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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Falkman är det viktigt att redovisningen utformas efter enhetliga regler 

och normer så att jämförelser mellan olika företag ska vara möjligt ty resurser 

kan annars allokeras fel i samhället. Problem kan dock uppstå då företag ska 

värdera och redovisa poster där det inte finns regler för hur detta ska ske. Ett av 

de mest omfattande och komplexa redovisningsproblemet är redovisning och 

värdering av tillgångar. Det har presenterats en mängd ansatser rörande 

tillgångsredovisning, vilket lett fram till att det idag inte finns entydiga regler för 

hur tillgångar skall behandlas.1  

 

Vid själva anskaffandet av tillgångar kan det uppstå frågetecken kring om dessa 

införskaffats för ett privat bruk eller för att brukas eller innehas i bolaget och 

därmed skapa framtida fördelar för företaget. Exempel på tillgångar av speciell 

karaktär som inte har någon självklar koppling till bolaget kan vara båtar och 

fritidshus2. Att detta har ansetts som ett problem främst bland fåmansbolagen 

påvisar den stoppregel som lagstiftaren ansett vara nödvändig att införa för att 

förhindra att onyttiga tillgångar anskaffas. Efter en regeringsproposition 

(1999/2000:15 s. 65–73) har nu stoppreglerna för införsäljning av onyttiga 

egendom och utköp till underpris från fåmansbolaget till delägare tagits bort och 

fåmansbolagen lever ej längre under denna inskränkning från och med 1 januari 

2001.3  

 

Ett fåmansbolag (FÅAB) definieras enligt Inkomstskattelagen (IL) som ett 

företag där högst fyra personer äger mer än hälften av aktierna i företaget. Vid 
                                                 
1 Falkman, P. Balans 3/2001 
2 www.rsv.se (011105) 
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avgörandet om ett företag är att anse som ett fåmansbolag eller ej, är det 

röststyrkan och inte ägandeprocenten som avgör. Ett fåmansbolag kan inte vara 

registrerat på börsen.4 Företaget är dessutom ofta uppstartat av personer som 

känner varandra personligen sedan tidigare5.  

 

Stoppregeln för införsäljning av onyttig egendom infördes genom 1976 års 

lagstiftning och dess främsta syfte var att förhindra att företag förvärvar 

egendom som inte är eller kan antas bli till nytta för företaget. Regeln syftar 

vidare till att förhindra att ägaren/ägarna skattefritt skall kunna disponera över 

tillgångar som officiellt tillhör företaget. Det kan röra sig om tillgångar så som 

till exempel bilar, konstverk och segelbåtar. Att dessa tillgångar hör till 

företagets verksamhet och att de skulle tillföra nytta för företaget torde vara 

svårt att hävda utom i speciella fall.6  

 

En situation som lagstiftaren velat undvika är att onyttig egendom används till 

apportegendom som betalning för aktier. Denna onyttiga apportegendom gör att 

företagets egna kapital kan uppfattas som bättre än vad det är av exempelvis 

kreditgivare och investerare. Vid sådana situationer uppstår en slags dubbel 

”bluffeffekt” i redovisningen, eftersom det dels går att visa ett bättre eget kapital 

och att det dels går att utnyttja en tillgång privat. I tidningen Balans 

argumenterar Stefan Engström för värde- och nyttoaspekten i samband med 

förvärv av apportegendom, det vill säga vilket värde egendomen har i företaget 

och vilken nytta den kommer att tillföra. Detta avspeglar sig i kravet på att 

apportegendom skall vara eller åtminstone antas bli till nytta för företagets 

verksamhet.7  

                                                                                                                                                         
3 Proposition 1999/2000:15 s. 65 – 73 (Slopade stoppregler) 
4 Inkomstskattelagen 56 kap. 2 § 
5 Innerstedt, K., Föreläsning 2001 
6 Proposition 1999/2000:15 s. 65 – 73 (Slopade stoppregler) 
7 Balans 4/2001 
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Förutom att styrelsen ska avge en redogörelse för de omständigheter som kan 

vara av vikt vid bedömandet av värdet på apportegendom ska även revisorn avge 

ett yttrande enligt 4 kap 6 § 2 och 3st Aktiebolagslagen (ABL). I detta yttrande 

ska det framgå att egendomen som ska tillföras bolaget inte åsatts högre värde 

än det verkliga värdet för bolaget och att apportegendomen är eller kan antagas 

bli till nytta för bolagets verksamhet.8 För att förhindra att tillgångar som inte 

har något egentligt värde och inte är till nytta för företaget används som 

apportegendom har således revisorn här en central roll.9 Enligt resonemanget i 

tidningen Balans kan slopandet av stoppregeln för införsäljning av onyttig 

egendom till fåmansbolag eventuellt ge upphov till att revisorer stöter på allt fler 

fall där de måste ta ställning till om apportegendomen är åsatt ett korrekt värde 

eller om den är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet. 

 

Om onyttiga tillgångar anskaffas till företaget uppstår inte bara problem genom 

att det inte tillför någon nytta för företaget. Om tillgångarna är avsedda att 

användas privat av någon av delägarna så uppstår ytterligare problem eftersom 

den eller de då kringgår låneförbudet i ABL 12 kap 7§ 1st eller 

utbetalningsförbudet i ABL 12 kap 1§, samt slipper uttagsbeskattning enligt IL 

22 kap. Företaget bryter med andra ord mot både civilrättsliga och skatterättsliga 

lagstiftningen. Ett företags tillgång som används privat skulle också kunna ses 

som utdelning eller lön från företaget till delägaren. Om den onyttiga tillgången 

ska ses som utdelning ska delägaren beskattas i inkomstslaget kapital men om 

den onyttiga tillgången ska ses som en löneförmån så ska delägaren beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Inkomstslaget tjänst omfattar enligt Lodin et al. i huvudsak 

inkomster som är ett resultat av den skattskyldiges arbetsinsatser i en anställning 

eller osjälvständigt uppdrag. Detta inkomstslag regleras i 10-12 kap IL. 

                                                 
8 FAR samlingsvolym 2001 
9 Balans 4/2001 
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Inkomstslaget kapital beskattas separat från övriga inkomster och beskattas 

särskilt med proportionell skattesats. Till detta inkomstslag hör dels avkastning 

på egendom så som exempelvis räntor, aktieutdelningar och dels kapitalvinst vid 

avyttring av egendom.10 

 

Vid utdelning från aktiebolag gäller att det finns tillräckligt med fria medel i 

företaget, vilka bland annat begränsas av avsättning till reservfonden som 

regleras i 12 kap 4§ ABL11. Denna vinstutdelning får enligt ABL 12 kap 2 § 1st 

inte överstiga fastställd balansräkning. Vidare föreskrivs enligt tredje stycket 

samma paragraf att utdelning inte får ske med ett så stort belopp att den står i 

strid med god affärssed12. Som summering går det att konstatera att dessa 

skyddsregler är till för att bevara det egna kapitalet i aktiebolaget13.  

 

När det gäller reglerna för fåmansbolag i IL 56 – 57 kap är de egentligen till för 

att inte användas, utan de ska ses som ett styrande regelverk i preventivt syfte. 

Det lagstiftaren har haft som grund för införandet av detta regelverk är att 

intressegemenskapen mellan ägare och fåmansbolag är så pass stark att det är 

större risk för missbruk än i större företag. Det torde vara lättare för mindre 

företag att kringgå lagstiftningen eftersom att de kanske inte i samma 

utsträckning som större företag utsätts för offentlig granskning. Det kan röra sig 

om rena brott så som eventuellt bokföringsbrott och förskingring eftersom det 

kan vara lättare att ”bluffa” i fåmansbolagets redovisning.14 Här har 

företagsledaren det övergripande ansvaret för att ta ställning till om en tillgång 

kommer bli till nytta för företaget eller ej. Det borde alltså ligga i dennes intresse 

att se till företagets bästa. Enligt ABL 8 kap 25 § 2st ska den verkställande 

                                                 
10 Lodin et al., 2001 
11 FAR samlingsvolym 2001 
12 Gavatin, C., 1992 
13 Gometz, U et al., 1990 
14 Johansson, & Rabe, G., 2000 
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direktören vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 

fullgörs enligt överensstämmelse med lagstiftningen.15 En fråga som i detta fall 

känns befogad är vad den verkställande direktören egentligen har rätt att fatta 

beslut om och inom vilka ramar detta beslutstagande får ske. Inom skatterätten 

förekommer begreppet delägare/delägarna vilket vi likställer med verkställande 

direktör och styrelse.  

1.2 Problemdiskussion 

Vårt intresse för ämnet väcktes efter att vi läst regeringens proposition 

1999/2000:15 s. 65-73 vilken behandlar ett slopande av stoppreglerna för 

införsäljning av onyttig egendom till fåmansbolag samt utköp till underpris. 

Denna lagstiftning har tidigare funnits för att förhindra anskaffning av onyttig 

egendom till fåmansbolag. Vårt intresse för ämnet har lett fram till att vi vill 

undersöka vad denna proposition innebär civilrättsligt och inte bara 

skattemässigt för företag och dess delägare. Enligt aktiebolagskommittén är 

merparten aktiebolag i Sverige enmans- och fåmansbolag och stoppregeln har 

som sagt endast gällt fåmansbolag 16. Detta är kanske inte så konstigt eftersom 

det kan vara lättare för fåmansbolagen att kringgå lagstiftningen, eftersom de 

inte är utsatta för offentlig granskning i samma utsträckning som större 

aktiebolag, vilket nämnts ovan. Som en konsekvens av detta torde det vara 

lättare att ”bluffa” i fåmansbolagens redovisningar och dölja att företaget äger 

egendom som egentligen endast är avsedd att användas privat av en eller flera 

delägare eller deras bekantskapskrets.  

 

Slopandet av stoppreglerna innebär troligen också att fler lagar måste revideras. 

Enligt ABL 4 kap 6 § 3st skall vid apportemission revisorerna ge yttrande om 

                                                 
15 FAR Samlingsvolym 2001 
16 SOU 2001:1 
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apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.17 

Denna noggrannhet är en följd av att det ställs höga krav i lagstiftningen hur 

anläggningstillgångar ska värderas. I Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap 1 § 

anses en anläggningstillgång vara en tillgång som är avsedd för stadigvarande 

bruk eller innehav i rörelsen. Enligt 4 kap 3 § 1st ÅRL skall 

anläggningstillgångarna tas upp till ett värde motsvarande utgifterna för 

tillgångens förvärv eller tillverkning.18 Redovisningsrådets definition för 

materiella anläggningstillgångar är att de ska vara fysiska tillgångar avsedda för 

stadigvarande bruk i verksamheten. En materiell anläggningstillgång skall 

redovisas som tillgång i balansräkningen när det, på basis av tillgänglig 

information, är sannolikt att tillgången kommer att skapa nytta som kommer 

företaget till del. Vidare ställs det krav på att anskaffningsvärdet på tillgången 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.19  

 

Tyngdpunkten verkar enligt RR 12 Materiella anläggningstillgångar härmed 

ligga på nytta vilket leder till att det uppstår problem kring hur detta begrepp ska 

definieras. Att avgöra om en tillgång är att anse som nyttig eller onyttig är dock 

inte helt lätt att avgöra. Här torde ett stort ansvar ligga på företagsledaren då 

denne innehar en formell ställning i företaget och bär därför ansvaret att ta beslut 

som tar tillvara företagets intressen. Om företagsledaren inte tar sitt ansvar kan 

denne göra sig skyldig till brott så som förskingring, bedrägeri samt att denne 

gör sig skyldig till att lura investerare. I dessa fall blir myndigheter så som till 

exempel Skattemyndigheten inblandad och vid en granskning ska de ta ställning 

till huruvida tillgången är att anse som nyttig eller onyttig för företaget. Här kan 

det uppstå en godtycklig bedömning då en tillgång kan vara nyttig för en rörelse 

och onyttig för en annan. Till exempel att en bank eller ett försäkringsbolag har 

                                                 
17 FAR samlingsvolym 2001 
18 Ibid 
19 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
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dyra tavlor som dekorerar väggarna i dess lokaler har inte ansetts gå under 

benämningen onyttiga tillgångar. Om däremot Sivs syateljé anskaffat en dyr 

tavla skulle den nog tveklöst ses som en onyttig tillgång. I RSV:s skrivelser 

anges exempel på tillgångar av speciell karaktär som RSV anser inte har någon 

naturlig koppling till bolaget. Detta kan röra sig om båtar, fritidshus och 

liknande.20 Som en följd härav kan följande fråga ställas: 

• Hur avgörs om en egendom är onyttig? Vilka kriterier används för att 

fastställa om företag har onyttig egendom?  

 

Vid avyttringar av egendom mellan bolag och dess ägare kan problem uppstå 

beträffande vilket värde som ska åsättas egendomen. När ägaren säljer in 

egendom till bolaget kan det vara svårt att fastställa marknadsvärdet för denna 

tillgång. Här aktualiseras enligt Tjernberg frågan om felprissättning. Om bolaget 

förvärvar egendom till överpris eller förvärv av egendom från bolaget till 

underpris har en felprissättning skett. Här har lagstiftaren ansett att ett behov 

finns av att beskatta dessa förtäckta förmåner. Här har det bland annat i RÅ 1935 

ref 20 fastställts att överlåtelse av fastighet till bolag för överpris beskattas som 

förtäckt utdelning.21 Ett exempel på felprissättning vid införsäljning av en 

tillgång från en delägare till företaget kan gälla en segelbåt. Säg att 

marknadsvärdet är 1 000 000 kr, men delägaren säljer in båten för 1500 000 kr 

till företaget. Mellanskillnaden på 500 000 kr skall här antingen ses som en 

förtäckt vinstutdelning och därmed ska beskattning ske för inkomst av kapital, 

eller så ska mellanskillnaden tas upp som en löneförmån och därmed beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Om en förtäckt vinstutdelning anses föreligga så måste det 

finnas tillräckligt med fria medel i bolaget så att det täcker den förtäckta 

utdelningen annars strider den mot utbetalningsförbudet i 12 kap 1 § ABL.  

 

                                                 
20 RSV:s skrivelser 000314 
21 Tjernberg, M., 1999 
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Om ett bolag förvärvar en onyttig egendom från någon tillhörande ägarkretsen, 

så är risken stor att egendomen trots förvärvet disponeras av den tidigare ägaren 

privat. Det är därför viktigt enligt Regeringens Prop. 1999/2000:15 att en 

förmånsvärdering sker på ett sätt så att inte förmånerna undervärderas. Tidigare 

var det själva utnyttjandet av förmånen som beskattades men efter slopandet av 

stoppreglerna sker värdering enligt de nu gällande allmänna reglerna istället 

vilka bygger på dispositionsrätten till förmånen.22 Om till exempel en delägare 

har tillgång till en fritidsfastighet under hela året så ska denne beskattas för det 

även om delägaren endast har utnyttjat fritidsfastigheten under en del av året.23 

Ovanstående resonemang leder till formulerandet av frågan: 

• Vilka beskattningskonsekvenser kan uppstå då delägare anskaffar 

onyttig egendom till fåmanbolaget samt köper ut egendom till ett för lågt 

pris från fåmansbolaget? 

 

Om någon anlitar en syssloman och denne missköter sitt uppdrag, blir 

sysslomannen skyldig att ersätta den skada denne uppsåtligen eller genom 

vårdslöshet vållat huvudmannen. I förhållande till aktiebolaget intar styrelsen 

och den verkställande direktören enligt Rodhe en ställning, som mycket liknar 

en sysslomans. Som vi tidigare nämnt likställer vi delägare/delägarna med 

styrelsen och den verkställande direktören.24 Enligt aktiebolagskommittén är 

utgångspunkten vid ansvarsbedömningen att styrelseledamoten eller 

verkställande direktören skall iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i 

allmänhet. Denne kan i enlighet härmed bli ansvarig för överträdelser av sådana 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller bolagsordningen, som ålägger denne 

förpliktelser gentemot bolaget. Även åsidosättande av andra lagar eller rättsliga 

föreskrifter, genom vilka styrelseledamot eller verkställande direktör ålagts 

                                                 
22 Proposition 1999/2000:15 s. 65 – 73 (Slopade stoppregler) 
23 RSV:s skrivelser 000314 
24 Rodhe, K., 1999 
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plikter mot bolaget torde enligt aktiebolagskommittén kunna ligga till grund för 

ansvar.25 Här aktualiseras följande fråga: 

• Vilket ansvar bär den verkställande direktören och styrelsen när det 

gäller anskaffning av onyttig egendom till fåmansbolaget? 

 

Stoppreglerna fanns tidigare i Kommunalskattelagen (KL) och syftet med dem 

var att förhindra att delägare skaffade sig förmåner eller kringgick låneförbudet 

som finns i ABL 12 kap. 7§ 1 st. Propositionen innebär således inte att någon ny 

lagparagraf har införts utan att vissa delar har tagits bort ur KL.26 

Riksrevisionsverket (RRV) tillstyrkte förslaget men dock med viss tvekan. RSV 

däremot avstyrkte förslaget då de menade att genom anskaffning av onyttig 

egendom kan medel tas ut skattefritt ur bolaget samtidigt som ägaren i praktiken 

alltjämt kan nyttja egendomen i framtiden.27 I detta sammanhang blir följande 

fråga aktuell: 

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till borttagandet av 

stoppreglerna?  

 

Det verkar som om regeringen inte är helt övertygad om att slopandet av 

stoppreglerna kommer att fungera tillfredsställande. Av propositionen går det att 

utläsa att regeringen noga kommer att följa utvecklingen av ett slopande. Skulle 

det uppkomma ett alltför omfattande missbruk ämnar regeringen återkomma i 

frågan. Det verkar finnas en hel del frågetecken kring slopandet och om detta i 

praktiken kommer att fungera på ett sätt som det var ämnat från början. Här kan 

företagen nog räkna med att det kommer att bli en testperiod för att se huruvida 

ett missbrukande kommer att förekomma eller ej. Härmed kan följande fråga 

ställas: 

                                                 
25 SOU 1995:44 
26 Kommunalskattelagen 32 § 14 p. 4 st.  
27 Proposition 1999/2000:15 s. 65 – 73 (Slopade stoppregler) 
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Inledning 
 

• Vilka konsekvenser kan slopandet av stoppreglerna tänkas medföra?  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka kriterier som ligger till grund vid bedömning av 

huruvida anläggningstillgångar är att anse som nyttiga respektive onyttiga i 

aktiebolag. Vidare ämnar vi att undersöka om slopandet av stoppreglerna för 

införsäljning av onyttig egendom samt utköp till underpris kommer att utnyttjas 

av delägarna i fåmansbolagen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avser endast att behandla aktiebolag och då svenska sådana. Vi 

kommer även att behandla endast anläggningstillgångar. Vid in- och 

utförsäljning av anläggningstillgångar mellan bolaget och dess ägare 

uppkommer momstekniska problem, vilka vi ej ämnar behandla. Vidare kommer 

vi inte att intervjua företag utan vi ansluter oss till ett utifrånperspektiv. Detta 

beror bland annat på att vi inte tror att vi kommer få den information vi behöver 

från företag, för att uppfylla vårt syfte.  
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2 Metod 
 

2.1 Vetenskapssyn 

I forskarsamhället genomför forskare vetenskapliga undersökningar och 

utvecklar vetenskaplig kunskap. Även vi som uppsatsskrivande studenter måste 

genomföra vår uppsats utifrån en vetenskaplig grund. Det är viktigt för oss att 

tänka på att undersökningen är upplagd på ett vetenskapligt sätt och att resultatet 

kan tillskrivas något vetenskapligt värde.28 Enligt Lundahl och Skärvad är det 

inte lätt att precisera vad vetenskapliga undersökningar är, men de sammanfattar 

med att de ska vara inriktade på att ge kunskapsmässiga bidrag samt att de ska 

vara upplagda och genomförda med vetenskapliga arbetsmetoder.29 Vårt 

kunskapsmässiga bidrag är att definiera vad som är en nyttig respektive onyttig 

anläggningstillgång.  

 

Enligt Wigblad är arbetet med att ta fram ny kunskap ett viktigt kriterium på god 

vetenskap. Oftast är det detta forskare syftar på när de frågar efter en studies 

bidrag. Det kan röra sig om en originell upptäckt genom att ny kunskap läggs till 

redan existerande kunskap eller att den gamla kunskapen om ett fenomen finns 

kvar samtidigt som ny kunskap tillförs och vidgar synsättet. En annan viktig 

vetenskaplig verksamhet är att kritiskt granska och ifrågasätta både nya och 

gamla kunskaper. Detta innebär också att forskaren utifrån en självständig 

vetenskapssyn har förmåga att argumentera för sin position.30 Det är viktigt att 

skilja på vetenskaplig kunskap och vardagskunskap vilken individen tillgodoser 

                                                 
28 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
29 ibid 
30 Wigblad, R., 1997 
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sig i det vardagliga livet som till exempel när denne umgås med vänner och 

arbetskamrater.31 

 

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson är det viktigt att forskaren intar en 

kreativ och kritisk inställning vilket görs genom att ompröva nuvarande 

uppfattningar och metoder. De uppmanar här till grundläggande nyfikenhet hos 

den som vill bygga vetenskaplig grund. För att undersökningen ska anses utgå 

från ett vetenskapligt perspektiv menar de att det är viktigt att försöka belysa 

problem från flera olika håll. Detta görs genom att formulera fler frågor och 

besvara dessa.32 

 

Utifrån ett problemområde har vi formulerat specifika frågeställningar som vi 

anser belyser vårt ämnesområde ur ett utifrånperspektiv. Detta perspektiv har vi 

valt att använda oss av då vi troligtvis kommer att ha svårigheter att få tillgång 

till information genom att intervjua företagsledare. Detta innebär att vi har valt 

att intervjua personer som ”står utanför” företaget men som vi bedömmer har 

relevant kunskap inom vårt ämnesområde.  

 

2.2 Kunskapssyn 

Kunskapsteori är ett ämnesområde inom teoretisk filosofi som behandlar frågor 

om mänsklig kunskap. Några kärnfrågor inom kunskapsteorin är: Vad innebär 

det att veta? Hur vet vi att vi har kunskap? Hur uppnår vi säker kunskap? 

Varifrån hämtar vi kunskap? Kunskapsteorin innehåller två i grunden olika 

vetenskapsteoretiska plattformar; positivism och hermeneutik. Dessa synsätt är 

utgångspunkt för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. Genom dessa 

metodteorier kopplas vetenskapsteorin ihop med den praktiska metodlärans 

                                                 
31 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., 1993 
32 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., 1993 
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konkreta anvisningar för hur ett utredningsarbete ska gå till.33 (Se figur 2.1 

nedan) 
 
 
 
 
 
 

                                                

Metodlära 

Kvantitativ 
metodteori 

    Positivistisk   
vetenskapsteori 

Kunskapsteori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Sambandet mellan 

metodlära, (Källa: Lundahl/Skä

 

Den kvantitativa metodteorin 

Kvalitativ metodteori har den 

handlar om hur forskaren når fr

själva och sin situation.34 Wie

hermeneutiska tillvägagångssätt

motiv, mål, strävanden och han

 

 
33 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
34 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
Vetenskapsteori
Metodlära 

 Kvalitativ 
metodteori 

 Hermeneutisk 
vetenskapsteori 

kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och 

rvad) 

utgår från den positivistiska vetenskapsteorin. 

hermeneutiska vetenskapsteorin som grund och 

am till förståelse för hur människor upplever sig 

dersheim-Paul och Eriksson menar att via det 

et söker forskaren tolka olika uttryck för tankar, 

dlingar. Forskaren söker i hermeneutiska studier 
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en helhetsförståelse. 35 Om vi skulle placera vårt tillvägagångssätt i figur 2.1, så 

skulle vi placera oss ganska långt åt höger, det vill säga ganska nära det 

hermeneutiska vetenskapsteorin. 

 

Vi är av den uppfattningen att individer uppfattar saker olika beroende på vilken 

bakgrund och erfarenhet de har som grund. Det är en av förklaringarna till att 

individer tolkar saker och ting olika. Själva ordet hermeneutik kan översättas 

som ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära” och är ett vetenskapligt 

förhållningssätt36. Den hermeneutiska spiralen påvisar det samband som finns 

mellan förförståelse, dialog och tolkning. Utgångspunkten i denna modell är att 

forskaren alltid har en förförståelse och utifrån den börjar vägen mot ökad 

kunskap. Genom att föra tolkningsdialog med såväl fysiska personer som med 

böcker, bilder etcetera, möjliggörs en tolkning som leder till att forskaren 

erhåller ökad förförståelse och kan fortsätta sin väg uppåt i spiralen. I denna 

spiral utvecklas förförståelse genom samspel mellan växelvis helhetsförståelse 

och delförståelse. Wiedersheim-Paul och Eriksson menar att för att forskaren ska 

förstå måste denne redan ha förstått.37 

 

 

                                                 
35 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., 1993 
36 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., 1993 
37 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. T., 1993 

 14



Metod 
 

 
 

Figur 2.2 Hermeneutisk spiral, (Källa:Wiedersheim-Paul och Eriksson, sid 152) 

 

2.3 Förförståelse 

Alla människor har en överordnad föreställningsram som innehåller ett antal, 

medvetna eller omedvetna, antaganden om hur verkligheten är beskaffad. 

Föreställningsramen formas av en mängd olika saker så som till exempel 

uppfostran, erfarenheter, utbildning och yrkesroll. Föreställningsramen sätter 

gränser för vad individen ser, hur denne tänker och agerar. För utredare och 

forskare är det särskilt viktigt att bli medveten om den egna föreställningsramen 

och de antaganden som påverkar uppsatsarbetets uppläggning, metoder och 

resultat.38 

 

Gummesson menar att förförståelse kan ha en blockerande inverkan på en 

undersökning. Om stor förförståelse råder hos forskaren för det problem eller 

område som studeras kan det leda till att forskaren försöker pressa in 

verkligheten i begrepp och teorier.39 Wigblad menar motsatsvis att en forskare 

                                                 
38 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994 
39 Gummesson, E., 1985  
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inte kan studera ett fenomen helt förutsättningslöst utan en viss förförståelse är 

nödvändig.40 Vi instämmer med Wigblad då vi anser att vi har en viss 

förförståelse för vårt ämnesområde innan vi började skriva vår uppsats. Genom 

att ha detta skapar vi oss en djupare förståelse. När vi är färdiga med vår uppsats 

kommer vi ha skapat oss en djupare förståelse än vi hade när vi började skriva 

uppsatsen. 

 

Det finns en risk att vi som författare har tolkat resultatet av vårt uppsatsarbete 

utifrån de föreställningar som vi bär med oss från början av arbetet. Vidare finns 

det en risk att vi ställt frågor som påverkat respondenterna på ett sådant sätt att 

svaren överensstämmer med den föreställningsram vi som författare har. 

Uttrycket ”som man frågar får man svar” menar Lundahl och Skärvad betonar 

betydelsen av att formulera rätt frågor. Detta uttryck illustrerar även 

problemformuleringens grundläggande betydelse i allt utredningsarbete. Det sätt 

som undersökningsproblem och frågeställningar formuleras på har en avgörande 

inverkan på en undersöknings syfte, inriktning, uppläggning och 

arbetsmetoder.41  

 

Enligt vår mening är det viktigt att vi som författare är medvetna om 

problematiken med förförståelsen. Vi är också medvetna om att vår förförståelse 

har påverkat våra problemfrågor. Genom att ha ett öppet förhållningssätt har vi 

förhoppningen om att minska detta problem. Vi anser dock i likhet med Wigblad 

att vi inte kan genomföra vår empiriska undersökning utan att ha en viss 

förförståelse för vårt ämnesområde. 

 

                                                 
40 Wigblad, R., 1997 
41 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999  
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2.4 Val av undersökningsansats 
 

2.4.1 Deduktiv ansats  

Vi har använt oss av en deduktiv ansats i denna uppsats. En definition av 

begreppet lyder enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson: ”Utifrån en teori formas 

hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten och genom logisk 

slutledning nås resultatet”42. Ordet deduktion härstammar från latinets 

”deducere” och betyder avleda. Deduktion är en slutledning i vilken slutsatsen 

med logisk nödvändighet följer från premisserna. 43 Thurén menar att forskaren 

utgår från ett antal fasta premisser och arbetar sig fram till en slutsats och på 

vägen har denne använt sig av bestämda regler. Deduktion går från det generella 

till det specifika. 44 Deduktion betyder enligt Andersen att en logisk slutsats är 

giltig om den är logiskt sammanhängande, men den behöver inte stämma 

överens med verkligheten. Denna ansats utgår från en fast förståelseram vilken 

forskaren drar slutsatser ifrån.45  

 

I överensstämmelse med en deduktiv ansats började vi vårt uppsatsarbete genom 

att välja ett generellt ämne nämligen tillgångsredovisning. Efter att ha läst bland 

annat Regeringens Proposition 1999/2000:15 kunde vi precisera ett 

problemområde som behandlar förekomsten av nyttiga respektive onyttiga 

anläggningstillgångar i fåmansbolag. Nästa steg var att formulera uppsatsens 

syfte. Vi har sedan i vår empiriska studie undersökt vilka kriterier som ligger till 

grund för en bedömning av tillgångarnas nyttighet respektive onyttighet samt 

om slopandet av stoppreglerna för införsäljning av onyttig egendom samt utköp 

till underpris kommer att utnyttjas av delägarna i fåmansbolagen. Syftet med den 

empiriska studien är att undersöka huruvida de premisser som vi har ställt upp 
                                                 
42 Wiederheim-Paul, F. & Eriksson, L.T. 1993 sid. 150 
43 Bonnier Lexikon 1994 sid. 160 
44 Thurén, T., 1991 
45 Andersen, H. et al., 1994 
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fungerar i praktiken. För att kontrollera sanningshalten i teorierna genomför vi 

ett empiriskt test, i form av en intervjuundersökning.  

