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Sammanfattning  

I uppsatsen har syftet med 3:12-reglerna, särskilt utomståenderegeln i 57 kap. 5§ IL, 

framställts och analyserats. Därjämte studien har ägnats åt att undersöka hur praxis stämmer 

överens med utomståenderegelns ändamål. Metoden som har tillämpats är den 

rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att undersökningen genomförs med hjälp av 

rättskällorna så som förarbeten, författning, praxis och doktrin.   

 

Syftet med 3:12-reglerna är att en fåmansföretagare som äger andelar och arbetar i ett 

fåmansföretag ska i största möjliga utsträckning få likartad beskattning av kapitalvinst eller 

arbetsprestation som en löntagare skulle ha fått i ett börsnoterat bolag. Utomståenderegeln är 

emellertid en undantagsregel från 3:12-reglerna, var andelar förövrigt uppfyller 

kvalifikationskravet. Utomståenderegeln återfinns i 57 kap. 5 § IL och är tillämplig när den 

skatteskyldige kan visa att utomstående direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger 

andelar i fåmansföretaget och har rätt till utdelning.  

 

 Vid bedömning av utomståenderegelns tillämpning ska förhållandet under beskattningsåret 

och fem föregående beskattningsår beaktas enligt 57 kap. 5 § IL. Utomståenderegeln har 

ansetts vara tillämplig i situationer där en andelsägare med annars kvalificerade andelar inte 

uppnår ekonomiskt fördel genom inkomstomvandling. I sin tolkning av karenstid har HFD 

uttalat att kravet på utomstående ägande under hela femårskarensperioden är en stark 

huvudregel, men bör inte ses som ett oeftergivligt krav. Praxisanalys visar dock att HFD har 

varit mycket restriktiv i sin bedömning av både andelskvalifikation och karenstid.  

  
HFD tolkar utomstående ägande som betydande när andelsinnehav uppgår till minst 30 

procent. Utifrån redogörelsen går det att konstatera att praxis i flera avseenden inte stämmer 

överens med regelns ändamål. Lagstiftarens primära syfte med utomståenderegeln är att 

upprätthålla neutralitet i beskattning, med fokus på nettobehållningen. För att uppnå denna 

neutralitet mellan inkomstslagen kapital och tjänst bör gränsen för utomstående ägande, enligt 

mina beräkningar, ligga på kring 40 procent. Majoritetsägarens andel av nettobehållning blir 

då likartad oberoende av om den väljer utdelning eller löneuttag och på så sätt kan neutralitet 

som åsyftas med 3:12- reglerna uppnås.  
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1. Inledning  
En övervägande del av svenska företag bedrivs i form av aktiebolag med en eller ett fåtal 

ägare. Med tanke på det inflytande som ägare har på bolagets beslut medför ägarförhållandet i 

dessa bolag vissa komplikationer utifrån ett beskattningsperspektiv. Mot denna bakgrund 

infördes år 1991 det dualistiska skattesystemet som medför progressiv beskattning av 

förvärvsinkomster som hänförs till inkomstslagen tjänst, samt en proportionell beskattning av 

kapitalinkomster.1 En betydelsefull tanke bakom den ifrågavarande skattereformen var 

horisontell rättvisa där lika inkomster skulle beskattas lika oberoende av associationsform. 

Skattesatsen på kapitalinkomst är för närvarande på 30 procent med viss kvoteringsmöjlighet, 

till skillnad från förvärvsinkomst där beskattning varierar från ca 30 till 52 procent beroende 

på hur hög inkomst man har. Dessa påtagliga skillnader i skattebelastning ger därav 

incitament för en inkomstsomvandling där otillbörliga skatteförmåner kan uppkomma.  

  

Det faktum att en övervägande del av svenska aktiebolag bedrivs med en eller fåtal ägare där 

delägarna ofta själva är verksamma i bolaget, aktualiserar att företagsägare framträder dels 

som anställda och dels som ägare, vilket öppnar upp möjlighet för transaktioner som inte är 

affärsmässigt motiverade. Därav anses reglerna i 57 kap. IL vara nödvändiga för att uppnå 

likvärdig skatteeffekt beträffande beskattning av fåmansföretag som i fall med börsnoterade 

bolag.2  

  

Lagstiftaren har ansett att risken för inkomstomvandling är obetydlig när utomstående i 

betydande omfattning äger andelar i bolaget och har rätt till utdelning, eftersom den 

verksamma ägaren tvingas då att avstå från en del av vinst till fördel för dessa ägare. 

Tillämpning av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL medför att andelar anses kvalificerade 

trots utomstående ägande om särskilda skäl föreligger och beskattning sker som huvudregel 

enligt de ordinarie bestämmelserna i inkomstslagen kapital.  

  
 

  

 
1 Prop. 1989/90:110, s.467 ff.  
2 Tjernberg. Fåmansföretag & Beskattning s.13 f.  
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1.1 Syfte  
Uppsatsens ändamål är att utreda syftet med 3:12-reglerna och undersöka under vilka 

förutsättningar utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL blir tillämplig. Arbetet avser att därutöver 

analysera hur utomståenderegeln har kommit till uttryck i praxis i förhållande till det 

ursprungliga syftet med bestämmelsen. De frågeställningar som huvudsakligen kommer att 

diskuteras är följande:  

  
• Vad är syftet med 3:12-reglerna och särskilt med utomståenderegeln?  

• Vad behöver säkerställas för att utomståenderegeln ska blir tillämplig?  

• Hur har förutsättningarna för utomståenderegelns tillämpning förändrats med tiden i 

förhållande till regelns syfte och hur har det kommit till uttryck i praxis?  

  

1.2 Metod och material  
  
Vid genomförandet av en rättsvetenskaplig undersökning finns det flertal rättsliga metoder 

som kan användas och val av metod är en kärnfråga som bestäms utifrån vilka uppgifter 

författaren står inför.3 Enligt Sandgren ska metoden användas för att identifiera vilket material 

som ska användas i undersökningen, vilket senare används för att söka svar på 

undersökningens ändamål.4 Ett av de vanliga tillvägagångssätten för att lösa ett juridiskt 

problem inom rättsvetenskapen är den så kallade rättsdogmatiska metoden. Olika 

uppfattningar om vad som kännetecknar och kategoriserar rättsdogmatiken vållar dock viss 

osäkerhet beträffande denna metod. En generell beskrivning av den rättsdogmatiska metoden 

tycks dock vara att metoden har till uppgift att systematisera och tolka gällande rätt.5 

Samtidigt finns det olika uppfattningar om vad som är gällande rätt. Enligt Peczenik utgörs 

gällande rätt i första hand av lagtext, och i fall då reglering inom vissa rättsområden inte är 

uttömmande genom föreskrifter, även av ytterligare rättskällor.6 

 

Rättsdogmatiken som metod utgörs av ett metodologiskt arbetssätt vilket genomförs inom 

ramen för vad som kallas gällande rätt. Enligt Sandgren har rättsdogmatiken till uppgift att 

 
3 Olsen, L., Rättsvetenskaplig perspektiv, SvJT 2004, s. 111  
4 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsskrivande, s. 50 ff.  
5 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod ur juridisk metodlära, s. 24 f.  
6 Peczenik, C., m.fl., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 24 f.  
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fastställa gällande rätt och den är bunden av ett fåtal auktoritativa rättskällor.7 Enligt hans 

mening bygger den rättsdogmatiska metoden på en föreställning att det finns en lösning på det 

juridiska problemet. Granskning eller analys av rätten kan således göras enligt Sandgren med 

tillämpning av det han kallar en rättsanalytisk metod.8  

  

Inom den rättsdogmatiska metoden utgör rättskälleläran en central del som likt 

rättsdogmatiken tycks vara svårdefinierad med varierande innebörd. Sandgren menar att det 

finns flera olika rättskälleläror, dels läran om prejudikatinstansen som HFD tillämpar, den 

rättskällelära som är vanlig bland jurister (förarbeten, lag, rättspraxis, doktrin) samt den lära 

som anges i doktrin.9 Lagar, föreskrifter och sedvanerättsliga regler är en typ av skall-källor, 

som är bindande att följa och har plats överst i hierarkin. Rättskällor som bör beaktas därtill är 

förarbeten och praxis medan doktrin, rekommendationer och sedvänja är av typ som får 

beaktas.10  

  
Kleineman framför viss kritik mot denna metod och anser att rättsdogmatiken enbart ser till 

specifika rättsliga källor och hur de bestäms, istället för hur de ska tillämpas.11 Olsen anser att 

den rättsdogmatiska metoden i viss mån begränsar användning av andra rättsvetenskaper och 

betraktar den som alltför snäv och oetisk.13 Trots att ifrågavarande metod öppnar upp för 

många olika tolkningar och har mött viss kritik, kan den enligt min mening ändock vara 

relevant att använda, förutsatt att dessa svagheter beaktas. Eftersom den rättsdogmatiska 

metoden handlar om att fastställa gällande rätt är den relevant att tillämpa då detta arbete 

syftar till att utreda vad som är syftet med 3:12-reglerna och utomståenderegeln i synnerhet, 

samt hur praxisutveckling stämmer överens med lagregelns syfte.   

  

För att reda ut vad som är gällande rätt måste rättskällor, enligt min mening, användas i den 

hierarkisk ordning för den juridiska argumentationen. Därutöver syftar uppsatsen till att se hur 

regeln har tillämpats i praxis när lagtexten är vagt formulerad vilket kräver analys av gällande 

 
7 Ibid s. 52  
8 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 51 f.  
9 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2005, s. 650 f.  
10 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 35 f.; Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och 
rättsdogmatiken, FT 1990, s. 47 f.  
11 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod ur juridisk metodlära, s.24 F. 
 13 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 112.  
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rätt. Härvidlag anser jag att det är relevant inom ramen för rättsdogmatiken att analysera och 

granska praxis.  

  

Som nämnts ovan sätter val av metod ramar för vilket material som får användas i 

undersökningen. Eftersom den rättsdogmatiska metoden används, har material valts med 

hänsyn till vilka rättskällor som ifrågavarande metod anser utgöra godtagbart material. 

Uppsatsens rättskällor utgörs därför av förarbeten, författning, praxis och doktrin.12  

  

Eftersom de materiella bestämmelser som avser beskattning av fåmansföretag återfinns i 56-

57 kap. IL har främst bestämmelserna i dessa kapitel behandlats mer ingående.  Då förståelse 

av syftet och tolkningsalternativen förutsätter mer djupgående kunskaper av 

utomståenderegeln har förarbeten till 3:12-reglerna behandlats.   

 

Eftersom ändamålet med denna framställning är att analysera hur praxis stämmer överens med 

syftet bakom utomståenderegeln har vägledande avgöranden från HFD valts. För en 

välgrundad och objektiv undersökning har ett stort antal rättsfall mellan åren 1997-2018 

studerats i rättsfallsanalysen. Sedan utomståenderegeln infördes år 1991 har regeln ändrats ett 

fåtal gånger. Mest påtagliga ändringar skedde 1997 vilka innebar en ändring av karenstiden 

från 10 år till 5 år och från och med år 2001 omfattar även indirekt ägda andelar.13 Den 

ändring av bestämmelsen som skedde 2019 har inte påverkat de grundläggande rekvisiten och 

enligt min bedömning saknar ändringen direkt relevans i förhållande till behandlad 

frågeställning, varför den har utelämnats. Efter en primär rättsfallsgenomgång ansågs praxis 

mellan valda årtal ha behandlat de i uppsatsen ställda frågeställningarna utförligt, vilket har 

bidragit till val av praxis. 

