	 riskerade	 att	 öppna	 upp	 för	 ett	 mycket	 stort	

skattebortfall,	 vilket	 var	 ett	 rimligt	 argument.	 Däremot	 uttrycktes	 det	 enbart	 som	

negativt	att	handelsbolag	skulle	kunna	genomföra	underprisöverlåtelser.		

	

Syftet	från	80-	och	90-talet	om	att	underprisöverlåtelser	var	något	som	skulle	förenkla	

för	företagare	genom	att	möjliggöra	ombildning,	omstrukturering	och	specialisering	har	

varit	helt	frånvarande	sen	2008.		

	

I	 konsekvensanalysen	 i	 prop.	 2008/09:37	 uttrycktes	 att	 stoppet	mot	 handelsbolag	 att	

nyttja	underprisöverlåtelsereglerna	 skulle	kunna	 leda	 till	 inlåsningseffekter.	 Frågan	är	

då	ifall	inlåsningseffekter	i	handelsbolag	har	uppkommit.	Som	jag	illustrerade	tidigare	i	

uppsatsen163	så	skiljer	sig	effekterna	åt	beroende	på	om	handelsbolagsdelägaren	är	en	

fysisk	 person	 eller	 en	 juridisk	 person.	 Enbart	 det	 att	 en	 tillgång	 är	 placerad	 i	 ett	

handelsbolag	innebär	inte	att	tillgången	är	inlåst.	För	en	fysisk	person	kan	en	fastighet	

utgöra	kapitaltillgång	och	därmed	aldrig	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.	Har	en	fysisk	

person	 bedrivit	 bygg	 eller	 handel	 med	 fastigheter	 blir	 fastigheten	 och	 bolaget	 en	

lagertillgång	och	 skattas	 i	 inkomstslaget	näringstillgång.	Handelsbolagsandelen	utgör	 i	

regel	 kapitaltillgång	 och	 är	 därmed	 relativt	 enkel	 att	 avyttra.	 Såvida	 inte	 bolaget	 är	

byggmästarsmittat,	 för	 då	 utgör	 handelsbolagsandelen	 näringstillgång	 för	 ägaren	 och	

inte	kapitaltillgång.		

	

För	aktiebolag	är	en	tillhörande	tillgång	i	ägt	handelsbolag	alltid	näringstillgång,	vilket	

innebär	att	en	avyttring	för	ett	pris	som	understiger	marknadsvärdet	alltid	blir	föremål	

för	 uttagsbeskattning.	 Däremot	 är	 handelsbolag	 inkluderade	 i	 reglerna	 om	

näringsbetingade	 andelar,	 vilket	 innebär	 att	 det	 ägande	 aktiebolaget	 kan		

skattefritt	 avyttra	 handelsbolaget.	 Däremot	 om	 byggmästarsmittan	 slagit	 in	 utgör	

handelsbolagsandelen	lagertillgång	för	aktiebolaget	och	ska	därmed	beskattas.		

	

Inlåsningsproblematiken	kanske	inte	är	allt	för	stor,	eftersom	det	går	ganska	enkelt	att	

avyttra	handelsbolaget,	med	tillhörande	tillgångar	paketerad	i	bolagsformen.	Det	gäller	
                                                
163 Kap. 6 
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både	 för	 handelsbolag	 ägt	 av	 fysisk	 person	 som	 av	 juridisk	 person.	 Däremot	 är	

fortfarande	tillgången	i	fråga	fast	i	handelsbolaget.	Det	vill	säga	inlåsningsproblematiken	

gör	att	det	blir	 svårt	att	 förflytta	 en	 tillgång	ut	 från	handelsbolaget,	utan	att	utlösa	en	

hög	beskattning.		

	

Inlåsningseffekterna	 kan	 förklaras	med	hjälp	 av	Persson	Östermans	 artikel	 från	2013.	

Han	 använder	 sig	 av	 en	 teori	 om	 att	 det	 finns	 transaktioner	 med	 hög	 respektive	 låg	

elasticitet.	 Underprisöverlåtelser	 är	 en	 transaktionsform	 med	 hög	 elasticitet,	 det	 vill	

säga	 beskattning	 av	 transaktionen	 kommer	 medföra	 ett	 hinder	 mot	 transaktionen.		

I	 artikeln	 lyfter	 författaren	 fram	 att	 överlåtelser,	 till	 ett	 pris	 understigande	

marknadsvärdet,	till	och	från	handelsbolag	troligen	har	upphört	helt	sedan	handelsbolag	

diskvalificerades	från	underprisöverlåtelser.	