 

2.4.2 Normativ ansats 

Med hjälp av nedanstående modell vill vi beskriva hur deduktiva och induktiva 

ansatser hänger ihop med normativ och deskriptiv redovisningsteori. Enligt 

Elling är detta den vanligaste grupperingen men andra kombinationer kan 

förekomma. Då vår uppsats har en deduktiv ansats vilket är förknippat med 

normativ redovisningsteori kommer vi att koncentrera oss på denna. En 

normativ redovisningsteori är vägledande vilket i detta sammanhang innebär att 

den beskriver hur en anläggningstillgång bör definieras för att uppfylla de 

kriterier som finns uppställda i lagar och regleringar.46 Vi tar alltså även en 

normativ ansats i vårt uppsatsarbete. Detta innebär att vi som forskare kartlägger 

regler och går in i ett arbete med våra värderingar för hur någonting bör se ut 

eller vara47. Detta gör vi genom att vi i vår referensram skapar en modell för 

fastställande av om en anläggningstillgång är nyttig eller ej och utifrån den 

utgångspunkten gör vi våra intervjuer med de utvalda respondenterna. 

 

 

 
Figur 2.3 Deduktion och induktion (Källa: Elling) 

 

                                                 
46 Elling, J.,1997 
47 Holme, I & Solvang, B., 1991 
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2.4.3 Kvalitativ ansats 

Inom kvalitativa metoder är det enligt Holme och Solvang forskarens 

uppfattning eller tolkning som står i förgrunden. En grov generell förklaring av 

kvalitativa metoder är att det är metoder där forskaren inte kan eller bör 

omvandla det som undersöks till siffror. I en kvalitativ undersökning går 

forskaren in på djupet på ett fåtal objekt och skaffar sig rikligt med information 

om dessa. Informationen samlas in så nära ”verkligheten” som möjligt i 

osystematiska och ostrukturerade observationer genom till exempel 

djupintervjuer eller intervjuer utan fasta frågor. Forskaren söker en förståelse 

utav det denne undersöker och försöker fånga sammanhang och strukturer för att 

skapa en helhetsbild. Detta är en av den kvalitativa metodens styrkor det vill 

säga att den visar på totalsituationen. En annan fördel är flexibiliteten i 

undersökningen. Forskaren kan ändra uppläggning under genomförandet av 

undersökningen om denne upptäcker intressanta sidospår.48  

 

Bryman menar även han att undersökningspersonen vid användningen av en 

kvalitativ metod får mer frihet jämfört med en surveyintervju som ofta används 

vid en kvantitativ undersökning. Han anser vidare att forskaren har en tendens 

att förespråka en forskningsstrategi som är förhållandevis öppen och 

ostrukturerad istället för en strategi där denne i detalj bestämt allting i förväg 

beträffande vad som ska studeras och hur forskaren ska bära sig åt. En öppen 

forskningsstrategi skulle därmed öka möjligheten att hitta oväntade 

frågeställningar som kan vara av intresse. 49 Andersen menar att det råder en 

tvåvägskommunikation mellan forskaren och respondenten. Detta innebär att 

resultaten från en kvalitativ studie i stor utsträckning blir beroende av 

                                                 
48 Holme, I & Solvang, B., 1991 
49 Bryman, A., 1997 
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individerna. Om forskaren använder sig av en kvalitativ fallstudie är denna 

helhetsinriktad och utgår från de undersökta personernas förställningsvärldar.50  

 

Vår studie är till stor del beroende av den information som vi fått i vår empiriska 

undersökning som bygger på hur respondenterna upplever problematiken kring 

slopandet av stoppreglerna som tidigare funnits för att förhindra att 

fåmansbolagen anskaffar onyttiga anläggningstillgångar samt att utköp till 

underpris sker från fåmansbolaget. Alltså blir resultatet också beroende av deras 

medverkan. Vi är inte ute efter att försöka mäta resultat i studien utan vill endast 

undersöka de olika aspekter som berör det valda ämnet. Vi menar vidare att det 

krävs en kvalitativt inriktad undersökning, som tar hänsyn till det faktum att vi 

ska studera ett komplext civil- och skatterättsligt problem, för att vi ska kunna 

uppfylla vårt syfte.  

 

2.5. Tillvägagångssätt 
 

2.5.1 Urval 

Vår empiriska undersökning består av sammanlagt tio intervjuer: tre stycken 

med revisorer, varav två auktoriserade från vardera Ernst & Young respektive 

KPMG och en godkänd från Skarin & Brindelid. Två stycken skattejurister, 

varav en på RSV och en med studierektorn för affärsjuridiska institutionen på 

Linköpings universitet. En skattekonsult på Ernst & Young och en revisor på 

Skattemyndigheten i Norrköping. Vidare intervjuade vi kanslichefen på 

Bokföringsnämnden (BFN). Vi intervjuade även två banktjänstemän, varav en 

på SEB och en på FöringsSparbanken. Dessa intervjuobjekt valdes ut med hjälp 

av tidigare referenser hos oss som författare inom redovisning och 

skatteområdet.  

                                                 
50 Andersen, H. et al., 1994 
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Vi valde att intervjua dessa tio personer då vi anser att de representerar ett urval 

från ett utifrånperspektiv. Vi ansåg vidare att dessa personer skulle kunna ge oss 

olika perspektiv på vårt problemområde. För att få en redovisningsmässig 

perspektiv över hur en nyttig respektive en onyttig anläggningstillgång skall 

definieras, valde vi att intervjua revisorer. Vad gäller det skattemässiga 

perspektivet valde vi att intervjua två skattejurister, en skattekonsult och en 

skatterevisor. Att valet föll på studierektorn för affärsjuridiska institutionen vid 

Linköpings universitet, var att denne avgett ett remissutlåtande angående 

slopandet av stoppreglerna. Vi valde en skattejurist och en skatterevisor från 

RSV av den anledningen att vi ville få deras definition av när en 

anläggningstillgång är att anse som nyttig respektive onyttig. Utöver detta ville 

vi få deras synpunkter angående praktiska problem vad gäller slopandet av 

stoppreglerna. För att ytterligare belysa den skattemässiga infallsvinkeln valde 

vi att intervjua en skattekonsult på Ernst & Young, då denne har en närmare 

relation till kundföretagen samt att denne är anställd inom den så kallade privata 

sektorn. För att belysa vårt problemområde ur kreditgivarnas perspektiv valde vi 

att intervjua två banktjänstemän. Anledningen till detta val var att bankerna så 

som kreditgivare bör ta ställning till om en tillgång är nyttig eller onyttig då de 

ska bedöma hur kreditvärdigt ett bolag är. 

 

2.5.2 Datainsamling 

Det finns två sätt att gå tillväga för att samla in information. Antigen använder 

forskaren sig av redan existerande information, sekundärdata eller så samlar 

denne ny information, primärdata. För att uppfylla syftet med uppsatsen använde 

vi oss av båda tillvägagångssätten. Sekundärdata samlas i litteraturen för att 

bilda en referensram till vårt arbete. Den empiriska delen av uppsatsen har byggt 

på ny information då primärdata samlades in genom personliga intervjuer. 
 

 21



Metod 
 

För att få tillgång till sekundärdata om ämnet för referensramen inhämtades 

litteratur genom sökning i olika databaser som finns på biblioteket vid 

Linköpings universitet. De sökord som användes var bland annat tillgångar, 

anläggningstillgångar, apportegendom, fåmansbolag, uttagsbeskattning, 

accounting theory, eget kapital, aktiebolagslagen och inkomstskattelagen. En 

viktig källa till information om svensk reglering har varit FAR:s samlingsvolym 

som innehåller lagtext samt rekommendationer och vägledning från både FAR, 

Bokföringsnämden och Redovisningsrådet. Vi har även sökt i artikelbaser. 

Artiklarna behandlar främst ämnet tillgångar och är hämtade från tidningen 

Balans.  

 

2.5.3 Intervjuer 

Lundahl och Skärvad skiljer mellan standardiserade och ostandardiserade 

intervjuer. När en intervju är standardiserad är frågorna, till skillnad från om 

intervjun är ostandardiserad, formulerade på förhand liksom ordningsföljden 

mellan dem. Ett syfte med en standardiserad intervju är att kunna göra en 

kvantitativ bearbetning av svaren medan en ostandardiserad intervju har den 

fördelen att svaren kan bli mer utvecklade och nyanserade. Standardiserad och 

ostandardiserad intervju är två ytterligheter på en skala vilket innebär att det 

finns mellanting mellan dessa två. Denna typ av intervju benämner Lundahl och 

Skärvad för semistandardiserad.51 Vi har använt oss en semistandardiserad 

intervjuteknik då vi har utgått från en intervjumall i våra intervjuer men vi har 

inte varit bundna av den uppställa ordningsföljden. Denna teknik har valts för att 

ge respondenten en möjlighet att svara fritt på frågorna. Vi har även använt oss 

av följdfrågor där vi har ansett det nödvändigt eller önskvärt att få ett så 

uttömmande och nyanserande svar som möjligt. 

                                                 
51 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
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Lundahl och Skärvad menar att en intervju också kan vara antingen strukturerad 

eller fri. Det avgörande här är hur stort svarsutrymme som respondenten ges vid 

intervjun52. Vi anser att det är av stor vikt att ge respondenterna stort 

svarsutrymme vid intervjuerna då vi vill få fram deras egna värderingar och 

åsikter om ett visst problem. För att inte missa väsentlig information är det 

därför viktigt att låta respondenten berätta det som denna finner relevant.  

 

Vi har vidare använt oss av både besöksintervjuer och telefonintervjuer i vår 

undersökning. Anledningen till att vi valt att använda telefonintervjuer är att vi 

på detta sätt inte var begränsade till företag som ligger inom vårt geografiska 

närområde. Vi har valt att använda besöksintervjuer när vi intervjuar personer 

som befinner sig inom vårt geografiska närområde, eftersom vi anser att 

besöksintervjuer har vissa fördelar i jämförelse med telefonintervjuer. 

 

Den personliga kontakten som uppstår vid en besöksintervju tror vi kan leda till 

ett större förtroende för oss som individer och vårt arbete. Enligt Wiederheim-

Paul och Eriksson ger en besökintervju möjlighet att använda alla sina sinnen 

vid kommunikation med en respondent. En ytterligare anledning till vårt val var 

att vi kunde få bekräftat att vi hade uppfattat svaren korrekt och att vi ville ha 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Nackdelen med denna metod är att vi 

som intervjuare kan ställa ledande frågor och på så sätt påverka respondenten. 

Detta problem kallas bland annat av Arbnor och Bjerke för intervjuareffekten53. 

Även exempelvis vår ålder och vårt kön kan enligt Lekvall och Wahlbin påverka 

respondenten54. En ytterligare nackdel är att denna metod är tidskrävande.  

 

                                                 
52 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999 
53 Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994 
54 Lekvall, P & Wahlbin, C., 1993 
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Vid en telefonintervju har vi också möjligheten i likhet med besöksintervjun att 

få uppfattade svar bekräftade och att ställa följdfrågor. Nackdelen med en 

telefonintervju är till exempel att kroppsspråk inte kan användas för att nyansera 

frågorna och svaren och vi kan därmed gå miste om icke-verbala signaler.  

 

I ett tidigt skede kontaktade vi våra intervjupersoner via telefon. Vi presenterade 

oss och vårt uppsatsämne. I samtal med var och en av de tio intervjupersonerna 

beskrev vi kortfattat vad som skulle tas upp i intervjun samt bestämde tid och 

plats. För att de skulle kunna ta del av frågeställningarna och eventuellt 

förbereda sig skickades dessa ut via e-post några dagar innan varje intervju. 

Besöksintervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats och 

telefonintervjuerna genomfördes hemma hos en av författarna.  

 

Vi använde oss av bandspelare för att få med allt som respondenterna sa och för 

att ha möjlighet att kunna citera dem. Användandet av bandspelare hade också 

den fördelen att vi, istället för att skriva ner vad respondenten sa, kunde 

koncentrera oss på samtalet. Vidare underlättade det för oss att ställa relevanta 

följdfrågor. Under var och en av intervjuerna försökte vi hålla oss objektiva och 

lät respondenten svara i lugn och ro innan vi ställde nästa fråga. Intervjuerna 

genomfördes under en tidsperiod av två veckor. De frågeställningar som skickats 

ut till respektive intervju person fungerade som mall under intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 30 minuter och upp till en timme. 

 

Vi har sammanställt intervjuerna i efterhand, dock ej ordagrant då vi valde att 

utelämna det som togs upp under intervjun som inte berörde våra 

frågeställningar. Efter att vi sammanställt intervjuerna skickade vi ut underlaget 

och respondenterna fick möjlighet att korrigera eller komplettera den 

 24



Metod 
 

information de lämnat. Fyra av de tio intervjuade tog möjligheten och gjorde 

mindre korrigeringar av några få ordval. 
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3 Referensram 
 

3.1 Referensramens innehåll 

För att läsaren ska få en överskådlig bild av referensramen har vi valt att börja 

kapitlet med en figur över dess innehåll: 
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• Revisor ska bedöma nytta och värde av apportegendom. 

 

Utköp till underpris 

 

• Problem kan uppstå vid värderingen av en anläggningstillgång vid 

försäljning från bolaget till en delägare. 

 

Slopade stoppregler 

 

Efter Regeringens Proposition 1999/2000:15 ”Slopade stoppregler” har följande 

stoppregler slopats: 

 

• Införsäljning av onyttig egendom 

• Utköp till underpris 

 

Uttagsbeskattning 
 

När en delägare köper en anläggningstillgång av bolaget till ett pris som är lägre 

än marknadsvärdet skall uttagsbeskattning ske för mellanskillnaden. Denna 

mellanskillnad kan antingen ses som: 

1. en löneförmån vilken då ska beskattas i inkomstslaget tjänst 

2. eller en utdelning vilken då ska beskattas i inkomstslaget kapital 

 

En utdelning kan i sin tur antingen vara öppen eller förtäckt och den förtäckta 

utdelningen kan ses som olovlig eller lovlig.  

 

Låneförbudet 
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I aktiebolagslagen regleras förbudet för bolaget att låna ut pengar till delägare 

och deras närstående.  

 

Verkställande direktörens och styrelsens ansvar 

 

VD och styrelse har det övergripande ansvaret att tillgodose bolagets intressen. 

 

3.2 Vad är tillgångar? 

Det går definiera tillgångar med hjälp av fyra olika kriterier. Dessa är för det 

första att en tillgång ska vara en resurs för företaget, för det andra ska den 

innebära framtida nytta för företaget, för det tredje innebär en tillgång att 

företaget har kontroll över den och för det fjärde och sista är en tillgång ett 

resultat av en transaktion eller händelse.55 Fler definitioner är att en tillgång är 

någonting som finns på debetsidan i balansräkningen och som tillförts företaget 

genom att de har följt de redovisningsprinciper och regler som gäller.56 Detta 

låter kanske enkelt och lättförståeligt, men en vidare utveckling av 

definitionerna behövs för att få en mer fullständig förståelse av vad tillgångar 

egentligen är. 

 

3.2.1 Hur definieras tillgångar i litteraturen? 

Godfrey, Hodgson & Holmes beskriver tillgångar med tre olika 

huvuddefinitioner. Dessa är ungefär de samma som Jederströms definitioner 

ovan, men Godfrey et al kan sägas lagt ihop de två första kriterierna till ett. För 

det första ska alltså en tillgång innebära framtida nytta. En tillgång bör ej tas upp 

i balansräkningen förrän det är ”troligt” att den kommer innebära framtida nytta 

för företaget. Nytta innebär att tillgången ska generera vinst genom till exempel 

                                                 
55 Jederström, P., Föreläsning 1999 
56 Mathews, M. & Perera, M., 1991  
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försäljning av produkter som producerats med hjälp av denna eller via 

försäljningen av själva tillgången i sig. Med andra ord ska tillgången vara en 

ekonomisk resurs. Exempel på tillgångar är maskiner, motorfordon, lager och 

byggnader. När det gäller byggnader så behöver det inte vara själva byggnaden i 

sig som är den största tillgången, utan det kan vara de kontorsutrymmen som 

finns i byggnaden där verksamhet utförs för att skapa framtida nytta för ett 

företag.57 Wolk, Tearney och Dodd anser att tillgångar är ekonomiska resurser 

och att ett av de viktigaste kännetecknen är att de ska innebära framtida nytta. 

De kallar en tillgångs kapacitet att inbringa framtida nytta för ”future service 

potential”, och med det menar de att en tillgång är någonting som kommer 

innebära framtida positiva betalningsströmmar för ett företag. Dessa 

betalningsströmmar kan uppstå på två sätt: antingen genom att företaget säljer 

tillgången eller genom att företaget tillverkar produkter med hjälp av 

tillgången.58 

 

För det andra så menar Godfrey et al att det inte är ägandet i sig som definierar 

att ett företag har en tillgång utan det ska också kunna kontrollera tillgången. De 

påpekar dock att ett företag inte kan säga sig ha fullständig kontroll över en 

tillgång eftersom staten kan använda sig av sin expropriationsrätt för att 

tvångsinlösa till exempel en byggnad. Staten kan även beslagta tillgångar för 

skatteskulder, bestämma hur en bransch styrs och därmed tillgångarna samt 

också utöver detta bestämma vissa standards eller syften för hur vissa tillgångar 

får användas. De hävdar exempelvis att en villaägare inte automatiskt har rätt att 

använda villan som denne äger i en näringsverksamhet. Även om det inte finns 

några speciella restriktioner så kan det finnas en stark allmän opinion mot att en 

tillgång som till exempel ett bostadshus i ett villaområde används som en 

verkstad för att reparera bilar mot betalning. Med andra ord så behöver inte 

                                                 
57 Godfrey, J., Hodgson, A. & Holmes, S., 1997 
58 Wolk, H., Tearney, M. & Dodd, J., 2001 
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kontroll över en tillgång betyda att det går att göra vad som helst med den.59 Ett 

exempel som också bör kommenteras är att när ett företag leasar till exempel en 

maskin, så är det först och främst leasetagaren som har kontroll över den och 

inte firman som är leasegivare. Här råder ju speciella avtal mellan leasegivare 

och leasetagare som på sätt och vis för över en stor del av kontrollen över 

maskinen till leasetagaren för en specifik period. Mycket av det som skrivs om 

tillgångar i redovisningsteorin handlar om att det inte först och främst är den 

legala rätten som avgör om något är en tillgång eller ej för ett företag, utan det är 

kontrollen över tillgången som är det mest avgörande.60 Även Mathews och 

Perera ansluter sig till att kontrollen är viktigare än ägandet och de menar att 

detta synsätt på tillgångar har växt sig allt starkare på senare år61. 

 
Den tredje definitionen som Godfrey et al anser ska vara uppfylld för att något 

ska anses vara en tillgång är att en transaktion eller händelse måste ha skett. Det 

räcker inte med att budgetera för att en maskin ska köpas in till företaget utan 

maskinen måste också finnas i verkligheten för företaget genom att en 

transaktion har skett.62 Wolk et al hävdar även de att transaktionskravet är ett 

måste för att kunna ta upp tillgången i redovisningen. De menar att intressenter 

ska kunna utläsa av balansräkningen vilka tillgångar som finns i ett företag. Det 

kan också uppstå gränsdragningsproblem för när det är att anse att ett företag 

verkligen har en tillgång. Om ett företag skriver på ett kontrakt med en 

anläggningsfirma om att de ska bygga en kontorsbyggnad, när blir denna 

kontorsbyggnaden en tillgång för det köpande företaget? När innebär byggnaden 

framtida nytta och när har det köpande företaget kontroll över den?63 

 

                                                 
59 Godfrey, J., Hodgson, A. & Holmes, S., 1997 
60 Wolk, H., Tearney, M. & Dodd, J., 2001 
61 Mathews, M. & Perera, M., 1991 
62 Godfrey, J., Hodgson, A. & Holmes, S., 1997 
63 Wolk, H., Tearney, M. & Dodd, J., 2001 
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Som ett tilläggsargument påpekar Godfrey et al att krav har börjat komma från 

forskare så som exempelvis Chambers som anser att en tillgång också ska gå att 

separera från företaget och att den ska ha ett eget ”avyttringsvärde”. Med detta 

menar han att om inte tillgången går att sälja separat så ska den anses som 

goodwill och inte som en tillgång i sig. De som motsätter sig ett separationskrav 

hävdar att detta endast är ett sätt av flera att tillförskaffa sig nytta av tillgången. 

De menar att nyttan av en tillgång inte har att göra med om det går att separera 

tillgången och sälja den, utan det som ska avgöra nyttan är om tillgången tillför 

vinster för företaget.64 

 

3.2.2 Hur definieras tillgångar i lagar och rekommendationer? 

Enligt ÅRL finns det två huvuddefinitioner för tillgångar: anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgång menas en tillgång som är 

avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i en rörelse. Med 

omsättningstillgång menas en tillgång som inte är en anläggningstillgång. Det 

går alltså att via uteslutningsmetoden avgöra om en tillgång ska anses som 

omsättningstillgång eller ej.65 I 4 kap 2 § regleras att forsknings- och 

utvecklingskostnader får tas upp som en immateriell anläggningstillgång. 

Detsamma gäller utgifter för patent, licenser, varumärken, hyresrätter och 

liknande rättigheter med mera. Gränsdragningen mellan anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar har betydelse i två hänseenden. Dels gäller olika 

värderingsregler för dessa och dels ska de tas in under olika rubriker i 

balansräkningen. Enligt förarbetena till Bokföringslagen är det inte tillgångens 

natur i sig som är avgörande för klassificeringen, utan avsikten med innehavet 

av tillgången. FAR tolkar detta som att en anläggningstillgång ej omsättes i den 

normala affärsprocessen. Härav följer att en bestämd tidsgräns ej kan anges för 

vad som är att anse som stadigvarande bruk. Således är pågående arbeten hos till 

                                                 
64 Godfrey, J., Hodgson, A. & Holmes, S., 1997 
65 Årsredovisningslagen 4 kap 1 § 
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exempel byggnadsföretag att anse som omsättningstillgång även om arbetena är 

avsedda att sträcka sig över en tidsperiod av flera år.66  

 

Redovisningsrådet anser att materiella tillgångar är fysiska tillgångar som avses 

att stadigvarande brukas i verksamheten. För att redovisa en materiell tillgång i 

balansräkningen gäller vissa kriterier. För det första ska det på basis av 

tillgänglig information vara sannolikt att tillgångens framtida ekonomiska nytta 

kommer företaget till del, och för det andra ska det gå att beräkna 

anskaffningsvärdet för tillgången på ett tillförlitligt sätt.67 I balansräkningen 

delas anläggningstillgångar in i tre grupper: immateriella anläggningstillgångar, 

materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.68  

                                                

 

3.2.3 Vår definition av tillgångar 
Med utgångspunkt från de författare vi har behandlat ovan vill vi sammanfatta 

avsnittet om vad tillgångar är för något genom att ge vår syn på vad en 

anläggningstillgång är för något. Samtliga punkter ska vara uppfyllda för att en 

egendom ska få klassificeras som en anläggningstillgång: 

 

1. att den ska vara en ekonomisk resurs för ett företag, 

2. att den ska innebära framtida nytta och ekonomiska vinster för ett företag, 

3. att den ska ge framtida betalningsströmmar, 

4. att den ska vara ett resultat av en transaktion eller händelse, vilket innebär att 

framtida planerade investeringar ej innebär en tillgång förrän de verkligen har 

blivit reella, 

5. att företaget har kontroll över den, vilket kan innebära att företaget hyr 

tillgången istället för att äga den, 

 
66 FAR:s Redovisningsrekommendation nr 3 
67 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
68 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
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6. att den inte är verksamhetsfrämmande för ett företag och skall användas i den 

ordinarie verksamheten, 

7. att den är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i ett företag, 

8. att anskaffningsvärdet på tillgången går att säkerställa på ett tillförlitligt sätt 

samt 

9. att en tillgång skall kunna värderas individuellt.  
  

3.3 Värdering av tillgångar 

För att redovisaren ska kunna vara säker på att en tillgång finns så måste denne 

bland annat ha möjlighet att mäta värdet på den. Detta låter kanske självklart 

men det finns situationer då detta är väldigt svårbedömt som när en 

fotbollsklubb ombildas till ett aktiebolag. Vad är fotbollsklubbens viktigaste 

tillgångar? Jo, spelarna som är kontrakterade till klubben förstås. Nu börjar det i 

och för sig att bli vanligt med aktiebolagsbildningar bland de större 

fotbollsklubbarna i Europa, men det uppstår förmodligen stora problem när 

spelarna ska värderas. Utöver värderingen måste även uppställda regler för när 

tillgångar får tas upp i balansräkningen beaktas.69 Värderingen av 

anläggningstillgångar är viktig för att redovisningen förväntas återge kvantitativ 

information om ett företags ekonomiska situation. Det är också viktigt att en 

specifik tillgång ska kunna identifieras genom en separation från de övriga 

tillgångarna om det ska vara möjligt att värdera denna tillgång.70 

 

3.3.1 Värdering av tillgångar enligt litteraturen 

Godfrey et al tar upp problemet med vilken värderingsgrund som ska användas 

för tillgångar. Vilken värderingsgrund är egentligen relevant för företagsledare, 

investerare, kreditgivare och andra intressenter? De anser att det verkliga 

                                                 
69 Jederström, P., Föreläsning, 1999 
70 Mathews, M. & Perera, M., 1991 
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ekonomiska värdet borde vara det mest användbara, men det är inte alltid så lätt 

att definiera vad det verkliga ekonomiska värdet egentligen är och det finns 

förmodligen hundratals olika varianter om frågan skulle ställas till många olika 

individer. Det finns för många olika mål för att kunna enas om ett enda 

kriterium. De menar därför att det riktiga, sanna ekonomiska värdet inte går att 

känna till. Den enda chansen att komma så nära sanningen som möjligt är att gå 

efter uteslutningsmetoden tills det endast finns ett mindre antal approximationer 

på det sanna värdet. De försöker dock med att ge några exempel på 

värderingsprinciper som ligger så nära det sanna ekonomiska värdet som 

möjligt. För det första nämner de nuvärdet av en tillgång. Denna 

värderingsmetod innebär att företaget mäter nuvärdet av det diskonterade 

framtida kassaflödet som beräknas inflyta på grund av en viss tillgång. 

Författarna anser dock att denna metod är teoretisk och inte fungerar i praktiken. 

För det andra så tar de upp marknadsvärdet som de menar är ett objektivt värde 

som bestäms av marknaden själv. Det tredje alternativet är värdet för en ägare 

eller ett företag och med detta menar de att för att kunna värdera tillgången på 

ett realistiskt sätt så ska värderingen utgå från vad det kostar att köpa in en ny, 

likvärdig tillgång ifall ägaren skulle förlora den ursprungliga tillgången av 

någon anledning.71  

 

Glautier & Underdown menar likt ovanstående resonemang att det finns tre 

huvudregler för värdering av anläggningstillgångar. Den första regeln är att 

företaget ska anses som ett ”going concern-företag”. Om detta är uppfyllt så ska 

tillgångarna visa de kontinuerliga framtida förväntningarna av företaget. För 

detta ändamål anser de att anskaffningsvärdet är det mest objektiva. Nästa regel 

är att förändringar i marknadsvärdet för anläggningstillgångarna traditionellt ska 

                                                 
71 Godfrey, J., Hodgson, A. & Holmes, S., 1997 
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bortses ifrån. Den sista regeln är att det ska gå att beräkna avskrivningarna för 

respektive anläggningstillgång.72 

 

3.3.2 Värdering av tillgångar enligt lagar och rekommendationer 

Enligt ÅRL ska anläggningstillgångar tas upp till ett belopp som motsvarar 

förvärvet av tillgången eller dess tillverkningskostnad. I anskaffningsvärdet skall 

utgifter räknas in som är direkt förknippade med förvärvet av tillgången. När det 

gäller anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång skall räknas in, utöver 

kostnader som är direkt hänförliga till produktionen av tillgången, en skälig 

andel av de indirekta tillverkningskostnaderna. Även ränta på kapital som har 

lånats för att finansiera tillverkningen får räknas in för den del av räntan som 

hänför sig till tillverkningsperioden.73 Redovisningsrådet utvecklar vad som ska 

anses som anskaffningskostnader74: Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset 

inklusive tullavgifter och punktskatter samt utgifter som är direkt hänförbara till 

tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 

syftet med anskaffningen. Från inköpspriset skall avdrag ske för eventuella 

varurabatter, bonus och liknande liksom för dold räntekompensation.  

