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Del 1 Referensram
1  Inledning
1.1 Problembakgrund
Från samhällets sida har man länge velat uppmuntra till omstruktureringar då företag
anses ha ett fortlöpande behov att genomföra omstruktureringar. Näringslivet anses
även fungera mer effektivt om dess aktörer fritt får välja att genomföra omstrukture-
ringar utan att skattemässiga regler lägger hinder i vägen. Omstruktureringar kan ske på
många olika sätt, t. ex. genom delning av företag. En delning av ett aktiebolag (AB) kan
bland annat ske genom överlåtelse av tillgångar till underpris eller genom utdelning av
dotterbolagsaktier till moderbolagets aktieägare. Dessa typer av delningar kan bland
annat medföra skattemässiga konsekvenser i form av uttagsbeskattning, utdelningsbe-
skattning och även i vissa fall realisationsvinstbeskattning. Delning av företag påverkar
även tillgångarnas anskaffningsvärde och i de fall det är aktuellt, avskrivningsun-
derlaget. Med anledning av önskemålet från samhällets sida att uppmuntra omstrukture-
ringar har möjligheter till undantag och uppskov från beskattning skapats. Tidigare re-
glerades omstruktureringar genom praxis från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden,
liksom genom särskilda allmänna bestämmelser i lagstiftningen. Även om dessa regler
innebar att undantag och uppskov från beskattning förelåg i vissa situationer fungerade
reglerna otillfredsställande i näringslivet. Reglerna har tidigare varit oklara vilket har
lett till att det har varit svårt att förutse vilka skattemässiga konsekvenser olika varianter
av delning av AB medför.

Efter önskemål från näringslivet lade regeringen i propositionen 1998/99: 15 fram ett
förslag om att förutsättningarna för undantag av beskattning vid överlåtelser mellan
företag skulle lagregleras. Den första januari 1999 infördes nya regler om omstrukture-
ringar i lagstiftningen. Följande nya lagar på omstruktureringsområdet trädde då ikraft,
Lag (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris, Lag (1998:1601) om
uppskov med beskattningen vid andelsbyten, Lag (1998:1602) om uppskov med be-
skattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner och Lag (1998:1603) om beskatt-
ningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser. Utgångspunkten i förar-
betena till den nya lagstiftningen var att förutsebarheten och därmed tillväxten skulle
uppmuntras medan skattebasen skulle skyddas genom att förbli densamma. Syftet med
den nya lagstiftningen var att öka förutsebarheten genom att kodifiera möjligheterna till
att genomföra omstruktureringar utan att någon omedelbar beskattning utlöses.

Beträffande den nya lagstiftningen uttalade sig Lagrådet i sitt yttrande till propositionen
1998/99:15 (Omstruktureringar och beskattning), inledningsvis följande åsikt: ”De äm-
nen som behandlas i lagrådsremissen hör till de svåraste inom skatterätten… Det kan till
en början slås fast att de remitterade förslagen kännetecknas av mycket hög komplexi-
tet. Även för en erfaren skattejurist torde det vara näst intill omöjligt att med ledning
enbart av lagtexten bilda sig en uppfattning om vad reglerna innebär.”1

                                                
1 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 393.
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1.2 Problemformulering
Jag ställer mig frågan vilka skattemässiga konsekvenser olika varianter av delningar av
aktiebolag för med sig enligt de nya omstruktureringsreglerna. På vilket sätt påverkar
olika transaktioner ägarnas respektive det överlåtande och det mottagande företagets
beskattning vid överlåtelsetillfället och i framtiden? Vilka är de kriterier som måste vara
uppfyllda för att undantag/uppskov med beskattning vid underprisöverlåtelser skall vara
aktuellt? Vidare undrar jag om de skattemässiga konsekvenser som en delning av aktie-
bolag medför beaktar de intressen lagstiftaren sade sig vilja ta hänsyn till i och med in-
förandet av de nya omstruktureringsreglerna.

1.3 Syfte
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för vilka skattemässiga
konsekvenser olika typer av delningar av ett AB medför idag efter införandet av den
nya omstruktureringslagstiftningen. Jag vill undersöka detta såväl ur överlåtande och
förvärvande aktiebolags synvinkel som ur aktieägarnas. Under detta syfte finns ett antal
delsyften; jag ämnar t. ex  utröna om de intressen lagstiftaren sade sig vilja ta hänsyn till
vid lagstiftningsarbetet kan urskiljas i gällande rätt. Vidare har jag för avsikt att presen-
tera vilken beskattning en omstrukturering skulle utlösa om beskattningen beräknades
enligt den ekonomiska innebörden d.v.s. utan att ta hänsyn till eventuella undantagsbe-
stämmelser. Slutligen har jag för avsikt att redogöra för ett antal externa bestämmelser
som kan inverka på omstruktureringar.