  

1.3 Forskningsläge  
  
Fåmansföretagsreglerna har varit föremål för kritik och debatt under de senaste årtiondena.  

Fåmansföretagsreglerna har diskuterats mer ingående av bland annat Mats Tjernberg, Bertil 

Bråvall, Ulf Tivéus, Katarina Bertel och Urban Rydin. Av de berörda skatterättsexperterna är 

det Tjernberg som har fördjupat sig i utomståenderegeln.14 I dessa framställningar har olika 

 
12 Peszenik, A., Juridikens teori och metod, s. 35 f.  
13 Prop. 1996/97:45 s. 43 f.  
14 Tjernberg, M., Fåmansföretag och beskattning, s.98 ff.  
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rekvisit diskuterats och rättspraxis som har relevans för tillämpning av utomståenderegeln 

lyfts fram. Tjernberg har uttryckt stark kritik mot praxisutvecklingen och har presenterat 

alternativa lösningsförslag på hur utomståenderegeln hade kunnat ändras 15. 

Praxisutvecklingen beträffande tillämpning av utomståenderegeln har uppmärksammats även 

av andra i området verksamma jurister.16  Trots att utomståenderegeln har behandlats i doktrin 

är behandlingen inte speciellt omfattande, varför jag anser att det finns ett relativt stort 

utrymme för vidare forskning.  

 

1.4 Disposition  
  
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I inledningskapitlet presenteras bakgrund och 

problemformulering som följs av syfte och frågeställningar. I detta kapitel presenteras också 

den metod som har tillämpats och det material som har använts.  

  
I andra kapitlet behandlas 3:12-reglerna där även en kort bakgrund till dessa regler presenteras 

med fokus på definition av fåmansföretag. Definition av fåmansföretag är avhängig av hur 

man betraktar indirekt ägande via utländska företag och närståendekrets. Kapitlet avslutats 

därför med en utförlig redogörelse av dessa begrepp.  

  
I tredje kapitlet framställs de särskilda regler som gäller för delägare i fåmansföretag, när 

andelar anses vara kvalificerade och kapitlet redovisar vidare vilka skattemässiga effekter som 

reglerna medför. Förståelse av beskattningskonstruktion är dock en förutsättning att förstå 

ifrågavarande undantagsregel. Därefter presenteras själva kärnfråga för detta arbete, den så 

kallade utomståenderegeln och förutsättningar som möjliggör tillämning av 

utomståenderegeln. Kapitlet avslutas med en behandling av begreppen verksam i betydande 

omfattning samt inverkan av ägande och rätt till utdelning.  

 

I fjärde kapitel behandlas den så kallade karenstiden, som även har lett till en del 

tolkningssvårigheter inom rättsområdet. På grund av osäkerhet kring tolkning av karensregeln 

har jag valt att behandla karensregeln mer ingående genom en rättsfallsanalys från HFD.   

 

 
15 Tjernberg, M., Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas, Skattenytt 2018, s.207.  
16 Magnusson, Linn., Utomståenderegeln i 57:5 IL, Skattenytt 2004 s. 610  
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I femte kapitel behandlas särskilda skäl. I fall om rekvisiten i 57 kap. 5 § IL är uppfyllda 

anses andelarna vara kvalificerade om särskilda skäl föreligger. Vad lagstiftaren menar med 

särskilda skäl framgår inte av lagtexten utan svaret får sökas i förarbetena.  Eftersom 

tillämpning av utomståenderegel förutsätter att särskilda skäl inte föreligger, avslutas femte 

kapitel med redogörelse för HFD:s tolkning av aktuell fråga.  

 

I sjätte kapitel besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar med avslutande kommentarer.  

Därefter sammanfattas och analyseras det tidigare presenterade materialet i uppsatsen.  

Studien avslutas med en sammanknytning av materialet och med åtföljande slutsatser och 

framtida forskningsförslag. 
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2. 3:12-reglerna  
  

 
Ett viktigt inslag vid beskattning av andelsägare i fåmansföretag utgör de så kallade 3:12- 

reglerna. Ifrågavarande regler som också kallas för stoppregler syftar till att förhindra vissa 

transaktioner mellan fåmansföretag och dess ägare. Principiell utgångspunkt för 3:12-

reglerna är att den skatteskyldige som äger andelar och arbetar i ett fåmansföretag i största 

möjliga utsträckning ska få likartad skattebelastning för samma arbetsprestation eller 

kapitalinvesteringar som en löntagare med kapitalinvestering i ett börsnoterad bolag.17  

Reglerna omfattar beskattning av både aktiva och passiva delägare i ett fåmansföretag. Syftet 

bakom tillkomsten av 3:12-reglerna är att hindra omvandling av arbetsinkomster till lägre 

beskattade kapitalinkomst. De ifrågavarande 3:12-reglerna är ett regelkomplex som syftar till 

att särskilja inkomster hänförliga till respektive inkomstslagar.  

I de fall utomståenderegeln är tillämplig, medför detta att 3:12-reglerna inte ska tillämpas, 

samt att kapitalvinst och utdelning beskattas i inkomstslagen kapital. Utomståenderegeln är 

en undantagsregel från 3:12-reglerna och därav är det av stor vikt för läsaren att förstå syftet 

bakom 3:12-reglerna innan själva utomståenderegeln behandlas. Av denna anledning 

kommer jag att inleda detta kapitel med att presentera bakgrund till de ifrågavarande 

reglerna med fokus på fåmansföretagsdefinition, närståendekrets samt kvalifikationskrav.  

 
  
  
2.1 Historisk överblick över 3:12-reglerna  
  
I ett fåmansföretag är det ägaren själv som bestämmer över om hen ska ta ut företagets 

överskott i form av lön, kapitalvinst eller utdelning.18 Särskilda fåmansföretagsregler om 

kapitalvinst och utdelning infördes därför på 1970-talet i syfte att förhindra att vinsten i 

fåmansföretag överförs till ägarna på olika formellt lagliga sätt.21 Samtidigt infördes särskilda 

regler (de så kallade stoppregler) för att hindra andra transaktioner med det egna bolaget 

såsom inköp av näringsfrämmande egendom. De vanligt förekommande transaktionerna 

mellan fåmansföretaget och dess ägare var inköp av egendom till över- eller underpris, samt 

andra transaktioner utan att det var motiverat med hänsyn till den bedrivna verksamheten. Då 

det rent praktiskt ansågs föreligga ett tvåpartsförhållande, var det även möjligt för 

 
17 Tjernberg, M., Fåmansföretag & Beskattning. s. 85  
18 Sandström, Kj., m.fl., Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering, s. 12  
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fåmansföretagaren att uppnå skatteförmåner genom att dela upp företagets inkomst på flera 

familjemedlemmar eller belasta bolagets resultat med privata levnadskostnader.19 Behovet av 

särskilda regler för aktiebolag där ett verkligt tvåpartsförhållande saknades var av denna 

anledning uppenbart.  

 

Dessa nya regler ansågs senare vara tillväxthämmande och många fåmansföretagare anförde 

att de genom det särskilda regelverket uppfattade sig som misstänkliggjorda vilket ledde till 

fortsatt kritik av reglerna under 1990-talet.20 Utredningen utmynnade i ett förslag som 

godtogs, och de flesta av reglerna avskaffades från och med inkomståret 2000.21  

 

Före den stora skattereformen i början av 1990 beskattades fysiska personers samlade 

inkomster efter en gemensam progressiv skatteskala, där samma skattesats gällde både arbets- 

och kapitalinkomster.22 På grund den höga bolagsskatten var det mer lönsamt att ta ut vinster i 

form av lön istället för utdelning.23  

 

 I och med 1990 års skattereform blev det ett omvänt beteende genom att kapitalinkomster och 

arbetsinkomster kom att beskattas separat. Efter införandet av det duala skattesystemet med 

30 procents skatt på kapitalinkomster och en progressiv beskattning av löneuttag, samt med en 

skattesats uppemot 55 procent fanns det risk att vinstmedel i företaget skulle tas ut som 

kapitalvinst. För att förhindra utnyttjande av de skattemässiga skillnader som kan leda till 

otillbörliga skatteförmåner infördes därav de så kallade 3:12-reglerna.24  Enligt 3:12-reglerna 

beskattas normalavkastning av i fåmansföretag investerade kapital i inkomstslagen kapital, 

och utdelning eller kapitalvinst som överstiger det nämnda beloppet beskattas i inkomstslagen 

tjänst med progressiv skattesats.25   

 

För närvarande finns reglerna huvudsakligen i 56-57 kap. IL med viktiga definitioner och 

hänvisningar. Efter flera skattesänkningar under de senaste årtiondena har både utgångsläget 

för detta regelverk som skatteutfallet förändrats. De påtagliga skillnaderna i det slutliga 

 
19 Prop. 1975/76:79 s. 38 f.  
20 SOU 1998:116 s.40 f. 
21 Ibid. s. 41 
22 Sandström, Kj., Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering s. 18.  
23 Ibid. s. 19 f. 
24 Prop. 1989/90:110 s. 596 f.  
25 Tjernberg, M., Fåmansföretag & beskattning, s. 17 f.; Prop. 1989/90:110 s. 467 f.  
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skatteutfallet medför dock att det fortfarande är mycket fördelaktigt att ta utdelning i stället 

för löneuttag.   

  
2. 2 Fåmansföretagsdefinition  
Den centrala skatterättsliga definitionen av fåmansföretag i 56 kap.  2 § IL ger två alternativen 

som ligger till grund för bedömning huruvida aktiebolag eller ekonomiska föreningar utgör 

fåmansföretag. Utöver dessa två finns det en utvidgad fåmansföretagsdefinition i 57 kap. 3 § 

IL som fångar upp olika tänkbara konstellationer av företag.   

Av 56 kap. 2 § 1 p. IL framgår följande: ”Med fåmansföretag avses aktiebolag eller 

ekonomiska föreningar där   

1. fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna 

för samtliga andelar i företaget…”  

Som delägare avses enligt 56 kap. 6 § IL fysiska personer och deras närstående som äger eller 

på liknande sätt innehar andelar i ett företag. Delägardefinition gäller därtill generellt för hela 

inkomstslagen.26 Vid bedömning av om ett företag utgör fåmansbolag eller 

fåmanshandelsbolag ska delägarens närståendekrets betraktas som en enda delägare enligt 56 

kap. 5 § IL.  Enligt subsidiärdefinition i 56 kap. 2 § 2 p. IL föreligger fåmansföretag även om 

det finns fler än fyra delägare i fall då verksamheten är uppdelad i oberoende 

verksamhetsgrenar där en fysisk person genom avtal eller på jämförbart sätt har bestämmande 

inflytande över verksamhetsgrenen och kan självständig förfoga över resultatet.27   

  

Utöver huvuddefinition och subsidiärdefinition finns i 57 kap. 3 § IL en utvidgad definition av 

fåmansföretag. Eftersom utomståenderegeln är en undantagsregel från beskattningsregler som 

annars träffar kvalificerade andelar i fåmansföretag är det av stor vikt att behandla innebörden 

av den så kallade utvidgade definitionen av fåmansföretag.  