 

När det gäller egentillverkade anläggningstillgångar så beräknas 

anskaffningsvärdet enligt samma grunder. Däremot skall inte kostnader för 

provkörning och intrimning med mera räknas in i anskaffningsvärdet, om de inte 

ingår som ett led i att skapa en produktionsfärdig tillgång. FAR har i stort sett 

samma grunder för bedömning av anskaffningskostnader75. Skatterättsligt så 

benämns anläggningstillgångar som inventarier enligt 18 kap 1 § IL där 

anskaffningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet om de förvärvas 

genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. Om inventarierna 

                                                 
72 Glautier, M., & Underdown, B., 1992 
73 Årsredovisningslagen 4 kap 3 § 
74 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
75 FAR Nr 3, Materiella anläggningstillgångar 
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anskaffas på något annat sätt så ska marknadspriset utgöra anskaffningskostnad 

för inventarien.  

 

Anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd skall 

systematiskt skrivas av tills värdet är noll. Denna livslängd skall normalt högst 

uppgå till fem år, om inte annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan 

fastställas.76 Detta gäller bland annat för byggnader som det finns speciella 

avskrivningsregler för. Redovisningsrådet menar att det avskrivningsbara 

beloppet för en materiell anläggningstillgång ska periodiseras enligt en 

systematisk plan över tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivning skall ske 

från den tidpunkt som tillgången kan tas i bruk i rörelsen och avskrivning ska 

ske även om tillgångens bokförda värde är lägre än det verkliga värdet för den.77 

Enligt 18 kap 3 § IL skall utgifter för inventarier dras av genom årliga 

värdeminskningsavdrag. Med andra ord så fungerar skatterätten likadant som 

civilrätten när det gäller avskrivningar för anläggningstillgångar.  

  

En tillgångs värde kan dock behöva justeras i redovisningen och detta görs 

genom en nedskrivning. Detta ska ske om värdenedgången antas vara bestående. 

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ner till det lägre värde den har på 

balansdagen, även om det inte kan antas att det lägre värdet är bestående.78 I 

vissa fall kan värdet på anläggningstillgången få skrivas upp, men då råder 

strikta regler enligt 4 kap 6 § ÅRL.  

 

3.4 Apportegendom 

I 2 kap 2 § ABL står att läsa att om en delägare köper aktier i ett företag och 

betalar med annan egendom än pengar, så benämns detta för apportegendom. 
                                                 
76 Årsredovisningslagen 4 kap 4 § 
77 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
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Om apportegendom används som betalning så får inte värdet på 

apportegendomen sättas högre än vad det verkliga värdet är för bolaget. 

Dessutom kan inte vilken egendom som helst användas som apportegendom, 

utan egendomen måste innebära nytta för företaget. Med apportegendom ska 

inte jämställas värdet för utfört arbete eller tjänster. Enligt 2 kap 3 § ABL så 

skall bolagets stiftelseurkund innehålla en redogörelse för omständigheter som 

är av vikt vid bedömningen av en apportegendom. I 4 kap 6 § 3st ABL sägs att 

revisorerna skall avge yttrande över redogörelsen för apportegendom. Av detta 

yttrande skall framgå att värdet på apportegendomen inte har satts ett högre 

värde än det verkliga värdet för bolaget och att apportegendomen kan antagas bli 

till nytta för bolagets verksamhet. Ett sådant yttrande kan enligt FAR se ut så 

här: ”Härmed intygar jag (vi) att den egendom som skall tillföras bolaget, inte är 

i styrelsens av mig (oss) granskade redogörelse åsatt högre värde än det verkliga 

värdet för bolaget och att egendomen är av den arten att den kan antas bli till 

nytta för bolagets verksamhet”.  

 

3.5 Nya regler för inköp och försäljning av tillgångar för 
fåmansbolag 
 
3.5.1 Vad är ett fåmansbolag och varför särregleras det? 

Den skatterättsliga definitionen för fåmansbolag finns i 56 kap 2 § IL. Som 

fåmansbolag räknas aktiebolag och ekonomisk förening vari fyra eller färre 

fysiska personer äger – direkt eller genom förmedling av juridisk person – så 

många aktier eller andelar så att dessa personer äger mer än hälften av rösterna i 

företaget. Om ett bolag har olika röstvärde för olika aktier kan bolaget komma 

att betraktas som ett fåmansföretag trots att dess aktier är spridda på ett stort 

antal ägare. Det kan nämligen vara så att fyra fysiska personer äger mer 
                                                                                                                                                         
78 Årsredovisningslagen 4 kap 5 § 
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röststarka aktier. Tidigare lydelser använde uttrycket ”till övervägande del” och 

avsikten var att röstetalet skulle vara avgörande vilket också anammades av 

praxis, RÅ 1986 ref 47. Definitionen uttrycker dock sedan skattereformen 1991 

klart att det är röstvärdet som skall beaktas. Från och med beskattningsåret 2000 

skall en fysisk person och hans närmaste anses som en person och detta regleras 

i 56 kap 5 § IL. Målgruppen för särregleringarna är de företag där ett fåtal 

personer har majoriteten och därmed beslutanderätten.79  

 

När det gäller vilka typer av indirekt ägande som skall beaktas vid fastställandet 

av om ett fåmansföretag föreligger eller ej, så regleras de i 56 kap 6 § IL. 

Lagtexten uttrycker att ägande genom förmedling av juridisk person skall 

medräknas. Med andra ord så görs ingen inskränkning till enbart ägande via ett 

annat fåmansföretag utan lagtexten ger tvärtom stöd för att beakta alla juridiska 

personer, såväl svenska som utländska, dödsbon, handelsbolag, börsnoterade 

företag med mera. I 56 kap 6 § IL finns även begreppet delägare. Före år 2000 

fanns inte någon generell definition av begreppet delägare i lagtexten och 

osäkerheten i tolkningen har nu försvunnit i och med att definitionen har gjorts 

generell.80  

 

För att kringgående från reglerna för fåmansföretag skall förhindras, finns en rad 

olika bestämmelser i IL om att skatteeffekten skall inträda även när 

transaktionen företagits med närstående. Närståendekretsen i RSV:s 

rekommendationer ser ut som nedan: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 Tjernberg, M., 1999 
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eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt 

undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till 

honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år”82  

 

Andra lagar som finns för att motverka ekonomisk brottslighet är bland annat 

Brottsbalken och Lagen om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, 

m.m. När det gäller skatteplanering så är det egentligen inget brott utan det är 

snarare så att någon utnyttjar systemet på ett sätt som det inte var tänkt. 

Skatteplanering är en sorts skatteflykt men som individen inte kan bli straffad 

för utan oftast styrs sådant missbruk upp med tiden via till exempel nya 

lagparagrafer som införs. Det går att säga att skattebrott finns i ena änden av en 

skala och i andra änden finns skatteanpassning. Där emellan finns området för 

skatteplanering, men det går kanske inte att säga exakt var eftersom gränserna 

mellan de olika begreppen är ”luddiga” (se figur 3.3 nedan).83 

 

 
Skattebrott                         Skatteanpassning 
           Skatteplanering 
 

Figur 3.3 Skatteplanering (Källa: föreläsning med Jan Kellgren, 2001) 

 

3.5.2 Ägarteorin och positive accounting 

Ägarteorin (eller proprietary theory) förutsätter att företagsägarna och företaget 

är ett och att det är ägarna som står i centrum och inte företaget i sig. Vinster, 

kapital och tillgångar i övrigt tillhör först och främst ägarna och inte företaget, 

oavsett företagsform. Intäkterna ökar ägarnas nettotillgångar (tillgångar – 

skulder) och ökade eget kapital under en viss period. Huvudidén med ägarteorin 

är att försöka skapa så mycket utdelningsbara medel som möjligt till delägarna. 
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Denna teori gäller framför allt små företag och fåmansbolag skulle därmed 

kunna räknas in här.84  

 

En ytterligare teori som är aktuell är positive accounting i vilken 

utgångspunkten är att företagsledare maximerar sin egen nytta och detta ofta på 

företagets bekostnad. Watts och Zimmerman menar att företagsledare vill veta 

alla alternativa redovisningsmetoder för att de själva ska få så mycket nytta som 

möjligt. Det kan till exempel röra sig om en företagsledare som har en 

procentuell bonus kopplad till ett visst resultat. Säg att företagsledaren har en 

bottennivå vinstmässigt som företaget måste uppnå för att bonusen ska betalas ut 

till företagsledaren. I detta fall kommer denne att försöka redovisa så mycket 

vinster som möjligt för ett visst år och detta kanske sker på bekostnad av ett 

senare redovisningsår eftersom vinsten borde ha tagits upp då i redovisningen. 

Det kan också vara så att det finns ett bonustak som innebär att företagsledaren 

kommer få bonus på vinsten upp till en viss maxnivå. I detta fall kommer denne 

att försöka spara en del av vinsten till kommande år, även om denna del hör till 

det aktuella redovisningsåret, för att kunna få ut så mycket bonus som möjligt 

även kommande år. Detta handlingssätt skapar ett kortsiktigt tänkande eftersom 

företagsledaren kanske inte satsar på de nyinvesteringar som denne borde 

eftersom att avskrivningarna kommer belasta årsresultatet och därmed den 

personliga bonusen.85 

 

3.5.3 Delbetänkande av företagsskatteberedningen 1975 86 

Frågor som rör beskattning av fåmansbolag och dess ägare har under 1970-talet 

och fram till dess delbetänkandet tillkom 1975 vid upprepade tillfällen 

behandlats av riksdagen. I ett flertal motioner har påtalats möjligheterna att 

                                                                                                                                                         
83 Kellgren, J., Föreläsning, 2001 
84 Wolk, H., Tearney, M. & Dodd, J., 2001 
85 Watts & Zimmerman, 1986 
86 SOU 1975:54 
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uppnå skattelättnader genom användning av aktiebolagsformen. Förutom 

förekomsten av skatteflykt och skattefusk i fåmansbolag har särskilt framhållits 

de svårigheter detta medför för taxeringskontrollen då granskningen var 

besvärlig. TCO anförde 1972 följande: 

 

”Fåmansbolagsformen erbjuder stora möjligheter till skattefusk och legal 

skattelindring. Detta förhållande torde i stor utsträckning utgöra motiv för 

dessa bolagsbildningar….”87 

 

Enligt SOU 1975:54 hade Företagsskatteberedningen i uppdrag att bland annat 

undersöka föreliggande möjligheter för skattskyldiga att genom verksamhet i 

fåmansbolag uppnå ej avsedda skattelättnader samt att lägga fram förslag på 

lösningar på detta område av beskattningen. Som underlag för sina 

ställningstaganden hade Företagsskatteberedningen företagit en omfattande 

kartläggning av olika förhållanden i dessa bolag. Det framkom i delbetänkandet 

att flertalet av de mindre och medelstora företagen lojalt har följt gällande 

beskattningsregler. Undersökningarna gav dock indikationer på att ett utbrett 

missbruk av bestämmelserna förekom inom fåmansbolagssektorn. 

 

Den rådande situationen kunde till stor del föras tillbaka till det 

associationsrättsliga systemet. Svagheterna i detta hade enligt 

Företagsskatteberedningen länge kunnat utnyttjas vid beskattningen. Trots att i 

flertalet bolag endast en eller några få personer har ett avgörande inflytande 

upprätthölls i skatterätten den civilrättsliga grundsynen att två skilda subjekt 

föreligger, nämligen ägaren och bolaget. Företagsskatteberedningen menade i 

sitt delbetänkande att en uppdelning på bolag och ägare bara var en illusion 

vilket framträdde inte minst vid de allt vanligare avtalen om köp och försäljning 

                                                 
87 SOU 1975:54 sid. 47 
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av olika slags egendom. I verkligheten innebar sådana avtal inget annat än att 

den fysiska personen genomförde transaktionen med sig själv. De menade vidare 

att en aktieägare som är verksam i bolaget även kunde dra fördel av att formellt 

behandlas som om de i egentlig mening var anställda. 

 

Beredningen ville vidare framhålla att hittillsvarande utveckling, varigenom 

skattskyldiga kunnat spekulera i en oklar och ofullständig lagstiftning eller dra 

fördel av praxis, hade utvecklats på ett sätt som stred mot lagstiftningens syfte. 

Detta kunde få allvarliga skadeverkningar, inte minst för företagen själva genom 

konkurrenssnedvridning. Målet för all taxeringsverksamhet var likformiga 

taxeringar. Denna strävan innebar inte bara att den enskildes taxering skulle vara 

riktig utan den innefattade också att skatter och avgifter skulle bli rättvist 

fördelade mellan olika grupper av skattskyldiga. Kravet på en effektiv 

fungerande fåmansbolagsbeskattning blev därmed ett väsenligt 

rättssäkerhetsintresse för alla enligt Beredningen. 

 

Målsättningen för Företagsskatteberedningen var att utforma sådana 

beskattningsregler för fåmansbolag och deras delägare som är neutrala i 

förhållande till andra företagsformer. Förslaget omfattade tre olika delar, en 

lagstiftningsdel, en anvisningsdel och en informationsdel. Beredningen tog 

bland annat upp frågan om köp och försäljning av egendom. Syftet med detta 

förslag var främst att förhindra förvärv av inventarier och fastigheter som inte 

var nödvändiga för verksamheten. Förslaget i denna del sågs mot bakgrund av 

den sammanblandning av ägarens och bolagets ekonomi som ofta ansågs 

förekomma i skatteundandragande syfte. Företagsskatteberedningen föreslog att 

bestämmelserna skulle tillämpas första gången vid 1977 års taxering. 
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3.5.4 Betänkande av stoppregelutredningen88 

I SOU 1998:16 finns betänkandet av stoppregelutredningen. Syftet med 

stoppreglerna var i första hand att förhindra att intressegemenskapen som finns 

mellan ägare och företaget utnyttjades i skattesammanhang. Stoppreglerna avsåg 

till exempel felprissättning vid överlåtelser av egendom mellan ägare och 

företaget. Det handlade med andra ord om rätt uttagsbeskattning och rätt 

värdering av apportegendom. Reglerna gällde också förvärv av egendom som 

företaget gör som egentligen är avsedda för ägares privata bruk. Det finns 

fortfarande stoppregler som gäller lån från företaget till ägarna och ägarens 

uthyrning av lokaler till företaget.  

 

Uppdraget var att ta ställning till om stoppreglerna helt eller delvis kunde och 

borde upphävas. Utgångspunkten vid detta ställningstagande var att ett företag 

som är fåmansägt eller dess ägare, inte skulle leda till hårdare beskattning än vad 

som gällde för företag med fler ägare. Det ansågs att ägarstrukturen i 

fåmansbolag inte skulle behöva innebära en skattemässig diskriminering. 

Särreglerna ansågs motiverade i sådana fall då intressegemenskapen mellan 

företaget och ägarna befarades ge ett betydande utrymme för obehöriga 

skattelättnader. Stoppreglerna riktar sig, förutom mot fåmansföretag, även mot 

fåmansägda handelsbolag. De stoppregler som Stoppregelutredningen föreslog 

skulle upphävas för fåmansföretag återfinns i Bilaga 2. 

 

Till undvikande av missförstånd påpekades att det förhållandet att en stoppregel 

upphävs inte leder till att eventuella förmåner blir fria från skatt, utan 

upphävandet innebär inte annat än att förekommande förmåner skall beskattas 

enligt skattelagstiftningens allmänna regler, det vill säga normalt som lön eller 

utdelning. 

                                                 
88 SOU 1998:16 
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3.5.5 Regeringens proposition 1999/2000:15 s. 65 – 73 (Slopade 

stoppregler)89 

Efter Regeringens proposition 1999/2000:15, slopades två av de så kallade 

stoppreglerna som gäller för fåmansbolag. Dessa två gällde för införsäljning av 

onyttig egendom respektive utförsäljning av tillgångar från bolaget till dess 

ägare till ett pris som är lägre en marknadsvärdet. 

 

3.5.5.1 Införsäljning av onyttig egendom 

Regeringens proposition 1999/2000:15 låg till grund för att stoppreglerna för 

överlåtelse av onyttig egendom till ett fåmansföretag avskaffades. Utredningens 

förslag överensstämde med regeringens med tillägget att den särskilda 

värderingsregeln vid inköp av egendom (se avsnitt 3.4.4.2) skulle tillämpas vid 

bedömningen av om överlåtelsen skett till underpris. 

 

De flesta remissinstanserna tillstyrkte utredningens förslag men några hade 

synpunkter på och frågor kring hur de allmänna reglerna skulle tillämpas om 

stoppregeln togs bort. RRV tillstyrkte förslaget, om ändock med viss tvekan. 

RSV däremot avstyrkte förslaget. Enligt RSV berodde den kraftiga minskningen 

av dessa transaktioner just på att stoppregeln faktiskt fanns, de menade att regeln 

haft en preventiv funktion. RSV menade vidare att slopandet av stoppregeln 

faktiskt skulle komma att sätta reglerna i både KL och ABL om förbjudna lån 

helt ur spel. De menade också att tillämpningssvårigheterna med stoppreglerna 

var överdrivna och att det i allmänhet inte är svårt att avgöra om en tillgång är 

nyttig eller ej. Dessutom måste svårigheterna vägas mot fördelarna av att hindra 

dessa transaktioner. RSV angav att ett slopande sannolikt skulle innebära en 

ökad införsäljning av onyttig egendom som försäljaren alltjämt kommer ha 

                                                 
89 Proposition 1999/2000:15 s. 65-73 (Slopade stoppregler) 
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möjlighet att nyttja i framtiden. Genom detta så kan försäljaren skattefritt ta 

medel ur bolaget. Försäljaren kommer även att i stor utsträckning att själv kunna 

bestämma vilket belopp denne vill bli beskattad med på grund av 

värderingssvårigheterna av egendom som säljs in på detta sätt. Ett slopande av 

stoppregeln skulle också kunna innebära problem ur en aktiebolagsrättslig 

synvinkel eftersom en stor del av företagets egna kapital kan komma att bestå av 

verksamhetsfrämmande tillgångar. Detta skulle även kunna ske via 

apportegendom. 

 

Bakgrunden till regeringens förslag var att en speciell form av införsäljning av 

delägare till företaget behandlades i punkt 14, tredje stycket i anvisningarna till 

32 § i KL. Denna bestämmelse tog sikte på lös egendom som är onyttig för 

fåmansföretaget. Denna regel tillkom genom 1976 års lagstiftning (se avsnitt 

3.4.2 ovan) och fanns som en speciell regel i 35 § mom fjärde stycket i KL. 

Genom 1990 års skattereform flyttades dock denna regel ihop med övriga 

stoppregler och placerades i det stycke som behandlade införsäljning till 

överpris. Bestämmelserna delades av redaktionella skäl upp i två stycken via 

lagförändring i januari 1994. Vid tillämpning av stoppregeln i tredje stycket 

skulle inte någon del kapitalbeskattas hos överlåtaren. Detta är motsatsvis för 

vad som gäller vid överlåtelse av fast egendom och nyttig lös egendom. Enligt 2 

§ 13 mom. andra stycket SIL, hade inte fåmansföretaget rätt till avdrag för den 

anskaffade egendomen. I motsats till överprisregeln omfattade avdragsförbudet i 

detta fall hela anskaffningen. Förbudet tog i första hand sikte på 

inkomstberäkningen av näringsverksamhet. 

 

Före skattereformen 1990 beskattades företag för reavinst och reaförlust i 

inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet och det fanns inget som hindrade 

företaget från att göra avdrag för kostnaden i inkomstslaget tillfällig 
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förvärvsverksamhet. Om däremot egendom som inte var eller kunde antas vara 

till nytta för företaget, ansågs det enligt den allmänna regeln i 20 § KL inte 

någon avdragsrätt för företaget när det gäller anskaffningskostnaden. Regeln 

gällde förutom själva anskaffningen även förbud mot avdrag för löpande utgifter 

för drift och underhåll. I inkomstslaget rörelse fanns dock inte någon särskild 

avdragsgränsande regel beträffande denna typ av transaktioner. Delägaren 

reavinstbeskattades istället för hela köpesumman. 

 

Stoppregeln i punkt 14 tredje stycket av anvisningarna till 32 § KL hade flera 

syften. Ett var att motverka att företag förvärvar onyttig egendom. Vidare 

syftade regeln till att förhindra att delägare eller närstående skattefritt, 

fortfarande disponerar över medel efter överlåtelse av dessa till företaget. I dessa 

fall kunde stoppregeln ses som ett komplement till det skatterättsliga 

låneförbudet. Som framgått av bakgrunden till regeringens förslag uppträder i 

princip samma tröskeleffekt vid tillämpning av allmänna regler. Detta innebär 

således att skattemyndigheterna fortfarande kan ingripa mot införsäljning av 

onyttig egendom via de allmänna reglerna rörande förmånsbeskattning. 

Speciallagstiftningen i tredje stycket kunde därför avskaffas eller åtminstone 

modifieras. 

 

Regeringen fann, i anslutning till behandlingen av stoppregeln i andra stycket 

som generellt tog sikte på överlåtelser till överpris, att det inte behövdes en 

särskild bestämmelse för beräkningen av storleken på överpriset. Redan enligt 

de allmänna reglerna gäller nämligen att den skattskyldige skall beskattas för 

mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som faktiskt erhållits. När 

det gäller onyttig egendom som ett företag har förvärvat från någon tillhörande 

ägarkretsen, så är risken för att egendomen trots förvärvet disponeras full ut av 

den tidigare ägaren påtaglig. Därför var det viktigt att förmånsvärderingen sker 
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på ett realistiskt sätt så att inte förmånerna undervärderas. Regeringen ville 

genom detta understryka att värderingen enligt allmänna regler bygger på 

dispositionsrätten till och inte det faktiska nyttjandet av förmånen i fråga. 

 

Regeringen kommer noga att följa utvecklingen när det gäller slopandet av 

stoppregeln i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § KL. Om det 

skulle förekomma ett omfattande missbruk ämnar regeringen återkomma i 

frågan. Regeringens förslag medförde att tredje stycket i samma anvisning samt 

24 § 6 mom. SIL, justerades. 

 

3.5.5.2 Utköp till underpris 

Regeringen föreslog vidare att stoppregeln som avsåg delägares förvärv från 

företaget skulle avskaffas. Den korresponderande uttagsbeskattningen i 2 § 13 

mom. SIL slopades även den. Förvärv till underpris skall efter propositionen 

beskattas enligt de allmänna reglerna, d v s förmånen av under priset beskattas 

som inkomst av tjänst eller utdelning. 

 

I punkt 14 fjärde stycket av anvisningarna till 32 § KL behandlades den sista av 

de stoppregler som gällde vid egendomsöverföring mellan företaget och dess 

ägare. Regeln gällde vid utköp från företaget. Enligt 2 § 13 mom. andra stycket i 

SIL skulle uttagsbeskattning ske hos fåmansföretaget i de fall som avses i punkt 

14 ovan, om inte tredje eller fjärde meningen var tillämplig. Bestämmelserna om 

uttagsbeskattning i bland annat punkt 1 a av anvisningarna till 22 § KL 

omfattade all egendom som innehas av ett fåmansbolag. Om delägaren eller den 

närstående var anställd av företaget aktualiserades inte någon uttagsbeskattning 

utan de blev beskattade för inkomst av tjänst. Detta innebar att företaget hade 

rätt till avdrag för utgivna löneförmåner, men även att företaget måste betala 

sociala avgifter på beloppet. Uttagsbeskattning av företaget inskränkte sig därför 
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till underprisöverlåtelser till inte verksamma delägare och närstående till dessa. 

Stoppregeln i fjärde stycket uteslöt inte något slag av egendom och både 

anläggnings- och omsättningstillgångar berördes.  

 

För en enskild persons utköp till underpris så skall detta efter lagändringen 

behandlas enligt de allmänna reglerna, på i stort sett efter samma principer som 

vid införsäljning till ett för högt pris. Detta innebär således att den som förvärvar 

en egendom från företaget till ett för lågt pris skall beskattas för 

mellanskillnaden av inköpspriset och marknadsvärdet, om han eller hon är 

anställd i företaget. Denna beskattning skall beskattas som en löneförmån och 

således för inkomstslaget tjänst. Om förvärvaren inte är anställd men är 

delägare, ska denne beskattas för utdelning och därmed i inkomstslaget kapital. 

 

Skälen till regeringens förslag var att det fanns förhållandevis små skillnader 

mellan stoppregeln i fjärde stycket och de allmänna reglerna, när det gäller 

egendom som förvärvas till ett underpris. Dessa små skillnader motiverade inte 

ett bibehållande av två i stort sett parallella system. 

 

3.6 Skyddet för det egna kapitalet 

 

3.6.1 Utbetalningsförbud 

Genom att i det aktiebolagsrättsliga regelsystemet binda tillgångarna i bolaget 

vill lagstiftaren, i brist på personligt ansvar i aktiebolaget enligt 1 kap 1 § ABL, 

trygga viss säkerhet för i första hand bolagets borgenärer men också för andra 

bolagsintressenter så som samhället och de anställda. Det gemensamma motivet 

bakom de så kallade borgenärsskyddsregler är att genom olika regelsystem 
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skapa garantier för att åtminstone visst eget kapital stannar i aktiebolaget.90 

Lindskog menar att bestämmelserna i 12 kap ABL också ska ge en 

aktieägarminoritet ett skydd mot att majoriteten tar i anspråk bolagets kapital i 

former som inte ger minoriteten den insyn och de påverkansmöjligheter den bör 

ha. Han benämner dessa som minoritetsskyddsbestämmelser. Det finns dock en 

skillnad mellan borgenärsskyddsreglerna och minoritetsskyddsregler. De 

förstnämnda är tvingande vilket innebär att ett bolagsstämmobeslut som är 

oförenligt med borgenärsskyddsreglerna således inte är giltigt. 

Minoritetsskyddsreglerna är däremot dispositiva så till vida att de kan sättas åt 

sidan om alla aktieägare är ense härom. Minoritetsreglerna torde ha mindre 

betydelse i ett enmans- och fåmansbolag då de ofta handlar i samstämmighet.91 

 

Skyddsreglernas funktion är att bevara det egna kapitalet i aktiebolaget och att 

söka skapa en tillväxt av det egna kapitalet i bolagssfären. Tillgångar svarande 

mot det bundna egna kapitalet får aldrig bli föremål för vinstutdelning. Som 

bundet eget kapital räknas enligt aktiebolagslagen aktiekapitalet, reservfond, 

överkursfond samt eventuell uppskrivningsfond. Så kallat fritt eget kapital det 

vill säga balanserad vinst eller förlust och nettovinst för räkenskapsåret utgör i 

sin tur bolagets fria kapital. Enligt 12 kap 2 § ABL är det för vinstutdelning 

disponibla kapitalet maximerat till bolagets enligt fastställd balansräkning fria 

egna kapital efter avdrag för redovisad förlust och eventuella obligatoriska 

avsättningar. 92 De regelsystem som införts i detta syfte tar i första hand sikte på 

att förhindra att aktiebolagets förmögenhet tillgodoförs aktieägarna genom 

vederlagsfria utbetalningar till dem eller till närstående.93 I Aktiebolagslagen 

återfinns det så kallade utbetalningsförbudet i 12 kap 1 §. Paragrafens första 

stycke lyder enligt följande: 

                                                 
90 Gometz et al., 1990 
91 Lindskog, S., 1995 
92 Gometz et al., 1990 
93 ibid 
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”Utbetalning till aktieägarna av bolagets medel får ske endast enligt 

bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 

utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden 

och utskiftning vid bolagets likvidation.”94 

 

Utbetalningsförbudet är tvingande, det vill säga det kan inte åsidosättas ens 

genom att samtliga aktieägare är överens om att överträda regeln enligt 9 kap 17 

§ 3st ABL. Om så inte varit fallet hade utbetalningsförbudets syfte att skydda 

bolagets fordringsägare alltför lätt kunnat kringgås av aktieägarna. 

Utbetalningsförbudet är vidare heltäckande i den bemärkelsen att samtliga 

vederlagsfria värdeöverföringar från bolaget till aktieägarsfären omfattas av 

förbudet, oberoende av hur transaktionerna rubriceras och oberoende av hur den 

formella beslutsprocessen är.95 

 

Vid tillämpningen av utbetalningsförbudet måste skillnad göras mellan öppen 

vinstutdelning, det vill säga sådan utbetalning som görs på ett i aktiebolagslagen 

föreskrivet sätt, och förtäckt vinstutdelning. Detta vill säga sådan vinstutdelning 

som maskeras genom olika typer av andra transaktioner så som till exempel köp, 

löneförmån eller liknade.96 

 

3.6.1.1 Öppen vinstutdelning 

Med öppen vinstutdelning menas att utbetalningen till aktieägarna rubriceras så 

som utdelning och öppet redovisas i bolagets räkenskaper så som vinstutdelning. 