1.4 Avgränsningar
Denna framställning kommer att koncentreras kring de regler som rör delning av aktie-
bolag genom överlåtelse av tillgångar till underpris liksom genom utdelning av aktier i
dotterbolag till moderbolagets aktieägare. De undantagsbestämmelser som kommer att
analyseras utgörs härmed av Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till un-
derpris liksom reglerna i 3 § 7a mom. Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Det
förekommer med största sannolikhet många andra sätt att genomföra delning på än de
jag belyser i uppsatsen. Anledningen till att jag har valt att behandla just delning genom
överlåtelser till underpris liksom delning genom utdelning av aktier, är att dessa båda
förfaranden är vanligt förekommande i företag som genomför omstruktureringar. Dessa
förfaranden kan även kombineras genom att moderbolaget först genomför en överlåtelse
till underpris till dotterbolaget. Därefter delar moderbolaget ut aktierna i dotterbolaget
till moderbolagets aktieägare.

Jag ämnar endast skriva om delning av aktiebolag och därmed avgränsar jag min fram-
ställning till att inte gälla delning av övriga företagsformer. Vidare har jag inte för av-
sikt att behandla skattemässiga konsekvenser vid överlåtelse av tillgång eller verksam-
hetsgren där tanken är att avsluta en del av verksamheten. Jag kommer inte heller att
behandla överlåtelser av hel verksamhet eller verksamhetsgren mellan företag där betal-
ning sker i företagsandelar, d.v.s. verksamhetsöverlåtelser. Mitt arbete kommer vidare
att inriktas på vilka konsekvenser en delning genom överlåtelser av tillgångar till under-
pris liksom genom utdelning av aktier medför. Jag kommer inte att redogöra för pro-
blematiken vid likvidation av aktiebolag samt inte heller gåvobeskattning i de fall sådan
kan tänkas uppkomma. Problematiken med kvalificerade aktier i fåmansföretag kommer
inte heller att diskuteras mer än på ett ytligt plan. Inte heller de frågor som uppstår i
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samband med mervärdeskatt kommer att behandlas i denna framställning. Slutligen av-
ser jag endast att presentera  de begränsningar som kan inverka på delning av aktiebolag
som jag avser vara av central betydelse.

1.5 Metod
Min utgångspunkt i detta arbete har varit att komma fram till vilka konsekvenser olika
typer av delning för med sig. Delning genom överlåtelse av tillgångar till underpris lik-
som utdelning av aktier i dotterbolag till moderbolagets aktieägare har utgjort kärnan i
detta arbete. För att komma fram till vilka konsekvenser delning av aktiebolag kan med-
föra har jag analyserat ett antal delningssituationer som presenterats i modeller. Inspira-
tion till skapandet av de olika modellerna har jag hämtat främst i förarbetena till den nya
omstruktureringslagstiftningen. Efter att ha funnit svar på vilka konsekvenser delningen
kan ge upphov till har jag studerat och analyserat lagreglerna i lagen om underprisöver-
låtelser liksom reglerna om Lex ASEA i 3 § 7a mom. SIL för att ta reda på vilka av de
intressen som utgjorde lagstiftarens utgångspunkt vid stiftandet av de nya reglerna, som
har blivit tillgodosedda i den nya lagstiftningen.

För att kunna ge en så täckande bild som möjligt av gällande rätt har jag tagit del av
lagtext, förarbeten, doktrin och praxis angående omstruktureringar i allmänhet och del-
ning av aktiebolag i synnerhet. I mitt sökande efter information och svar på mina frågor
är Propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) och SOU 1998:1 (Om-
struktureringar och beskattning) verk som utgjort centrala källor i mitt arbete.

Framställningen är riktad till en i skatterätt skolad läsare.

1.6 Rättsteoretisk utgångspunkt
I detta arbete kommer jag att ha betydelsefulla rättsteorier som rättspositivism och rätts-
realism i minnet. För mig innebär ett rättspositivistiskt synsätt att gällande rätt kan fast-
ställas utan att moraliska ställningstaganden behöver göras. Gällande rätt återfinns en-
ligt rättspositivism i vissa fastlagda källor såsom lagstiftning eller rättsfall vilka har till-
kommit av personer med behörighet att stifta lag. Legitimiteten hos en rättsregel beror
av att den har skapats i överensstämmelse med en annan högre norm. Den positiva rät-
ten är från början ett utryck för statens vilja. Den rättsrealistiska åskådningen anser till-
skillnad från den rättspositivistiska att endast det som existerar fysiskt och kan iakttas är
riktigt. Ett rättsrealistiskt synsätt innebär härmed att även andra källor än lagtext och
rättsfall är värdefulla, t. ex. praktiska förfaranden och doktrin. Teorierna rättspositivism
och rättsrealism har många viktiga och betydelsefulla instrument av intresse vid juridisk
tolkning. Jag har dock svårt att helt bekänna mig till någon av dessa teorier varför jag
kommer att använda mig av moment från båda teorierna.

Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för läsaren vilka konsekvenser olika typer
av delningar för med sig samt att utreda vilka intressen som är tillgodosedda i den nya
omstruktureringslagstiftningen. För att komma fram till detta ämnar jag ta del av lagtext
doktrin och praxis. I de fall där de traditionella källorna inte ger några svar har jag för
avsikt att finna det mest lämpliga svaret på frågan. Jag kommer att söka efter de svar
som jag finner mest lämpliga med tanke på hur vårt skattesystem är uppbyggt. Min ut-
gångspunkt är att likt en rättsrealist lägga stor vikt vid hur omstruktureringar går till i
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praktiken och de behov som finns liksom den nytta för samhället omstruktureringar för
med sig.

Jag avser att använda mig av mina egna värderingar i slutsatser och kommentarer. Våra
värderingar påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Att nonchalera sina värderingar torde
innebära en risk för större skada än den eventuella godtycklighet som skulle kunna upp-
komma vid en öppen inställning till dem. Värderingar torde vara av godo om den som
påverkas av dem erkänner värderingarna och klarar att förhålla sig kritisk till dem.
Genom att vara medveten om mina värderingar hoppas jag kunna presentera ett bättre
arbete än vad som annars vore fallet.

1.7 Disposition
Min förhoppning är att läsaren av denna uppsats skall komma till insikt om vilka skatte-
mässiga konsekvenser delningar genom överlåtelse av tillgångar till underpris liksom
genom utdelning av aktier för med sig. Vidare vill jag föra en diskussion angående vilka
intressen som blivit beaktade vid skapandet av den nya lagen om underprisöverlåtelser
och regeln om Lex ASEA i 3 § 7a mom. SIL.

I framställningens första del redogör jag för på vilka sätt en omstrukturering påverkar
det överlåtande och det mottagande företaget samt deras aktieägare. Härefter presente-
ras kort en del andra frågor som är av intresse vid omstruktureringar, t. ex. överlåtelser
av fondavsättningar. Efter detta redogör jag för vilken beskattning olika typer av del-
ning skulle medföra om beskattningen skulle ske efter transaktionernas ekonomiska
innebörd. I anslutning till redogörelsen av beskattning enligt ekonomisk innebörd pre-
senteras reglerna i underprislagen och Lex ASEA. Denna presentation åtföljs av en pre-
sentation av de intressen lagstiftaren sade sig vilja ta hänsyn till vid införandet av de nya
omstruktureringsreglerna, d.v.s. förutsebarhet, tillväxt samt skyddet för beskattningsun-
derlaget. Slutligen anges vissa centrala aktiebolagsrättsliga principer samt lagen om
skatteflykt som eventuellt kan lägga hinder i vägen för en tänkt omstrukturering och
göra den mindre lämplig.

I framställningens andra del, analysen, ställs ett antal olika modeller upp som represen-
terar olika typer av delning av aktiebolag. Modellerna bygger på delning genom över-
låtelse till underpris och delning genom utdelning av dotterbolags aktier till moderbola-
gets aktieägare. De situationer som modellerna representerar regleras antingen av den
nya lagen om underprisöverlåtelser eller av reglerna om Lex ASEA i 3 § 7a mom. SIL.
Här görs en utredning av vilka följder en överlåtelse av en enskild tillgång respektive en
verksamhetsgren får, dels för ägarna, dels för det överlåtande och det mottagande före-
taget, liksom vilket anskaffningsvärde och därmed även avskrivningsunderlag som det
förvärvande företaget kan tillgodogöra sig. Vidare undersöks hur en förändring på ägar-
nivå påverkar de skattemässiga konsekvenserna vid en delning. Härefter följer en dis-
kussion angående vilka av de intressen som lagstiftaren sade sig vilja ta hänsyn till vid
skapandet av den nya omstruktureringslagstiftningen, förutsebarhet, tillväxt och skydd
av beskattningsunderlaget, som verkligen blivit tillgodosedda i de nya reglerna.
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1.8 Läsanvisningar
För den läsare som är insatt i ämnet skatterätt i allmänhet och omstruktureringar i syn-
nerhet kan det vara trevlig att kasta sig direkt in i problemställningarna i detta arbete.
Jag rekommenderar därför dessa läsare att endast läsa kapitel 3 ( Beskattning enligt den
ekonomiska innebörden) kapitel 4 (Beskattning enligt gällande lagstiftning) och kapitel
5 (Grundläggande intressen vid beskattning) i referensramen för att sedan gå till analys-
delen som börjar på sidan 33.
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2 Allmänna utgångspunkter för beskattning vid
omstruktureringar

2.1 Inledning
Från samhällets sida har det länge varit önskvärt att företag uppmuntras att utveckla
företagsverksamheten och därmed svenskt näringsliv genom delning av företag. En om-
strukturering genom överlåtelse av tillgångar kan ske på många olika sätt. I princip kan
man dela in de olika varianterna av omstruktureringar genom delning i två större grup-
per. Den första gruppen av delningar innebär att ett företag överlåter tillgångar, samtliga
eller delar av dem inom eller utom en koncern, till underpris. Den andra gruppen av
delningar är också en form av underprisöverlåtelser men här sker dessa genom
utdelning av aktier.