  

Den utvidgade definitionen omfattar företag som drivs av flera delägare tillsammans, 

exempelvis kan det vara fråga om konsultverksamhet där fler än fyra oberoende konsulter slår 

sig samman och ägande är alltför split för att företag ska kunna anses som ett fåmansföretag 

enligt den vanliga definitionen. Delägare som är verksamma i företaget i betydande 

 
26 Prop. 1999/2000:15 s. 49.  
27 Tiveus, U., Tretolv Skatt på kvalificerade andelar, s. 16.; Tjernberg, M., Fåmansföretag & Beskattning, s. 25; 
Urban, R., Bertil, B., Katarina, B., Beskattning av ägare till Fåmansföretag. Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt En 
lärobok i skatterätten, del 2, 17-e uppl. s. 425 f.  
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omfattning betraktas som en enda person.28 De samlade vinstmedel i ett sådant företag utgör 

till stor del ersättning för arbetsprestation vilket enligt motiven bakom reglerna ska hänföras 

till inkomstslagen tjänst. Den utvidgade definitionen av fåmansföretag omfattar även delägare 

och närstående som är verksamma i betydande omfattning i ett företag som direkt eller 

indirekt, helt eller delvis äger det företag som prövningen avser.29 Därutöver omfattar 57 kap. 

3 § 2 st. 3 p. IL även delägare och närstående som är verksamma i betydande omfattning i ett 

annat fåmanshandelsbolag eller fåmansföretag som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs 

av ett företag som anses i andra punkten.  

  

2.4 Utländska motsvarigheter till svenskt AB och närståendekrets  

Reglering beträffande utländska företeelser som det uttrycks i lagtexten var motiverad 

eftersom fåmansföretag kunde fritt ägas via utländska företag utan att dessa företag träffar 

likformig beskattning som svenska motsvarigheter. Sedan lagändring år 1999 omfattar 

reglerna även med aktiebolag eller ekonomiska föreningar jämförliga utländska juridiska 

personer, vilket framgår av 2 kap. 2 § IL.30 Ett svenskt bolag som ägs via ett fåtal utländska 

eller svenska fysiska personer betraktas därav som fåmansföretag.31 Att ägarkretsen inte 

behöver vara svensk har även bekräftats av HFD i ett ganska nytt avgörande.32  Motivet 

bakom ovannämnd lagändring var att begränsa kringgående av regelverket i fråga, genom 

olika konstellationer som inte är affärsmässigt motiverade. Detta är av påtaglig betydelse för 

definition av begreppet fåmansföretag och i synnerhet för tillämpning av utomståenderegeln.  

  
För att förhindra kringgående av fåmansföretagsreglerna har lagstiftningen konstruerats på så 

sätt att skatteeffekten inträder även då transaktioner har företagits med närstående eller om 

någon av dessa närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag. Som 

närstående räknas enligt 2 kap. 22 § IL föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller 

avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling, samt dödsbo som den 

skatteskyldige eller någon till honom närstående är delägare i. Med makar jämställs även 

sammanboende som tidigare har varit gifta eller som har gemensamma barn. Övriga 

 
28 Andersson, M, Salder, A., Tiveus, U, Inkomstskattelagen, en kommentar., del II, uppl. 20:1, s.1777 
 33 Prop. 1989/90:110 s. 48.  
29 Ibid. s. 49  
30 Inkomstskattelagen (1999:1229) 2 kap. 2§  
31 Tjernberg, M., 2018, Fåmansföretag & beskattning, s. 28 f.  
32 HFD 2017 ref. 1  
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samamboende omfattas dock inte av närståendekretsen.33 Alla de som tillhör en 

närståendekrets räknas således som en person och en prövning sker med start från den äldsta 

och till honom hörande närståendekrets och så vidare.34  

Med barn jämställs, förutom ägna barn, även fosterbarn och styvbarn. I lagtexten nämns barn 

som avkomling vilket innebär att det inte finns någon gräns vid barnbarn, därav bör 

nedstigande led inkluderas.35   

  

2.4.1 Beskattning av delägare  

När utdelning eller kapitalvinst uppstår sker beskattning med proportionell skattesats i 

inkomstslagen kapital som för närvarande är på 30 procent. Beskattningen sker med vissa 

undantag enligt kvoteringsregler som medför att till beskattning tas upp viss del av den 

sammanlagda vinsten. Dessa regler gäller för t.ex. övriga onoterade andelar enligt 42 kap. 15 

a § IL, där endast 5/6-delar tas upp till beskattning, vilket medför en skatt på 25 procent.36 På 

kapitalinkomster som hänförs till ett fåmansföretag där andelar är kvalificerade, tillämpas 

beskattningsregler som återfinns i 57 kap. IL. Detta innebär att kapitalvinst och utdelning 

motsvarande kapitalavkastning beskattas i inkomstslagen kapital. Utgångspunkten med 

reglerna i 57 kap. IL är att belopp som utgör skälig avkastning för investerat kapital, vilket 

kallas för gränsbelopp, beskattas med proportionell skattesats. Gränsbeloppet är en del av 

vinst som beskattas i inkomstslagen kapital. Vinstandel överstigande gränsbeloppet beskattas 

hos mottagaren i inkomstslagen tjänst upp till viss nivå enligt 57 kap. 20-21 §§ IL med 

progressiv skatteskala.37  

Av 57 kap. 10 § IL framgår att: Gränsbelopp beräknas för kvalificerade andelar och är 

summan av  

1. årets gränsbelopp, och  

2. sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter…”  

Skulle utdelningen år ett vara lägre än gränsbeloppet eller väljer ägaren att inte ta ut någon 

utdelning alls, sparas det outnyttjade utdelningsutrymmet till nästkommande år och det blir en 

del av kommande års utdelning enligt 57 kap. 13 § IL.  Beräkning av årets gränsbelopp sker 

 
33 Tjernberg, M., Fåmansföretag & beskattning s. 32   
34 Ibid. s. 148 
35 Tjernberg, M., 2018, Fåmansföretag & Beskattning, s. 39  
36 Rydin, U., Bertels, K., Båvall, B., 2016, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s 26 f.  
37 Tjernberg, M., 2018, Fåmansföretag & beskattning s. 73 
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enligt reglerna i 57 kap. 11 § IL, där uträkning av gränsbeloppet sker enligt schablonregeln 

eller huvudregeln. Schablonregeln är mest passande för mindre företag och ger rätt till 

utdelning på vinst upp till 2,75 IBB, med skattesats på 20 procent oberoende av löneuttag.   

Huvudregeln är ett alternativ som passar bäst för företag med höga lönekostnader, vilket anses 

vara en slags kompensation till företagare för risktagande som en anställning innebär.38 Den 

huvudsakliga skillnaden vid tillämpning av huvudregeln är att det så kallade lönebaserade 

utrymmet får tas med vid beräkning av gränsbelopp.  Regeln får tillämpas bara om 

aktieägaren eller närstående har året innan beskattningsåret fått kontant ersättning från företag 

som överstiger viss gräns enligt 57 kap. 19 § IL. 

  

2.4.2 Kvalificerade andelar  

Särreglerna för beskattning av kapitalvinst och utdelning av andelar i ett fåmansföretag gäller 

endast kvalificerade andelar, därav är det av avgörande betydelse för tillämpning av 

utomståenderegeln om andelar är kvalificerade eller inte.39 En andel anses vara kvalificerad 

om den skattskyldige eller närstående till honom har varit verksam i betydande omfattning i 

företaget eller i ett annat fåmansföretag, eller i fåmansägda handelsbolag i vilket det 

förstnämnda företaget direkt eller indirekt äger andelar.40 Beskattningsår och fem år närmast 

föregående beskattningsår ska beaktas vid beräkning, vilket innebär att reglerna gäller fem år 

efter att företaget har upphört vara fåmansföretag.  

 

En person ska alltid anses vara verksam i betydande omfattning om den skattskyldiges 

arbetsinsatser har påtaglig betydelse för vinstgenerering i ett bolag.41 Till denna grupp hör i 

fråga om större bolag, förutom företagsledare och andra befattningshavare, även arbetsledare. 

I mindre företag kan till och med anställda räknas till samma kategori.42 Delägare som endast 

är styrelsemedlemmar med sedvanliga styrelseuppdrag anses däremot inte vara verksamma i 

betydande omfattning. En sådan andelskvalifikation är därav förenlig med den grundläggande 

tanken bakom 3:12-reglerna, och utomståenderegeln i synnerhet.  

  

 
38 Sandström, Kj., Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering, s.110.ff  
39 Prop. 1995/96:109 s. 66 ff.  
40 Tjernberg. M., 2018, Fåmansföretag & beskattning, s. 55.  
41 Prop. 1989790:110 s. 703  
42 Tjernberg, M., 2018, Fåmansföretag & Beskattning, s. 100  
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2.5 Kapitelsammanfattning  
Syftet med detta kapitel var att redogöra för 3:12-reglerna och deras bakgrund. En 

grundläggande tanke bakom införandet av fåmansföretagsreglerna var att förhindra 

omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster och därmed skapa ett neutralt 

skattesystem.  

 

För att 3:12-reglerna som numera återfinns i 56–57 kap.  IL ska kunna aktualiseras krävs i 

första hand att företaget i fråga är ett fåmansföretag enligt de i ovannämnda kapitlen 

uppräknade kriterierna. Enligt 56 kap. 2 § IL anses som fåmansföretag aktiebolag eller 

ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar motsvarande mer än 50 

procent av rösterna och har rätt till utdelning, samt företag där verksamheten är uppdelad i 

oberoende av varandra verksamhetsgrenar och där en fysisk person har bestämmanderätt över 

sådan verksamhet och kan förfoga över resultatet. Enligt utvidgad fåmansföretagsdefinition i 

57 kap. 3 § IL anses flera delägare som en enda delägare om de har varit verksamma i ett 

fåmansföretag eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt ägt fåmansföretag 

under beskattningsåret och fem år dessförinnan.43  

 

 När det gäller att avgöra om ett företag räknas som fåmansföretag beaktas både ägande via 

utländska bolag och andelsägarens närståendekrets. Indirekt ägda andelar via utländska eller 

inhemska företag betraktas såsom direktägda, samt närstående till den skattskyldige räknas 

som en enda person.44  

 

Därutöver är det bara andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § IL som beskattas enligt 

de särskilda beskattningsreglerna i 57 kap. IL. Detta innebär att vinstmedel upp till 

gränsbeloppet som anses motsvara avkastning på det investerade kapitalet beskattas i 

inkomstslagen kapital medan resterande del anses utgöra ersättning för arbetsprestation och 

beskattas i inkomstslagen tjänst med progressiv beskattning.51  

Trots att andelar är att betrakta som kvalificerade och företaget är ett fåmansföretag kan 

undantag från 3:12-reglerna göras om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig. Vad 

som krävs för att utomståenderegeln ska kunna tillämpas och vilka skattemässiga effekter 

detta medför kommer att redogöras i nästkommande kapitel.  

 
43 Prop. 1989/90:110 s. 467 f; Tjernberg, M., Fåmansföretag & beskattning, s. 13 f.  
44 Tiveus, U., Tretolv Skatt på kvalificerade andelar, s. 16 f. 
 51 Prop. 1989/90:110 s. 469 ff.  
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3.  Utomståenderegeln  
Utomståenderegeln fungerar som ett undantag från 3:12-reglerna där ägare av ett 

fåmansföretag under vissa omständigheter befrias från beskattningsreglerna i 57 kap. IL. 

Istället beskattas fåmansföretagare enligt 42 kap. 15 a § IL med 25 procents skattesats.  