Sådan utdelning beslutas på ordinarie bolagsstämma efter förslag från styrelsen i 

förvaltningsberättelsen enligt 11 kap 9 § ABL.97 Vinstutdelningen verkställs 

                                                 
94 FAR, 2001 sid. 57 
95 Gometz et al., 1990 
96 ibid 
97 ibid 
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alltså vanligen i form av pengar. Det finns dock inget som hindrar ett bolag från 

att som utdelning överföra sakvärden som tillhör bolaget på aktieägarna, till 

exempel en fastighet eller en bil. Sådana värdeöverföringar är ekonomiskt 

likvärdiga med utdelning i kontant form.98  

 

Till skillnad mot utdelning av kontanter innefattar en utdelning av sakvärden 

emellertid både ett värderingsproblem och ett tolkningsproblem. För det första 

måste den utdelningsbara tillgångens värde bedömas. Därefter måste avgöras om 

det är tillgångens verkliga värde eller dess bokförda värde som skall rymmas 

inom det disponibla kapitalet enligt 12 kap 2 § ABL. Uppfattningen att det 

disponibla beloppet i balansräkningen skall inrymma den utdelade tillgångens 

verkliga värde har i doktrinen benämnts bruttometoden, medan det enligt den så 

kallade nettometoden är tillräckligt om bara det bokförda värdet ryms inom 

ramen för utdelningsbar vinst enligt fastställd balansräkning.99 Brutto- 

respektive nettometoden är två omdebatterade metoder.100 Dessa två metoder 

kan illustreras med ett exempel. Anta att ett bolag har en tillgång, som är värd 75 

000 kr och bokförd till 50 000 kr. Om denna tillgång utdelas till aktieägare, 

kommer bolagets redovisade nettobehållning att minska med endast 50 000 kr, 

trots att bolaget har avyttrat en tillgång som är värd 75 000 kr. Den fråga som 

aktualiseras här är om utdelnings laglighet ska bedömas efter ett värde om 75 

000 kr enligt bruttometoden eller ett värde om 50 000 kr enligt nettometoden.101 

 

3.6.1.2 Förtäckta utbetalningar 

Vinstutdelning kan föreligga även då aktieägarens prestation för det vederlag 

denne erhåller från aktiebolaget inte står i proportion till prestationen som sådan. 

Till den del bolaget ej åtnjutit marknadsmässig kompensation för aktieägarnas 

                                                 
98 Andersson, J., 2000 
99 Gometz et al., 1990 
100 Lindskog, S., 1995 
101 Gometz et al., 1990 
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förmåner är dessa att betrakta som vinstutdelning. Utdelningen döljs därigenom 

under den aktuella transaktionsrubriken, därav begreppet dold vinstutdelning 

eller, som den också benämns enligt från skatterätten hämtad terminologi, 

förtäckt vinstutdelning. Kännetecknet är med andra ord att aktieägaren genom 

transaktioner berikar sig på bolagets bekostnad. Skälen för att inte öppet 

redovisa sådana värdeöverföringar till aktieägare som vinstutdelning är i 

allmänhet skattemässigt betingade. Mottagaren vill slippa ena ledet i 

dubbelbeskattningen och bolaget kan undgå andra ledet genom att maskera 

utbetalningen som en normal avdragsgill affärstransaktion.102 Andersson menar 

att den grundläggande svårigheten vid förtäckta utbetalningar är att avgränsa 

dessa från sedvanliga affärsmässiga avtal103. Här kan problematiken med 

dubbelbeskattning konkretiseras med ett exempel. Aktiebolag A gör en vinst 

vilken ska beskattas i bolaget och kan ses som det första ledet. Om bolag A 

beslutar att göra en vinstutdelning till sina aktieägare ska utdelningen beskattas 

hos mottagaren i inkomstslaget kapital. Här uppstår alltså beskattning i andra 

ledet vilket innebär att dubbelbeskattning sker.  

 

Förtäckt vinstutdelning regleras ej uttryckligen i aktiebolagslagen, men 

rättspraxis visar att även förtäckt utdelning omfattas av utbetalningsförbudet 

enligt 12 kap 1 § ABL. Förtäckt vinstutdelning kan delas upp i lovlig respektive 

olovlig. Att en vinstutdelning som är förtäckt inte utan vidare innebär, att den är 

olovlig, har först och främst klargjorts genom Suecia-målet (NJA 1951 s 6) där 

det gällde ett av säljaren i köpeskillingens form förklätt uttag av vinstmedel ur 

bolaget. Genom bland annat detta mål slogs fast, att endast sådan dold 

vinstutdelning som går utöver för vinstutdelningen disponibelt belopp anses 

strida mot utbetalningsförbudet och är därmed att anse som olovlig.104 Om den 

                                                 
102 ibid 
103 Andersson, J., 2000 
104 Gometz et al., 1990 
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dolda vinstutdelningen däremot inte går utöver det belopp, som finns tillgängligt 

för utdelning, anses den inte strida mot utbetalningsförbudet och är därmed 

enligt Rodhe att anse som lovlig105.  

 

Syftet bakom lovlig förtäckt utdelning är ofta att skapa skattefördelar, medan 

olovlig förtäckt vinstutdelning istället inte bara kringgår skatterättslig utan även 

civilrättslig reglering av vinstutdelning106. Enligt Rodhe förekommer förtäckt 

vinstutdelning mest i fåmansbolag107. Enligt Gometz et al behandlas den 

förtäckta vinstutdelningen utifrån tre olika typsituationer: Köp av egendom från 

aktieägare aktualiseras om bolaget köper egendom från aktieägarna. Om priset 

för den förvärvade egendomen överensstämmer med tillgångens marknadsvärde 

uppstår inga problem med otillåtna transaktioner. Om aktiebolaget däremot 

erlägger ett överpris för tillgången, har förtäckt vinstutdelning ägt rum. Vid köp 

från aktieägare träder framför allt värderingsfrågan i förgrunden. 

Aktiebolagsrättslig praxis rörande bestämmande av marknadsvärde saknas 

emellertid.  

 

En annan situation där förtäckt vinstutdelning aktualiseras är vid försäljning av 

egendom till aktieägare. Om aktiebolag säljer egendom till aktieägaren till 

underpris föreligger en förtäckt utbetalning till aktieägaren. En sådan förtäckt 

utbetalning kan också strida mot aktiebolagslagen regler. Vid försäljning av 

egendom till aktieägaren måste därutöver beaktas, att egendomen kan ha ett 

lägre bokfört värde än dess marknadsvärde. Om aktieägaren får köpa tillgången 

till bokfört värde uppkommer ingen förändring av bolagets balansräkning 

genom ett sådant förvärv. Men om aktieägaren köper en tillgång till bokfört 

värde men marknadsvärdet är högre har bolaget emellertid ett dolt kapital 

                                                 
105 Rodhe, K., 1999 
106 Gometz et al., 1990 
107 Rodhe, K., 1999 
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motsvarande skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. 108 

Svårigheten ligger enligt Andersson i att fastställa marknadsvärdet. Han menar 

att en bedömning torde vara beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet.109  

 

Löner, pensioner och liknande ersättningar till aktieägare är en tredje situation 

där förtäckt vinstutdelning kan tänkas uppstå enligt Gometz et al. Aktieägare 

kan tillföras utdelning även genom att denne erhåller ersättningar för utförda 

arbetsprestationer eller för tidigare arbetsprestationer utan att dessa ersättningar 

motsvarar det utförda arbetet. Det rör sig således om utbetalning av löner, 

arvoden eller pensioner utan motsvarande arbetsinsatser för bolaget. Till den del 

ersättningen ej motsvaras av någon motprestation är den följaktligen att betrakta 

som förtäckt vinstutdelning. Rättspraxis synes i stor utsträckning ha godtagit att 

lön och arvode till ägare av ett enmansbolag eller till delägare i fåmansbolag inte 

till någon del betraktas som vinstutdelning. Liknande inställning återspeglas 

även i skatterättslig praxis. Denna syn grundar sig på att ersättningar till 

företagsledare varierar högst betydligt och att kriterier därför i stort sett saknas 

för att kunna bedöma var gränsen går för en marknadsmässigt motiverad 

ersättning för arbetsinsatsen.110 

 

Andersson tar upp penninglån till aktieägare som ett ytterligare typexempel på 

förtäckt utbetalning. Ett penninglån till aktieägare ska betraktas som en förtäckt 

utbetalning, om aktieägarens ekonomi vid lånetillfället är sådan att företaget inte 

kan räkna med någon återbetalning. Ett penninglån till en aktieägare står dock 

ofta i strid med låneförbudet i 12 kap 7 § ABL.111 

 

                                                 
108 Gometz et al., 1990 
109 Andersson, J., 2000 
110 Gometz et al., 1990 
111 Andersson, J., 2000 
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Av lagtexten framgår explicit att utbetalning till aktieägarna omfattas av 

utbetalningsförbudet. Från bolagets synpunkt sett kan emellertid en vederlagsfri 

utbetalning till tredje man jämställas med vinstutdelning, eftersom även en sådan 

utbetalning tar bolagets egna kapital i anspråk. Slutsatsen blir då att, även om 

vederlagsfria utbetalningar till tredje man inte kan uppfattas vara lika frestande 

som till aktieägarna själva eller deras anhöriga måste också sådana transaktioner 

anses vara innefattande av utbetalningsförbudet för att detta skall kunna uppfylla 

kravet på borgenärsskydd. I doktrin råder följaktligen enighet om att 

utbetalningsförbudet till aktieägare skall tillämpas analogt på rättshandlingar till 

uppenbar förmån för tredje man. Visst utrymme för gåvor med ”allmännyttigt 

eller därmed jämförligt ändamål” medges dock med hänsyn till bolagets 

verksamhet enligt 12 kap 6 § ABL.112 

 

Utbetalningar som sker i strid med utbetalningsförbudet är civilrättsligt ogiltiga 

rättshandlingar och sanktioner mot otillåten utbetalning är återbäringsskyldighet, 

det vill säga mottagaren skall lämna tillbaka vad han uppburit jämte ränta enligt 

12 kap 5 § ABL. Återbäringsplikten på grund av olovlig vinstutdelning inträder 

enligt rättspraxis oberoende av om utbetalningen förorsakat någon skada för 

borgenärerna eller inte och likaså oberoende av om bolaget vid 

utdelningstillfället tack vara dolda reserver hade full täckning för det bundna 

kapitalet (NJA 1951 s 6).113 Enligt Lindskog har lagstiftaren utgått ifrån att det 

handlar om utbetalning av ett penningbelopp. Om utdelning har skett av ett 

sakvärde, måste dock anses att också i sådant fall mottagaren har att återbära vad 

denne uppburit.114  

 

                                                 
112 Gometz et al., 1990 
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114 Lindskog, S., 1995 
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Undantagen från återbäringsplikten är mottagare som hade skälig anledning att 

anta att utbetalningen utgjorde laglig vinstutdelning, det vill säga varken insåg 

eller bort inse att utdelningen var olovlig enligt 12 kap 5 § ABL115. Enligt Rodhe 

kan godtrosskyddet få betydelse framför allt när det är fråga om belopp, som är 

utdelningsbart enligt balansräkningen men som enligt försiktighetsregeln i 12 

kap 2 § 2st ABL inte borde ha delats ut. Det torde dock knappast finnas något 

större utrymme för god tro i mindre aktiebolag, då dessa bolags aktieägare ofta 

tar aktiv del i bolagets skötsel.116 Andersson menar även han att aktieägare i 

enmans- och fåmansbolag har både inflytande och kontroll över verksamheten är 

därför hänsyn till bevisbördan för god tro onödig117.  

 

Vid återbäring av förtäckt vinstutdelning kan brist uppstå, antingen därför att en 

återbäringsskyldig aktieägare saknar betalningsförmåga eller därför att han 

skyddas av godtrosregeln118. Då kan envar ställas till ansvar som medverkat till 

beslutet om eller verkställande av utdelningen eller till upprättande eller 

fastställande av en oriktig balansräkning enligt 12 kap 5 § 2st ABL. Dessa blir 

nämligen solidariskt ansvariga att täcka den eventuella brist som kan uppkomma 

på grund av att aktieägare inte kan infria den honom åliggande 

återbetalningsskyldigheten.119 Den krets av personer som kan åläggas denna 

subsidiära ersättningsskyldighet begränsas genom lagrummets hänvisning till 

skadeståndsreglerna i 15 kap ABL till styrelseledamot, verkställande direktör, 

revisor och aktieägare. Av rättspraxis framgår att även personer utanför denna 

krets kan ådömas ersättningsansvar för uppkommen brist, nämligen den som 

medverkat till vinstutdelningen och ”måste ha förstått” att det rörde sig om en 

förtäckt utdelning. Slutligen kan nämnas att en förtäckt utbetalning till 

                                                 
115 Gometz et al., 1990 
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117 Andersson, J., 2000 
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119 Gometz et al., 1990 
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aktieägare i grövre fall kan vara straffbar som oredlighet mot borgenärer enligt 

11 kap 1 § BrB eller som vårdslöshet mot borgenär enligt 11 kap 3 § BrB.120  

 

För att skydda aktiebolagens kapital har lagstiftaren ansett det erforderligt att 

reglera inta bara vederlagsfria utbetalningar från bolaget till aktieägare utan 

också penninglån från bolaget till aktieägare.121 

 

3.6.2 Låneförbud 

I Företagsskatteberedningens delbetänkande (SOU 1975:54) framkommer att ett 

vanligt sätt för huvudaktieägare att tillgodogöra sig obeskattade vinstmedel i 

fåmansbolag har varit uttag i form av lån. Om bolagsägaren varit insolvent har 

konsekvenserna blivit att företagets reserver minskat. I syfte att förhindra detta 

och den skatteflykt som i många fall blir den direkta följden har införts ett 

principiellt förbud mot sådana lån. Detta har skett genom ändring i 

aktiebolagslagen (Prop 1973:93). Lagstiftningen grundar sig på 

aktiebolagsutredningen betänkande (SOU 1971:15). Utredningen ansåg det 

strida mot aktiebolagsstiftningens grunder att en person skall kunna driva ett 

företag utan personligt ansvar trots att tillgångarna till stor del består i en fordran 

på aktieägaren. Detta innebär en urholkning av aktiebolagens bestämmelser om 

att ett visst kapital ska finnas i bolaget till skydd för aktieägare, borgenärer och 

anställda. Kan detta kapital belastas med lån till aktieägare kommer det inte att 

ge större säkerhet än som följer av aktieägarens personliga betalningsförmåga.122 

 

Den som vill driva ett företag där kreditunderlaget i realiteten är dennes egen 

betalningsförmåga borde enligt aktiebolagsutredningen inte kunna välja 

aktiebolagsformen utan i stället en företagsform med personlig ansvarighet. På i 

                                                 
120 Rodhe, K., 1999 
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huvudsak dessa grunder föreslog utredningen ett på visst sätt utformat 

låneförbud. Förslaget kom att skärpas på väsentliga punkter i den efterföljande 

propositionen. Anledningen härtill var att det på detta stadium hade framträtt 

ytterligare motiv för att införa ett sådant förbud nämligen att förhindra 

skatteflykt. I själva verket har detta varit det starkaste motivet vid sidan av 

skyddet av bolagskapital. Enligt aktiebolagsutredningens betänkande framhöll 

föredragande statsrådet att det var förhållandevis vanligt att den som har ett 

dominerande aktieinnehav i ett bolag tog ut pengar från detta för sin privata 

konsumtion i form av lån och på det sättet kunde undgå eller i vart fall skjuta 

upp beskattningen. Det ansågs därför angeläget att denna skatteflyktsmöjlighet 

snarast eliminerades.123 

 

Aktiebolagslagen innehåller härmed ett direkt förbud för bolaget att lämna 

penninglån till vissa personer med nära anknytning till bolaget. Enligt 12 kap 7 § 

ABL gäller det i första hand aktieägare, styrelseledamöter och verkställande 

direktör samt revisor. Dessutom får inte lån lämnas till närstående fysiska och 

juridiska personer.124 Penninglån får således inte lämnas till juridisk person över 

vars verksamhet någon som omfattas av låneförbudet har ett väsenligt 

inflytande. Denna regel innebär bland annat att en person som har ett 

bestämmande inflytande över två aktiebolag inte kan låta det ena bolaget ta lån 

från det andra. Inte heller får lån lämnas från sådant aktiebolag till företag i 

annan form där aktieägaren har ett väsenligt intresse.125 Tillsammans ryms dessa 

personer inom det i förarbetena myntade begreppet ”den förbjudna kretsen”.126 

 

Låneförbudsreglerna är straffsanktionerade enligt 19 kap 1 § 3p ABL. För 

straffansvar fordras uppsåt eller grov vårdslöshet, det vill säga att bolagets 
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företrädare som beviljat lånet kände till att låntagaren tillhörde den förbjudna 

kretsen respektive kände till syftet att förvärva bolagets aktier. Den 

straffrättsliga sanktionsregeln kompletteras med en skatterättslig sådan. Till 

skillnad från utbetalningsförbudet saknar låneförbudet särskild föreskrift 

angående återbetalningsplikt och medverkanansvar. Det sist nämnda kan dock 

aktualiseras enligt 23 kap BrB och härav följer att medverkande kan dömas till 

skadestånd enligt bestämmelserna i 2 kap 4 § Skadeståndslagen.127  

 

Aktiebolagskommittén föreslog i delbetänkandet Vinstutdelning (SOU 

1997:168) att det nuvarande, absoluta förbudet mot sådana lån skulle ersättas av 

mindre långtgående restriktioner. I slutbetänkandet (SOU 2001:1) tar kommittén 

ytterligare steg i denna riktning. I korthet föreslår kommittén att medel som 

skulle kunna användas för utdelning till aktieägarna också skall kunna lånas ut 

till ägare och andra särskilt nämnda personer. Lån lämnas under förutsättning att 

det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet, varvid den aktuella 

fordran inte får åsidosättas något värde.128  

 

Förslaget, som i sin ursprungliga form remissbehandlades 1997, kommenterades 

i år endast av ett fåtal remissinstanser. Riksåklagaren, som redan tidigare var 

positiv till förslaget, finner inte anledning att ändra denna inställning. 

Ekobrottsmyndigheten däremot avstyrkte helt och hållet lättnader i låneförbudet 

och menade att förslaget, att i lagen inte uppställa något särkskilt krav på 

säkerhet, ytterligare skulle försämra möjligheterna att effektivt bekämpa den 

ekonomiska brottsligheten. Riksskatteverket avstyrkte det ursprungliga 

förslaget. Kronofogdemyndigheten ansåg att kravet på betryggande säkerhet 

skall kvarstå. Även Ekonomistyrningsverket, som tillstyrkte de ursprungligen 

föreslagna lättnaderna i låneförbudet, ansåg att kravet på betryggande säkerhet 
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bör kvarstå. FAR kommenterade inte förslaget, men Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF) tillstyrkte. Aktiebolagskommitténs 

förslag till ny aktiebolagslag är enligt Balans nu föremål för beredning i 

Justitiedepartementet med siktet inställt på en proposition våren 2003. 129 

 

3.6.3 Uttagsbeskattning 

Om tillgångar anskaffas till ett företag med syftet att dessa skall användas privat 

av någon av delägarna så kan skatterättsliga problem uppstå. Här skulle 

delägarna kunna undgå den uttagsbeskattning som regleras i 

inkomstskattelagens 22:a kapitel. Huvudregeln är att om en tillgång har tagits ut 

ur en näringsverksamhet skall beskattning ske som om tillgången istället hade 

avyttrats för ett marknadsmässigt vederlag då tillgångar och tjänster normalt 

avyttras mot marknadsmässig ersättning. Det är självklart att en näringsidkare 

som erhåller avdrag för anskaffning av tillgångar till sin verksamhet inte utan 

beskattningskonsekvenser skall kunna konsumera eller ge bort dem. 

Uttagsbeskattningsbestämmelserna gäller som ovan nämnts vid uttag av en 

tillgång eller tjänst ur näringsverksamhet. Detta innebär att för juridiska 

personer betyder det att alla tillgångar omfattas.130 

 

I RÅ 1996 ref 16 behandlades ett fall där ett fåmansbolag hade leasat en 

personbil från ett bilföretag. Vid leasingperiodens slut sålde bilföretaget bilen 

med rabatt till en sambo till företagsledaren i företaget, tillika anställd där. 

Företagsledaren fick sin lön höjd med 30 000 kr av Taxeringsnämnden, och 

beskattades för detta i inkomstslaget tjänst. Detta beroende på att hans sambo 

bedömdes ha fått köpa ut bilen till ett pris som understeg marknadsvärdet och 

mellanskillnaden beräknades till 30 000 kr. Företagsledaren överklagade 

Taxeringsnämndens beslut eftersom han menade att han och sambon inte var 
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sambor i skattelagstiftningens mening, då de inte hade några gemensamma barn. 

Fåmansföretagslagstiftningen kunde således inte tillämpas i detta fall. 

Närståendebegreppet i § 1 a mom. i KL var inte tillämpligt, utan med närstående 

avsågs här istället nära anhörig. (Se figur 3.2 sid. 24) Fallet var inte självklart 

och gick upp i både Länsrätten, Kammarrätten och slutligen i Regeringsrätten. I 

Regeringsrätten ansågs till slut att företagsledaren själv hade tillgodofört sig en 

förmån från företaget genom köp av en bil till nedsatt pris. Taxeringsnämndens 

beslut följdes och förmånsbeloppet slogs fast till 30 000 kr. 

 

Genom att beskattning skall ske som om tillgången avyttrats för marknadsvärdet 

omfattar skatteanspråket även det värde som skapas i näringsverksamheten 

exempelvis genom förädling av en tillgång. Ett skäl är att det kan vara praktiskt 

svårt att skilja på anskaffningar av sådana tillgångar som sedermera uttas och 

sådana som används i verksamheten. Ett viktigare skäl är neutralitetsaspekten. 

Det skall inte vara skattemässigt gynnsammare att konsumera egenproducerade 

varor än att förvärva dem av annan näringsidkare. De ekonomiska värden som 

genereras i verksamheten skall alltså beskattas oavsett hur de disponeras av 

ägaren.131 

 

Uttagsbeskattningen fungerar därför så att som inkomst skall redovisas 

marknadsvärdet för den uttagna tillgången eller tjänsten samtidigt som avdrag 

medges för anskaffningen. Uttagsbeskattningen gäller såväl vid förfoganden för 

egen konsumtion som vid gåvor. Det finns även avyttringar där näringsidkaren 

inte kräver fullt marknadsmässigt vederlag. Det kan exempelvis gälla 

försäljningar som sker inom en koncern mellan olika aktiebolag eller det kan 

vara en egenföretagare som vill överföra hela eller delar av verksamheten till ett 

aktiebolag som han äger. För att inte försvåra sådana omstruktureringar finns 
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möjligheter att i dessa situationer göra undantag från uttagsbeskattning enligt 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap IL. 

 

Bestämmelserna om beskattning av uttag i näringsverksamhet återfinns alltså i 

22 kap IL. Uttag föreligger dels vid tillgodogörande för privat bruk enligt 2 §, 

dels vid överlåtelser där ersättningen understiger marknadsvärdet utan att det är 

affärsmässigt motiverat enligt 3 §132. Enligt Lodin et al föreligger en 

affärsmässigt motiverad nedsättning exempelvis när den sker i reklamsyfte eller 

för att komma in på en marknad. Vidare kan enligt 5 § uttagsbeskattning ske i en 

rad särskilda situationer. Uttag kan ske såväl av tillgångar som av tjänster. 

Bestämmelserna om uttagsbeskattning tillämpas dock på tjänster endast om 

värdet är mer än ringa enligt 4 §.133 

 

Enligt 7 § skall ett uttag behandlas som om en avyttring skett mot ersättning 

motsvarande marknadsvärdet. Med marknadsvärde menas i detta sammanhang 

enligt 61 kap 2 § 3st IL det pris som näringsidkaren skulle ha fått om tillgången 

eller tjänsten bjudits ut på marknaden på villkor som med hänsyn till den 

skattskyldiges affärsmässiga situation framstår som naturliga. Lodin menar här 

att om det är produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment torde 

därför dennes normala försäljningspriser tillämpas134. Det har vidare fastslagits 

bland annat i RÅ80 1:64 att beskattning skall ske av värdet vid tidpunkten för 

uttaget135. Ovan återfinns den skatterättsliga definitionen av marknadsvärdet. 

Civilrättsligt definieras marknadsvärdet i RR 12 punkten 3 Materiella 

anläggningstillgångar, men här används uttrycket verkligt värde istället och det 

är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen 

                                                 
132 Rabe, G., 2000 
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genomförs. Med kunniga parter menas professionella aktörer inom en viss 

marknad. 

 

3.6.4 Verkställande direktören och styrelsens ansvar 

Om någon anlitar en syssloman och denne missköter sitt uppdrag, blir 

sysslomannen skyldig att ersätta den skada denne uppsåtligen eller genom 

vårdslöshet vållat huvudmannen. I grövre fall kan sysslomannen också dömas 

till straff enligt 10 kap 5 § BrB för trolöshet mot huvudmannen. I förhållande till 

aktiebolaget intar styrelsen och den verkställande direktören enligt Rodhe en 

ställning, som mycket liknar en sysslomans.136 

 

Enligt Aktiebolagskommittén är utgångspunkten vid ansvarsbedömningen att 

styrelseledamoten eller verkställande direktören skall iaktta den omsorg som 

krävs av en syssloman i allmänhet. Denne kan i enlighet härmed bli ansvarig för 

överträdelser av sådana bestämmelser i aktiebolagslagen eller bolagsordningen, 

som ålägger honom/henne förpliktelser gentemot bolaget. Även åsidosättande av 

andra lagar eller rättsliga föreskrifter, genom vilka styrelseledamot eller 

verkställande direktör ålagts plikter mot bolaget torde enligt 

Aktiebolagskommittén kunna ligga till grund för ansvar.137 Styrelsen får vidare 

inte företa rättshandlig eller annan åtgärd som är ägnad att bereda otillbörlig 

fördel åt aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller annan aktieägare 

enligt 8 kap 34 § 1st ABL138. Denna regel kallas enligt Aktiebolagskommittén 

för generalklausulen. På samma sätt som styrelsen är verkställande direktören 

underkastad dessa begränsningar i beslutanderätten som följer av kravet på 

likabehandlig enligt generalklausulen.139 

                                                 
136 Rodhe, K., 1999 
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Bestämmelser rörande verkställande direktör infördes i 1944 års aktiebolagslag 

mot bakgrund av att det bland svenska aktiebolag blivit synnerligen vanligt att 

utse en verkställande direktör för att sköta bolagets löpande förvaltning140. 

Enligt 8 kap 23 § ABL skall styrelsen i ett publikt aktiebolag utse en 

verkställande direktör medan styrelsen i ett privat aktiebolag får utse en sådan. 

Finns det i ett aktiebolag en verkställande direktör, skall denne enligt 25 § 1st 

första meningen ABL sköta den löpande förvaltningen.141 Till den löpande 

förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till arten eller omfattningen 

av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse. Det 

innebär enligt Aktiebolagskommittén att verkställande direktören skall svara för 

driften av rörelsen, utöva tillsyn över personalen samt sörja för en lagenlig och 

tillämplig bokföring och medelsförvaltning.142  

 

Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är 

av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse faller således inte under den 

löpande förvaltningen. Är en sådan åtgärd så brådskande att den inte kan 

avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet, kan dock 

verkställande direktören företa den enligt 8 kap 25 § 1st andra meningen ABL. 

Den verkställande direktören skall dock i sådant fall så snart som möjligt 

underrätta styrelsen om sin åtgärd. Styrelsen kan också bemyndiga verkställande 

direktören att vidta förvaltningsåtgärder som ligger utanför ramen för den 

löpande förvaltningen. Denna möjlighet får dock inte användas i sådan 

utsträckning att styrelsen inte längre fullgör sin uppgift som överordnat 

ledningsorgan.143 
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Verkställande direktören är vidare skyldig att bereda och inför styrelsen föredra 

frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. Verkställande direktören är 

ett i förhållande till styrelsen underordnat organ och därmed kan styrelsen enligt 

25 § 1st första meningen ABL ge verkställande direktören anvisningar om hur 

löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas. Denne är då 

skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av 

aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning samt bolagsordningen enligt 

8 kap 34 § 2st ABL. Om styrelsen själv avgör ärenden som ingår i den löpande 

förvaltningen, det vill säga tar sin bestämmanderätt i anspråk upphör den 

verkställande direktörens befogenhet att sköta den löpande förvaltningen.144 

 

Om en verkställande direktör vid företagande av en rättshandling har överskridit 

den behörighet som tillkommer honom att rättshandla inom ramen för den 

löpande förvaltningen gäller rättshandlingen inte mot bolaget, vilket kan utläsas 

av 8 kap 35 § 1st andra meningen ABL. Bolaget måste dock visa att motparten 

insåg eller bort inse behörighetsöverskridandet. Det sistnämnda gäller inte när 

styrelsen eller verkställande direktören har överträtt föreskrift om bolagets 

verksamhetsföremål eller andra föreskrifter som har meddelats i 

bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan enligt 8 kap 35 § 2st sista 

meningen ABL.145 

 

När det gäller den verkställande direktören är denne främst ansvarig för åtgärder 

som denne vidtagit eller underlåtit inom den löpande förvaltningen. Ansvar för 

verkställande direktör kan dock också ifrågakomma på grund av det sätt på 

vilket denne berett eller föredragit ärenden för styrelsen samt på grund av 

underlåtenhet att för styrelsen lägga fram ärenden som det ankommit på 

styrelsen att avgöra. Ofta intar verkställande direktören en dominerande position 
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i bolaget, vilket kan medföra att dennes ansvar bedöms efter en strängare 

måttstock än styrelseledamöternas. Brister i styrelsens ledning eller tillsyn av 

bolaget kan medföra att den blir ansvarig för åtgärder eller underlåtenheter av 

verkställande direktören inom den löpande förvaltningen.146 

 

Gavatin menar att frågor som rör ersättningsskyldighet för styrelseledamöter och 

verkställande direktör måste bedömas mot bakgrund av de funktioner, plikter 

och befogenheter som styrelsen, enskilda styrelseledamöter och verkställande 

direktör har enlig aktiebolagslagen. Plikterna innebär skyldighet att handla på 

visst sätt eller avstå från att göra detta. Befogenheterna är knutna till 

funktionerna i bolaget och ger rätt att vidta åtgärder för bolagets räkning. 