Vid delning av aktiebolag uppstår många skattemässigt svåra frågor. Den kanske vik-
tigaste frågan inför en omstrukturering är huruvida en överföring av tillgångar kan ske
utan att vare sig det överlåtande företaget, det förvärvande företaget eller deras aktie-
ägare drabbas av omedelbar beskattning. Ett vanligt sätt att försöka komma runt den
beskattning som en omstrukturering kan föra med sig, är att överlåta tillgångarna till
deras skattemässiga värde istället för till deras marknadsvärde. Detta förfaringssätt leder
dock inte undantagslöst till att beskattning underlåts. Den 1 januari 1999 trädde den nya
omstruktureringslagstiftningen ikraft i förhoppning om att reglerna gällande omstruktu-
reringar skulle bli tydligare.

Med anledning av Lagrådets yttrande om att de ämnen som behandlas i den nya om-
struktureringslagstiftningen hör till de svåraste inom skatterätten2 anser jag det vara av
vikt att inledningsvis presentera några grundläggande regler kring beskattning för de
parter som påverkas av en omstrukturering, d.v.s. det överlåtande företag, det förvär-
vande företaget och dessa företags aktieägare. Reglerna är av betydelse såväl när del-
ningen av ett aktiebolag sker genom överlåtelser av tillgångar till underpris som vid
delning genom utdelning av aktier i dotterbolag till moderbolagets aktieägare.

2.2 Beskattning av näringsverksamhet

2.2.1 Allmänt
En delning av aktiebolag innebär vanligtvis att överlåtaren säljer tillgångar, som han
själv är ägare till,3 åt förvärvaren för ett visst vederlag. Det som överlåts i en omstruktu-
rering kan antingen vara anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Om förvär-
varen erlägger ett vederlag för den till honom överlåtna tillgången föreligger ett s.k.
oneröst avtal. Såväl köp som byte är onerösa avtal. Den civilrättsliga transaktionen byte
innebär att överlåtaren såväl som förvärvaren erlägger någon form av egendom som
prestation. När en omstrukturering sker genom överlåtelse av tillgång mot vederlag i
form av en annan tillgång är transaktionen med andra ord att anse som ett byte. Ytterli-
gare en variant av omstrukturering genom överlåtelse av tillgångar är när förvärvaren
inte erlägger något vederlag. Om vederlag saknas föreligger ett s.k. benefikt avtal och
                                                
2 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 393.
3 Jag utgår från detta för att undvika sakrättsliga problem.
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gåvolagen blir tillämplig. Omstruktureringar genom överlåtelser av tillgångar skiljer sig
från vanliga civilrättsliga avtal om köp eller byte på det viset att överlåtelser vid om-
struktureringar vanligtvis inte har till syfte att tillgångarna skall avyttras till någon ut-
omstående.4

Med begreppet näringsverksamhet menas enligt 21 § KL (Kommunalskattelag
1928:370) en verksamhet av ekonomisk karaktär som bedrivs självständigt och yrkes-
mässigt i förvärvssyfte. För juridiska personer beskattas alla inkomster av skattepliktig
karaktär i inkomstslaget näringsverksamhet. Företagsformen aktiebolag, vilken är den
form som i huvudsak kommer att behandlas i framställningen, beskattas endast i en för-
värvskälla, se 2 § 1 mom. st. 5 SIL. Denna förvärvskälla kan rymma många olika verk-
samheter och verksamhetsgrenar.

2.2.2 Näringsverksamhetens intäkter

2.2.2.1 Allmänt
Vid en omstrukturering uppstår det en intäkt för det överlåtande företaget om
förvärvaren erlägger ett vederlag. Vanligtvis sker överlåtelse mot ett vederlag som
motsvarar marknadsvärdet varför ett belopp motsvarande detta blir intäkt för det
överlåtande företaget. När intäkten skall redovisas samt vad som skall redovisas är av
största vikt för det överlåtande företaget för att rätt resultat och i slutändan även rätt
beskattning skall utfalla. Huvudregeln inom den svenska företagsbeskattningen är att
det överlåtande företaget beskattas för skattepliktig intäkt när en tillgång avyttras5. I de
fall där tillgångar överlåts till underpris kan även intäkt i form av uttagsbeskattning
utlösas. För att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra sig framställningens senare
avsnitt presenteras nedan principen för när en intäkt skall redovisas samt vad
uttagsbeskattning är och när det kan utlösas.