För förståelse av syftet bakom utomståenderegeln kommer detta kapitel att inledas med en 

kort redogörelse för regelns bakgrund och skattelagstiftningens förändring sedan 

utomståenderegeln infördes. Därefter redogörs för under vilka premisser utomståenderegeln 

är tillämplig och vilka skattemässiga effekter detta medför. De allmänt hållna termer som 

”ägande i betydande omfattning” och ”utomstående ägande” har påtaglig betydelse för 

förståelsen av utomståenderegeln, vilket kommer att behandlas mer ingående. Därefter 

kommer analysen av relevant rättspraxis och rättsutveckling att presenteras med fokus på 

ovannämnda begrepp.  
 

  

3.1 Rättsutveckling sedan utomståenderegeln infördes   

Av 57 kap. 5 § 1 st. IL framgår att:  

 Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt 

eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns 

särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem 

föregående beskattningsåren beaktas.   

Vad som menas med utomstående ägande preciseras i 57 kap. 5 § 2 st. IL där det i punktform 

uppräknas vilka som lagstiftaren anser som utomstående. Enligt de ursprungliga motiven är 

risken för omvandling av arbetsinkomster lägre när utomstående äger mint 30 procent av 

företaget eftersom en lika stor del av utdelning tillfaller i sådana fall utomstående ägare.45 

Skatte- och avgiftsbelastning som gällde när lagregeln infördes har förändrats successivt de 

senaste årtionden, vilket påverkar skatteutfallet.46 Detta har dock inte lett till ändring i 

utomståenderegelns lydelse och det kan inte antas att dess tolkning och funktion har förändrats 

på något sätt. Eftersom gränsen för det kapitalbeskattade utrymmet höjdes genom lagändring i 

början av år 2006 kan det antas att procentgräns på 30 procent, snarare beräknad med 

utgångspunkt från skattesats som gällde fram till lagändring. Skattesatesänkning från 30 

 
45 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., T-S-Almendal, T., Persson Österman, R., Inkomstskatt– en lärobok i 
skatterätt, s. 11 ff.  
46 Tjernberg, M., Fåmansföretag & beskattning, s.19 f.  
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procent till ca 20 procent och sänkt bolagsskatt medför dock att beräkningsunderlag för den 

angivna gränsen inte är densamma som vid lagregelns införande.47   Domstolar förväntas i 

detta sammanhang göra övervägning mellan lagbestämmelsens förutsebarhet å ena sidan och 

ändamålsenlig tolkning å andra sidan. Övervägning sker med andra ord mellan 

förutsebarhetsprincipen och legalitetsprincipen, där båda dessa termer har principiell betydelse 

sett ur skatterättsligt perspektiv. Det sagda bör även ses i ljuset av ständigt förändrande 

skattelagstiftning vilket tillför ytterligare komplexitet. Tabellen nedan illustrerar tydligt under 

hur stor utomståendeandel som neutralitet i nettobehållning uppkommer.  

  
Sammanställning av nettobehållning från uttag i form av lön respektive utdelning.  
Uttag av lön (år 2021)  Uttag genom utdelning (år 2021)  

Löneuttag                                                 100  Vinst i AB                                               100  

Soc. avg. (ca 33%)                                -25%  Skatt i AB (20,6%)                             -20,6%  

Lön                                                             75  Utdelning                                                79,4  

  Till utomstående (40% x 79,4)               31,7  

  Kvarstår                                                   47.6  

Skatt ca 52%, ca                                 - 35,36  Skatt (25%)                                            -11,9 

Nettobehållning ca                                   36  Nettobehållning ca                                   36  

  

3.2 Utomstående ägande  

Utomståenderegeln infördes samtidigt som 3:12-reglerna vilket blev en betydelsefull 

undantagsregel från de ordinära reglerna. Risken för inkomstomvandling ansåg lagstiftaren 

vara obetydligt då utomstående till minst 30 procent ägde andelar i företaget och hade rätt till 

utdelning. I lagtexten utrycks att ett företag ska anses vara ägt av utomstående utom till den 

del den ägs av en fysisk person som äger kvalificerade andelar direkt eller indirekt i företaget, 

eller äger andelar i annat fåmansföretag. Lagtextformulering utesluter således möjligheten att 

kringgå bestämmelsen genom ägande via anda företagsformer.  

 

 Reglerna omfattar även närstående som direkt eller indirekt äger andelar i ett fåmansföretag. 

Resonemanget byggs därav på förekomst av kvalificerade andelar.48 Tidigare var lagregeln 

 
47 Tjernberg, M., Fåmansföretag och beskattning, 2019, s. 99  
48 Tjernberg, M., Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas, Skattenytt 2018, s. 207 f. 
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inte tillämplig på indirekt ägda andelar, men efter ett uppmärksammat rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen49 ändrades lagtexten och omfattar numera även indirekt ägda andelar. 

Ägare med kvalificerade andelar kunde genom förvärv av andelar i ett annat företag som 

också ägs av dem aktualisera utomstående ägande och därmed komma åt otillbörliga 

skatteförmåner. Numera omfattas indirekt ägda andelar och utländska motsvarigheter till 

svenska aktiebolag av regeln, vilket är förenligt med bestämmelsens ändamål.  

  

3.3 Ägande och verksamhet i betydande omfattning  
Begreppet verksam i betydande omfattning förekommer i 56–57 kap. IL utan närmare 

precisering av innebörden. Vägledning bör därmed hämtas i de förarbetena som ligger till 

grund för lagregeln. Beträffande andelsägares eller närståendes insatts i företag, uttalas i 

förarbetena att som verksam i betydande omfattning anses en person om hans arbetsinsatser 

har påtagligt betydelse för vinstgenerering.50 Till denna grupp hör enligt förarbetena förutom 

företagsledare och befattningsmän även anställda om det handlar om mindre företag. Det 

behöver inte vara heltidsarbete, utan arbetsinsatsen ska ses i relation till bolagets omfattning 

samt till omständigheterna i övrigt. Vid bedömning beaktas om det finns möjlighet att genom 

bolagsavtal eller på annat liknande sätt tillgodoräkna sina aktier en individuell andel av 

löpande eller sparade årsvinst.51  

 

Gränsen för ägande i betydande omfattning preciserades i HFD 2009 ref. 53 med hänvisning 

till förarbeten, där 30 procent anges som en minimigräns.52 I ovannämnda rättsfall ägdes 

aktierna till lika delar av tre personer som var verksamma i betydande omfattning. En av 

delägarna bedrev byggnadsrörelse via ett byggbolag, vilket medförde att andelar ansågs som 

lagertillgångar enligt bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL. Högsta förvaltningsdomstolen 

konstaterade att aktier som utgör lagertillgångar inte omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL 

och är därför inte kvalificerade. Domstolen hänvisade till uttalandet i förarbetena där som 

särskilda skäl anges bland annat korsvisa ägande eller avtal om framtida förvärv.53 HFD 

anförde att bestämmelser om vilka delägare som är utomstående grundas på bedömning av om 

delägarnas andelar är kvalificerade enligt 57 kan. 5 § IL och inte på verksamhetskravet enligt 

 
49 RÅ 1999 ref. 62 
50 Prop.1989/90:110 s. 703 
51 Ibid. s. 704 
52 Prop. 1989/90:110 s. 468  
53 Ibid. s. 704  
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57 kap. 4 § IL. Därav ansåg HFD att andelar inte var kvalificerade och att särskilda skäl inte 

förelåg.54  

  
  

3.4 Utdelningsrätt och andelsinnehav  

I HFD 2018 not. 24 var frågan om 10 procentigt innehav av preferensaktier var tillräckligt för 

att utomståenderegeln skulle bli tillämplig. Ägare som var verksamma i betydande omfattning 

ägde drygt 90 procent av aktier vilka var stamaktier. Preferensaktieägarna som inte var 

verksamma i bolaget hade erhållit mer än 30 procent av utdelade vinsten sedan företaget 

bildades. Dessa preferensaktier som ägdes av utomstående gav även förtur till utdelning i 

form av ett fast belopp per aktie.  HFD hänvisade i sin bedömning till lagtextens ordalydelse i 

57 kap. 5 § IL var det framgår att det är andelsinnehav i betydande omfattning som är det 

grundläggande villkoret. Enligt HFD saknar det betydelse vid sådant förhållande att 

utomstående har uppburit mer än 30 procent av det utdelade beloppet. Ett sådant 

andelsinnehav ansågs inte vara tillräckligt för att betrakta som betydande. HFD fasställe 

Skatterättsnämndens beslut och avslog överklagande.  

 

Två justitieråd från HFD som anförde särskilt yttrande hänvisade till uttalande i förarbetena 

som talat mot regelns tillämpning som exempelvis innehav av aktieslag med differentierade 

rätt till utdelning eller successiva utförsäljningar. Ledamöterna ställde sig kritiska till SRN:s 

ställningstagande som ansåg att tillämpning av utomståenderegeln var möjligt om 

utomstående fått och under överskådlig framtid kan antas få mer än 30 procent av den 

beslutade utdelningen. Ledamöter menade att SRN:s ställningstagande kan uppfattas så som 

utomståenderegeln var tillämplig om utomstående ägande över 30 procent förelåg trots 

aktieslag med olika utdelningsrätt. Ledamöterna jämförde utdelning av i rättsfallet aktuella 

preferensaktier med obligationer som löper med fast ränta. Enligt ledamöterna hindrade inte 

utomstående ägande av obligationer med fast ränta inkomstomvandling precis som det inte 

gör förfarande med förevarande preferensaktier. Enligt ledamöternas mening förelåg särskilda 

skäl som talar mot tillämpning av utomståenderegeln.   

 

Enligt min uppfattning ligger tolkning av lagregeln i linje med utomståenderegelns syfte. Om 

den skattskyldige visar att fördelar med utdelning jämfört med löneuttag inte föreligger anses 

 
54 Rydin, U., Båvall, B., Bartels, K., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 27 ff 
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den skattskyldige ha uppfyllt beviskravet. Därför anser jag att HFD:s bedömning är förenlig 

med bestämmelsens syfte även om det av förståeliga skäl kan uppfattas som strikt.  

3.5 Direkt och indirekt ägande  
För tillämpning av utomståenderegeln krävs enligt lagtextens ordalydelse utomstående ägande 

i betydande omfattning. Indirekt ägande möjliggör däremot stora variationer av andelsinnehav 

och vad lagstiftaren därmed har menat med begreppet utomstående ägande och hur rättsregeln 

har tolkats av HFD är av avgörande betydelse.  

 

I RÅ 2007 not. 1 prövades en situation där utomstående ägande förelåg i ett indirekt ägt 

företag där den skattskyldiga var verksam i betydande omfattning. Den skattskyldige ägde via 

bolagen Y1-Y3 aktier i det rörelsedrivande X AB, där hen var verksam.  X AB ägdes även av 

utomstående B till 30 procent. HFD konstaterade att verksamhet i X AB inte hindrar 

tillämpning av utomståenderegeln på andelar i ägarbolag så länge utomstående ägande 

föreligger i betydande omfattning i X AB.   

  

                                A                                                          B  

                               
                                    100%  
  

                            Y1-Y3                                      30%  
                                 70%                      
                                                        X AB (A är verksam i X AB)  
  

I RÅ 2004 ref. 124 prövades om utomståenderegeln var tillämplig då utomstående ägande inte 

förelåg just i det företaget där den skattskyldige var verksam. A ägde tillsammans med en 

annan fysisk person, B, hälften var aktier i X AB. Varken A eller B var verksamma i X AB, 

men A var däremot verksam i av X AB:s helägda dotterbolag Y AB. Verksamheten i 

ägarbolaget bestod uteslutande av förvaltning av vinstmedel från den verksamhetsdrivande Y 

AB. B var inte verksam i någon av de nämnda bolagen, men bedrev konsultverksamhet som 

inte var likartad med verksamheten i ovannämnda bolag. Frågan i fallet var dels om 

utomståenderegeln var tillämplig på A:s andelar i X AB och dels om B kunde ses som 

utomstående ägare i X AB, samtidigt som han var aktiv i fåmansföretaget som bedrev 

konsultverksamhet.   