Skadeståndsansvaret enligt 15 kap 1 § första meningen ABL mot bolaget 

grundar sig på det uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör har 

från bolaget och är således ett inomkontraktuellt ansvar.147 

 

Aktiebolagskommittén går steget längre då de hävdar att styrelseledamöternas 

och verkställande direktörens ställning som bolagets sysslomän följer av ett 

ansvar som sträcker sig längre än det som tillskapas av aktiebolagslagen och 

bolagsordningens uttryckliga bestämmelser. De är också ansvariga för att de 

med tillbörlig omsorg uppfyller de plikter som får anses följa av deras 

organställning i bolaget samt att i sitt handlande alltid främja bolagets intressen 

vilket ofta betecknas som en lojalitets- och vårdplikt. Styrelseledamöterna och 

verkställande direktör är exempelvis ansvariga även för förlustbringande 

åtgärder beträffande driften av bolagets verksamhet och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter i övrigt, under förutsättning att de kan tillräknas uppsåt 
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eller oaktsamhet. Är en åtgärd tillåten, är den i princip inte ansvarsgrundande 

även om den sedermera visar sig inte ha varit ändamålsenligt.148  

 

För att minska risken att bolagets intressen blir åsidosatta då styrelsens 

ledamöter eller verkställande direktör har ett ekonomiskt intresse motsatt 

bolagets, har lagstiftaren ansett det nödvändigt med särskilda bestämmelser om 

jäv för dessa respektive grupper. I 8 kap 20 § ABL stadgas sålunda att ledamot 

av styrelse eller verkställande direktör inte får handlägga fråga rörande avtal 

mellan bolaget och tredjeman, om denne i frågan har ett väsentligt intresse, som 

kan strida mot bolagets.149 

 

Bolagsstämman ska i samband med fastställande av balansräkning fatta beslut 

om huruvida ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

kan beviljas gentemot bolaget. Innebörden av att en person beviljas ansvarsfrihet 

är, att bolaget godkänner hans förvaltning och avstår från att göra något 

skadeståndsanspråk gällande mot honom. Talan om skadestånd mot 

styrelseledamot eller verkställande direktör kan endast föras om bolagsstämman 

beslutat att sådan talan skall anställas eller åtminstone beslutat att ansvarsfrihet 

inte skall beviljas. Om det emellertid kommer ifråga att föra skadeståndstalan 

trots att ansvarsfrihet beviljats, behöver frågan inte tas upp på nytt på 

bolagsstämma. Och om talan avser skadestånd på grund av en brottslig handling, 

kan bolagets styrelse alltid föra talan, även om frågan inte alls behandlats av 

bolagsstämman enligt 15 kap 12 § ABL. Bolaget kan i form av skadestånd få 
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ersättning för den skada, som uppstår genom styrelseledamot eller verkställande 

direktörs uppsåtliga eller oaktsamma handlingar.150 
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4 Empiri 
 

4.1 Presentation av respondenterna 

Vi börjar detta kapitel med att beskriva vilka våra respondenter är för att få en 

uppfattning av respektive intervjuperson. För att få ett så bra flyt som möjligt så 

har vi valt att återge intervjuerna i sammanställd form det vill säga de har inte 

återgetts exakt ordagrant. Detta leder till att vi inte alltid tagit med hela 

resonemang utan lyft fram det vi har ansett som relevant för vårt uppsatsarbete. 

Vi har dock försökt att bevara talspråket i så hög grad som möjligt för att ”få 

liv” i intervjuerna.  

 

Peter Knutsson, Ernst & Young 

Peter Knutsson är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Linköping. På detta 

kontor arbetar de mest med familjeägda företag vilka de kallar mindre och 

medelsstora företag. Peter arbetar med ett hundratal bolag men lägger högst 20 

procent av sin tid på större bolag så som börsnoterade dotterbolag som finns i 

Linköpingsregionen. På varje kund lägger han ner ungefär tre timmar till en 

vecka beroende på vilket företag. 

  

Arne Gunnarsson, KPMG 

Arne Gunnarsson är auktoriserad revisor och har varit det sedan 1988. Han 

arbetar på KPMG i Linköping där han tidigare har varit kontorschef. KPMG i 

Linköping består av ett 30-tal medarbetare, konsulter och revisorer. De flesta 

arbetar med revision och rådgivning till mindre och medelstora företag. Övriga 

medarbetare är specialister inom särskilda områden, så som till exempel 

skattekonsulter, managementkonsulter och konsulter som arbetar med uppdrag 

för den offentliga sektorn. Arne Gunnarsson arbetar mest med medelstora 
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företag, oftast lokala ägarledda företag. Han arbetar dessutom med olika typer av 

utredningar, till exempel obeståndsfrågor, företagsanalyser och 

aktiebolagsrättsliga frågor. 

 

Tom Skarin, Skarin & Brindelid Revision AB 

Tom Skarin är godkänd revisor och är delägare i Skarin & Brindelid Revision 

AB som är verksamt i Linköping sedan fyra och ett halvt år tillbaka. 

Sammanlagt är de sju stycken som arbetar på byrån och de har en kundstock på 

160 till 170 bolag. Tom Skarin har tidigare varit verksam som revisor på KPMG. 

Förutom att de jobbar med revisionstjänster sysslar de även mycket med 

konsultationstjänster inom ekonomistyrning, affärsutveckling, 

redovisningsuppdrag och beskattning.  

 

Jan Kellgren, Linköpings Universitet 

Jan Kellgren arbetar till 50 % som ämnesstudierektor för affärsjuridiska 

institutionen vid Linköpings Universitet och 50 % arbetar han som 

skatterättslärare och med forskning. Jan Kellgren var med och svarade på ett 

remissvar angående slopandet av stoppreglerna. Detta skedde tillsammans med 

Nils Mattson på Uppsala Universitet. 

 

Klas Innerstedt, RSV 

Klas Innerstedt har arbetar i drygt ett år på RSV på skatteavdelningen och på en 

rättsenhet där han sysslar med företagsbeskattning. Tidigare har han under tio år 

arbetat som lärare, bland annat på Uppsala Universitet. 

 

Carin Björklund, Skattemyndigheten i Norrköping 

Carin Björklund arbetar som skatterevisor på Skattemyndigheten i Norrköping 

och utför revisioner på heltid i små och medelstora företag. Hon är involverad i 
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riksprojektet som pågår angående kontrollen av de slopade stoppreglerna. 

Skattemyndigheten i Norrköping har blivit tilldelade åtta stycken slumpvist 

utvalda företag som ska granskas angående detta. 

  

Christer Hultin, Ernst & Young 

Christer Hultin arbetar som skattejurist och har jobbat med skattefrågor i 30 år. 

Han sysslar med rådgivning och processföring åt Ernst & Youngs kunder. 

Rådgivningen sker i förebyggande syfte. Processföringen är den del som han 

gärna skulle slippa men ser det som en viktig uppgift eftersom någon måste ta 

tillvara på företagarnas rätt. Utöver detta arbetar han också mycket med 

generationsskifte samt arvs- och gåvoskatt. 

 

Anders Bengtsson, Bokföringsnämnden 

Anders Bengtsson är kanslichef för de handläggare som jobbar på 

Bokföringsnämnden och han leder och fördelar kansliets arbete. Det finns en 

nämnd som fattar de faktiska besluten när det gäller normgivning och Anders 

Bengtsson har ansvaret för det som presenteras för nämnden och utöver detta är 

han ansvarig för allmän administration. 

 

Jörgen Abrahamsson, SEB 

Jörgen Abrahamsson arbetar på företagsavdelningen på SEB i Norrköping där 

han i första hand är ansvarig för företagsmarknaden i Norrköping. Han har 

dessutom ett ansvar för kontoret där han arbetar. I ansvaret för 

företagsmarknaden ingår det bland annat kreditgivningsfrågor, förbereda 

kreditgivningsfrågor som ska behandlas i andra institut.  
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Ulf Davidsson, FöreningsSparbanken  

Ulf Davidsson arbetar FöreningsSparbanken i Linköping där han är ansvarig för 

Låna, både på privat- och företagssidan. I denna del ingår lån i egen stock, lån i 

bostadsföretaget Spintab och lån i finans. Han har tidigare varit chef för företag 

men sedan maj i år har han rollen som företagsrådgivare. I sin roll som 

företagsrådgivare arbetar han framförallt med stora företagskunder inom banken.  

4.2 Intervjuer med revisorerna 

 

2. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 

anläggningstillgångar? 

 

Alla tre revisorerna är överens om att de kommer i kontakt med 

värderingsproblem av anläggningstillgångar i sitt dagliga arbete. Peter Knutsson 

hävdar att värderingsproblem finns i varje bolag även om inte tyngdpunkten 

ligger på problem. Enligt Arne Gunnarsson så handlar ”…all revision om att 

attestera en balansräkning och i detta ligger att revisorn på något sätt 

godkänner existensen och värdet av en tillgång”. Som revisor ska denne göra en 

bedömning av om exempelvis inventarierna motsvarar ett rimligt värde och om 

företaget använder en rimlig avskrivningstakt på dessa inventarier hävdar Peter 

Knutsson. Men enligt honom uppstår det ganska sällan problem vilket han 

”…tror har att göra med att vi i Sverige är väldigt styrda av 

skattelagstiftningen”. Ibland stöter revisorer på värderingsmässiga problem men 

Peter Knutsson menar att det ”…till största del gäller de immateriella 

anläggningstillgångarna”. Här instämmer Tom Skarin som även han menar att 

det idag är större fokus på värdering av de immateriella tillgångarna. 

 

3. Hur definierar du en onyttig anläggningstillgång? 
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Tom Skarin definierar en onyttig anläggningstillgång som ”…en tillgång som 

inte genererar intäkter eller avkastning till verksamheten, varken direkt eller 

indirekt”. Han menar vidare att ”det skulle ju kunna gälla generellt om man 

kopplar det till det här med de möjligheter som uppkommer för fåmansbolag så 

är det möjligt att när ägandet är så starkt förknippat, alltså i fåmansbolag är ju 

ägaren och verksamheten väldigt intima så kan man ju börja fundera på om 

även båten och fritidshuset är onyttiga tillgångar. Det är ju mycket möjligt att 

det är en kompensation för lägre löneuttag eller något liknade. Egentligen en 

dold tillgång som ska beskattas i inkomst slaget tjänst. Då är det ju sett ur 

bolaget eller verksamhetens perspektiv egentligen inte någon skillnad. Då är det 

ju frågan om det verkligen är en onyttig tillgång”. 

 

Tom Skarin hävdar vidare att om ägaren till en verksamhet väljer att ”…istället 

för att åka den där lilla BMW så väljer han den stora BMWn” måste denna 

kostnad rymmas inom det som verksamheten genererar. ”Hade ägaren valt den 

lilla BMWn så kanske han hade tagit ut mer i kontant lön och därmed 

återspeglar det hans prestationer i verksamheten. Oavsett om han tar ut lön i 

kontanter eller i en bil”. Tom Skarin ställer sig därför tveksam till att ”…bara 

för att man väljer en annan förmån än kontanter som lön så anses detta 

onyttigt”. Han ställer sig även tveksam till att det gentemot verksamheten, vilket 

han kallar det introverta seendet skulle vara en annan kostnad. Han ”…känner 

att i det här ligger lite av den svenska mentaliteten, alla ska gärna åka den där 

lilla Fiaten, det får inte vara någon som sticker ut”.  

 

Arne Gunnarsson menar att en onyttig anläggningstillgång är en tillgång som 

”…uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för företagsledarens 

privata bruk. Det är därmed inte säkert att den är onyttig men den är inte till för 

bolagets rörelse”. Arne Gunnarsson tar upp hemdatorer som ett exempel där 

lagstiftaren har infört särskilda regler vilka innebär att om ”…företaget 
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anskaffar egendom som är avsedd för enbart privat bruk så får företaget ändå 

så att säga göra avskrivningar på det i rörelsen och de som använder datorerna 

behöver inte förmånsbeskattas. Om man funderar kring begreppet onyttig i detta 

perspektiv så är det ju inte märkvärdigare än att man köper en tillgång som ska 

användas av företagsledaren för privat bruk än när man köper tillgångar till 

annan personal som ska användas till deras privata bruk”. 

 

Arne Gunnarsson nämner likt Tom Skarin att om en företagare köper in en 

tillgång som är avsedd för dennes privata bruk så är det normalt så att 

skatteeffekterna leder till ”…att det blir förmånsbeskattning, så istället för att få 

kontant lön så får man utnyttja en tillgång privat. Och då kanske den inte är 

nyttig för företaget men det är en personalkostnad och på så sätt kanske den 

ändå är nyttig. Det är därför svårt att sätta en gräns för vad som är nyttigt 

respektive onyttigt”. Arne Gunnarsson hävdar att ”skattereglerna tvingar oss att 

definiera tillgångar på visst sätt eftersom man har bestämt att exempelvis lön 

ska beskattas i inkomst slaget tjänst medan en utdelning ska beskattas i 

inkomstslaget kapital”.  

 

Peter Knutsson anser även han att ”…en onyttig tillgång är en tillgång som inte 

tillför bolaget någonting. Den påverkar alltså inte på ett positivt sätt företagets 

intäkter i en förlängning…”. Han hävdar att det uppstår gränsdragningsproblem 

när det gäller att definiera en onyttig respektive nyttig anläggningstillgång. En 

onyttig anläggningstillgång kan enligt honom vara antingen av privat karaktär, 

till exempel en segelbåt vilken ”…inte tillför någonting även om företagaren 

hävdar att han är ute med kunder. Han hävdar härmed att de tillgångar som är 

av privat karaktär bör anses så som onyttig egendom för bolaget”. Sedan kan ett 

företag enligt Peter Knutsson också ”…ha onyttiga tillgångar om man har 

ändrat produktionen och får lite inventarier som står kvar som tillhörde den 

gamla produktionen som man kanske inte kommer att ta upp igen till exempel en 
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gammal dator”. Han menar härmed att ett bolag kan ha onyttiga 

anläggningstillgångar som en gång varit nyttiga men ”…beroende på 

förändringar i företaget så kan de idag vara onyttiga och bör då egentligen 

skrivas ned till noll rent redovisningsmässig”.  

 

4. Uppstår det ofta problem vid värdering av apportegendom? 

 

Arne Gunnarsson hävdar att ”det är ju alltid ett problem det där”. Och han 

menar att det generellt sätt är svårt att värdera, ”…inte bara vad gäller 

apportegendom utan det är speciellt för alla transaktioner där det inte är en 

armlängd avstånd, det vill säga det i princip är samma person som sitter på 

båda stolarna. Man har därigenom inte en marknad som sätter priset”. Vid 

värdering av apportegendom måste han som revisor ibland till exempel 

”…stämma av med marknadspriset och i vissa fall ta hjälp av en värderingsman 

som försöker prissätta”.  

 

Peter Knutsson menar att han som ”…revisor begriper ju egentligen inte alla de 

här delarna. Ibland så måste vi ju begära att man fixar ett värderingsintyg. Vad 

gäller bilar till exempel är det ganska lätt att ringa in ett ungefärligt 

marknadsvärde genom att titta på bilhandlarnas listor. Men det finns andra 

inventarier som är betydligt svårare där jag inte kan värdera utan då måste jag 

ta hjälp av någon. På det sättet kan jag ringa in värdet ungefär…”. När 

värderingen av anläggningstillgången är fastställd så ska Peter Knutsson som 

revisor ”…kommentera om den är nyttig för bolaget”. Tom Skarin hävdar även 

han att det ibland är aktuellt att ”…anlita någon värderingsman för att få ett 

utlåtande”. Han anser dock att om det är en enskild materiell 

anläggningstillgång är det enklare än om det handlar om värdering av en 

immateriell tillgång så som exempelvis goodwill.  
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5. Är det vanligt att försöka tillföra onyttiga anläggningstillgångar till 

ett företag via apportegendom? 

 

Här är alla intervju personerna överens om att det inte är vanligt att tillföra 

onyttiga anläggningstillgångar till ett företag via apportegendom. Tom Skarin 

menar att är väldigt sällsynt. I alla fall är det inget som förekommit under hans 

15-20 års erfarenhet av denna bransch. Arne Gunnarsson hävdar att 

enmansbolag och fåmansbolag så kallade ”…ägarledda företag det vill säga de 

har intresse av att tjäna pengar både själva och till företaget. Har man däremot 

en anställning i ett företag är det oftast åtskilda intressen och åtskilda 

plånböcker då kan man ju tänka sig att det finns ett illojalt intresse som innebär 

att man skinnar sin arbetsgivare på så mycket ersättning som möjligt. Men i de 

små ägarledda företagen är det på något sätt samma plånbok så att säga, det 

vill säga för att man själv ska må gott så måste bolaget må gott eftersom man 

själv lever på vad bolaget tjänar”. Då finns det enligt honom ofta inget intresse 

av att lura sitt eget bolag.  

 

På KPMG försöker de istället att hjälpa kunden med att se över om det är någon 

transaktion som innebär att bolaget får ett lägre skatteuttag. Det kan uppnås 

genom att titta på vilka typer av förmåner som företagaren kan ha ”…som 

anställd i sitt företag till exempel tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, hälsovård”. 

Det vill säga att utnyttja så mycket som företagaren får göra och på så sätt få ner 

skatteuttaget inom lagens ram. Arne Gunnarsson menar vidare att de 

”…försöker att optimera för företagsledaren genom att tala om vad det kostar 

ur skattesynpunkt om du gör så här eller så här. Till exempel vad det kostar att 

ta ut i lön eller ta ut i utdelning och så vidare”.  

 

Enligt Peter Knutsson har han ”…aldrig stött på att man har velat flytta in en 

onyttig tillgång som apportegendom i ett bolag. För min del skulle det bli 
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problem för jag ska tillstyrka att det har ett värde för bolaget…”. Han vill påstå 

att det tidigare har varit en omöjlighet att tillföra bolaget onyttiga tillgångar i 

form av apportegendom då han som revisor ska intyga att tillgången är till nytta 

för företaget. Och han anser att det kommer att vara en omöjlighet även 

fortsättningsvis. 

 

6. Kommer du i kontakt med många företag som faktiskt försöker 

”bluffa” med värdering av anläggningstillgångar? 

 

På denna fråga är de tillfrågade revisorerna överens om att de inte kommer i 

kontakt med företag som försöker ”bluffa” med värdering av 

anläggningstillgångar. Tom Skarin hävdar att ”…det beror ju på vad man tycker 

är onyttig egendom. Jag är tveksam om jag tycker att företagaren som 

bestämmer sig för att åka en finare bil eller låta bolaget äga fritidshuset ska 

anses som onyttig egendom. Förutsatt att det självklart ryms inom den ekonomi 

som bolaget har. Annars är ju våran roll som revisorer betydande då vi säger 

ifrån att ett inköp till ett bolag som exempelvis är på obestånd och därmed inte 

har tillräckligt mycket likvid inte bör anskaffa den typen av tillgångar”. 

 

Enligt Arne Gunnarsson är det vanligt att han som revisor tillsammans med 

företaget diskuterar om en tillgång är åsatt korrekt värde och därför har han 

ingen erfarenhet av att företag försöker ”bluffa” med värderingen av 

anläggningstillgångar. Peter Knutsson hävdar även han att den nära kontakten 

med företaget leder till att ett resonemang om tillgångens värde oftast 

förekommer mellan honom och företaget. Det är enligt honom ovanligt att 

företag till exempel ”…fixat fram något förfalskat värderingsintyg”. Peter 

Knutsson menar vidare att om till exempel ett företag ska tillföra en 

apportegendom genom att ”… skjuta till värde i inventarier istället för 
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pengar…” dyker alltid frågan upp innan företaget tillför bolaget 

apportegendomen och därmed tar in den i balansräkningen. Det blir alltid en 

diskussion först enligt Peter Knutsson och ”…det är sällan någon kommer och 

säger jag har skjutit in det och det i mitt bolag och vill att du skriver på här att 

det här ska vara som apportegendom”.  

 

7. Från och med i år har stoppregeln för införsäljning av onyttig 

egendom till fåmansbolag tagits bort. Tror du att slopandet av 

stoppregeln kommer fungera tillfredsställande eller tror du att 

fåmansbolagen kommer att utnyttja att den har tagits bort? 

 

Här är de intervjuade revisorerna alla överens om att slopandet av stoppregeln 

kommer att fungera tillfredsställande. Peter Knutsson menar att ”det är en 

förändring av den skattelagstiftning som man tidigare har haft, nu är man mer 

på väg in i att man istället ska diskutera att privat personen som har nyttjande 

rätt till den här onyttiga tillgången ska få något form av förmånsvärde istället”. 

Men han tror inte ”…att man kommer att utnyttja det här särskilt hårt just 

beroende på att man kommer att ställas inför att man egentligen inte riktigt vet 

eller åtminstone inte från början hur de här diskussionerna kommer att sluta. 

Vad kommer man att få på sig för beskattning”. 

 

Peter Knutsson hävdar att ”man utlämnar sig väl egentligen till lite godtycke. 

Skattemyndigheten får göra en bedömning av om det är dispositionsrätten eller 

det faktiska utnyttjandet som ska ligga till grund för beskattning. Om man köper 

in en båt till exempel måste jag förmodligen föra någon slags körjournal för att 

visa att då och då har jag varit ute med kunder och då och då har jag utnyttjat 

privat. Och om då skattemyndigheten tror på det då beskattar de mig för de här 

veckorna som jag har utnyttjat den. Om de inte tror på det här uppstår frågor 

kring vilken rätt de har att beskatta för nyttjande rätten”. Om han skulle få 
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frågan från en kund ”…om det här är något som man skulle kunna utnyttja för 

att som privat person tjäna pengar på det här så skulle jag vilja säga att jag inte 

vågar säga att det att blir så, jag vet inte hur skattemyndigheten kommer att 

reagera runt omkring de här förmånerna”.  

 

Peter Knutsson menar vidare att slopandet av stoppregeln inte kommer att 

utnyttjas av den anledningen att de flesta företag inte har något sådant här 

utpräglat intresse av att hårdra de här reglerna utan ”de rullar på med sitt 

företag och tjänar det man tjänar och plockar ut sin lön”. Han är övertygad om 

att ”de som hela tiden testar gränserna kommer att testa gränserna även i det 

här fallet”. Och han tror ”…inte att det här kommer att bli så att man kommer 

att lägga mycket av de här privata sakerna som man köper, som skulle kunna 

vara anläggningstillgångar i bolaget, kommer att hamna i bolaget”. Peter 

Knutsson menar vidare att stoppreglerna som finns för fåmansbolagen och dess 

delägare tillkommit då denna bolagsform ”…i grund och botten bygger på att 

man styr över både sig själv som privat person och sitt eget bolag…”. 

 

Tom Skarin anser att ett slopande av stoppregeln inte kommer att utnyttjas och 

han hävdar att ”…det är att nedvärdera företagarna idag, jag menar de bedriver 

en verksamhet och att de därför är intresserad av annat så som exempelvis 

affärsutveckling”. Han menar vidare att det redan finns regler som förhindrar att 

företagare köper in tillgångar och sedan använder dem privat. Han syftar då på 

den redan existerande förmånsbeskattning som vi har idag på tillgångar som 

används i ett privat syfte. Han har därför lite svårt att förstå att det skulle finnas 

oro för att en tillgång ägs privat eller av bolaget då skattesystemet redan tar hand 

om denna problematik. Tom Skarin tycker ”…att viss lagstiftning i alldeles för 

stor utsträckning drabbar de företagare som faktiskt driver en verksamhet på ett 

hederligt sätt då man från politiskt håll försöker få fast de som inte gör det. Jag 
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tycker att konsekvensen av viss lagstiftning får en för stor dimension i 

proportion till problemen då faktiskt de flesta driver verksamhet på ett hederligt 

sätt. Jag tycker inte att det är så stor grej det här med onyttiga tillgångar och 

förändringen i stopplagstiftningen för fåmansbolag. Som tur är”. Han hävdar 

slutligen att ”det är väl tyvärr många gånger så att det är de politiska idéerna 

och besluten inte är så verklighetsförankrade”. 

 

Arne Gunnarsson tror även han att det inte blir några bekymmer. Han hävdar 

”…att det här har varit mera bekymmer än det har varit nytta med”. Han kallar 

stoppregeln för idiotregeln då den har ”…fungerat som en stoppregel men det 

har varit orimliga skattekonsekvenser då man har blivit beskattad dubbelt kan 

man säga och egentligen inte ändå haft äganderätten”. Arne Gunnarsson har 

tidigare jobbat på skatteförvaltningen så han var med när de här reglerna kom till 

1976. Han säger sig ha ”…sett hur orimliga beskattningskonsekvenser det blir 

och framför allt blir det så på grund av okunnighet”. Han hävdar slutligen att 

”…de få fall eller försök till missbruk av de här reglerna som har förekommit de 

stoppas ju på vägen utav rådgivare och revisorer så är det ju. Så att försöka 

förenkla genom att slopa stoppreglerna det tycker jag inte man åstadkommer”.  

 

8. Enligt proposition 1999/2000:15, Slopade stoppregler kan revidering 

av vissa lagar eventuellt vara nödvändiga. Vad tror du om detta? 

Anser du att skyddet för det egna kapitalet minskar genom 

slopandet? 

 

Tom Skarin hävdar att det ”…i teorins värld blir lite större än vad det är i 

verkligheten kring det här. När man håller på och utreder och remissar så blir 

man väldigt initierad och så tror man att hela världen ser ut så här”. Vad gäller 

skyddet för det egna kapitalet tror Tom Skarin att ”…problemet ligger hos dem 
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som finansierar verksamheten. Bankerna måste utveckla sina system, rutiner och 

sitt förhållande till sina kunder för att verkligen känna att man får information 

om vad som händer med det egna kapitalet. Då det är de som har säkerheten i 

det egna kapitalet och som ligger till grund för deras beslut om de ska 

finansiera verksamheten”.  

 

Peter Knutsson för ett resonemang kring att om företaget ”…skulle använda 

bolagets pengar till att köpa in en privat tillgång och sedan förmånsbeskatta 

den så skulle man ju då kunna tänka sig att man utnyttjar en del av bolagets 

likviditet till att köpa tillgångar som inte är nödvändiga för bolaget. Och 

därigenom har man ju förbrukat en del av likviditeten och om man då kommer 

in i problem och den här tillgången inte säljbar eller att man har förlorat 

väldigt mycket på den på något sätt så skulle man ju kunna tänka sig att det 

skulle kunna påverka risken att då förbruka det egna kapitalet och att det 

därigenom påverkar skyddet för det egna kapitalet”. Han anser dock att det är 

ett rätt långsökt resonemang. Men hävdar att ”…teoretiskt sätt skulle man ju 

kunna komma i den situationen”. Han konstaterar att ”…man kan väl i alla fall 

säga så mycket att det förbättrar definitivt inte skyddet för det egna kapitalet”.  

 

9. Anser du att företagets fria kapital ska få användas till exempelvis 

utlåning till delägare och närståendekretsen, vilket är på förslag till 

den nya aktiebolagslagen? 

 

Här ställer sig två av intervju personerna lite mer tveksamma till det här nya 

förslaget om lättnader i låneförbudet medan en intervju person inte ser några 

direkta problem med en eventuell förändring i aktiebolagslagen. Arne 

Gunnarsson är en av revisorerna som uttrycker en oro över de nya lånereglerna 

som är på förslag i den nya aktiebolagslagen. ”Till exempel småföretag som 

startar upp försöker vi lära vikten av att hålla isär sin privata plånbok och 
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företagets plånbok. Tar man ut pengar ska det vara löneuttag och inget annat 

och det här tycker jag tyvärr öppnar lite grann för att man blandar ihop. Det vill 

säga man tar ut pengar och man vet inte riktigt vad det är för något om det är 

lån eller lön. Vi är väldigt noga med att man sätter en lön och sedan bokar man 

en lön varje månad, betalar sina sociala avgifter och så vidare. Tyvärr är jag 

inte så förtjust i att lätta upp låneförbudet som är på förslag i den nya 

aktiebolagslagen”.  