2.2.2.2 Realisationsprincipen
Det vederlag som överlåtaren erhåller, om överlåtelsen sker genom överlåtelse av till-
gångar, utgör skattepliktig intäkt enligt 22 § anv. p 1 KL. Beskattning för vinst upp-
kommer när tillgångar i näringsverksamhet avyttras, d.v.s. försäljning, byte eller därmed
jämförligt fång, har ett marknadsvärde som överstiger deras skattemässiga värde. 6 Vid
onerösa fång beskattas överlåtarens endast för den värdestegring som skett under dennes
innehavstid. Överlåtelser genom gåva är inte att anse som en avyttring och dessa medför
därmed inte reavinstbeskattning för gåvogivaren.7 Avgörandet angående när en tillgång
har avyttrats eller inte kan ibland leda till stora problem. Jag kommer dock inte att redo-
göra för den problematiken i min framställning

                                                
4 Lodin s. 402.
5 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 117. En alternativ lösning är intjänandeprincipen
som innebär att övervärden beskattas allteftersom de uppkommer. Denna princip är dock svårtillämpad i
praktiken då det är näst intill omöjligt att värdera tillgångar under löpande innehav se SOU 1998:1
(Omstruktureringar och beskattning) s. 133.
6 Skatterättslig definition av begreppet ”avyttring” finns i 24 § 2 mom. SIL.
7 Lodin s. 152.
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2.2.2.3 Uttagsbeskattning
Ibland avyttras tillgångar och tjänster mot ett marknadsmässigt vederlag. Detta är t. ex.
oftast fallet vid avyttring till utomstående. Vederlaget utgör, som jag nämnt i föregå-
ende avsnitt, skattepliktig intäkt för det överlåtande företaget. Ibland sker det dock
överlåtelser där vederlaget från förvärvarens sida inte motsvarar marknadsmässig er-
sättning. Ett exempel på detta är omstruktureringar som vanligtvis sker till det värde
som tillgångarna har på balansräkningen, d.v.s. skattemässigt värde. Anledningen till att
omstruktureringar ofta sker till skattemässigt värde är att intäkten kommer att vägas upp
av en motsvarande kostnad när tillgången försvinner ur bolaget och därmed påverkas
inte det överlåtande bolagets resultat av omstruktureringen.8 När en överlåtelse sker till
skattemässigt värde skall överlåtaren enligt generella regler i 22 § anv. p 1a KL beskat-
tas som om han överlåtit tillgångarna till marknadspris. Denna beskattning upp till till-
gångens marknadsvärde kallas för uttagsbeskattning. I 22 § anv. p 1a KL stadgas att
begreppet uttag omfattar tillgodogörande för eget bruk, överföring till annan för-
värvskälla eller överlåtelse till ett pris understigande marknadsvärdet.9 Frågan angående
huruvida uttagsbeskattning kommer att utlösas eller inte torde vara en av de viktigaste
frågorna vid en omstrukturering för det överlåtande företaget.

Det överlåtande företaget kan även drabbas av uttagsbeskattning enligt 22 § anv. p 1a
KL vid utdelning av dotterbolagsaktier till anskaffningsvärde till moderbolagets
aktieägare utan motprestation. Denna typ av omstrukturering har dock ansetts vara
företagsekonomiskt önskvärd varför det från 1991 finns möjlighet att använda detta
förfarande utan att drabbas av uttagsbeskattning.10 Bestämmelserna om
uttagsbeskattning är även tillämpliga vid uttag av tjänst, om värdet av tjänsten är mer än
ringa. Enligt motiven föreligger inte uttag av tjänst när en näringsidkare för egen
räkning vid sidan om sin näringsverksamhet använder sitt kunnande. Detta gäller även
om arbetet utförs utan ersättning åt någon annan. 11 Gränserna för uttagsbeskattning av
tjänst är oklara. Det är t. ex. osäkert huruvida användning av näringsverksamhetens
tillgångar och anställda vid uttag av tjänst för egen räkning skall uttagsbeskattas.12

Uttag skall enligt 22 § anv. p 1a st. 1 KL värderas till marknadsvärdet. Enligt st. 4
samma paragraf utgörs marknadsvärdet av det pris som överlåtaren hade kunnat få om
tillgången erbjudits till försäljning på marknaden.