	

Inlåsningseffekterna	borde	även	bero	på	vilka	tillgångar	ett	bolag	innehar.	Om	inkråmet	

i	ett	bolag	enbart	är	en	dator,	ett	skrivbord,	en	stol	och	en	bokhylla	med	böcker	så	borde	

inte	inlåsningseffekterna	vara	allt	 för	stora.	Kostnaderna	är	antagligen	inte	så	stora	att	

det	medför	problem	för	företagaren	att	överlåta	dessa	tillgångar	till	en	ny	bolagsform.	

Fastigheter	 är	 troligen	den	 tillgång	 som	kan	 innebära	mest	problem.	Dels	 innebär	det	

problematik	med	 risk	 för	 byggmästarsmitta	 då	 fastigheten,	 bolaget	 och	 andelen	 utgör	

lagertillgång.	Dels	brukar	 fastigheter	ha	höga	världen,	 som	vanligtvis	stiger	över	 långa	

tidsperioder,	 vilket	 i	 sin	 tur	 innebär	 en	 hög	 beskattning	 vid	 en	 avyttring.	 En	 sådan	

transaktion	har	antagligen	en	hög	elasticitet.	Därmed	kan	det	bli	 ett	 incitament	 till	 att	

inte	genomföra	en	omstrukturering	eller	ombildning.		

	

Handelsbolagsformen	 i	 sig	 kan	 även	 medföra	 viss	 problematik,	 då	 ett	 handelsbolag	

måste	ha	minst	 två	ägare.	Om	en	ägare	går	ur	kommer	bolaget	att	 likvideras	 inom	sex	

månader.	När	ett	bolag	likvideras	likställs	det	med	att	ett	uttag	har	skett	och	tillgångarna	

som	existerar	i	bolaget	kommer	att	bli	föremål	för	uttagsbeskattning.	Samtidigt	går	det	

relativt	 enkelt	 att	 lösa	 detta	 problem	 genom	 att	 ägaren	 startar	 ett	 aktiebolag	 som	

tillsammans	med	ägaren	blir	delägare	i	handelsbolaget.		

	

Ytterligare	 en	 aspekt	 som	 bör	 läggas	 in	 är	 förutsebarheten.	 Det	 bör	 vara	

eftersträvansvärt	för	en	stat	att	företagsamheten	ska	vara	så	enkel	som	möjligt.	I	det	bör	
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återfinnas	en	förutsebarhet	inom	beskattningen.	Med	det	menar	jag	att	för	en	företagare	

ska	det	vara	relativt	klart	hur	dennes	verksamhet	kommer	beskattas.	Som	 illustrerat	 i	

kapitel	6	skiljer	sig	beskattningsläget	för	handelsbolag	beroende	på	vilken	tillgång	som	

avyttras.	Det	skiljer	sig	även	beroende	på	vem	som	äger	tillgången	eller	vad	företagaren	

har	 för	 annan	 verksamhet.	 Det	 borde	 inte	 anses	 som	 förutsebar	 beskattning	 av	 en	

bolagsform,	snarare	tvärt	om.		

	

Nästa	aspekt	är	hur	diskvalificeringen	mot	handelsbolag	som	underprisöverlåtelsepart	

påverkar	neutraliteten	 för	handelsbolag.	 Skatteneutraliteten	 i	 ett	 samhälle	 innebär	 att	

olika	företagsformer	ska	beskattas	på	ett	likvärdigt	sätt.	När	en	företagare	väljer	vilken	

företagsform	 denne	 ska	 driva	 sin	 verksamhet	 i	 så	 ska	 valet	 inte	 bero	 på	 skatten.	

Samtidigt	måste	viss	form	av	olikhet	gälla	mellan	bolagsformerna	då	de	är	olika	former	

av	 rättssubjekt	 med	 olika	 egenskaper.	 Beskattningen	 av	 till	 exempel	 handelsbolag,	

aktiebolag	 och	 enskild	 näringsverksamhet	 skiljer	 sig	 därför	 naturligt	 åt.	 Problemet	 är	

om	 olikheten	 i	 beskattningen	 sticker	 ut	 för	 mycket	 vilket	 då	 kan	 medföra	 att	 en	

bolagsform	blir	alltför	fördelaktig	jämfört	med	andra,	eller	tvärt	om	att	företagsformen	

blir	alltför	ofördelaktig	jämfört	med	andra.		