 

Peter Knutsson instämmer i Arne Gunnarssons resonemang och även han tycker 

sig se en risk med att låneförbudet lättas upp. Anledningen till hans oro är att 

”…man kan se en del problem framför sig om bolaget kan låna ut det som 

delägare annars skulle fått i utdelning. De här fria pengarna som finns, fritt eget 

kapital får du ju inte plocka ut om du har en negativ trend det vill säga det är ju 

inte bara vid ett tillfälle du måste ju även bedöma utvecklingen framöver. Du får 

ju inte äventyra bolagsställningen egentligen, om man tar en utdelning och även 

om utdelningen just per en viss dag ryms inom det fria kapitalet. Om man får 

låna ut pengar på det här sättet till exempel man gör det år 1 och år 4 får 

bolaget problem och då vet jag inte riktigt vad som kommer att hända med det 

här. Det vill säga gör man en förlust med 200 000 kronor och helt plötsligt är 

den här utlåningen större än det fria egna kapitalet”. Peter Knutsson ställer sig 

härmed tveksam till hur dessa situationer kommer att hanteras och vart gränsen 

kommer att dras.  

 

Han hävdar vidare att ”…man genomgående kommer att se en större risk i 

bolaget om man har utlåning. Jag menar det blir en konstig situation om jag ska 

finansiera verksamheten med banklån och samtidigt låna ut till mig själv. 

Banken lånar alltså indirekt ut för en privat utlåning. Jag tror inte att banken 

eller någon annan finansiär kommer att vara särskilt intresserad av det här”. 

Han anser att lättnader i låneförbudet ”…förbättrar ju definitivt inte skyddet för 
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det egna kapitalet och i och med att man kan säga att det försämrar det så ökar 

det ju oron hos fordringsägare och kreditgivare. Bolagen blir lite mindre 

stabila. Och vad det får för konsekvenser om man kommer att tvingas in i vissa 

situationer där man förbinder sig att inte utnyttja de här pengarna. Det är klart 

att banken och finansiärer som satsar pengar i ett bolag gör det ju inte för att 

någon i den andra änden ska kunna lyfta ut dem som privatperson. Det tillför ju 

inte ett dugg i bolaget”. Han vet inte riktigt hur detta praktiskt ska hanteras men 

han gissar att ”det kommer att bli begränsningar lagstiftningsmässigt det vill 

säga civilrättsligt och skattemässigt men det kommer att bli en del andra 

begräsningar också”. 

 

Peter Knutsson fortsätter sitt resonemang kring den nya aktiebolagslagens 

förslag på lättnader i låneförbudet och han menar att ”…om ett företag inte har 

en enda krona i lån och det finns 3 miljoner på ett bankkonto och bolaget lånar 

ut 300 000 till ägaren så saknar det betydelse kan man säga. Så i en del fall 

kommer det inte spela någon som helst roll men i många fall så kommer det nog 

att göra det tror jag”.  

 

Tom Skarin ser inga direkta problem med att bolaget istället för utdelning lånar 

ut pengar då det ändå är en utlåning av fritt eget kapital och han tycker att 

”…det inte är något fel på denna förändring…”. Han för ett resonemang kring 

att lättnader i låneförbudet dock kommer att kräva ett ytterligare 

informationsbehov. ”Det handlar om att man på något sätt måste ge borgenärer 

och finansiärer någon ytterligare information om det förekommer och det är ju 

det som är det svåra. Om de läser den senaste årsredovisningen så finns det 

inget utdelningsförslag så ser man att det egna kapitalet uppgår till en miljon 

och fritt eget kapital uppgår till 800 000 kronor och dagen efter att man 

fastställt årsredovisningen kan ju utlåning ske enligt de nya reglerna. Men 

faktum är ju att det också kan ske en utdelning på extra bolagsstämma efter 
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ordinarie stämma den möjligheten finns ju också”. Enligt Tom Skarin ligger 

svårigheten i att på något sätt få information om att en utlåning har skett efter det 

att årsredovisningen fastställts.  

 

4.3 Intervju med kanslichefen på Bokföringsnämnden 
(BFN) 

Anders Bengtsson börjar med att påpeka att många av våra frågor är 

skatteorienterade och att när det gäller vad som är lämpligt eller ej ur 

skattesynpunkt, så har han ingen offentlig uppfattning eftersom BFN inte 

primärt sysslar med skattefrågor. Han har dock tidigare sysslat med skattefrågor 

så han borde ha god kunskap inom vårt ämnesområde men han väljer att inte 

svara på de skatterättsligt ställda frågorna då han i sin position endast bör yttra 

sig angående redovisningsfrågor. Av den orsaken faller fråga 2 samt fråga 4 – 6 

bort i frågeformuläret (se bilaga 1).  

 

2. Hur definierar ni på Bokföringsnämnden en onyttig 

anläggningstillgång? 

 

Anders Bengtsson fortsätter att påpeka att vi använder oss av skatterättsliga 

termer så som ”onyttig” och att motsvarande terminologi inte finns inom 

redovisningen. Anders Bengtsson redogör dock för hur eventuella transaktioner 

av rörelsefrämmande tillgångar bör hanteras praktiskt i redovisningen, och 

startar med att klargöra att åtskillnad måste göras mellan enskilda firmor och 

aktiebolag. Han börjar redogörelsen med att berätta hur det bör gå till i enskilda 

firmor. Detta återger vi dock ej eftersom vårt intresse är fokuserat på aktiebolag.  

 

Enligt Anders Bengtsson är tillvägagångssättet lite besvärligare i ett aktiebolag 

eftersom det är en juridisk person. Han menar att om ett aktiebolag köper en 
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tillgång som inte har med den normala verksamheten att göra, går det att tänka 

sig att den är angripbar och kan därför bli ogiltigförklarad av en domstol. Tills 

så sker har dock en giltig transaktion skett för bolaget redovisningsmässigt sett. 

”Om vi säger att man har 100 000 kr i kassan som man tar för att köpa en 

fastighet som inte avses att användas i bolagets rörelse, utan där ska ägaren bo. 

Han ska inte bo där i egenskap av VD utan han ska bara bo där därför att han 

vill det och han använder aktiebolaget som en slags finansiär av sitt boende. Då 

kan man ju säga att det skulle innebära en massa skattemässiga effekter, men 

bokföringsmässigt är det ju faktiskt så att aktiebolaget har gjort ett giltigt köpt. 

Då måste man ju boka detta som ett fastighetsköp och då är nästa fråga: hur ska 

man i bolaget värdera den här fastigheten? Där kan man få problem om man 

har en situation där fastigheten inte alls ska användas i bolaget. Då får du å ena 

sidan en diskussion om detta har något värde för bolaget och har den inte det så 

får man föra en nedskrivningsdiskussion. En sådan nedskrivning bör väl 

rimligen, och jag vill understryka att det jag säger är lite spekulativt och det 

framkommer egentligen inte någonstans att det ska var på det här viset utan det 

är min analys, då borde nedskrivningen rimligen motbokas som en utdelning”. 

Han avslutar med att konstatera att det redovisningsmässigt finns en helt annan 

syn om vad som är onyttigt än vad som anses som onyttigt i skatterätten. 

 

7. Tror du personligen att slopandet av stoppreglerna kommer skapa 

bättre jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 

 

Anders Bengtsson menar att om företagen tar upp inköp för rörelsefrämmande 

egendom som utdelning till delägarna, så borde detta skapa bättre jämförbarhet 

mellan svenska aktiebolag. Dock menar han vidare att det inte är säkert att ett 

litet aktiebolag klarar av den typen av utdelningar eftersom det skulle minska 

aktiekapitalet alldeles för mycket: ” Om jag t ex har 100 000 kr i ett aktiebolag 

som fritt eget kapital och så använder jag 80 000 kr av dem för att köpa en 
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fastighet. Om man skulle göra då som jag har sagt tidigare så ska ju den 

fastigheten skrivas ner om den inte ger någon avkastning till bolaget och 

behandlar man den nedskrivningen som en utdelning så kommer ju det slå mot 

bolagets kapital, och det kan ju komma att radera ut det egna fria kapitalet i så 

fall.”. Med andra ord går det även att konstatera, genom detta uttalande, att 

Anders Bengtsson anser att det finns en risk för att skyddet för det egna kapitalet 

minskar via sådan här transaktioner i fåmansbolag. Avslutningsvis menar dock 

Anders Bengtsson att han inte tror att fåmansbolagen missköter det egna 

kapitalet på detta viset och att jämförbarheten därför bör bli bättre mellan 

svenska aktiebolag. Om det däremot blir en trend bland fåmansbolag att 

rörelsefrämmande tillgångar behandlas i redovisningen som om de skulle 

generera bidrag till intäktsverksamheten, då kommer det att leda till brister i 

jämförbarheten. 

 

4.4 Intervjuer med skatterevisorn, skattejuristen och 
skattekonsulten 

 

2. Vad ser du för skattemässiga problem med att Stoppregeln för 

införsäljning av onyttig egendom till fåmansbolag har slopats, efter 

Regeringens Proposition 1999/2000:15? 

 

Enligt Klas Innerstedt är den fiskala utgångspunkten att stoppregeln har fungerat 

som ett skydd mot missbruk och att den har haft en preventiv effekt. Detta 

resonemang ansluter sig även Carin Björklund till då hon hävdar att ”det är synd 

att detta slopas nu för det gör ju att det blir mer osäkerhet för företagen om vad 

som kommer gälla, vad som gäller beträffande allmänna regler, de är ju mer 

svåröverskådliga. Jag tror att stoppreglerna har haft en preventiv effekt, att de 

har funnits där och företagarna har vetat om dem och det kan ha haft en viss 
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avhållande verkan från att utföra vissa transaktioner”. Hon menar vidare att det 

har förekommit vissa problem innan med att fåmansföretag har köpt in onyttig 

egendom, men att det nu kommer öka rejält i omfattning.  

 

Christer Hultin är dock av en helt annan åsikt: ”Jag ser egentligen inte några 

nya problem jämfört med vad som fanns tidigare. Slopandet av stoppreglerna 

blev ju inte en sådan dramatisk ändring som regeringen hade triumferat ut, utan 

det här är ju ett led i regeringens plan att lindra regelsystemet och man ska få 

lättare regler, enklare regler för små och medelstora företag”. Han menar 

vidare att de problem som finns, som regeringen inte är medveten om, är framför 

allt två stycken. Det första är att det inte finns någon klar definition för vad som 

är en onyttig egendom och att det fortfarande är ett skatteproblem: ”Vi har ju en 

huvudregel i IL som säger att man får avdrag för intäkternas förvärvande och 

då ska det finnas en koppling mellan verksamheten och vad det är man 

förvärvar och är det en helt onyttig tillgång så är det ju ingen rörelsetillgång. 

Det finns ju rättsfall där man inte har fått avdrag; någon kanske har köpt in en 

segelbåt i en verkstadsrörelse eller liknande vilken endast är för delägarens 

privata bruk. Så problemet om vad som är onyttig egendom finns ju kvar, och 

får bolaget avdrag?” Det andra problemet är värderingsfrågan vilken berörs i 

stoppregeln om att egendom ej får köpas in till ett högre pris än marknadsvärdet 

till ett fåmansföretag. Christer Hultin menar att det ”…egentligen är en koppling 

mellan de här två bestämmelserna. Dels kan man säga att någon har köpt in en 

onyttig egendom och dels har denne köpt in det för dyrt, så det blir ju dubbla 

skatteeffekter. Så värderingsfrågan är det ena problemet och den eventuella 

avdragsrätten det andra, så som jag ser det. Och det är ju egentligen ingenting 

nytt utan att beskattningen sker på ett annat sätt. Man blir ju inte beskattad för 

hela köpeskillingen, så som delägare eller företagsledare, utan bara man om 

har köpt in för dyrt och det blev man ju tidigare också.” 

 

 88



Empiri 
 

Enligt Klas Innerstedt så genomför RSV just nu ett projekt angående vad som 

har hänt i fåmansbolagen efter slopandet av stoppreglerna och det är flera 

hundra företag över hela landet som granskas. Det är just detta projekt som 

Carin Björklund är delaktig i, och en rapport kommer avges innan sommaren. 

 

3. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 

anläggningstillgångar? 

 

När det gäller värdering av anläggningstillgångar så är det ingen av våra 

respondenter som direkt kan säga att det skulle finnas problem. Christer Hultin 

menar att det inte är speciellt vanligt med värderingsproblem eftersom de flesta 

vet att de inte får göra hur som helst i sitt eget bolag. De gånger han kommer i 

kontakt med värderingsproblem av anläggningstillgångar är när det gäller 

försäljning av aktier till sitt eget bolag, så kallad intern aktieöverlåtelse. Klas 

Innerstedt ser inte heller de här problemen speciellt ofta, men det beror på andra 

orsaker. Han menar att det dels kräver extra kontroller för att utreda eventuellt 

innehav och hur innehavet ska beskattas. Dessutom är det problematiskt 

eftersom en utredning sker omkring ett år efter det aktuella året och det har då 

hänt ganska mycket i företaget. ”Om man har en segelbåt så har den seglats år 

ett och detta tittar man på år två. Om båten ligger nere vid bryggan så är det 

svårt att bevisa att den låg nere vid bryggan år ett, så det finns en del praktiska 

problem runt det här”. Carin Björklund ansluter sig även hon till att det inte 

finns några direkta problem med värdering av anläggningstillgångar. ”Jag har 

inte kommit i kontakt med det någon gång och jag har jobbat i ganska många 

år. Det har inte dykt upp, utan har det varit något inköp har det funnits kvitto. Vi 

har väl egentligen haft svårt också att ifrågasätta det, så det har inte varit 

någon process om det”.  
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4. Hur definierar du en onyttig anläggningstillgång? 

 

Christer Hultin anser att det är någonting som inte används i den normala 

verksamheten och tar som exempel upp en segelbåt i en verkstadsrörelse eller en 

golfutrustning i en affär och videoapparater i någon annan rörelse än en 

radiohandel. Carin Björklund tar också upp det här med båtar i en rörelse som 

egentligen inte sysslar med båtar och nämner även som ett ytterligare exempel 

en husvagn, vilket hon anser är uppenbart att den inte alls har med någon 

verksamhet att göra utan att den används endast privat. När det gäller Klas 

Innerstedts åsikter om onyttiga anläggningstillgångar, anser han att detta är en 

svår och teoretisk fråga samt att det kanske inte är riktigt rätt att använda ett 

skatterättsligt begrepp som ”onyttiga anläggningstillgångar” vid bedömning om 

något ska tillhöra verksamheten eller ej. Han säger detta eftersom 

redovisningsrättsligt så ställs inte frågan: ”Är det här till nytta för företaget?”. 

 

Christer Hultin fortsätter med att konstatera att det inte alltid är lätt att veta var 

gränsen skall dras för vad som är nyttigt respektive onyttigt för ett företag. En 

sorts egendom som har ifrågasatts i en del skatteprocesser genom åren är enligt 

honom konstverk. Han för ett resonemang kring företagets storlek och att det 

inte borde gå att göra avdrag på konst eftersom att de ofta stiger i värde snarare 

än minskar i värde. Christer Hultin berättar vidare om ett fall som han själv var 

med och drev mot Skattemyndigheten. Det gällde en konferensanläggning, en 

kursgård ute på landet. ”Man köpte in stora porslinsvaser, finare lampor för att 

man ville att det skulle passa in i den gamla miljön för det var en herrgård från 

1800-talet. Där tyckte Skattemyndigheten att sakerna inte hade med 

verksamheten att göra, de fyllde ju ingen funktion utan de stod där i hörnen. 

Men jag menar, de försökte ju få en sådan miljö där med gamla möbler och så 

vidare. Så småningom lyckades vi i alla fall övertyga Skattemyndigheten om att 
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det var ingen onyttig egendom i den här verksamheten. De gick med på själva 

inköpet men man fick ingen värdeminskning eftersom de stora porslinsvaserna 

ansågs inte undergå någon värdeminskning, utan snarare en värdeökning.” 

Detta är dock inget vanligt fall men det visar på problemet med 

gränsdragningsfrågan för vad som är nyttigt eller ej. 

 

5. Anser du att det finns problem med att delägare i fåmansbolag för in 

privata ägodelar, som egentligen är onyttiga för företaget, genom att 

de använder dem som apportegendom? 

 

I den här frågan går åsikterna isär mellan Klas Innerstedt och Christer Hultin. 

Carin Björklund hade ingen direkt åsikt om detta. 

 

Klas Innerstedt tror absolut att fåmansbolagen kommer att ta in onyttig egendom 

som apport. Christer Hultin menar däremot att detta förmodligen varken är något 

problem eller särskilt vanligt: ”Ska man använda det som apportegendom när 

man bildar bolaget så ska ju revisorn intyga att de kommer till nytta för 

företaget, så där finns ju naturligen en begränsning eller prövning om det är 

nyttigt eller inte. Sedan beror det ju på hur noga revisorn är, men revisorn har 

ju sin ställning att tänka på för han kan ju inte intyga vad som helst inte. Så det 

är ju inget skatteproblem egentligen. Det kan det väl bli i och för sig men då får 

man väl utgå från att har revisorn prövat att det här är en apportegendom som 

accepteras, så får det ju också accepteras skattmässigt tycker jag. Det är klart 

att Skattemyndigheten kan ju säga; att vi skiter i vad revisorn säger, det här är 

onyttig egendom ändå, det kan de ju göra. Men normalt sätt så blir det ju en 

seriös prövning om det är en seriös revisor som det är i de flesta fall. Så jag tror 

inte att det är något problem.” 
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Christer Hultin anser dock att gränsdragningsproblem kan uppstå om det gäller 

en personbil. En personbil får ju finnas som tjänstebil eller förmånsbil i ett 

företag och den är lovlig att föra in i om det krävs att företagaren ska göra 

tjänsteresor. Christer Hultin avslutar frågan med att konstatera att det finns ett 

värderingsproblem men inte något skatteproblem. 

 

6. Tror du att slopandet av Stoppregeln kommer fungera 

tillfredsställande eller tror du att fåmansbolagen kommer att utnyttja 

att den har tagits bort för att få skattemässiga fördelar? 

 

När det gäller den här frågan så är Carin Björklund ganska övertygad om att 

fåmansbolagen kommer att utnyttja situationen i och med lagförändringen och 

att detta innebär merarbete för Skattemyndigheten. ”Att de kommer utnyttja, jag 

tror alltså det! En konsekvens blir ju också det här då att det blir ju mer 

merarbete, det kräver större resurser för Skattemyndigherna nu då, för det blir 

ju mer svårt att kontrollera när reglerna är mer otydliga; mer 

värderingsproblem, det kommer bli mer diskussioner mellan 

Skattemyndighertna och den skattskyldige då, vilken prisnivå gäller?” Klas 

Innerstedt är lite mer tveksam, men låter ändå ganska säker även han på att 

fåmansbolagen kommer att utnyttja situationen: ”Det är så att det finns inga 

utredningar eller undersökningar om detta, men det kanske kommer någonting 

framöver. Min privata uppfattning är att om jag vore skattekonsult, så skulle jag 

naturligtvis föreslå att man säljer in det som tidigare var onyttig egendom och 

privat egendom. Och det vi också nu när vi åker omkring på skattedagarna som 

byråerna har, att det är ett av de första råden att båtarna, husvagnarna, 

husbilarna med mera ska in i företagen.”  

 

Christer Hultin håller inte med de övriga två utan tror att detta kan utnyttjas i 

enstaka fall och att det inte kommer att innebära någon dramatisk skillnad mot 
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tidigare. Han tror att en och annan kanske vill sälja in segelbåten nu men att 

både revisorn och de som jobbar med skattefrågor likt honom själv försöker att 

stoppa transaktioner av det här slaget. 

 

Klas Innerstedt menar att det redan nu finns problem och att det förmodligen 

inte kommer att bli bättre efter slopandet av stoppreglerna. Han säger att vid 

revision så upptäcker RSV ofta onyttiga tillgångar och oftast i form av båtar: 

”Det är oftast en slump att man hittar det här och det sker i samband med en 

revision, då dyker båten upp så att säga. När man går igenom inventarielistan 

så finns båten med där eller om man är på besök så ligger båten kanske vid 

bryggan.” 

 

7. Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till slopandet av 

stoppreglerna? 

 

Carin Björklund låter pessimistisk även här: ”Jag har svårt att förstå det, varför 

de gör så här. Jag skulle tro att det är att de vill skapa enhetlighet mellan alla 

bolag, lika regler, det skulle jag tro. Men, jag hänger inte med på det alltså för 

jag tycker inte att det behöver vara så.” Klas Innerstedt tror att lagändringen var 

beslutad ur neutralitetsaspekten och att regeringen har ansett att det ska vara lika 

mellan företagsformerna. Något annat skäl kan han inte se. Christer Hultin tror 

även han att regeringen har försökt att skapa någon sorts neutralitet mellan 

fåmansföretag och andra företag. Han anser dock att lagändringen inte kommer 

att innebära någon förändring ur neutralitetssynpunkt utan det är endast 

politikerna som har basunerat ut lagförändringen som om det skulle vara en stor 

händelse.  

 

Christer Hultin anser att det fortfarande är väldigt krångliga regler som gäller för 

fåmansföretagen men som inte gäller för andra företag: ”Man ska ju inte tro att 
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det är någon direkt lindring. Det lät ju så när man kom med de här reglerna och 

vi har ju fortfarande krångliga regler när det gäller utdelning och reavinst i 

fåmansföretag. Det är ju det som är det stora problemet och om man läser 

affärstidningar, i debatten, så är det ju det som de flesta opponerar sig mot, att 

det är så krångliga regler”. Christer Hultin funderar vidare och tror att det 

regeringen kanske vill förenkla reglerna men att det sker väldigt lite i taget. 

 

8. Tror du personligen att slopandet av stoppreglerna kommer skapa 

bättre jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 

 

Christer Hultin tror inte det med bakgrund av att de krångliga reglerna för 

reavinst och utdelning fortfarande finns kvar i fåmansbolagen: ”Det här är ju 

endast en liten del för att skapa jämförbarhet, men i stort är det ju inte alls så. 

Ett litet steg på vägen om jag ska svara på frågan direkt. Lite bättre 

jämförbarhet men det återstår väldigt mycket fortfarande.” Han avslutar med att 

hävda att regeringen går med myrsteg åt rätt riktning. Carin Björklund är också 

tveksam till att regeringen skapar jämförbarhet, däremot tror hon att många 

delägare till fåmansbolag kommer att fortsätta att utnyttja situationen. Hon 

menar att ”de har ju möjlighet att sluta avtal med sig själva. Det inbjuder, kan 

man ju säga att missbrukas ändå! Jag kan tänka mig att de fortsätter med detta 

för även om det blir nya regler så blir det svårt för dem att tillämpa, så det 

fortsätter i samma bana. Jag tror inte att de finner sig i det här.”  

 

Klas Innerstedt tycker inte att det går att jämföra fåmansbolag med andra 

aktiebolag. Han tycker för övrigt att det skulle vara intressant att veta om 

revisorerna i fåmansbolagen kan stå emot trycket från delägarna av 

fåmansbolagen, när de kommer att vilja sälja in onyttiga tillgångar. Klas 

Innerstedt avslutar med att nämna att RSV kommer att bevaka slopandet av 

stoppreglerna och om det inte fungerar tillfredsställande så kommer de att 
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begära en lagändring. Klas Innerstedt tycker för övrigt att det ska finnas några 

sorts stoppregler för fåmansbolag, men han vill se dem i modifierad form 

eftersom de gamla reglerna har varit för svåra att tillämpa i praktiken.  

4.5 Intervju med studierektorn i affärsrätt 

 

2. Ser du några problem med att stoppregeln för införsäljning av 

onyttig egendom till fåmansbolag har tagits bort? 

 

Jan Kellgren anser att problemkategorierna angående detta skulle kunna delas in 

i två: dels de politiska aspekterna och dels effekterna i verkligheten. När det 

gäller de politiska aspekterna menar Jan Kellgren att ”det är ju möjligt att om 

man tar bort ett regelsystem så visar man att man ser på ett annat sätt på 

företagare. Vad som ska tolereras och vad som inte ska tolereras och om det 

blir problem eller inte det vet jag inte, men det är en signal till samhället att nu 

får näringsidkarna möjligen sälja in egendom till företagen.” Han fortsätter 

med att fundera kring hur det här rättsläget kommer att uppfattas. ”Förr fanns 

det en regel som sa att ni får inte sälja in onyttig egendom. Sedan säger man att 

nu finns det inte någon sådan regel längre, det är klart att näringsidkaren 

kommer dra vissa slutsatser. Vilken slutsats det kommer bli är väldigt svårt att 

säga.” 

 

Jan Kellgren fortsätter vidare med att tala om effekterna i verkligheten och om 

den juridiska frågan huruvida det blir några möjligheter att sälja in onyttig 

egendom till fåmansbolag. ”Gäverth säger i sin  artikel, vilket jag håller med 

om, att det finns ingen riktigt säker juridik som talar om att man inte får göra 

avdrag för rörelsefrämmande egendom, särskilt inte i FÅAB. Ett aktiebolags 

utgifter hör väl nästan alltid till verksamheten. Är det värdelösa prylar så är det 

frågan om dåliga affärer eller att det är en förmån för någon och då kan man 
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inte vägra avdrag. Istället kan man tänka sig att beskatta person som nyttjar den 

här förmånen.” 

 

Jan Kellgren konstaterar att oavsett vad man kommer fram till så är inte 

rättsläget glasklart: ”Jag upplever nog att rättsläget var klarare tidigare och att 

det finns en risk för att vissa saker som är relativt onyttiga, antingen inte 

kommer omfattas av möjligheten till avdragsvägran, eller så kommer kanske inte 

Skattemyndigheten vara lika framåt när det gäller att stoppa sådant här 

eftersom de inte har en tydlig stoppregel att luta sig emot. Jag ser vissa risker, 

det gör jag. Men inte därmed sagt att det är en omoralisk lagändring.”  

 

3. Tror du att slopandet av stoppregeln kommer fungera 

tillfredsställande eller tror du att fåmansbolagen kommer att utnyttja 

att den har tagits bort? 

 

Jan Kellgren tror inte att införsäljning av onyttig egendom är den mest 

väsentliga förändringen av stoppreglerna, utan istället tycker han att 

utförsäljning till underpris och införsäljning för företagsledarens privata bruk 

kunde ha varit mer centrala. Han tror att det kanske kommer att uppstå vissa 

problem men menar att stoppregeln inte har löst något större problem tidigare. 

Han menar att ”det handlar om att fastställa rätt taxering för inkomster i ett 

företag, för småföretagare, så tror jag att ett större problem är att komma åt de 

svarta inkomsterna. Med det vill jag dock inte svartmåla företagen för det finns 

jättemånga som är jättehederliga. Trots allt så är det ingen nyhet att det finns 

väldigt mycket svart sektor och man kanske tror att man kommer åt detta med 

stoppregler”. 

 

4. Enligt propositionen 1999/2000:15. slopade stoppregler kan 

revideringar av vissa lagar eventuellt vara nödvändiga. Vad tror du 
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om detta? Anser du att skyddet för det egna kapitalet minskar genom 

slopandet?  

 

5. Anser du att företagets fria kapital ska få användas till t ex utlåning 

till delägare och närståendekretsen, vilket är på förslag till den nya 

Aktiebolagslagen?  

 

(När Jan Kellgren svarade på fråga 4 så kom han även in på det vi frågar om i 

fråga 5, därför har vi skrivit ihop dessa frågor.) 

 

När det gäller låneförbudet så är Jan Kellgren säker på att han ser en relation till 

onyttig egendom: ”Försäljning är ju aldrig ett lån egentligen utan onyttig 

egendom handlar ju om…jag skulle vilja ha en bättre koppling. Hur relaterar 

det till låneförbudet? Jag tror att det kan finnas aspekter, jag kan inte riktigt 

ringa in dem, men jag tror att stoppregelavskaffandet som helhet kanske har en 

tydligare relation till avskaffandet av låneförbudet.” 

 

”Det är klart att onyttig egendom är ju inte nyttig och om man ska ha ett bra 

skydd för eget kapital så ska det väl finnas sådant som är värt något. 

”…Låneförbudet är ju en aspekt av det egna kapitalskyddet, men jag kan inte 

riktigt se att det är den delen av det egna kapitalskyddet som handlar om onyttig 

egendom.” Jan Kellgren menar att det snarare rör sig om redovisningsfrågor än 

skatterättsliga frågar och han funderar på vad redovisningsrätten säger om 

kapitalskyddet. Jan Kellgren funderar vidare på vad som ligger i begreppet 

onyttigt och hävdar att ”man får väl skilja mellan grejer som inte är användbara 

som sådana i verksamheten. Men ingen skulle ju påstå att pengar är onyttiga 
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och är det så att man råkar ha en ”Picasso i Nisses Mekaniska”, så är det ju 

ingenting som man kan ha direkt nytta av men det är ju lätt att omsätta den. Det 

kan ju vara en bra likviditetsplacering som nästan går att jämställa med pengar. 

Det är väl så att säljer man in en väldigt udda kommod eller någonting som står 

i Nisse Mekaniska som är svårsålt, då är det ju fråga om en onyttig egendom”. 

 

6. Vad tror du personligen är de bakomliggande orsakerna till 

slopandet av stoppregeln? 