Enligt förarbetena till lagen om överlåtelser till underpris skulle ett inkomstskattesystem
inte kunna upprätthållas utan uttagsbeskattning.13 Uttagsbeskattningen motiveras med
neutralitetsskäl. Konsumtion av egenproducerade varor skall inte vara skattemässigt
gynnsammare än att förvärva dem av en annan näringsidkare. I de fall
uttagsbeskattning sker får den skattskyldige göra avdrag för den uttagna tillgångens
skattemässiga värde.14 Eftersom bestämmelsen om uttagsbeskattning är placerad bland

                                                
8 Wiman s. 96.
9 I vissa fall kan dock ett underpris vara motiverat av affärsmässiga skäl och då utlöses inte
uttagsbeskattning.
10 Lodin s. 411.
11 Prop. 1989:90:110 (till lagen (1990:650) om ändring i KL) s. 660.
12 Lodin s. 240.
13 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 117.
14 Lodin s. 238.
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reglerna om näringsverksamhet i KL torde det inte vara möjligt att uttagsbeskatta till-
gångar som för en fysisk person beskattas i inkomstslaget kapital.

Från samhällets sida har man, som tidigare nämnts, länge velat uppmuntra till att om-
struktureringar sker inom svenskt näringsliv. Att möjliggöra omstruktureringar anses
vara positivt ur ett företags- och samhällsekonomiskt perspektiv. För att inte omstruktu-
reringar skall motarbetas genom en beskattning enligt transaktionens ekonomiska inne-
börd vid överlåtelse till underpris, har möjligheter till undantag och uppskov från ut-
tagsbeskattning skapats. Bestämmelser om undantag från uttagsbeskattning innebär inte
att överlåtaren och förvärvaren helt kommer undan beskattning utan endast att beskatt-
ningen skjuts upp till dess att ”riktig” avyttring sker.15 Detta innebär att beskattning
kommer att ske när det mottagande företaget i sin tur avyttrar tillgången till dess mark-
nadsmässiga värde. De undantag från uttagsbeskattning som kommer att behandlas i
denna framställning finns i lagen om överlåtelser till underpris samt i 3 § 7a mom. SIL.

Fram till ikraftträdandet av lagen om överlåtelser till underpris fanns det förutom regler
som skapats i praxis en bestämmelse i 22 § 1 anv. p st. 4 KL om att uttagsbeskattning
kunde underlåtas om särskilda skäl förelåg. Eftersom bestämmelsen om särskilda skäl
har upphört att utgöra ”gällande rätt” efter införandet av den nya omstruktureringslag-
stiftningen behandlar jag dem inte närmare i min framställning.16

2.2.3 Näringsverksamhetens kostnader

2.2.3.1 Allmänt
I en omstrukturering genom överlåtelse av tillgångar utgör det vederlag som det förvär-
vande bolaget erlägger en kostnad. För att kostnader skall anses hänförliga till verksam-
heten och därmed bli avdragsgilla från företagets intäkter måste kostnaderna ha ett sam-
band med verksamheten. Enligt 20 § KL skall kostnaderna vara en omkostnad för för-
värvande av näringsverksamhetens intäkter. Vid en omstrukturering är det inte alltid
säkert att förvärvarens kostnad motsvarar överlåtarens intäkt. För det förvärvande bola-
get torde det vara av yttersta vikt att kunna förutse vilket belopp som kommer att räknas
som kostnad för att veta vad som kommer att bli avdragsgillt.

2.2.3.2 Avskrivningsunderlag
De kostnader som är att hänföra till ett förvärv av en tillgång anses som tillgångens an-
skaffningsvärde. Anskaffningsvärdet har betydelse dels för beräkning av realisations-
vinst/förlust vid avyttring och dels för beräkning av avskrivningsunderlaget under inne-
havstiden. Anskaffningsvärdet består av köpeskilling plus andra omkostnader, t. ex.
skatter, fraktkostnader och tull, i samband med köpet.17 Frågan angående vilket an-
skaffningsvärde det förvärvande bolaget kan tillgodogöra sig torde vara den viktigaste
frågan vid en omstrukturering för detta bolag. Vid överlåtelser torde överlåtarens intäkt
ofta vara lika stor som förvärvarens anskaffningsvärde. Detta är dock inte alltid fallet.
Rättsläget angående vilket värde som skall utgöra anskaffningsvärde är osäkert, vilket
kommer att diskuteras utförligare i analysen.
                                                
15 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 118.
16 En jämförelse mellan nuvarande och dåvarande gällande rätt skulle dock vara mycket intressant att ta
del av.
17 Lodin s. 257.
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Avskrivningar görs av två skäl, för det första sker avskrivningar på grund av att de är ett
utryck för den kostnad man har för en anläggningstillgång, som kostnadsförs genom
värdeminskningsavdrag, och för det andra sker avskrivningar av skatteskäl.18 Avskriv-
ningsunderlaget kan ökas genom att förbättringskostnader som är hänförliga till inventa-
rier inte kostnadsförs direkt utan kostnadsförs genom avskrivningar.19 Vid omstrukture-
ring genom överlåtelse av tillgång, överlåts ofta inventarier. Inventarier anses som an-
läggningstillgångar. Anläggningstillgångar används under längre tid än ett räkenskapsår
och utgiften skall därför i allmänhet periodiseras. Skattemässigt gäller två olika av-
skrivningsmetoder för inventarier, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskriv-
ning, se 23 § anv. p 13 och 23 § anv. p 14 KL. Överlåtelsen mellan företagen är att anse
som en avyttring vilket leder till att det förvärvande företaget t. ex. inte får räkna med
det överlåtande företagets innehavstid vid en beräkning av restvärdeavskrivning på den
överlåtna tillgången, se 23 § anv. p 13 st.7 KL.