	

Reglerna	 om	 underprisöverlåtelser	 kom	 till	 för	 att	 underlätta	 omstruktureringar	 och	

ombildningar	 för	 företag.	 Både	 aktiebolag	 och	 enskild	 näringsverksamhet	 kan	

genomföra	en	underprisöverlåtelse	utan	att	avyttringen	blir	föremål	för	beskattning.	Det	

förenklar	 för	 en	 företagare	 som	 vill	 byta	 företagsform,	 till	 exempel	 från	 enskild	

näringsverksamhet	 till	 aktiebolag.	 Det	 förenklar	 även	 för	 en	 företagare	 som	 vill	

omstrukturera	och	dela	upp	sin	verksamhet	på	flera	bolag.		

	

Handelsbolagen	kan	som	bekant	inte	genomföra	en	underprisöverlåtelse.	Därmed	måste	

tillgångar	 tas	 upp	 till	 marknadsvärdet	 eller	 bli	 föremål	 för	 uttagsbeskattning	 vid	

företagsombildning,	 omstrukturering	 eller	 likvidering.	 Då	 handelsbolagen	 är	 helt	

stoppade	från	underprisöverlåtelsereglerna	innebär	det	problem	med	att	få	ut	tillgångar	

ur	 handelsbolaget.	 Det	 innebär	 även	 problem	med	 att	 dela	 upp	 eller	 göra	 sig	 av	med	

handelsbolaget.	 I	 detta	 avseende	 är	 beskattningen	 av	 handelsbolag	 oneutral	 jämfört	

med	enskild	näringsverksamhet	och	aktiebolag.		
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Det	har	nu	gått	en	tid	sedan	handelsbolag	diskvalificerades	från	underprisöverlåtelser.	

Regeringen	uttryckte	i	prop.	2009/10:36	att	det	skulle	vara	lämpligt	att	ta	ett	tag	i	hela	

sfären	med	handelsbolag	och	underprisöverlåtelser	och	se	över	situationen.	Samtidigt	är	

det	 ingen	 som	 tagit	 upp	 frågan	 om	 vilka	 skäl	 som	 finns	 kvar	 för	 att	 fortsätta	

diskvalificera	 handelsbolag	 från	 underprisöverlåtelser.	 De	 enda	 argument	 för	 att	

diskvalificera	handelsbolag	från	underprisöverlåtelsereglerna	har	varit	att	handelsbolag	

har	nyttjats	 för	 skatteundandragande	 åtgärder	 i	 stor	utsträckning.	 I	 och	med	 reglerna	

om	 näringsbetingade	 andelar	 och	 handelsbolagsdomarna	 borde	 den	 typen	 av	

skatteundandragande	åtgärder	som	föranledde	stoppet	2008	vara	eliminerat.	Dessutom	

är	 uppläggen	 hindrade	 via	 praxis	 med	 hjälp	 av	 skatteflyktslagen.	 Därmed	 borde	

handelsbolagen	få	återgå	till	att	kunna	vara	en	underprisöverlåtelsepart.		

	

Möjligtvis	 borde	 handelsbolag	 bli	 egna	 skattesubjekt,	 vid	 inkomstbeskattning,	 för	 att	

hindra	 framtida	 skatteundandragande	 åtgärder.	 I	 nuläget	 sker	 en	 enkelbeskattning	 av	

inkomster	till	handelsbolag.	I	och	med	enkelbeskattningen	är	det	i	princip	ingen	skillnad	

på	att	äga	en	tillgång	i	ett	handelsbolag	eller	privat.	Kombinationen	av	att	handelsbolag	

är	en	 juridisk	person	men	 inte	ett	skattesubjekt	är	vad	som	föranledde	problematiken	

för	beräkning	av	anskaffningsutgiften	och	underprisöverlåtelser.	Frågan	 i	 så	 fall	 skulle	

vara	 hur	 man	 bör	 göra	 med	 det	 personliga	 ansvaret.	 I	 nuläget	 är	 bolagsmännen	

personligt	 ansvariga	 för	 handelsbolaget,	 som	 i	 enskild	 näringsverksamhet.	 Ifall	 ett	

handelsbolag	 skulle	 vara	 både	 juridisk	 person	 och	 skattesubjekt	 skulle	 det	 vara	

anmärkningsvärt	 om	 bolagsmännen	 samtidigt	 var	 personligt	 ansvariga	 för	 bolaget.	

Aktiebolag	 är	 egen	 juridisk	 person	 och	 eget	 skattesubjekt,	 delägarna	 är	 begränsat	

ansvariga,	 men	 där	 finns	 ett	 aktiekapital	 att	 täcka	 upp	 med.	 Något	 som	 inte	 finns		

i	handelsbolagsformen.		