 

Jan Kellgren menar att det kan finnas goda skäl till att ta bort stoppreglerna men 

att de bärande orsakerna nog är missförstånd från politikerna. Han menar vidare 

att politikerna förmodligen trodde att de gjorde något som skulle göra det lättare 

för att bedriva företagsamhet, men att så inte är fallet i verkligheten. Jan 

Kellgren hävdar att ”det blir inte ett skit lättare, ursäkta svenskan, att sköta ett 

företag för att man har tagit bort regler mot fula tricks. Det är inga skyddsvärda 

intressen egentligen, för varför skulle man vilja ta bort stoppregler som hindrar 

införsäljning av onyttiga grejer och varför skulle man vilja ta bort stoppregler 

som säger att det blir beskattning om du säljer in för dyrt eller köper ut för 

billigt? Det är inte lättare att göra någonting vettigt, det är ju ändå att göra 

någonting vettigt som man ska underlätta. Sedan tycker jag att det kanske ändå 

finns goda skäl att ta bort reglerna, men det är ju inte de skäl som jag tror är de 

riktiga. Jag tror att man inte förstår vad det är man gör faktiskt! Det vill jag inte 

diskutera rakt av i något större sammanhang men så tror jag faktiskt att det är. 

Det är ju en korrekt politisk tanke att man inte vill ”brännmärka” småföretagen, 

det handlar ju om vad väljarna tycker och tänker.” 
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Vidare menar Jan Kellgren att stoppreglerna förmodligen har haft en 

avskräckande effekt mot olagliga transaktioner, men menar vidare att det stora 

problemet ändå är, och har varit, svarta affärer. 

 

7. Tror du personligen att slopandet av stoppreglerna kommer skapa 

bättre jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 

 

Jan Kellgren ”…tror inte att den typen av jämförbarhet egentligen går att göra. 

Men det kan finnas andra jämförbarhetsaspekter som inte är relaterade till 

räkenskaperna utan till vad som finns i företaget. Om det är så att alla företagen 

får ungefär lika lätt att köpa in någonting och göra skatterättsliga avdrag för 

det, som till exempel tavlor, då kan man väl räkna med att ”tavelstrukturen” är 

rent företagsekonomiskt bestämd. På så sätt kan jag väl säga att företagen har 

fått lite mer ekonomiska spelförutsättningar…”. Men svaret på frågan är enligt 

honom nej. 

 

4.6 Intervjuer med banktjänstemännen 

 

2. Är balansräkningen eller resultaträkningen viktigast som 

bedömningsgrund vid kreditvärderingar av företag? 

 

Enligt Jörgen Abrahamsson är det kassaflödet tillsammans med balansräkningen 

som är av störst betydelse. Kassaflödet har fått en allt väsenligare betydelse då 

det visar om kunden har förmågan att betala sina räntor och amorteringar och 

balansräkningen är viktig då banken måste se till att det finns pantvärden det vill 

säga att de panter som banken tar in som säkerhet har ett värde. Han hävdar 

vidare till skillnad mot Ulf Davidsson att ”resultaträkningen är av mindre 

betydelse”. 
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På FöreningsSparbanken är det istället resultaträkningen som står i fokus ”…då 

den visar kundens förmåga att betala tillbaka sina skulder”. Ulf Davidsson 

menar att resultaträkningen är ett resultat av balansräkningen och är därför av 

större betydelse. Vidare är kundens rörelseresultat en viktig del i det rating 

system som FöreningsSparbanken använder sig av för att riskklassificera och 

sätta betyg på sina företagskunder.  

 

3. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 

anläggningstillgångar i redovisningar vid kreditbedömningar? 

 

Här instämmer båda intervjupersonerna då de ofta stött på problem vid värdering 

av anläggningstillgångar. Jörgen Abrahamsson menar att banken ”är i händerna 

på att företagarna värderar dessa på ett riktigt sätt” vilket kan skapa problem 

då en anläggningstillgång har ett värde i en högkonjunktur och ett helt annat 

värde i en lågkonjunktur. För banken är det viktigt att bedöma vad en 

anläggningstillgång är värd vid ett obestånds tillfälle vilket ofta hänger samman 

med en lågkonjunktur och därmed kan det uppstå att banken och företaget inte 

riktigt är överens vad en tillgång är värd. När företaget fungerar bra så är en 

tillgång mer värd för företaget än när företaget är på obestånd. Därför är SEB 

väldigt försiktiga vid bedömningar av anläggningstillgångar generellt sätt och 

värderar dem lågt. Om tillgången i sig däremot skapar omsättning så som till 

exempel ”en bostadsfastighet då har den ju ett värde och då är det mycket 

lättare att värdera den…”. Jörgen Abrahamsson hävdar härmed att värderingen 

av en anläggningstillgång många gånger kan bli ”…väldigt godtycklig”.  

 

Rent praktiskt kan en värdering ske genom att banken besöker företaget. 

FöreningsSparbanken besöker ofta sina kunder för att bilda sig en egen 
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uppfattning om det värde som företaget har åsatt sina tillgångar i 

balansräkningen. Medan SEB inte verkar göra det i samma utsträckning för att 

som Jörgen Abrahamsson uttryckte sig: ”vi kan åka dit och titta men jag som 

bankgubbe kan ju liksom inte åka dit och titta bedöma att det är korrekt 

värderat”. I sådan här situationer tar SEB ofta hjälp av en värderingsman. 

 

4. Hur bedömer ni om en anläggningstillgång är att anse som nyttig 

eller ej för ett företag? 

 

Ulf Davidsson anser att det är svårt att bedöma om en anläggningstillgång är 

nyttig eller ej. Han menar dock att en onyttig tillgång är något som inte är till 

någon nytta för det rörelsedrivande bolaget. Han tar som ett exempel inköp av 

en fastighet vilken han anser endast kan vara en nyttig tillgång i ett 

fastighetsbolag vars affärsidé är att äga fastigheter. Han tycker därför att 

kärnverksamheten bör ställas i fokus vid en bedömning om en tillgång är nyttig 

för bolaget eller ej och att det ”…verkligen måste finnas någon nytta av att mitt 

företag köper den här anläggningstillgången annars kan vi lika gärna hyra 

den”. Ju snävare kundens synfält är desto bättre är det oftast för verksamheten 

hävdar han. Ulf Davidsson anser vidare att det ligger i bankens roll att de ska ha 

”…synpunkter på om det här verkligen är nyttigt”. 

 

Ulf Davidsson får stöd i sina resonemang av Jörgen Abrahamsson som även han 

hävdar att ”det är väldigt svårt att bedöma” om en anläggningstillgång är att 

anse som nyttig eller ej för ett företag. Banken får ta del av företagets årsbokslut 

och där finns exempelvis ”…en post som heter maskiner och en post som heter 

inventarier och i dessa kan det ju i princip finnas vad som helst”. Om banken 

däremot gör en så kallad objektsfinansiering, till exempel ett åkeri ska köpa in 

en lastbil då vet banken att det här är ett åkeri och de behöver ha en lastbil för 
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sin verksamhet. ”Då ser vi ju direkt att det är en nyttig tillgång för företaget för 

att de ska kunna driva sin verksamhet”. Här är Jörgen Abrahamsson inne på 

samma spår som Ulf Davidsson ovan vad gäller fokus på kärnverksamheten vid 

fastställande av om en anläggningstillgång är att anse som nyttig eller ej.  

5. Kommer du i kontakt med många företag som faktiskt försöker 

”bluffa” med värdering av anläggningstillgångar i sin redovisning? 

Har du några konkreta exempel på detta i så fall? 

 

Båda respondenterna svarar att det händer ibland men att det är mycket ovanligt. 

Jörgen Abrahamsson uttrycker att det händer ibland ”att vissa har lite kreativ 

bokföring men det är inte vanligt”. Han menar vidare att om det händer så sker 

det oftast omedvetet från företagarna sida. De försöker inte bluffa medvetet 

”…utan det är ofta så att vi har lite olika syn på vad en anläggningstillgång 

faktiskt är värd…”. På SEB försöker de ha en nära relation till kunden så att de 

”…kan kundens affärsidé, kan kundens balansräkningen så pass bra…” att de 

har lättare att göra en kreditbedömning. Jörgen Abrahamsson hävdar att det är 

viktigt att ha ”…just det här förtroendet för företagaren som företagare det vill 

säga hans förmåga att bedriva verksamhet. Det är en del i kreditgivningen…”. 

”Det kan se jättebra ut och vara ett jättebra kassaflöde och så lånar man ut en 

massa pengar och så sen kan man krascha det här kassaflödet/resultatet på 

några år genom att de är odugliga som företagare. Det finns ju faktiskt sådana 

också som inte är lämpade att driva ett företag. Så det blir ju väldigt mycket en 

fråga om företagaren som sådan”. 

 

Ulf Davidsson tror att den kris vi hade i slutet på 80-talet och i början av 90-talet 

fick bland annat företagare att vara mer försiktiga. Här påverkades även 

FöreningsSparbanken och han menar att de efter denna ekonomiska kris fått 

”…en helt annan bild av vad som är viktigt att egentligen titta på”. Ulf 
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Davidsson nämner vidare att de på FöreningsSparbanken har lite av en gyllene 

regel som innebär ”…att de företag som går bra de går alltid mycket bättre än 

vad balansräkningen medan de företag som går lite halv knakigt eller dåligt går 

mycket sämre än vad balansräkningen utvisar”. Det gäller givetvis även 

resultaträkningen.  

 

6. Ser du några tendenser till att mindre företag så som enmansbolag 

och fåmansbolag är mer benägna att ”bluffa” med redovisningen av 

anläggningstillgångar än vad större bolag är? 

 

Jörgen Abrahamsson anser att det finns tendenser till ”…att fåmansföretagaren 

tror lite mer på värdet det vill säga att menings skiljaktigheten mellan banken 

och företagare kanske är mer utbredda när det gäller fåmansföretag”. Han 

menar att fåmansföretagaren i allmänhet ”…tycker att deras tillgångar är mer 

värda än vad vi tycker…” och att han här kan se att menings skiljaktigheten 

mellan banken och kunden är mindre vad gäller de stora företagen. Men 

enmansbolag och fåmansbolag genomgår trots detta inte någon extra kontroll 

innan de får låna pengar. Jörgen Abrahamsson uttrycker att ”oavsett om det är 

ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma, är det ju personen vi lånar ut 

pengarna till”. Han hävdar vidare att banken måste lita på att företagarna gör 

sitt jobb för ”de är bra på att driva företag vilket vi inte är…”. Detta resulterar i 

att banken och kunden försöker ”…mötas någonstans på mitten och för det 

mesta lyckas vi göra det men ibland gör vi inte det”. 

 

Ulf Davidsson är inne på samma linje som Jörgen Abrahamsson och menar även 

han att det är viktigt att banken litar på att företagarna gör sitt jobb. Han 

upplever ”svenskt näringsliv idag som väldigt, väldigt öppet och ärligt”. Men 

visst händer det att företag försöker bluffa med redovisningen men det hör 
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definitivt till ovanligheten och Ulf Davidsson har inga belägg för att mindre 

företag skulle bluffa mer än större bolag. Och därför kontrollerar 

FöreningsSparbanken ”…de bolag som inte går riktigt bra extra oavsett storlek” 

vilket sker genom att ha fokus på det betyg eller den rating som de sätter på 

kunden. Men ”…visst ska man vara medveten om att en av småföretagarens 

drivkrafter är ju givetvis att föra över pengar från näringsverksamheten till sin 

egen plånbok men det går ju att göra fullt lagligt”. Han anser dock att ”den 

drivkraften måste man ju ha som företagsledare”.  
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5 Analys 
 

5.1 Nyttiga respektive onyttiga tillgångar 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att fastställa vad som är nyttig respektive 

onyttig egendom, så anser vi det lämpligt att börja analysen med en 

sammanställning av vad en anläggningstillgång är för något. Dess nio kriterier 

är: 

 

1. att den ska vara en ekonomisk resurs för ett företag, 

2. att den ska innebära framtida nytta och ekonomiska vinster för ett företag, 

3. att den ska ge framtida betalningsströmmar, 

4. att den ska vara ett resultat av en transaktion eller händelse, vilket innebär att 

framtida planerade investeringar ej innebär en tillgång förrän de verkligen har 

blivit reella, 

5. att företaget har kontroll över den, vilket kan innebära att företaget hyr 

tillgången istället för att äga den, 

6. att den inte är verksamhetsfrämmande för ett företag och skall användas i den 

löpande verksamheten, 

7. att den är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i ett företag, 

8. att anskaffningsvärdet på tillgången går att säkerställa på ett tillförlitligt sätt 

samt 

9. att en tillgång skall kunna värderas individuellt.  

 

Frågan är om dessa kriterier är de som gäller för att uppfylla att en 

anläggningstillgång är nyttig. För att komma fram till vad som är en nyttig 

anläggningstillgång kan ett sätt vara att ställa sig frågan: Hur definieras en 

onyttig anläggningstillgång?  
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När det gäller revisorerna så är de ense om att en onyttig anläggningstillgång är 

något som inte bidrar till att företaget genererar ekonomisk avkastning och att 

det är något som först och främst är avsett att användas privat. En av revisorerna 

säger: ”En onyttig tillgång är en tillgång som inte tillför bolaget någonting. Den 

påverkar alltså inte på ett positivt sätt företagets intäkter…”. Detta ovanstående 

resonemang skulle, enligt oss, indirekt kunna sägas stämma överens med de fyra 

första punkterna ovan. Revisorn fortsätter med att: ”De tillgångar som är av 

privat karaktär tycker jag är onyttiga för bolaget”. Här tycker vi att det 

eventuellt går att se en koppling till framför allt punkt 6 och 7. Det verkar med 

andra ord som om revisorernas definitioner av en onyttig anläggningstillgång 

motsatsvis överensstämmer med litteraturen. Vi anser dock att uttrycket onyttig 

egendom är ett vagt begrepp eftersom en egendom som uppfyller kriterierna för 

en tillgång faktiskt är nyttig för företaget. 

 

Kanslichefen på BFN påpekar att begreppet onyttig härstammar från skatterätten 

och att motsvarande terminologi inte finns inom civilrätten. Det närmaste det går 

att komma onyttig i redovisningsrätten är begreppet rörelsefrämmande. Att det 

används två olika begrepp är förmodligen försvårande för att civil- och 

skatterätten ska kunna komma fram till samma kriterier för vad en onyttig 

egendom egentligen är. Detta problem beskrivs bra i en av revisorernas 

synpunkter då han menar att:  

 

”…man kan ju börja fundera på om alltså även båten och fritidshuset är 

onyttiga tillgångar. Det är ju möjligt att det är en kompensation för lägre 

löneuttag eller något liknande. Egentligen en dold tillgång som ska beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Då är det ju sett ur bolaget eller verksamhetens perspektiv 
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egentligen inte någon skillnad. Då är det frågan om det verkligen är en onyttig 

tillgång”.  

 

Vi instämmer här i revisorns argument, att det som skatterätten kallar för onyttig 

egendom faktiskt kan vara till nytta för bolaget och bör därför enligt oss ha en 

annan benämning. Det viktigaste borde inte vara att kalla dessa tillgångar för 

onyttiga utan det är snarare att företagarna förstår att de måste betala 

förmånsskatt om de nyttjas privat av en delägare eller anställd i bolaget. Vi är av 

den åsikten att egendom som först och främst är avsedd att användas privat bör 

kallas privat egendom istället för onyttig egendom.  

 

Om vi fortsätter detta resonemang ur ett skatteperspektiv, så menar skattejuristen 

på RSV att det kanske inte är rätt att använda sig av begreppet onyttig egendom 

vid bedömning av om en egendom ska anses tillhöra verksamheten eller ej. Han 

säger till och med att redovisningsrättsligt så ställs inte frågan: ”Är det här till 

nytta för företaget?” Detta pekar klart enligt oss på att begreppet onyttig är en 

skatterättslig term då en egendom som anses som onyttig inte får tas upp över 

huvud taget enligt civilrättsliga regler. Vi kan härmed konstatera att skatte- och 

civilrätten står långt ifrån varandra i den här frågan och att ett 

gränsdragningsproblem existerar. Civilrättsligt sätt så har de tillgångar som köps 

in av ett företag på ett eller annat sätt en nytta av något slag om de uppfyller 

kriterierna för vad en tillgång är, för annars skulle de helt enkelt inte köpas in 

över huvud taget och därmed inte få tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

 

Om vi ser det hela ur ett skatterättsligt perspektiv så bör det vara så att om en 

segelbåt köps in i en verkstadsrörelse så är segelbåten en indirekt nyttig 

egendom för företaget om företaget ser till att betala skatt för att en delägare 

använder den privat. Vi menar härmed att om en delägare skattar för egendomen 
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så borde den inte heller ur ett skatterättsligt perspektiv ses som onyttig. Har en 

delägare ”gjort rätt för sig” och förmånsbeskattats för tillgången så ska den 

enligt oss inte ses som onyttig.  

 

När det gäller banktjänstemännens syn på vad som ska anses vara nyttigt eller ej, 

så skiljer den sig från de övriga respondenternas syn. En av banktjänstemännen 

menar att en onyttig egendom är något som inte är till nytta för det 

rörelsedrivande företaget. Som ett exempel tar han upp att äga en fastighet 

endast är till nytta för ett företag vars affärsidé är att just äga fastigheter. Han 

säger angående en tillgång att det ”…verkligen måste finnas någon nytta av att 

mitt företag köper den här anläggningstillgången annars kan vi lika gärna hyra 

den”. Om vi läser mellan raderna så har banktjänstemannen snarare ett 

kreditsäkerhetstänkande än tankar runt om någonting verkligen är till nytta för 

företaget eller ej.  

 

5.1.1 Apportegendom 

Ett stort ansvar som åligger revisorerna är att se till att onyttig egendom inte 

tillförs bolagen via apport. Enligt aktiebolagslagen skall revisorerna avge 

yttrande över redogöranden för apportegendom och av denna redogörelse skall 

framgå att egendomen är till nytta för företaget och att värdet inte har satts högre 

än marknadsvärdet. 

 

När det gäller införsäljning av onyttig egendom via apport till fåmansbolagen är 

alla tre intervjuade revisorer eniga och ingen av dem ser någon risk med att detta 

är något vanligt förekommande. Ett citat från en av revisorerna belyser detta då 

han säger:  
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”…jag har aldrig stött på att man har velat flytta in en onyttig tillgång som 

apportegendom i ett bolag. För min del skulle det bli problem för jag ska 

tillstyrka att det har ett värde för bolaget…”. 

 

Vi instämmer i revisorns citat ovan, att risken är liten för tillförsel av onyttig 

egendom via apport. En av revisorerna menar dessutom att en delägare av ett 

företag inte har incitament till att lura sig själv, eftersom företaget måste vara 

välmående för att denne själv ska kunna leva gott. Skattekonsulten påpekar 

också att revisorn faktiskt måste intyga att apportegendomen är till nytta för 

företaget, och han påpekar dessutom att revisorn har sin ställning att tänka på. Vi 

är här samstämmiga med skattekonsulten och är övertygade om att revisorn är 

noga med sitt anseende och sin ställning. Skattekonsulten påpekar dock:  

 

”Det är klart att Skattemyndigheten kan ju säga att vi skiter i vad revisorn 

säger, det här är onyttig egendom ändå, det kan de ju göra. Men normalt sätt så 

blir det ju en seriös prövning om det är en seriös revisor som det är i de flesta 

fall. Så jag tror inte att det är något problem”. 

 

Skattejuristen på RSV är till skillnad från revisorerna och skattekonsulten 

övertygad om att företagen kommer att sälja in onyttig egendom som apport. Vi 

funderar här kring skattejuristens skeptiska inställning. En orsak kan vara att 

RSV vill ha fler resurser till att kontrollera företag och följa upp utvecklingen 

efter slopandet av stoppreglerna. Vidare kan denna skeptiska inställning bero på 

att RSV utför en sorts lobbyverksamhet för att få politikerna att inse deras 

situation och för att få så stora resurser som möjligt.  

 

Det som verkar vara ett större problem är istället när apportegendomen ska 

värderas. En av revisorerna påpekar att apportegendom generellt är svårt att 
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värdera vilket även de övriga två revisorerna instämmer i. Det framkommer i 

intervjuerna att alla tre revisorerna anlitar en värderingsman när de inte klarar av 

att värdera en apportegendom. Sammanfattningsvis är revisorerna eniga om att 

företagare i allmänhet är ärliga. Dessutom sker revisorns värdering av 

apportegendom ofta tillsammans med företagaren för att få en så rättvis 

värdering som möjligt. En av revisorerna säger också att det är ovanligt att 

företag har ”…fixat fram något förfalskat värderingsintyg”. Om vi har uppfattat 

situationen rätt så innebär detta förfaringssätt att om företagaren ska kunna 

”bluffa” i sådana här sammanhang, måste även denne involvera revisorn i 

planerna, vilket enligt oss torde vara mycket ovanligt.  

 

5.2 Skyddet för det egna kapitalet 

I vår referensram framgår det att skyddsreglernas funktion är att bevara det egna 

kapitalet i aktiebolaget och att söka skapa en tillväxt av det egna kapitalet i 

bolagssfären. Därmed får aldrig tillgångar svarande mot det bundna egna 

kapitalet bli föremål för vinstutdelning utan endast fritt eget kapital med avdrag 

för redovisad förlust och eventuella obligatoriska avsättningar kan bli föremål 

för utdelning till aktieägarna. Här har lagstiftaren ansett ett utbetalningsförbud 

som nödvändigt för att förhindra att aktiebolagets förmögenhet tillgodoförs 

aktieägarna genom vederlagsfria utbetalningar till dem eller till närstående. En 

intervjuperson uttrycker att om bolaget anskaffar egendom uteslutande för 

ägarens eller delägarens privata bruk uppstår det problem då denna tillgång inte 

ska användas i bolaget. Hans resonemang synliggörs genom följande citat: 

 

”Om företaget skulle använda bolagets pengar till att köpa in en privat tillgång 

och sedan förmånsbeskatta den så skulle man ju då kunna tänka sig att man 

utnyttjar en del av bolagets likviditet till att köpa tillgångar som inte är 

nödvändiga för bolaget. Och därigenom har man ju förbrukat en del av 
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likviditeten och om man då kommer in i problem och den här tillgången inte är 

säljbar eller att man har förlorat väldigt mycket på den på något sätt så skulle 

man ju kunna tänka sig att det skulle kunna påverka risken att då förbruka det 

egna kapitalet och att det därigenom påverkar skyddet för det egna kapitalet”.  

 

Intervjupersonen hävdar att det är ett rätt långsökt resonemang men att det 

teoretiskt sätt skulle vara möjligt att hamna i den situationen. Han konstaterar 

dock att slopandet av stoppregeln för införsäljning av onyttig egendom 

”…förbättrar definitivt inte skyddet för det egna kapitalet”.  

Samma resonemang för även en annan intervjuperson som även han menar att 

skyddet för det egna kapitalet kan minska då bolaget köper in en egendom som 

inte ska användas i bolaget. Han resonerar kring att en anläggningstillgång som 

inte har något värde för bolaget ska skrivas ned och denna nedskrivning borde 

enligt honom motbokas som en utdelning. Han menar dock att det inte är säkert 

om ett litet aktiebolag klarar den typen av utdelningar eftersom det skulle 

minska det egna kapitalet alldeles för mycket. Denna åsikt framkommer i 

nedanstående citat: 

 

”Om jag till exempel har 100 000 kr i ett aktiebolag som fritt eget kapital och så 

använder jag 80 000 kr av dem för att köpa en fastighet. Om man skulle göra då 

som jag har sagt tidigare så ska ju den fastigheten skrivas ner om den inte ger 

någon avkastning till bolaget och behandlar man den nedskrivningen som en 

utdelning så kommer ju det slå mot bolagets kapital, och det kan ju komma att 

radera ut det egna fria kapitalet i så fall”. 

 

Denna intervjuperson hävdar att han trots sitt ovanstående citat inte tror att 

fåmansbolagen missköter det egna kapitalet på det här viset. Att onyttiga 

tillgångar som tillförs bolaget leder till att skyddet för det egna kapitalet minskar 

stöds även av ytterligare en intervjuperson som menar att: 
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”Det är klart att onyttig egendom är ju inte nyttig och om man ska ha ett bra 

skydd för eget kapital så ska det väl finnas sådant som är värt något”. 

 

I litteraturen framgår skyddet för det egna kapitalet var det starkaste motivet till 

låneförbudet i ABL. Det framgår vidare att det nuvarande förbudet mot lån kan 

komma att ersättas av mindre långtgående restriktioner om 

aktiebolagskommitténs förslag till en ny aktiebolagslag godtas av 

Justitiedepartementet under våren 2003. 

 

Förslaget, som i sin ursprungliga form remissbehandlades 1997, kommenterades 

i år endast av ett fåtal remissinstanser. Av dessa instanser är de flesta negativt 

inställda till lättnader i låneförbudet. Denna kritiska förhållning får stöd av två 

revisorer som blev tillfrågade om de ansåg att det fria kapitalet ska få användas 

till utlåning till delägare och närståendekretsen. Intervjupersonernas oro 

synliggörs i citaten nedan: 

 

”Tyvärr är jag inte så förtjust i att lätta upp låneförbudet som är på förslag i 

den nya aktiebolagslagen”. 

 

”…man kommer genomgående att se en större risk i bolaget om man har 

utlåning. Jag menar det blir en konstig situation om jag ska finansiera 

verksamheten med banklån och samtidigt låna ut till mig själv. Banken lånar 

alltså indirekt ut för en privat utlåning. Jag tror inte att banken eller någon 

annan finansiär kommer att vara särskilt intresserad av det här”. 

 

Till skillnad från de ovanstående revisorerna ställer sig den tredje revisorn 

positiv till en förändring i låneförbudet men han anser att behovet av 
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information kommer att öka. Enligt honom ligger svårigheten i att på något sätt 

få information om att en utlåning har skett efter det att årsredovisningen 

fastställts. Detta resonemang tydliggörs genom följande citat: 

 

”Det handlar om att man på något sätt måste ge borgenärer och finansiärer 

någon ytterligare information om det förekommer och det är ju det som är det 

svåra. Om de läser den senaste årsredovisningen så finns det inget 

utdelningsförslag så ser man att det egna kapitalet uppgår till en miljon och fritt 

eget kapital uppgår till 800 000 kronor och dagen efter att man fastställt 

årsredovisningen kan ju utlåning ske enligt de nya reglerna”. 

 

Vi ställer oss också kritiska till lättnader i låneförbudet då vi anser att det i för 

stor utsträckning skulle äventyra skyddet för borgenärerna och minoriteten, som 

nämnts i referensramen. 

 

I vår referensram framgår det vidare att om tillgångar anskaffas till ett företag 

med syftet att dessa skall användas privat av någon av delägarna så kan även 

skatterättsliga problem uppstå. Ett problem som skulle kunna uppstå är att 

delägarna kan undgå uttagsbeskattning. I lagstiftningen framkommer det att 

huvudregeln är att om en tillgång har tagits ut ur en näringsverksamhet skall 

beskattning ske som om tillgången istället hade avyttrats för ett 

marknadsmässigt vederlag då tillgångar och tjänster normalt avyttras mot 

marknadsmässig ersättning. Det här problemet uppmärksammas av en 

intervjuperson som menar att det finns två problem när ett bolag köper in onyttig 

egendom som uteslutande anskaffats för ägaren eller delägarens privata bruk. 

För det första tar han upp svårigheten med att definiera vad som är onyttig 

egendom. Det andra problemet är värderingsfrågan vilken framkommer i 
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stoppregeln för fåmansbolag om att egendom inte får köpas in till ett högre pris 

än marknadsvärdet. Hans resonemang tydliggörs i nedanstående citat: 

 

”Dels kan man säga att någon har köpt in en onyttig egendom och dels har 

denne köpt in det för dyrt, så det blir ju dubbla skatteeffekter. Så 

värderingsfrågan är det ena problemet och den eventuella avdragsrätten är det 

andra, så som jag ser det.” 

 

Att det kan uppstå värderingsproblem då en onyttig tillgång anskaffas till 

fåmansbolaget kan bero på att bolaget och ägarna är starkt sammansvetsade med 

varandra. Som nämnts tidigare så är fåmansbolaget ofta uppstartat av personer 

som känner varandra personligen sedan tidigare och det kan vara en av 

anledningarna till att intressegemenskapen mellan ägaren och bolaget är stark. 

En av intervjupersonerna påpekar att det generellt sätt alltid är svårt att värdera 

tillgångar som anskaffas av ett fåmansbolag. Hans åsikt framkommer i citatet 

nedan: 

 

”…det är speciellt för alla transaktioner där det inte är en armlängds avstånd, 

det vill säga det är i princip samma person som sitter på båda stolarna. Man 

har därigenom inte en marknad som sätter priset”. 