 



  23  

  

  

  
                                           A                                                             B  
  
                                                  50%                                      50%                                                 

X AB  

  

                                                               100%  
Y AB (A är verksam i Y AB)  

  

I likhet med Skatterättsnämnden konstaterade HFD att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL var 

tillämplig inte bara på andelar i företaget där den skattskyldige varit verksam, utan omfattar 

fall där utomstående ägande avser moderföretag och en verksam ägare i dotterföretag.55 Enligt 

HFD spelar det mindre roll om utomstående ägande föreligger i företag där den skattskyldiga 

varit verksam i betydande omfattning.56  

 

Sett ur både lagstiftningens syfte och lagtextens ordalydelse är tolkning av regeln materiellt 

korrekt vilket även får stöd i doktrin.57 Domslutet anser jag därför vara förutsebart och det 

vållar inte några tolkningssvårigheter.   

3.7 Bör gränsen för ägande i betydande omfattning ändras?   
Sedan genomföranden av skattereformen har skattesatser onekligen ändrats under årtionden, 

men innebörden av termen ägande i betydande omfattning består på samma nivå som har 

angivits i förarbetena.58 Frågan är då om det är en ambulatorisk eller statisk tolkning av 

begreppet ägande betydande omfattning som är lämpligast att tillämpa. Syftet med 

utomståenderegeln är att motverka inkomstomvandling och hindra att otillbörliga 

skatteförmåner utvinns. HFD har valt att tillämpa en statisk tolkningsmetod av begreppet 

ägande i betydande omfattning. I praxis har särskild stor vikt fästs vid den 30-procentiga 

gränsen i förarbetena, där ägandeandel har legat i fokus snarare än nettobehållningen, se 

exempelvis RÅ 2009 ref. 53, RÅ 2007 not. 2, HFD 2012 not. 52.  

 
55 Tjernberg, M., Fåmansföretag och beskattning, s. 25 ff.; Prop. 1989/90:110, s. 703 f.  
56 Lodin, S-O., m.fl. Inkomstskatt–en lärobok i skatterätt, s. 23   
57 Rydin, U., m.fl., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 73 f.  
58 Tjernberg, M, Fåmansföretag och beskattning, s. 15 f. 



  24  

 

Enligt min uppfattning har lagstiftaren medvetet valt att inte ange fast procentgräns i lagen då 

denne önskar flexibilitet. Det är mindre troligt att lagstiftaren vid införandet av regeln inte 

förutsåg att skattesatserna kan tänkas ändras åt båda håll med tiden. Lagstiftarens primära 

syfte med bestämmelsen enligt min uppfattning är att upprätthålla neutralitet mellan 

inkomstslagen kapital och tjänst, med fokus på nettobehållningen.   

 

Å ena sidan är det ostridigt att fast procentgräns ökar förutsebarheten vid tillämpning av 

utomståenderegeln. Å andra sidan medför en procentgräns en så kallad tröskeleffekt för 

företag med utomstående ägande som understiger gränsen för ägande i betydande omfattning. 

Den verksamma ägaren kan som följd tvingas lämna ifrån en fjärdedel av vinst och dessutom 

beskattas i inkomstslagen tjänst. Enligt min uppfattning finns det ingen anledning till att hålla 

fast vid den för mer än 30 år sedan angivna gränsen för ägande i betydande omfattning utan 

att särskild skäl som talar för det föreligger. Jag kommer i kapitel fyra och fem presentera mer 

utförligt tolkning av begreppet särskilda skäl i olika sammanhang.  

   
3.8 Kapitelsammanfattning  
Syftet med utomståenderegeln är att fåmansföretag med minst 30 procents utomstående 

ägande befrias från de särskilda beskattningsreglerna. Enligt HFD krävs det utöver ägande i 

betydande omfattning att den skattskyldige har rätt till utdelning som motsvarar dessa andelar. 

Den skattskyldige har bevisbördan för att utomstående ägande i betydande omfattning 

föreligger, vilket framgår av förarbetena till den ifrågavarande bestämmelsen.59  

HFD gör ingen skillnad på indirekt eller direkt ägande. Den skattskyldige får inte heller ha 

varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag. Enligt HFD kan den 

skattskyldige anses vara verksam i betydande omfattning om hans arbetsinsatser eller av till 

honom närståendes arbetsinsatser har påtaglig betydelse för vinsgenerering.  

 

Om det i ett fåmansföretag där en utomstående äger andelar i betydande omfattning är mer 

förmånligt att ta ut utdelning i stället för lön uppfyller inte bestämmelsen sitt syfte tillfullo. 

För att en viss neutralitet ska kunna upprätthållas med hjälp av utomståenderegeln anser jag 

att gränsen för ägande i betydande omfattning borde höjas. I tabellen ovan visas skillnaden på 

nettobehållning vid utomstående ägande på 30 procent. Det kan konstateras att neutralitet, 

 
59 Prop. 1989/90:110, s. 704 f.  
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som det har åsyftats med bestämmelsen, kan uppnås vid gränsen för utomstående ägande på 

över 40 procent.   

 

Utöver äganderekvisit är det av påtaglig betydelse för att upprätthålla det primära syftet med 

utomståenderegeln att även beakta förhållandena under beskattningsåret och fem år 

dessförinnan (den så kallade karenstiden). Enligt förarbetena åsyftar bestämmelsen att hindra 

successiva utförsäljningar som leder till otillbörliga skatteförmåner, vilket har betydelse för 

ändamålsenlig tillämpning av utomståenderegeln.60 Härvidlag kommer analys av relevant 

rättspraxis och doktrin presenteras i det nästkommande kapitlet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
60 Ibid s. 468 ff 
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4. Karensregeln  
 

Den så kallade karenstiden syftar till att hindra kringgående av 3:12-reglerna genom att 

samlade arbetsinkomster sparas i ett fåmansföretag för att i efterhand säljas eller delas ut när 

arbetsinsatserna i bolaget har upphört. En förutsättning för tillämpning av 3:12-reglerna är 

att inkomsterna i företaget utgör en blandning av arbets- och kapitalinkomster.61 Utan denna 

regel skulle det vara möjligt för den skattskyldige att ta ut sparade vinstmedel omedelbart 

efter verksamhetens upphörande, vilket skulle leda till otillbörliga skatteförmåner.  

Enligt lagtextens ordalydelse är beaktande av karenstid en förutsättning för 

utomståenderegelns tillämpning. Eftersom det i lagtexten formuleras vagt att förhållande 

under beskattningsår och fem år dessförinnan ”beaktas”, är det av intresse att undersöka hur 

karensregeln har behandlats i praxis. Därav syftar detta kapitel till att redogöra för hur 

HFD:s tolkning av karenstid stämmer överens med det ursprungliga syftet med regeln som 

uttrycks i förarbetena. I följande avsnitt kommer därav rättsfall där aktuell fråga har 

behandlats av högsta instansen att presenteras med avslutande kommentarer.  

 
 
 4.1 Behov av karensregeln  
Vid bedömning av huruvida utomstående regeln är tillämplig ska enligt 57 kap. 5 § IL 

förhållandet under beskattningsår och de fem föregående beskattningsåren beaktas – denna 

tidsperiod kallas för karenstid. Beträffande behovet av karensregeln uttalades i förarbetena att 

det inte räcker att bara ta hänsyn till ägar- eller verksamhetsförhållandet i nära anslutning till 

försäljnings- eller utdelningstillfällen. Karenstiden föreslogs därför gälla även förfluten tid 

såväl i fråga om närståendes verksamhet i företaget, som företagets karaktär av 

fåmansföretag.62 Kringgåendet kunde enligt uttalande i förarbetena ske genom att flytta de 

upparbetade arbetsinkomster mellan olika företag som därefter sparas i det vilande företaget.63  

Omständigheter som skulle kunna medföra att de särskilda reglerna tillämpas trots att 

utomstående ägande är över 30 procent är exempelvis successiva utförsäljningar eller 

förekomst av aktier med olika utdelningsrätt som kan leda till oavsedda skatteförmåner.64 Att 

utomstående ägande ska ha bestått under hela femårsperioden har i praxis ställts som ett 

närmast absolut krav om inte företagets verksamhet varat under kortare tid. Trots att sådan 

 
61 Rydin m.fl. 2016, s. 73.; Tiveus, U, 2018, s. 85 f.  
62 Prop. 1989/90:110 s. 468 
63 Ibid s. 704 ff 
64 Ibid s. 464 
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strikt tolkning av karensregeln kan tyckas gå längre än vad som åsyftas med bestämmelsen, 

kan avsaknaden av karensregeln öppna upp möjligheter för skentransaktioner där otillbörliga 

skatteförmåner lätt kan utvinnas. Tvistefrågan är därav inte själva behovet av bestämmelsen, 

utan hur strikt karenstiden bör upprätthållas.  

 

4.1 Förkortning av karenstiden från 10 till 5 år  
 
Enligt 3:12-reglerna som infördes i början av 1990-talet ska en aktiv ägare i ett fåmansföretag 

drabbas av den hårdare beskattning av aktievinster och utdelning utöver en normalvinst 

ytterligare 10 år efter det att ägaren upphört att vara aktiv eller bolaget upphört att vara 

fåmansföretag.65 

 Företagsskatteutredningen (Fi 1992:11) fick år 1995 genom tilläggsdirektiv (dir. 1995:130) i 

uppdrag att utreda en lättnad i dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster.66 Utredningen 

ledde till att regeringen i prop. 1996/97:45 föreslog bland annat ändring av karenstiden från 10 

till 5 år.67 Regeringen bedömde att det var möjligt att sänka karenstiden utan att det därigenom 

uppkommer någon beaktansvärd möjlighet till skatteplanering. Utredningen ansåg att 

huvudägaren av sedan mitten av 80-talet marknadsnoterade företag drabbas av denna hårdare 

beskattning trots att de vinster som tillskapas inte uppkommit under fåmansföretagstiden.68 

Risken för att någon ska sätta undan vinstmedel i företaget av skatteskäl sedan tiden före 

notering ansågs vara liten eftersom de nya aktieägarna som kommer in i samband med 

notering får del av dessa vinster.69 Utredningen ansåg att företagare som bland annat av 

åldersskäl lämnat företagsledningen skulle efter flera år av att ha varit passiva bli beskattade 

för arbetsinkomst trots att lönsamheten kan ha uppstått på grund av nya produkter eller 

uppfinningar som inte har med företagarens arbetsprestation att göra. Det tioåriga 

kvarhållandet av fåmansföretagsbeskattningen ansågs därför medföra i många fall en 

oberättigad merbeskattning.70 Utredningen anförde att det saknas sakliga grunder för att ha en 

längre karenstid än 6 år och föreslog förkortning av karenstid till 6 år. 