	

Ett	 alternativ	 skulle	 vara	 att	 underprisöverlåtelser	 till	 och	 från	 handelsbolag	 borde	

justera	anskaffningsutgiften	 för	handelsbolagsandelarna.	Det	skulle	medföra	att	värdet	

på	 handelsbolagets	 tillgångar	 inte	 skulle	 skilja	 sig	 ifrån	 värdet	 på	

handelsbolagsandelarna.	 En	 sådan	 åtgärd	 skulle	 även	 eliminera	 den	 form	 av	 lucka	 i	

rättssystemet	 som	 möjliggjorde	 de	 skatteundandragande	 åtgärder	 som	 föranledde	

stopplagstiftningen	2008.		
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8. Avslutande ord 
Denna	 uppsats	 har	 granskat	 utvecklingen	 för	 handelsbolag	 och	 underprisöverlåtelser.	

Handelsbolag	har	 i	 det	hänseendet	blivit	 en	ogynnsam	 företagsform,	 i	 jämförelse	med	

enskild	 näringsverksamhet	 och	 aktiebolag.	 Antalet	 handelsbolag	 och	 kommanditbolag	

har	sjunkit	från	121	213	år	2008	till	79	262	år	2016.		

	

Stoppregeln	har	gjort	det	svårt	att	flytta	tillgångar	till	och	från	handelsbolag.	Det	har	inte	

skett	några	ansträngningar	för	att	se	över	denna	situation.	Det	verkar	snarare	som	om	

underprisöverlåtelser	 från	 handelsbolag	 är	 en	 fråga	 som	 fallit	 i	 glömska.	 Den	 enda	

ansatsen	har	 varit	 i	 SOU	2014:40	Neutral	bolagsskatt	 där	 det	 föreslogs	 att	 öppna	upp	

underprisöverlåtelsereglerna	 för	 handelsbolag	 under	 en	 kort	 tid,	 för	 att	 förenkla	 för	

företagare	att	byta	från	handelsbolag	till	en	ny	bolagsform.		

	

Det	 finns	många	skäl	 för	att	 förenkla	 företagande	 i	en	stat.	För	 företagares	del	bör	det	

vara	fritt	att	starta	och	avsluta	företag,	däri	borde	det	även	vara	fritt	att	under	tiden	få	

ombilda	 och	 omstrukturera.	 Som	 det	 uttryckts	 tidigare	 är	 inte	 underprisöverlåtelser	

några	skattelättnadsregler,	det	rör	sig	om	en	uppskjutning	av	beskattningen.		

	

Möjligtvis	 skulle	 ett	 framtida	 alternativ	 vara	 att	 genomföra	 någon	 form	 av	

övergångsbestämmelse	 och	 därefter	 avveckla	 handelsbolag	 som	 bolagsform	 i	 Sverige.	

Det	 finns	 inte	 så	 många	 handelsbolag	 kvar,	 jämfört	 med	 aktiebolag	 eller	 enskilda	

näringsverksamheter.	 Bolagsformen	 verkar	 faktiskt	 snarare	 vara	 till	 problem	 för	

lagstiftaren.	Det	skulle	dock	vara	ganska	sorligt	att	istället	för	att	lösa	problematiken	ta	

bort	 en	 bolagsmodell	 som	 ändå	 har	 funnits	 under	 en	 lång	 tid.	 Dessutom	 är	 den	 en	

relativt	 enkel	 metod	 för	 att	 påbörja	 ett	 affärssamarbete	 för	 minst	 två	 personer,	 där	

fördelen	är	att	bolaget	just	är	en	juridisk	person.	

	

Utvecklingen	 visar	 på	 hur	 stoppregler	 mot	 en	 form	 av	 företagstransaktion	 kan	 slå.		

I	nuläget	är	handelsbolagen	möjligtvis	lite	som	den	björn	som	sover,	man	vill	inte	väcka	

den.	I	och	med	att	ingen	vill	röra	frågan.	Slutligen	så	vill	jag	på	frågan	om	det	är	rimligt	

att	 inte	 kunna	 underprisöverlåta	 från	 handelsbolag	 svara:	 nej	 det	 tycker	 jag	 inte.	 Det	

tycks	 som	att	 skälen	 för	att	diskvalificera	handelsbolag	 från	underprisöverlåtelser	har	
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sen	 2009	 eliminerats.	 Det	 ska	 dessutom	 råda	 neutralitet	 mellan	 företagsformer	 och	

stoppet	mot	handelsbolag	har	 lett	 till	krångliga	 inlåsningseffekter	 i	bolagsformen.	 I	ett	

samhälle	 som	ska	gynna	 fritt	 företagande	bör	det	 vara	enkelt	 att	dela	upp	 sitt	 företag	

eller	byta	företagsform,	men	för	handelsbolagens	del	är	det	inte	så.		 
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