 

När det gäller utbetalningsförbudet som nämnts tidigare kan detta förbud delas 

upp i öppen och förtäckt vinstutdelning. En förtäckt vinstutdelning föreligger 

bland annat om ett fåmansbolag köper in en tillgång av delägaren där priset för 

den förvärvade egendomen är högre än marknadspriset det vill säga 

fåmansbolaget erlägger ett överpris. Samma situation uppstår då fåmansbolaget 

säljer egendom till delägaren till underpris. Intervjupersonen ovan menar att 

dessa situationer kan aktualiseras då transaktioner mellan delägaren och 
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fåmansbolaget är vanligt förekommande vilket grundar sig i att delägaren har 

både inflytande och kontroll över bolagets verksamhet. Om den förtäckta 

vinstutdelningen dessutom är att anse som olovlig, vilket den är om den går 

utöver för vinstutdelningen disponibelt belopp, strider den mot 

utbetalningsförbudet. Detta leder till att delägaren kringgår både skatte- och 

civilrättslig reglering av vinstutdelning. 

 

5.3 Slopade stoppregler 

I Regeringens Proposition 1999/2000:15, Slopade stoppregler, framgår att de 

flesta remissinstanser tillstyrker utredningens förslag. En instans som dock 

avstyrkte förslaget var bland annat RSV då de menade att stoppreglerna hade 

fungerat preventivt och att slopandet av reglerna skulle leda till en ökad 

införsäljning av onyttig egendom till fåmansbolagen samt utköp till underpris. 

Skatterevisorn på Skattemyndigheten är övertygad om att missbruket kommer 

öka i framtiden och skattejuristen på RSV är också övertygad om detta men är 

inte lika säker på att företagen kommer utnyttja situationen som skatterevisorn 

är. Skattejuristen på RSV är av den personliga uppfattningen att 

skattekonsulterna kommer jobba aktivt för att deras kundföretag ska köpa in 

onyttig egendom. Han resonemang förtydligas genom följande citat:  

 

”Min privata uppfattning är att om jag vore skattekonsult, så skulle jag 

naturligtvis föreslå att man säljer in det som tidigare var onyttig egendom och 

privat egendom”. 

 

Då vi inte kan se någon orsak till att skattekonsulterna skulle äventyra sitt 

anseende genom att påverka kundföretagen till att köpa in onyttiga tillgångar, 

instämmer vi inte i skattejuristens resonemang, Vi anser att skattekonsulterna 

torde vara så kompetenta att de inser att det inte är värt risken ”att chansa” och 

 115



Analys 
 

låta företagen köpa in onyttiga tillgångar. Dessutom måste ju delägaren betala 

skatt för nyttjanderätten av de onyttiga tillgångarna. Skattekonsulten hävdar till 

skillnad från skattejuristen att både skattekonsulter och revisorer kommer att 

försöka stoppa transaktioner av det här slaget. 

 

I vår referensram framgår att utgångspunkten för slopande av stoppreglerna var 

att ett fåmansbolag inte ska drabbas av en hårdare beskattning än vad som gäller 

för större företag. Det har ansetts att ägarstrukturen i fåmansbolag inte ska 

behöva innebära en skattemässig diskriminering. Särreglerna har ansetts 

motiverade i sådana fall då intressegemenskapen mellan företaget och ägarna har 

befarats ge ett betydande utrymme för obehöriga skattelättnader. Studierektorn i 

affärsrätt anser att de grundläggande orsakerna till slopandet av stoppreglerna är 

att politiker inte vill brännmärka småföretagarna som ohederliga samt att 

politikerna vill visa att de har ett nytt synsätt vad gäller småföretagande. 

Skattejuristen och skattekonsulten är även de av den åsikten att lagändringen var 

beslutad ur neutralitetsaspekten och att regeringen har ansett att det ska vara lika 

mellan företagsformerna. Skattekonsulten hävdar dock att lagändringen inte 

kommer att innebära någon förändring av neutraliteten mellan bolagsformerna 

utan det är endast politikerna som har basunerat ut lagförändringen som om det 

skulle vara en stor händelse. Han upplever att det fortfarande finns för många 

och krångliga regler för fåmansbolagen vilka inte gäller för större bolag. Hans 

resonemang tydliggörs i nedanstående citat: 

 

”Man ska ju inte tro att det är någon direkt lindring. Det lät ju så när man kom 

med de här reglerna och vi har ju fortfarande krångliga regler när det gäller 

utdelning och reavinst i fåmansföretag. Det är ju det som är det stora problemet 

och om man läser affärstidningar, i debatten, så är det ju det som de flesta 

opponerar sig mot, att det är så krångliga regler”. 
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Skatterevisorn anser även hon att lagförändringen grundar sig utifrån 

neutralitetsaspekten men hon är mycket pessimistisk till lagstiftarens beslut. 

Denna kritiska inställning synliggörs nedan: 

 

”Jag har svårt att förstå det, varför de gör så här. Jag skulle tro att det är att de 

vill skapa enhetlighet mellan alla bolag, lika regler, det skulle jag tro. Men, jag 

hänger inte med på det alltså för jag tycker inte att det behöver vara så”. 

 

Vi instämmer här i respondenternas resonemang och anser likt dem att 

anledningen till slopandet av stoppreglerna främst var att skapa neutralitet 

mellan bolagsformerna. Våra intervjuer tyder på att vissa respondenter tycker att 

det är ett populistiskt utspel från politikerna. Vi ser vidare fara med att 

skattejuristen och skatterevisorn redan från början är kritiskt inställda. Detta 

leder enligt oss till att själva syftet med slopandet av stoppreglerna i någon 

mening förfaller då myndigheternas inställning till fåmansbolagen och dess 

delägare kvarstår. Vi ser en viss risk i att de myndigheter som ska kontrollera att 

lagstiftningen efterlevs verkar ha en i grund och botten negativ inställning till 

företagare i Sverige. 

5.4 Delägarens ansvar 

Enligt oss aktualiseras frågan om den verkställande direktörens och styrelsens 

ansvar vid inköp av onyttig egendom samt utköp till underpris då de i 

förhållande till aktiebolaget intar ställning som sysslomän. Vi anser att 

ägarteorin torde vara aktuell i detta sammanhang då denna har sin utgångspunkt 

i att företagarna är nyttomaximerare. Detta skulle i så fall leda till att 

företagsledare på bekostnad av företagets långsiktighet ökar sin egen nytta, 

vilket även är utgångspunkten i positive accounting teorin. Resonemanget leder 

fram till att slopandet av stoppreglerna för införsäljning av onyttig egendom 
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samt utköp till underpris kommer leda till att företagsledare utnyttjar situationen 

på ett sätt som inte gynnar bolaget och dess verksamhet, för att vinna personliga 

ekonomiska fördelar. 

 

De flesta av intervjupersonerna verkar dock vara övertygade om att ett slopande 

av stoppreglerna inte kommer att utnyttjas, vilket motsäger ovanstående 

resonemang om ägarteorin. Vi ser en klar skillnad mellan de två personer som vi 

har intervjuat på Skattemyndigheten och de övriga som jobbar inom den så 

kallade privata sektorn. Det verkar som om Skattemyndigheten har ett mindre 

förtroende för fåmansbolagsdelägarna. Vi anser att följande citat från en 

intervjuperson på Skattemyndigheten påvisar detta: 

 

”Att de kommer utnyttja, jag tror alltså det! En konsekvens blir ju också det här 

då att det blir ju merarbete, det kräver större resurser för Skattemyndigheterna 

nu då, för det blir ju mer svårt att kontrollera när reglerna är mer otydliga…”. 

 

Denna skeptiska inställning har även den andra tillfrågade personen på 

Skattemyndigheten då han menar att det redan nu finns problem och att det 

förmodligen inte kommer att bli bättre efter slopandet av stoppreglerna. Hans 

resonemang grundar sig på att Skattemyndigheten ofta upptäcker onyttiga 

tillgångar vid revision och tar som exempel upp båtar som används för privat 

bruk. Han framhåller att:  

 

”Det är oftast en slump att man hittar det här och det sker i samband med 

revision, då dyker båten upp så att säga. När man går igenom inventarielistan 

så finns båten med där eller om man är på besök så ligger båten kanske vid 

bryggan”. 
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Samma intervjuperson hävdar att det skulle vara intressant att veta om 

revisorerna i fåmansbolagen kan stå emot trycket från delägaren av 

fåmansbolagen, när de kommer att vilja sälja in onyttiga tillgångar. Att 

ovanstående citat inte stöds av flertalet av de intervjuade framkommer då en 

intervjuperson framhåller att detta kan komma att utnyttjas i enstaka fall men det 

kommer inte att innebära någon dramatisk skillnad mot tidigare. Han tror att en 

och annan kanske vill sälja in segelbåten nu men som vi nämnt tidigare anser 

han att både revisorn och de som jobbar med skattefrågor likt honom själv 

försöker att stoppa transaktioner av det här slaget.  

 

Ovanstående resonemang om att delägare i fåmansbolag inte kommer att utnyttja 

att stoppreglerna har tagits bort, påvisar enligt oss att flertalet av de intervjuade 

har förtroende för delägarna i fåmansbolagen och de flesta verkar övertygade om 

att dessa tar sitt ansvar gentemot bolaget. Att kritikernas resonemang motsägs av 

en intervjuperson framhålls genom nedanstående citat: 

 

”…det är att nedvärdera företagarna idag, jag menar de bedriver en 

verksamhet och att de därför är intresserade av annat såsom exempelvis 

affärsutveckling”.  

 

”… viss lagstiftning i alldeles för stor utsträckning drabbar de företagare som 

faktiskt driver en verksamhet på ett hederligt sätt då man från politiskt håll 

försöker få fast de som inte gör det. Jag tycker att konsekvensen av viss 

lagstiftning får en för stor dimension i proportion till problemen då faktiskt de 

flesta driver verksamhet på ett hederligt sätt. Jag tycker inte att det är så stor 

grej det här med onyttiga tillgångar och förändringen i stopplagstiftningen för 

fåmansbolag. Som tur är. Det är väl tyvärr många gånger så att de politiska 

idéerna och besluten inte är så verklighetsförankrade”. 

 

 119



Analys 
 

Förtroendet för att delägaren tar sitt ansvar i enlighet med det som åligger dem 

är, sett ur bankernas perspektiv, en viktig del i kreditgivningen. Detta 

åskådliggörs genom nedanstående citat: 

 

”…just det här förtroendet för företagaren som företagare det vill säga hans 

förmåga att bedriva verksamhet. Det är en del i kreditgivningen”…”det kan se 

jättebra ut och vara ett jättebra kassaflöde och så lånar man ut en massa pengar 

och så sen kan man krascha det här kassaflödet och resultatet på några år 

genom att de är odugliga som företagare. Det finns ju faktiskt sådana också som 

inte är lämpade att driva ett företag. Så det blir ju väldigt mycket en fråga om 

företagaren som sådan”. 

 

En ytterligare banktjänsteman uttrycker även han att det är viktigt att banken 

litar på att företagarna gör sitt jobb. Han upplever dock ”svenskt näringsliv idag 

som väldigt, väldigt öppet och ärligt”. 

 

Sammanfattningsvis hävdar båda banktjänstemännen att det är mycket ovanligt 

att företagare försöker lura dem när det gäller till exempel värdering av 

anläggningstillgångar. Enligt oss bör det rimligtvis vara så att bankerna måste ha 

ett stort förtroende för företagen vid kreditgivning då de självklart vill vara säkra 

på att få tillbaka sina utlånade pengar.  

 

I litteraturen framgår det vidare att en transaktion inte får vara till fördel för en 

aktieägare och till nackdel för en annan. Vi anser att beslut om att köpa in 

egendom bör förankras bland de övriga delägarna innan beslut tas. Om alla 

aktieägare i ett fåmansbolag är överens om att bolaget köper in exempelvis en 

fjällstuga och bolaget kan bära den kostnaden så anser vi att det inte föreligger 

några hinder. Dock måste denna tillgång som nyttjas av ägare och delägare 

 120



Analys 
 

förmånsbeskattas. Innan stoppregeln om införsäljning av onyttig egendom 

slopades så beskattades ägaren och delägarna för själva utnyttjandet av 

förmånen. Men efter slopandet sker värdering enligt de nu gällande allmänna 

reglerna istället vilka bygger på dispositionsrätten till förmånen. Här menar 

skattekonsulten att delägarna är utsatta för godtycklighet från 

Skattemyndighetens sida då det är de som ska bedöma om det är 

dispositionsrätten eller det faktiska utnyttjande som ska ligga till grund för 

beskattning. Hans resonemang synliggörs i följande citat: 

 

”Om man köper in en båt till exempel måste jag förmodligen föra någon slags 

körjournal för att visa att då och då har jag varit ute med kunder och då och då 

har jag utnyttjat privat. Och om då skattemyndigheten tror på det då beskattar de 

mig för de här veckorna som jag har utnyttjat den. Om de inte tror på det här 

uppstår frågor kring vilken rätt de har att beskatta för nyttjanderätten”. 

 

Vi instämmer här med skattekonsulten att godtycklighet kan uppstå då 

Skattemyndigheten ska avgöra om dispositionsrätten eller det faktiska 

utnyttjandet ska ligga till grund för förmånsbeskattning. Vidare anser vi att 

godtycklighet även kan uppstå från Skattemyndighetens sida då de ska avgöra 

om en egendom är till nytta eller ej för företaget. Vi ställer oss dock tveksamma 

till om Skattemyndigheten kan anses ha den kunskapen som behövs för att 

avgöra detta i olika situationer. 

 

Vi är vidare av den åsikten att Skattemyndigheten i för stor utsträckning är 

oroliga för att ett slopande av stoppreglerna kommer att utnyttjas. Den redan 

existerande förmånsbeskattningen och uttagsbeskattningen som vi har idag 

kommer att förhindra att delägare anskaffar onyttiga tillgångar till 

fåmansbolaget samt köper egendom till underpris och att det därför inte finns 

 121



Analys 
 

någon större anledning till oro. Dessutom menar vi att företagsledarna kommer 

att ta sitt ansvar då de flesta är medvetna om vilka skattekonsekvenser det kan 

bli om de inte sköter sitt företagande på ett hederligt sätt. Att Skattemyndigheten 

uttrycker oro tror vi beror på att deras resurser är knappa och att ett slopande av 

stoppreglerna eventuellt kan komma att ge administrativt merarbete. Vi 

instämmer i följande citat som även får avsluta detta kapitel:”De som hela tiden 

testar gränserna kommer att testa gränserna även i det här fallet”. 
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6 Slutsats och egna reflektioner 
 

6.1 Slutsats 

För att avgöra om en egendom är onyttig har det visat sig vara svårt att dra en 

klar gräns för vad som ska anses som nyttigt respektive onyttigt. Utifrån 

litteraturen och intervjuerna har vi dock kunnat fastställa följande kriterier för en 

onyttig anläggningstillgång: 

 

1. den bidrar inte till att generera avkastning i företaget, 

 

2. den innebär inte framtida betalningsströmmar, 

 

3. den är uteslutande avsedd för delägarens privata bruk och kostnaden för 

denna kan ej bäras av företaget på lång sikt och därmed äventyras 

likviditeten i företaget samt 

 

4. den är uteslutande avsedd för delägarens privata bruk och delägaren har ej 

blivit förmånsbeskattad för denna. 

 

Gränsdragningsproblemet grundar sig enligt oss i att civil- och skatterätten står 

långt från varandra. Revisorerna och banktjänstemännen anser att om en 

egendom väl har köpts in till ett fåmansbolag så ska den anses vara en tillgång. 

Skattejuristen och skatterevisorn däremot menar att sådan egendom ofta ska 

anses som privat. Detta kan konkretiseras med en bild: 
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 Revisorerna och Skattejuristen och 
 banktjänstemännen skatterevisorn 
    Civilrätt                         Skatterätt 
    (Tillgång)  Anläggningstillgång                    (Privat) 
 

Figur 6.1 Tillgång eller privat egendom? (Källa: Egen bearbetning av figur 

skatteplanering, sid 39) 

 

Vi ser en fara med att skatterätten i stor utsträckning styr civilrätten. Ur ett 

civilrättsligt perspektiv verkar problematiken med onyttiga tillgångar aldrig 

uppstå eftersom att en egendom inte får tas upp som en tillgång i 

balansräkningen om den inte uppfyller kriterierna för en tillgång. Vi drar därmed 

slutsatsen att gränsdragningsproblemet med begreppet onyttig egendom verkar 

vara större i skatterätten eftersom Skattemyndigheten ska se till att delägare 

förmånsbeskattas för egendom som används privat.  

 

De beskattningskonsekvenser som kan uppstå då delägare anskaffar privat 

egendom till fåmansbolaget är att denne blir beskattad för nyttjandet eller 

dispositionsrätten så som lön eller utdelning. Om delägaren är verksam i 

fåmansbolaget skall förmånsbeskattning ske för lön i inkomstslaget tjänst, 

annars ska beskattning ske så som för utdelning i inkomstslaget kapital. Vid 

utköp till underpris ska delägaren uttagsbeskattas vilket sker på samma vis som 

ovan, men delägaren beskattas även för skillnaden mellan utköpspriset och 

marknadspriset.  

 

Den verkställande direktören och styrelsen så som sysslomän bär det 

övergripande ansvaret när det gäller anskaffning av onyttig egendom till 

fåmansbolag, då de ska tillvara bolagets intressen. Vi konstaterar att delägarna i 

fåmansbolagen tar sitt ansvar och de flesta företagen sköts på ett hederligt och 
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affärsmannamässigt sätt, eftersom de inser vikten av ett långsiktigt tänkande. Vi 

konstaterar vidare att de bakomliggande orsakerna till borttagandet av 

stoppreglerna är främst att lagstiftaren har velat skapa neutralitet mellan de olika 

bolagsformerna. Till sist drar vi den slutsatsen att det finns en större oro hos 

intervjupersonerna på RSV och Skattemyndigheten än hos övriga angående 

utnyttjande av de slopade stoppreglerna. Denna oro grundar sig enligt oss i 

myndigheternas grundföreställning att delägare i fåmansbolag är 

nyttomaximerare, vilket är en föreställning som härstammar från ägarteorin. Vi 

anser dock att slopandet av reglerna inte kommer innebära några allvarliga 

konsekvenser, utan de flesta fåmansdelägare är mer intresserade av att driva 

affärsverksamhet än att utnyttja att stoppreglerna har tagits bort. 

 

6.2 Egna reflektioner 

 

Under uppsatsarbetets gång har en del tankar uppstått hos oss. Det vi anser är 

värt att lyfta fram är främst RSV och Skattemyndighetens syn på företagandet i 

Sverige då de är mycket oroliga över att slopandet av stoppreglerna kommer att 

utnyttjas. Vi ställer oss frågande till att endast RSV och Skattemyndigheten ser 

detta som ett problem då de övriga intervjupersonerna i stort sett är överens om 

att slopandet inte kommer leda till några negativa konsekvenser. Vi är av den 

åsikten att bristande resurser inom RSV och Skattemyndigheten kan vara en 

anledning till deras oro och att deras negativa inställning till ett slopande av 

stoppreglerna i grund och botten är att se som lobbyverksamhet.  

 

Vidare ställer vi oss tveksamma till att utvärderingen av slopandet endast följs 

upp av RSV vilket enligt oss inte kommer leda till en rättvisande uppföljning. Vi 

anser att det är viktigt att detta följs upp även av andra instanser. Vi ser också ett 

stort problem med att skatterätten styr civilrätten i så pass hög grad att det finns 
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risk för att RSV:s utvärdering kommer att återspeglas i redovisningsrätten. Vi 

tycker att skattelagstiftningen redan i allt för stor utsträckning påverkar 

civillagstiftningen.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi skulle gärna se en övergripande undersökning angående om fåmansbolagen 

har reagerat på borttagandet av stoppreglerna. Det skulle vidare var intressant att 

se hur lättnader i låneförbudet har påverkat skyddet för det egna kapitalet, under 

förutsättning att den nya aktiebolagslagen antas. Detta anser vi kan leda till att 

antalet förtäckta utdelningar ökar. 
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7 Metodkritik 
 

Vi har i metodkapitlet redogjort för hur vi genomfört vår studie och kommer i 

detta avsnitt att diskutera upplevda svagheter med det tillvägagångssätt som vi 

valt. Vi anser att det är viktigt att öppet redogöra för dessa för att läsarens 

möjligheter att bedöma uppsatsens tillförlitlighet ökar.  

 

För att kunna fastställa vilka kriterier som ligger till grund vid bedömning av 

huruvida anläggningstillgångar är att anse som nyttiga respektive onyttiga samt 

om slopandet av stoppregeln för införsäljning av onyttig egendom kommer att 

utnyttjas av delägarna i fåmansbolagen, valde vi att intervjua tio personer. Det 

finns naturligtvis en viss risk för att vi inte har valt de mest lämpade 

respondenterna, men vi anser att de respondenter vi valde utgör ett bra urval för 

vårt uppsatsarbete. 

 

Det faktum att intervjuerna genomförts på olika sätt, dels som telefonintervju 

och dels som besöksintervju, kan betyda att respondenterna uppfattat frågorna 

olika. Vid våra telefonintervjuer blev svaren från respondenten mer direkta svar 

på frågorna än vid besöksintervjuerna. Vid besöksintervjuerna kan det ha varit 

så att respondenterna tänkte till lite extra innan de svarade på frågorna. Vi har 

dock förutsatt att de respondenter som vi intervjuade via telefon var väl 

förberedda eftersom de fick våra frågor i god tid innan intervjuerna.  

 

Trots att vi i båda fallen utgick från intervjumallen för att få svar på våra frågor 

kan skillnaderna i intervjuernas genomförande ha påverkat jämförbarheten 

mellan intervjusvaren. Vid en besöksintervju går det till viss del att tyda 

respondentens kroppsspråk och därmed se om denne har uppfattat frågan 

korrekt. Samtalen vid besöksintervjuerna utvecklades dessutom till en djupare 
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diskussion kring frågorna vi ställde till respondenten. Vi anser dock att vi fått 

svar på frågorna av samtliga respondenter, trots att vi använde oss av två olika 

intervjumetoder.  

 

Vi har i empirikapitlet redogjort för respondenternas svar i sammanställd form 

då vi valt att använda oss av det som vi bedömt som mest relevant för 

uppsatsens syfte. En del av respondenternas svar har därför valts bort. Detta 

urval utgör i sig visserligen en risk för en skev framställning, men vi anser ändå 

en sådan gallring i materialet som nödvändig.  

 

Vi har sänt respektive intervjusammanställning till respondenterna och de har 

samtliga godkänt sina svar. Vi har dock inte skickat vår analysdel till 

respondenterna för godkännande. Eftersom vi endast har använt oss av det 

material som finns i empirisammansällningen så har vi ej ansett detta som 

nödvändigt. Läsaren har ju möjlighet att tillbaka till empirikapitlet för att 

kontrollera att inte något citat är ”ryckt ur sitt sammanhang”. Vi är dock 

medvetna om att det finns en viss risk för fel förståelse via detta förfaringssätt. 

 

Det vi sist vill nämna är att vi borde ha haft med statistik över hur många 

fåmansbolag och delägare i fåmansbolag det finns i Sverige. Dessa uppgifter 

gick dock ej att få tag i utan att det skulle ha kostat oss en stor summa pengar för 

en sammanställning från Patent och registreringsverket. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumall 

 

Bokföringsnämnden 

 

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter inom BFN? 
2. Hur definierar ni på BFN en onyttig anläggningstillgång? 
3. Ser du några problem med att Stoppregeln för införsäljning av onyttig 

egendom till fåmanbolag har slopats, efter Regeringens Proposition 
1999/2000:15? 

4. Anser du att det finns problem med att delägare i fåmansbolag för in 
privata ägodelar, som egentligen är onyttiga för företaget, genom att de 
använder dem som apportegendom? 

5. Tror du att slopandet av Stoppregeln kommer att fungera tillfredsställande 
eller tror ni att fåmansbolagen kommer att utnyttja att den har tagits bort 
för att få skattemässiga fördelar? 

6. Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till slopandet av Stoppregeln? 
7. Tror du personligen att slopandet av Stoppregeln kommer skapa bättre 

jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 
 

Bankerna 

 

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter? 
2. Är balansräkningen eller resultaträkningen viktigast som 

bedömningsgrund vid kreditvärderingar av företag? 
3. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 

anläggningstillgångar i redovisningar vid kreditbedömningar? 
4. Hur bedömer ni om en anläggningstillgång är att anse som nyttig eller ej 

för ett företag? 
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5. Kommer du i kontakt med många företag som faktiskt försöker ”bluffa” 
med värdering av anläggningstillgångar i sin redovisning? Har du några 
konkreta exempel på detta i så fall? 

6. Ser du några tendenser till att mindre företag såsom enmansbolag och 
fåmansbolag är mer benägna att ”bluffa” med redovisningen av 
anläggningstillgångar än vad större bolag är? 

 

Revisorerna 

 

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter? 
2. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 

anläggningstillgångar? 
3. Hur definierar du en onyttig anläggningstillgång? 
4. Uppstår det ofta problem vid värdering av apportegendom? 
5. Är det vanligt att försöka tillföra onyttiga anläggningstillgångar till ett 

företag via apportegendom? 
6. Kommer du i kontakt med många företag som faktiskt försöker ”bluffa” 

med värdering av anläggningstillgångar i sin redovisning? 
7. Från och med i år har stoppregeln för införsäljning onyttig egendom till 

fåmansbolag tagits bort. Tror du att slopandet av stoppregeln kommer 
fungera tillfredsställande eller tror du att fåmansbolagen kommer att 
utnyttja att den har tagits bort? 

8. Enligt Proposition 1999/2000:15, Slopade stoppregler kan revidering av 
vissa lagar eventuellt vara nödvändiga. Vad tror du om detta? Anser du att 
skyddet för det egna kapitalet minskar genom slopandet? 

9. Anser du att företagets fria kapital ska få användas till utlåning till 
delägare och närståendekretsen, vilket är på förslag till den nya 
aktiebolagslagen? 

 

Studierektorn i affärsrätt 

 

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter på universitetet i 
Linköping? 
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2. Ser du några problem med att stoppreglen för införsäljning av onyttig 
egendom till fåmansbolag har slopats? 

3. Tror du att slopandet av stoppregeln kommer att fungera tillfredsställande 
eller tror du att fåmansbolagen kommer att utnyttja att den har tagits bort? 

4. Enligt Proposition 1999/2000:15, Slopade stoppregler kan revidering av 
vissa lagar eventuellt vara nödvändiga. Vad tror du om detta? Anser du att 
skyddet för det egan kapitalet minskar genom slopandet? 

5. Anser du att företagets fria kapital ska få användas till utlåning till 
delägare och närståendekretsen, vilket är på förslag i den nya 
aktiebolagslagen? 

6. Vad tror du personligen är de bakomliggande orsakerna till slopandet av 
stoppregeln? 

7. Tror du personligen att slopandet av stoppregeln kommer att skapa bättre 
jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 

 

Skattejuristerna och skattekonsulten 

 

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter? 
2. Vad ser du för skattemässiga problem med att stoppregeln för 

införsäljning av onyttig egendom till fåmansbolag har slopats, efter 
Regeringens Proposition 1999/2000:15? 

3. Kommer du i kontakt med många värderingsproblem av 
anläggningstillgångar? 

4. Hur definierar du en onyttig anläggningstillgång? 
5. Anser du att det finns problem med att delägare i fåmansbolag för in 

privata egendom, som egentligen är onyttiga för företaget, genom att de 
använder dem som apportegendom? 

6. Tror du att slopandet av stoppregeln kommer att fungera tillfredsställande 
eller tror du att fåmansbolagen kommer att utnyttja att den har tagits bort 
för att få skattemässiga fördelar? 

7. Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till slopandet av stoppregeln? 
8. Tror du personligen att slopandet av stoppregeln kommer skapa bättre 

jämförbarhet mellan svenska aktiebolag? 
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Bilaga 2 
 
1. Följande regler i punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370, 
KL) 
 
- regeln om fåmansföretags förvärv av egendom för företagsledarens privata bruk (första 
stycket i anvisingspunkten) 
 
- regeln om delägares avyttring av egendom till fåmansföretaget för överpris (andra stycket i 
anvisningspunkten) 
 
- regeln om delägares avyttring av sådan egendom till ett fåmansföretag som inte är eller kan 
väntas bli till nytta för företaget (tredje stycket i anvisningspunkten) 
 
- regeln om förvärv av egendom från fåmansföretaget för underpris (fjärde stycket i 
anvisningspunkten) 
 
- regeln om företagsledarens uthyrning av lokaler till fåmansföretaget (femte stycket i 
anvisingspunkten) 
 
- regeln om företagsledarens förmån av räntefritt lån från fåmansföretaget (sjätte stycket i 
anvisninspunkten) 
 
- regeln om fåmansföretags nedskrivning i räkenskaperna av lån till företagsledaren (sjunde 
stycket i anvisningspunkten); 
 
2. regeln om delägares avyttring av immateriella rättigheter (punkt 2 av anvisningarna 
till 21 § KL); 
 
3. reglerna om fördelning av inkomst mellan makar beträffande lön från fåmansföretag 
(punkt 13 av anvisningarna till 32 § KL); 
 
4. regeln om begränsning av fåmansföretags avdrag för medel som avsatts till 
personalstiftelse (punkt 20a av anvisningarna till 23 § KL); 
 
5. regeln om senareläggning av fåmansföretags avdrag för tantiem till företagsledaren (2 
§ 13 mom. Lagen/1947:576/ om statlig inkomstskatt, SIL).
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