 

 
65 Prop. 1989/90:110 s. 468 
66 Prop. 1996/97:45 s. 43 
67 Ibid. s. 43 f. 
68 SOU 1996:119 s. 151 
69 Ibid. s. 151 f. 
70 SOU 1996:119 s. 152 
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Enligt utredningen ansågs karensregeln även ha retroaktiva effekter som är materiellt helt 

felaktiga. Utredningen menade att ägaren till bolag som redan före fåmansföretagsreglernas 

införande upphört att vara fåmansföretag och marknadsnoterats, på grund av tioårsregeln 

beskattas som aktiva fåmansföretagare vid försäljning av sitt kvarvarande aktieinnehav, trots 

att företagaren under lagstiftningens livstid aldrig varit aktiv i bolaget.71 Som utredningen 

påpekade handlade det i sistnämnda fall om vinstmedel intjänade under en tid med hög 

bolags- och utdelningsskatt, då det var förmånligare att ta ut vinster som lön i stället för 

utdelning. 

 

De retroaktiva effekterna ansågs beröra inte bara bolag som upphört att vara fåmansföretag 

före 3:12-reglernas införande utan också ägare till utländska företag, flyttade till Sverige och 

numera passiva ägare till utländska företag.72 Utredningen konstaterade att en del av 

försäljningsvinsten kan arbetsinkomstbeskattas på grund av tioårsregeln oavsett om ägaren vid 

den tidpunkten inte var bosatt i Sverige eller någonsin varit skattskyldig i Sverige. Därför 

ansågs det materiella resultatet vara grovt oskäligt. 

 

Slutsatsen som utredningen kom fram till är väl underbyggd och svår att inte hålla med om 

enligt min uppfattning. Förkortning av karensregeln till 5 år hindrar kringgående av 3:12-

reglerna samtidigt som den inte ger oskälig hög beskattning av fåmansföretagare som av vissa 

skäll har upphört med sina arbetsprestationer.  

 

4.2 HFD:s tolkning av karenstid  

I RÅ 2001 ref. 37 I handlade frågan om utomståenderegeln var tillämplig då utomstående 

ägande i betydande omfattning inte förelåg från tidpunkten när bolaget startades. Sedan start 

år 1997 ägdes bolaget av fem personer, där tre personer ägde 75 procent av aktier och 

resterande 25 procent ägdes av två andra fysiska personer med lika delar.  

Utomstående ägande uppkom i betydande omfattning några månader senare efter att bolaget 

startades och de skattskyldiga undrade om beskattning skulle ske i inkomstslagen kapital eller 

tjänst vid eventuell aktieavyttring. I det förhandsbeskedet konstaterar Skatterättsnämnden att 

lagtextens krav på att förhållandena under beskattningsår och fem år dessförinnan beaktas, 

 
71 SOU 1996:119 s. 152 
72 Ibid. s. 151 f. 
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inte begränsades till särskilda skäl.73 Därav åligger den skattskyldige att visa att utomstående 

ägande under femårsperiod eller den kortare tid under vilken verksamheten bedrivits förelåg. 

Skatterättsnämnden ansåg att kravet på utomstående ägande under den så kallade karenstiden 

inte var uppfylld – därför ansågs inte utomståenderegeln vara tillämplig.   

Två ledamöter var skiljaktiga och menade att kravet på utomstående ägande enligt 

majoritetens mening var ovillkorligt. Enligt ledamöterna var en sådan tolkning inte avsedd av 

lagstiftaren och därav var detta fel sätt att tolka lagregeln. Ledamöterna anförde vidare att om 

så var fallet hade lagtexten formulerats på ett annat sätt. Trots utomstående innehav i 

betydande omfattning under de fem föregående år, fanns det fog med andra ord att beakta 

särskilda skäl. En sådan tolkning motsvarade lagens lydelse och syfte menade ledamöterna. 

Skatterättsnämndens beslut överklagades till Regeringsrätten med motivering att 

femårsperioden som föregått beskattningsåret endast ska beaktas vid bedömning av om det 

föreligger särskilda skäl att inte tillämpa utomståenderegeln. De skatteskyldiga hävdade att 

det saknas stöd att ställa absolut krav på utomstående ägande under hela karensperioden.  

 

Regeringsrätten inledde med att klargöra motiven bakom 3:12-reglerna och menade att 

andelar i ifrågavarande företag var kvalificerade enligt gällande regler om inte 

utomståenderegeln var tillämplig. Rätten konstaterade att oeftergivligt krav på utomstående 

ägande under hela karensperioden inte kunde utläsas av lagtexten. Domstolen menade att 

omständigheterna i det enskilda fallet kan undantagsvis tillåta tillämpning av 

utomståenderegeln trots att utomstående ägande inte förelåg under hela femårsperioden. 

Sådana omständigheter ansågs dock inte ha förelegat, därav fastställdes Skatterättsnämndens 

förhandsbesked.  

  

I RÅ 2001 ref. 37 II var det återigen fråga om kravet på karenstid skulle uppfattas som 

absolut. I ifrågavarande rättsfall hade A som hade varit verksam i X AB sedan 1980-talet sålt 

samtliga aktier i mitten av 1986. Under 1986-1987 var X AB helägt dotterbolag till Y AB.                      

Efter två år utan att något som helst ägarintresset hade gått, köpte A en mindre aktiepost i 
bolaget.  

Frågan var hur A:s succesiva avyttringar av senare inköpta aktier i X AB skulle betraktas.  

Länsrätten hänvisade till det ursprungliga syftet med lagstiftningen och att utomstående 

ägande i betydande omfattning inte förelegat under senaste tio åren före avyttringen. 

 
73 RÅ 2001 ref. 37 I 
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Domstolen gjorde hänvisning till Riksskatteverkets rekommendationer enligt vilka ska vinst 

som överstiger sparad utdelning tas upp som intäkt av tjänst och domstolen antydde att det 

saknades skäl att frångå dessa rekommendationer.74 Länsrätten ansåg att utomståenderegeln 

därav inte var tillämplig, vilket Kammarrätten medhöll.  

Kammarrättens dom överklagades därefter till Regeringsrätten. Regeringsrätten inledde med 

att hänvisa till lagens förarbeten75 där syftet med att beakta förhållande under beskattningsår 

och tio år dessförinnan avses förhindra successiva utförsäljningar av aktieposter där 

ackumulerad utdelning tas ut. Syftet med att beakta tidigare års förhållande var enligt 

domstolen att förhindra icke avsedda skatteförmåner.  

 

Frågan som Regeringsrätten skulle ta ställning till var om perioden när den skattskyldige inte 

hade några ägarintresse i bolaget efter tidigare aktieförsäljning skulle beaktas vid bedömning 

av den tioåriga karenstiden. Domstolen konstaterade att det mot bakgrund av syftet med 3:12-

reglerna saknades anledning att innefatta tid som ligger före att de ifrågavarande ägarintressen 

definitivt har avbrutits genom försäljning till utomstående. Full beskattning enligt gällande 

regler hade skett efter senaste avyttring och utomstående ägde andelar i betydande omfattning 

efter senare förvärv. Därav ansåg Regeringsrätten att uppkommen vinst skulle i sin helhet 

beskattas i inkomstslagen kapital och den ändrade därmed Kammarrättens dom.  

  
Trots att omständigheterna i båda dessa domar har haft många likheter kom Regeringsrätten 

fram till skilda slutsatser vilket har skapat en del diskussioner i doktrin. Problematiken med 

tolkningssvårigheter av karensbestämmelsen i utomståenderegeln har uppmärksammats av 

bland annat skatterättjuristen Linn Magnusson, där hon hävdar att den exakta innebörden av 

detta stadgande inte är klar och dess tillämpning vållar en del bekymmer.76 Hon hänvisar till 

bland annat Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:29) där karensbestämmelsens 

innebörd ges en förändrad syn efter RÅ 2001 ref. 37 I och II. Magnusson menar att 

bestämmelsen syftar till fall då särskilda skäl talar mot tillämpning av utomståenderegeln och 

inte tvärtom som domstolen i dessa rättsfall har tolkat.76   

  

 
74 RSV DT 1991:15, punkt 10.5.1  
75 Prop. 1989/90:110 s. 467   
76 Skattenytt 2005 s. 610; Prop. 1989/90:110 s. 467 ff  
76 Rydin, U., Båvall, B., Bartels, K., Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 27 ff  
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I RÅ 2008 ref. 58 hade utomstående ägande inte varat under den lagstadgade femårsperioden 

efter företagets startande. Två personer som ägde bolaget i lika andelar var verksamma under 

några månader innan utomstående ägande hade uppstått genom nyemission. Efter några år 

såldes bolaget med betydande vinst som Skatteverket ansåg var hänförlig till ägarnas 

arbetsprestation och beskattade enligt fördelningsregler som gällde för fåmansföretag.   

Skatteverkets beslut överklagades därefter av de skattskyldiga. I överklagandet hävdade 

ägarna att företaget inte genererade någon vinst i inledningsskedet innan utomstående ägande 

uppstått och därmed var strikt upprätthållande av karenstiden inte förenligt med varken 

lagstiftningens syfte eller praxis. Regeringsrätten ansåg att de åtgärder som vidtogs före 

utomstående ägande uppkom var av väsentlig betydelse för vinsgenerering. 

Undantagssituation som gör det möjligt att tillämpa utomståenderegeln ansågs därför inte vara 

för handen.  

  

I HFD 2013 ref. 84 ansågs utomståenderegeln inte vara tillämplig trots att maximala 100 

inkomstbasbelopp av vinsten beskattades i inkomstslagen tjänst vid andelsavyttring. Den 

skattskyldige som ensam ägde andelar i bolaget hade avyttrat 40 procent av andelar till 

utomstående året innan där full beskattning skedde.   

 

I överklagan till SRN hävdade den skattskyldige att kravet på utomstående ägande under 

beskattningsår och fem år dessförinnan syftar till situationer då otillbörliga skatteförmåner 

skulle kunna utvinnas. Eftersom de framtida vinster i bolaget skulle tillfalla utomstående, 

fanns det ingen skattemässig fördel med utdelning istället för att ta ut lön. Varken lagtextens 

ordalydelse eller HFD:s tolkning gav inte stöd för strikt upprätthållande av karenstiden, därav 

skulle utomståenderegeln vara tillämplig menade den skattskyldige.  

 

HFD konstaterade att kravet att utomstående ägande ska bestå under hela femårsperioden 

ställs som närmast absolut och undantag från detta krav kan ges under mycket speciella 

omständigheter.77 Enligt HFD saknades anledning att frångå kravet på utomstående ägande i 

betydande omfattning under hela femårsperioden.  

  

 
77 RÅ 2001 ref. 37 I  
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4.4 Växelvist ägande  
I RÅ 2010 ref. 4 prövades tillämpning av utomståenderegel, där tidigare passiva delägare blev 

verksamma i bolaget i betydande omfattning. Fåmansföretaget X AB bildades år 2004 och 

ägdes första två åren av fyra grundare. Delägarna hade växelvis varit verksamma i betydande 

omfattning under år ett och passiva under nästa år men utomstående passiva delägare hade ägt 

bolaget till mer än 30 procent de senaste fem åren. A, som hade varit verksam sedan år 2005, 

frågade om tillämpning av utomståenderegel medför att hans aktier blir kvalificerade enligt 57 

kap 4 § IL. Skatterättsnämnden ansåg att en delägare som har varit verksam i betydande 

omfattning under ett visst beskattningsår inte får räknas som utomstående i ett tidigare 

beskattningsår under femårsperioden enligt 57 kap. 5 § IL. Enligt den skattskyldige skulle 

delägare som tidigare har varit passiva men som senare blev verksamma vid ett senare tillfälle 

anses som utomstående. Denna uppfattning delades inte av Skatterättsnämndens majoritet. 