Det finns två undantag då anskaffningskostnaden direkt får kostnadsföras. För det första
är detta tillåtet när inventariet antas ha en kort livstid och för det andra då anskaffnings-
kostnaden är ett mindre belopp. Reparationer är dock omedelbart avdragsgilla. Kost-
nadsföring av fastigheter följer flera olika regler beroende på om det är mark, markan-
läggning, byggnad eller inventarier som skall kostnadsföras, se 23 § anv. p 12-14 och 23
§ anv. p 6 KL. Genom avskrivningar utöver avskrivningsbehovet får företaget en
mindre vinst och därmed också en mindre skatt. I vissa fall kan det även bli aktuellt med
underavskrivningar. 20

2.3 Beskattning av aktieägare

2.3.1 Inledning
Av tidigare avsnitt framgår bland annat att det överlåtande företaget inte alltid blir
uttagsbeskattat tack vare att undantag från uttagsbeskattning föreligger i vissa
situationer, liksom att förvärvarens kostnad inte alltid motsvarar överlåtarens intäkt.
Aktieägare i det överlåtande och förvärvande företaget kan komma att påverkas av en
omstrukturering genom att  realisationsvinst/förlust uppstår vid avyttring av aktierna
eller genom utdelningsbeskattning.

2.3.2 Realisationsbeskattning av aktieägare
Som jag nämnt tidigare uppkommer realisationsbeskattning först vid avyttring. Med
avyttring menas försäljning eller byte eller annat jämförligt fång av onerös karaktär. Vid
avyttring av aktier beskattas aktieägaren för realisationsvinsten i kapital om ägaren är en
fysisk person, enligt 3 § 1 mom. SIL, och i näringsverksamhet om ägaren är en juridisk
person eller fysisk person vars aktier utgör omsättningstillgångar i näringsverksamhet, i
enlighet med 22 anv. p 1 KL.21

En omstrukturering genom delning kan vara förenad med ett byte av aktier mellan två
fysiska personer. Vid byte av aktier utlöses i normalfallet realisationsvinst för de två
                                                
18 Karlsson s. 81.
19 15 § BFL (Bokföringslag 1975:125).
20 Karlsson s. 81 ff.
21 Lodin s. 444.
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inblandade, eftersom båda realiserar en vinst om värdet på den tillbytta aktien överstiger
den bortbytta aktiens anskaffningsvärde. I ett förhandsbesked från 198422 uppkom frå-
gan om byte från A-aktier till B-aktier i samma bolag innebar en avyttring.
Regeringsrätten ansåg att transaktionen inte innebar en avyttring och någon
realisationsvinstbeskattning utlöstes inte. I ett äldre rättsfall från 1937 blev utgången
den motsatta.23 Där omvandlade den skattskyldige B-aktier till A-aktier genom
försäljning via börsen varför Regeringsrätten ansåg att avyttring förelåg och realisa-
tionsvinst skulle utlösas.

2.3.3 Utdelningsbeskattning av aktieägare
Varje ersättning som tillkommer ägaren som utgör ersättning för dennes kapitalinsats i
bolaget och som tas från bolagsledet till aktieägarledet beskattas som utdelning. Även i
andra fall, främst när egendom på annat sätt förs ut ur den dubbelbeskattade sektorn,
kan beskattning för utdelning ibland komma ifråga. Så kan vara fallet om en aktieägare
har förfogat över ett belopp genom att styra över det från ett aktiebolag till ett annat
rättssubjekt.24

Enligt 3 § 1 mom. SIL beskattas fysiska aktieägare vid utdelning från aktier och andelar
som intäkt av kapital. Detta gäller utdelning från svenska såväl som från utländska bo-
lag. I 7 § 8 mom. SIL finns en bestämmelse om undantag från utdelningsbeskattning för
vissa mottagare när utdelning delas ut främst av ett svenskt aktiebolag eller en svensk
ekonomisk förening. I vissa fall är även utdelning från utländska bolag befriad från be-
skattning. Syftet med dessa undantagsbestämmelser är att undvika kedjebeskattning av
bolagsvinster. De mottagare som är befriade från skatteplikt vid utdelning i enlighet
med 7 § 8 mom. SIL är t. ex. företag som förvaltar värdepapper och andra andelar och
endast till en mindre del har annan verksamhet, eller aktieägare av näringsbetingade
aktier. Om aktierna är omsättningstillgångar föreligger ingen befrielse från skattskyl-
dighet för utdelningen.