Skatterättsnämnden ansåg att en person som vid tidpunkt för tillämpning av bestämmelsen 

äger kvalificerade aktier, faller generellt utanför utomståenderegelns tillämpningsområde.78 

Fysiska personer som äger kvalificerade andelar ett visst beskattningsår, samt andelar som en 

delägare innehaft under fem föregående beskattningsåren anses kvalificerade vid tillämpning 

av utomståenderegeln. Detta gäller även om andelarna inte har varit kvalificerade under vart 

och ett av dessa tidigare beskattningsår på grund av att den skattskyldige har varit passiv. 

Skatterättsnämnden ansåg med stöd av det anförda att A:s andelar i X AB var kvalificerade 

vilket fick medhåll från Regeringsrätten vid senare prövning.   

  

Tre ledamöter i Skatterättsnämnden var skiljaktiga och hänvisade till motiven bakom 

utomståenderegeln vilket hänförs till fall då risk för inkomstomvandling föreligger. 

Ledamöterna menade att tolkning enligt majoritetens mening skulle leda till att aktieinnehav 

ett visst beskattningsår kan behandlas olika vid tillämpning av bestämmelsen vid skilda 

taxeringsår. Enligt de skiljaktigas mening skulle bedömning av termen utomstående ägande i 

betydande omfattning göras för varje beskattningsår för sig.79  

  

Avgörande har kritiserats av bland annat Gunne80 som menar att en viss delägares agerande 

kan påverka de andra delägarnas beskattning, och tillämpning av en och samma regel vid 

skilda taxeringsår kan leda till att visst aktieinnehav behandlas olika. Om andelsägaren som 

 
78 Prop. 1990/91:54 s. 222  
79 Rydin, U., m.fl.; Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 95 ff  
80 Gunne, C., A 6 Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt 2011 s. 358  



  33  

inte var verksam i företaget säljer av sina andelar i ett visst bolag, samt återköper andelar och 

blir aktiv i detta bolag kan det ”smitta ned” andra delägarnas andelar på ett oförutsebart sett, 

vilket ger retroaktivt verkande effekt för dem andra delägarna.   

  

4.5 Praxisanalys  
I RÅ 2001 ref. 37 II hänvisar HFD till lagens förarbeten var syftet med att beakta förhållande 

under beskattningsår och tio år dessförinnan anses bland annat vara successiva utförsäljningar 

av aktieposter där ackumulerad utdelning kan tas ut. I rättsfallet uttalar HFD att det saknas 

anledning att innefatta tid som ligger innan att ägarintresset i ett bolag har avbrutits definitivt 

genom avyttring till utomstående. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, mot bakgrund av 

syftet med bestämmelserna, att särskilda skäl som talar mot tillämpning av utomståenderegeln 

inte förelåg. HFD:s tolkning i rättsfallet ovan är helt förenligt med bestämmelsens syfte och 

ordalydelse enlig min mening. Domstolen fäster stor vikt vid att ägarintresset definitivt var 

avbrutet och full beskattning av den totala inkomsten i respektive inkomstslag har skett. Med 

hänsyn till vad som är syftet med bestämmelsen och hur det kommit till utryck i förarbetena är 

det av stor vikt att alltför hård dubbelbeskattning inte förekommer.   

I RÅ 2001 ref. 37 1 var frågan om hur utomstående ägande som hade uppstått efter några 

månader sedan bolaget startades skulle betraktas. HFD konstaterade att omständigheterna kan 

i enskilda fall undantagsvis vara sådana att utomståenderegeln kan bli tillämplig trots att 

utomstående ägande inte bestått under hela den föregående femårsperioden. Sådana 

omständigheter ansåg HFD inte var för handen och utomståenderegeln ansågs inte vara 

tillämplig. HFD lägger inte särskild vikt på förekomst av otillbörlig skatteförmån i 

ifrågavarande rättsfall utan istället konstaterar att omständigheter som gör det lämpligt att 

frångå krav på femårskarentid inte har visats föreligga.  

Av RÅ 2010 ref. 4 framgår att när en aktieägare som tidigare inte ägt kvalificerade andelar 

blir verksam i betydande omfattning, så räknas inte denne som utomstående för tiden innan.   

I det aktuella rättsfallet ägde personer som inte var verksamma i bolaget minst 30 procent av 

aktierna. Det ansågs dock inte vara tillräckligt att det för varje år under karensperioden fanns 

utomstående ägande som översteg 30 procent. Då en passiv delägare blir verksam, släcks 

denne enigt HFD ut som möjlig utomstående för tiden innan. Utomståenderegeln kan då inte 

tillämpas trots att det under hela perioden har funnits minst 30 procent utomstående ägande, 

som även vid avyttrings- och utdelningsår bestått.  Enligt min uppfattning går det längre än 

vad som är motiverat sett till vad som uttrycks i förarbetena att som utgångspunkt ställa ett 
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formellt krav på utomstående ägande under hela karensperioden och endast i undantagsfall 

tillåta utomståenderegelns tillämpning. 

Min uppfattning är att utomståenderegeln ska vara tillämplig som utgångspunkt, när det finns 

betydande utomstående ägande. Detta synsätt delar även Linn Magnusson som menar att ”Vid 

tolkning av karensstadgandets innebörd skall femårskarensen inte anses syfta på hela den 

första meningen i bestämmelsen utan endast den del som förklarar att det kan finnas särskilda 

skäl som talar mot regelns tillämpning”.81  Jag anser att det är ändamålsenligt att fästa mindre 

vikt vid det formella kravet och istället göra en mer individuell bedömning med fokus på 

förmåner som det förfarandet kan leda till.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
81 Magnusson, L., Utomståenderegeln i 57 kap. IL Skattenytt 2004 s. 610 f.  
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5. Verksamhetskriterier och särskilda skäll   
 

I 57 kap. 5 § IL uttalas att trots utomstående ägande föreligger i betydande omfattning bör 

bestämmelsen inte tillämpas om särskilda skäl föreligger. Begreppet ”särskilda skäl” är av 

förståelig anledning av tolkningsbehov, detta har kommenterats i praxis med begrundade 

argumentationer. Typiska situationer där regeln inte bör tillämpas enligt lagstiftarens mening 

är bland annat vid successiva utförsäljningar av andelar eller vid förekomst av aktier med 

utdelningsrätt baserad på arbetsprestation.82 Bedömning görs oberoende av om det handlar 

om utdelning eller försäljning av andelar, den viktigaste aspekten är därmed förekomst av 

otillbörliga förmåner.83 En annan omständighet som talar mot tillämpning av 

undantagsregeln är att en så kallad verksamhetssmitta föreligger. Dessa begrepp har tolkats 

av HFD i flertal rättsfall, med inte alltid enhetliga domskäl och slutsatser. Av denna 

anledning är det relevant att ta en genomgång av vägledande rättsfall. Därav kommer jag i 

detta kapitel presentera analys av de avgörande från HFD som enligt doktrin och utifrån egen 

domskälsanalys är högst relevanta för behandlande frågan.  

 
  

5.1 Korsvist ägande  
I RÅ 1999 ref. 28 var fråga om utomståenderegeln var tillämplig i fråga om fåmansföretag 

som var korsvisägda av samma ägarkrets. Det ena bolaget X AB som ägdes av fem fysiska 

personer erbjöd finansiell rådgivning i samband med bland annat kapitalanskaffning eller 

företagsöverlåtelse och hade tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Det andra företaget Y 

AB var värdepappersbolag som förvaltade nationella fonder med tillstånd att bedriva 

värdepappersrörelse.  

Ägandet i både bolag var uppbyggd på detta sätt att passiva delägare ägde mer än 30 procent i 

respektive bolag och därmed var kravet på utomstående ägande uppfyllt. Skatterättsnämnden 

ansåg att vid bedömning av samma eller likartad verksamhet måste verksamhetens inriktning 

samt faktorer som genererar inkomster i respektive bolag beaktas. Bolagets inkomster i 

ifrågavarande fall ansågs därav till stor del vara beroende av de aktiva ägarnas 

arbetsprestation och härvidlag ansågs ägaridentitet mellan bolagen föreligga.84 Eftersom 

 
82 Prop. 1989/90:110, s. 468  
83 Ibid. s. 704  
84 Tiveus, U., 2018, Tretolv Skatt på kvalificerade andelar, s.77 ff 
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delägarna var aktiva i åtminstone ett av företagen kunde inte något av dessa företag anses vara 

ägda av utomstående.   

HFD inledde resonemang genom att hänvisa till förarbeten var stadgas att ovannämnd 

bestämmelse som gäller samma eller likartad verksamhet kan ha betydelse i ett 

inledningsskede där hela eller delar av en verksamhet förs över till ett nytt bolag och 

verksamhet ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.85 Mot denna bakgrund 

ansågs verksamhet som bedrevs i båda dessa bolag inte vara likartad i den mening som 

bestämmelsen avser.86 Utomstående ägande som låg på över 31 procent ansågs uppfylla 

ägarkravet.  

Enligt motiven bakom utomståenderegeln får utomstående ägare så stor del av avkastning att 

uttag i form av realisationsvinst eller utdelning inte utgör någon fördel för ägarna av 

kvalificerade andelar jämfört med löneuttag.87 Ägarförhållandet i detta fall ansågs inte 

motverka uttag i form av utdelning, därav ansågs särskilda skäl föreligga som talar mot 

tillämpning av utomståenderegeln.  

 

Slutsatsen som domstolen har kommit fram till är enligt min uppfattning förenlig med syftet 

bakom bestämmelsen trots att verksamhet i båda dessa bolag var mycket likartad. Ett 

underkännande av utomståenderegelns tillämpning på grund av verksamhetskriterier skulle 

leda till alltför hård beskattning, trots utomstående andelsinnehav. Då det inte handlade om 

kringgående av fåmansföretagsreglerna eller otillbörlig skatteförmån får slutsatsen som 

domstolen kom fram till anses vara förenligt med bestämmelsens syfte.  

  

5.2 Verksamhetssmitta  
Rättsfallet HFD 2018 not. 23 handlade om den så kallade verksamhetsmittan mellan två 

bolag, då det senare startade bolaget bedrev likartad verksamhet som det första bolaget. M.W. 

som från början var anställd i fåmansföretaget PGS Capital (PGS) tog hand om investeringar 

enligt avtal mellan honom och det ifrågavarande bolaget. PGS bildade samma år 

investeringsfond Elementa (fonden) som året därpå överläts till ett fåmansaktiebolag ägt av 

M.W. tillsammans med några andra personer. Nio procent i det nybildade bolaget behölls av 

den ursprungliga ägaren PGS och ytterligare 24 procent ägdes av utomstående som inte var 

 
85 Prop. 1995/96:109 s. 88  
86 Tiveus, U., 2018, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, s. 77   
87 Magnusson, L., Utomståenderegeln I 57 kap. IL, SN 2004, s. 610-618.  
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verksamma i bolaget. Verksamhetssmitta förelåg enligt Skatterättsnämnden eftersom PGS:s 

ägare var verksamma i bolaget och därmed var bolagets andelar i den senare bildade bolaget 

Elementa Management AB (EM) kvalificerade. EM bedrev därutöver verksamhet som var 

likartad med verksamhet som bedrevs i PGS. Högsta förvaltningsdomstolen höll med 

Skatterättsnämnden som ansåg att krav på utomstående ägande inte var uppfyllt eftersom både 

dessa ägare inte kunde betraktas som utomstående.   

Jag bedömer dock HFD:s dom som högst förutsebar, inte minst sett från lagtextens 

ordalydelse. Verksamheten i det senare startade bolaget hade både ägarsamband och var 

likartad med verksamheten som bedrevs i PGS.   

  

5.3 Samma eller likartad verksamhet  
 

I HFD 2012 ref. 67 I handlade frågan om huruvida andelar skulle anses kvalificerade enligt 57 

kap. 4 § IL. A, som ensam ägde fåmansföretaget X AB, var anställd på Z AB där viss 

aktieandel ägdes av X AB. X AB hade avyttrat samtliga aktier i Z AB och hade ingen annan 

verksamhet än förvaltning av vinstmedel efter aktieavyttring i Z AB. A överlät därefter till 

underpris 150 aktier i X AB till W AB som han ägde tillsammans med en annan fysisk person. 

Dessa aktier löstes ut därefter till marknadspris i nära anslutning till överlåtelsen. Av de 

uppkomna medel förvärvade W AB därefter ett annat fåmansföretag (Y AB) som tillhandahöll 

varor och tjänster avseende energibesparing för fastigheter. Verksamhet i bolaget där A var 

verksam bestod av försäljning av ett eget utvecklat databaserad system för administration och 

förenklad kommunikation.   

Skatterättsnämnden anförde att vid bedömning om företag anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet tas sikte på fall där verksamhet delvis eller i sin helhet förs över från ett 

fåmansföretag till annat som bedriver verksamhet inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten, eller på fall där likartat samband mellan bolag föreligger.  

Skatterättsnämnden konstaterade att vinstmedel i X AB härrör från A:s arbetsprestation i Z 

AB och det faktum att A i betydande omfattning var verksam i Y AB som i X AB medför att 

andelar blir kvalificerade.  Vinstmedel i Y AB ansågs ha ursprung från A:s arbetsprestation i 

Z AB trots att verksamhet som bedrevs av båda dessa bolag inte var likartad sett från 

verksamhetskriterier. Denna omständighet ansågs inte leda till annan bedömning enligt 

Skatterättsnämnden, därav ansågs både Z AB och Y AB bedriva samma eller likartad 

verksamhet på grund av kapitalsmitta.  
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HFD gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens 

förhandsbesked. Domstolen ansåg att kapitalsmitta förelåg på grund av A:s anställning i Z 

AB, utan att ta ställning till om A har haft möjlighet för inkomstomvandling inom 

anställningen i Z AB. Däremot kan det samtidigt vara så att Z AB redan har betalat 

arbetsgivaravgift för A:s arbetsprestation.  

  
Jag anser dock att slutsatsen som Skatterättsnämnden kom fram till är i linje med tidigare 

praxis.88 Styrande var i detta fall överföring av kapital som ansågs vara smittad, oavsett om 

själva verksamheten som numera bedrevs i bolaget var likartad.89 Kapitalsmittan ansågs 

föreligga därav inte bara på grund av verksamhet som ligger till grund för bedömning utan 

också av själva kapitalets ursprung.  

  

5.4 Kapitelsammanfattning  
  
Enligt 57 kap. 5 § IL tillämpas inte utomståenderegeln om särskilda skäl föreligger. Den 

allmänt hållna formuleringen kan antingen tolkas som att i den bestämmelsen angivna 

femårsperioden endast syftar på förekomst av särskilda skäl som talar mot regelns 

tillämpning, eller syftar den på fall då utomståendes andelsinnehav ska ha varat i betydande 

omfattning under hela perioden.90 Om ägarförhållandet inte motverkar uttag i form av 

utdelning istället för löneuttag, exempelvis genom korsvist ägande eller avtal, bedömer HFD 

att särskilda skäl som talar mot tillämpning av utomståenderegeln är för handen. Därutöver 

spelar det mindre roll enligt HFD hur man kommer åt oavsedda skatteförmåner, utan 

bedömningen görs på förekomst av sådana.  

 
Hel eller delvis överföring av verksamhet i nytt bolag där verksamhet ligger inom ramen för 

den tidigare bedrivna verksamheten kan leda till att utomståenderegeln inte kan tillämpas trots 

alla rekvisit annars är uppfyllda. Det kan även konstateras att HFD lägger i detta hänseende 

stor vikt vid kapitals ursprung, utöver de nämnda verksamhetskriterierna.91 Mycket 

närliggande verksamhet anses däremot inte hindra tillämpning av undantagsregeln, om 

kapitalsmitta inte har förelegat.  

 
88 HFD 2011 ref. 57.  
89 Skattenytt 2013, s. 332  
90 Nilsson, P., Bartels, K., Utomståenderegeln – ett svårtillämpat undantag från 3:12-reglerna, 2014, s. 610 
 91 SvSKT 2014, s. 45  
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HFD:s bedömning av samma eller likartad verksamhet är i linje med syftet bakom 

regelverket, eftersom särskild vikt har lagts i kapitals ursprung utöver bedömning av själva 

verksamhetskriterier. Ett sådant synsätt hindrar även kringgående av bestämmelsen genom att 

föra kapital vidare till annan verksamhet som inte kan bedömas vara samma eller likartad.  

 

Jag anser att HFD har varit följdriktig i sin bedömning av termer ”samma likartad 

verksamhet” utan att det vållar svårigheter sett från förutsebarhetsperspektiv. Enligt min 

uppfattning är det korrekt att utomståenderegeln ska vara tillämplig när utomstående ägande i 

betydande omfattning är för handen och särskilda skäl som talar mot tillämpning av regeln 

inte föreligger.  I linje med detta bör andelar anses vara kvalificerade endast om oavsedda 

skatteförmåner föreligger. En sådan bedömning stämmer även överens med syftet bakom 

regelkomplexet som det uttrycks i förarbetena.  
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6. Analys  
Spänningen mellan progressiv beskattningen av tjänsteinkomster med en skattesats på upp till 

55 procent å ena sidan och kapitalinkomstskatt på upp till 30 procent å andra sidan skapar 

incitament för inkomstsomvandling av arbetsinkomster till utdelning eller kapitalvinst.  I 

samband med skattereformen 1990 infördes därför de så kallade 3:12-reglerna i syfte att skapa 

en mer neutral skattelagstiftning.  

Avsikten med 3:12-reglerna är att den skattskyldige som äger andelar och arbetar i ett 

fåmansföretag, ska i största möjliga utsträckning få en likartad beskattning av kapitalvinst 

eller arbetsprestation som en löntagare skulle ha fått i ett börsnoterad bolag. Risk för 

inkomstomvandling har ansetts vara obetydlig då utomstående äger andelar uppgående till 

minst 30 procent. Incitament till inkomstsomvandling minskas således eftersom reavinst och 

utdelning tillfaller även dessa utomstående ägare.   

  
Utomståenderegeln är däremot en undantagsregel från 3:12-reglerna där andelar uppfyller 

kvalifikationskrav. Utomståenderegeln återfinns i 57 kap. 5 § IL och är tillämplig när den 

skattskyldige kan visa att utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i 

företaget och har rätt till utdelning.  

  

Av genomförd praxisanalys framgår att HFD följdriktigt har bedömt gränsen för utomstående 

ägande i betydande omfattning till minst 30 procent. Gränsen för utomstående ägande bör 

snarare uppfattas enligt min uppfattning så som skatteregler såg ut fram till inkomstår 2006 

och framåt. Detta på grund av successiva sänkningar av bolagsskatt (som i skrivande stund 

ligger på 20,6 procent) samt sänkt skatt på kapitalinkomster. Nuvarande tolkning av gränsen 

för utomstående ägande medför enligt min uppfattning begränsad neutralitet i 

beskattningshänseende. Gränsen för utomstående ägande bör enligt min uppfattning höjas till 

åtminstone 40 procent för att nettobehållningen ska bli densamma som vid löneuttag. Att 

neutralitet i behållningen uppnås vid 40-procentgräns visas tydligt i tabellen i avsnitt 3.1.. 

Följden av att förutsättningar för tillämpning av utomståenderegeln har förändrats med 

bibehållen gräns för utomstående ägande, gör att neutralitet i beskattning inte kan 

upprätthållas såsom det var syftet med bestämmelsen.  

 

Vidare kan det konstateras att utomståenderegeln har tillämpats mycket restriktivt av HFD 

vad gäller karenstid och det går utöver vad som är syftet med utomståenderegeln som det 
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uttrycks i förarbetena. Så som det framgår av praxis bör bestämmelsen tolkas som en stark 

huvudregel.  

I RÅ 2007 not. 2 ansåg dock HFD att undantagssituation likt i RÅ 2001 ref. 37 1 inte förelåg 

trots att bolag gick med vinst efter det att en utomstående förvärvade andelar i bolaget samt att 

aktiva delägare tog ut marknadsmässiga löner. En sådan bedömning medför viss osäkerhet i 

vilka situationer ett undantag kan vara möjligt. Vad gäller bedömning av karenstid ligger inte 

problematiken i hur lagtexten är formulerad, utan i hur HFD har valt att tolka lagtexten. 

Utomståenderegeln borde därför kunna tillämpas när utomstående ägande i betydande 

omfattning är för handen och när risk för inkomstomvandling inte föreligger. Det saknas 

således anledning med att vänta tills karenstiden har passerat. Nuvarande praxisutveckling 

hindrar enligt min uppfattning mer ändamålsenlig tillämpning av utomståenderegeln och en 

möjlig lösning vore en mindre restriktiv tolkning av karensbestämmelsen från HFD sida.  

  

Forskningsförslag: Jag anser att det fortfarande är oklart hur proportioneringen ska ske vid 

beräkning av utomstående ägande via juridisk person, där andelar i ett ägarbolag är inte 

kvalificerade samtidigt som andelsägaren är verksam i underliggande bolag. I prop. 

2001/02:46 förklarar regeringen sin uppfattning av rättsläget utan vidare nyansering, som 

anser att andelar i underliggande bolaget är kvalificerade men inte andelar i ägarbolaget. Vad 

som är oklart är hur tolkningen skulle bli om ägarbolaget hade röstmajoritet i det 

underliggande bolaget eller på annat sätt kan påverka utdelningsrätt.  
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7. Abstract  
The purpose of the essay is to describe and analyze the motive that was behind the 3:12 rules, 

especially the outsider rule, and to examine how practice is consistent with its purpose. The 

main starting point for the regulations in question was that the taxpayer who owns shares and 

works in the company should, as far as possible, receive similar taxation for capital gains or 

work compensation as an employee in a listed company.   

	   

The outsider rule is an exception to these 3:12-rules. Companies with at least 30 percent 

external ownership are exempt from the strict tax rules that otherwise affect the owner 

operating in the company.   

   

The outsider rule is found in chapter 57:5 of Swedish income tax law (IL). It is applicable 

when the taxpayer can show that outsiders, directly or indirectly, to a significant extent, own a 

share in the company and are entitled to a dividend. In the assessment conditions during the 

tax year and five previous tax years must be taken into account. Despite these requirements 

being met, however, the shares shall be considered qualified if there are special reasons.   

	   

The Supreme Administrative Court has stated that requirements for outside ownership during 

the entire qualifying period are a strong main rule and should not be seen as an inalienable 

requirement. Here it can be stated that the Supreme Administrative Court's interpretation of 

the waiting period goes beyond what is the purpose of the provision.   

   

The Supreme Administrative Court's interpretation of the term significant scope constitutes, at 

least, 30 percent of shares in the company. I have concluded that this limit must be raised to, at 

least, 40 percent in order to maintain neutrality between the type of income, capital and 

services. In this study, it is also stated that the application of the outsider rule has been strict, 

and the assessment goes beyond what is the purpose of the outsider rule in 57:5 § Swedish 

income tax law.   
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