Utdelning sker oftast i kontanter. I enlighet med bolagsrätten kan aktiebolaget även dela
ut tillgångar som t. ex. aktier, andra värdepapper och fastigheter till aktieägarna. Till-
gångarna som överlåts skall i detta fall värderas till marknadsvärdet när utdelningen är
tillgänglig för lyftning.25 Ett AB kan alltså som ett led i omstruktureringen dela ut en
gren av den rörelse bolaget driver eller en enstaka tillgång eller aktier i ett dotterbolag
till aktieägarna.

En delning av aktiebolag kan förutom genom överlåtelse av tillgångar till underpris
även ske genom utdelning av aktier i dotterbolag till moderbolagets aktieägare. Detta
förfarande utlöser enligt generella regler i 22 § anv. p 1a KL och 3 § 1 mom. SIL
uttagsbeskattning hos moderbolaget och utdelningsbeskattning hos aktieägarna. Då
aktieägarna egentligen blir tilldelade värden/egendom som de redan indirekt äger skulle
utdelningsbeskattning av de överförda aktierna vara oskälig och eventuellt leda till en

                                                
22 RÅ 1984 1:1.
23 RÅ 1937 ref. 63.
24 Denna definition tillkom i och med Fartygsmålet RÅ 1989 ref. 119. Se prop. 1998/99:15
(Omstrukturering och beskattning) s. 168.
25 RÅ 1939 Fi 790.
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minskning av antalet omstruktureringar.26 Under vissa förutsättningar är det därför möj-
ligt att dela ut aktier i dotterbolag till aktieägare i moderbolaget.27

Från och med 1998 års taxering infördes en lättnad i beskattningen av utdelning och
realisationsvinst på aktier och andelar i onoterade företag. Lättnadsreglerna innebär att
fysisk person eller dödsbo som erhåller utdelning på aktie eller andel inte beskattas till
den del utdelningen ryms inom ett framräknat belopp.28

2.4 Dubbelbeskattning
Vid delning av företag spelar principen om dubbelbeskattning en viktig roll. Enligt 6 § 1
mom. b) SIL utgör aktiebolaget ett eget skattesubjekt vilket innebär att vinster i bolaget
skall beskattas i bolaget. När aktieägarna sedan får utdelning beskattas dessa enligt 3 § 1
mom. SIL vilket innebär en dubbelbeskattning.

I huvudsak dubbelbeskattas varje form av utdelning till aktieägare där utdelningen utgör
en ersättning för aktieägarens kapitalinsats i bolaget. Ersättning som aktieägarna erhål-
ler och som inte beror av deras kapitalinsats beskattas på annat sätt. När en aktieägare t.
ex. utför en prestation åt bolaget kommer ersättningen att beskattas som lön och om
aktieägaren lånat bolaget pengar blir ersättningen beskattad som ränta. I de fall aktie-
ägaren erhåller utdelning som inte beror av kapitalinsats trots att aktieägaren inte har
erlagt/utfört en motprestation föreligger förtäckt utdelning.

I vissa fall har dubbelbeskattningens konsekvenser ansetts så negativa att undantag in-
förts i lagstiftningen.29 Det finns bland annat regler som syftar till att hindra kedjebe-
skattning, där vissa mottagare är undantagna skatteplikt enligt 7 § 8 mom. SIL.

2.5 Vissa övriga frågor

2.5.1 Allmänt
För varje företagare finns det ett antal transaktioner som väcker många frågor i samband
med överlåtelser. Mitt syfte med detta avsnitt är att ge exempel på andra frågor som
påverkas av omstruktureringar. Redovisningen som görs i detta avsnitt är på intet sätt
uttömmande.

2.5.2 Verklig förlust
Som jag tidigare visat kommer intäkten att vägas upp mot en motsvarande kostnad när
tillgången försvinner ur bokföringen vilket leder till att överlåtelsen inte medför någon
beskattningskonsekvens för överlåtaren när överlåtelsen sker till det skattemässiga vär-
det. Detta underlättar naturligtvis ombildningen. En intressant fråga i sammanhanget är
vad som sker när överlåtelsepriset sätts under det skattemässiga restvärdet och en förlust
uppstår för det överlåtande bolaget. Huvudprincipen vid förluster är att avdrag endast

                                                
26 Lodin s. 411.
27 3 § 7a mom. och 27 § 2 mom. SIL samt 22 § anv. p 1a KL.
28 RSV 330 utgåva 21, s. 38 ff.
29 Thorell s. 117.
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medges vid ”verklig förlust” vid avyttring av anläggningstillgångar.30 Å ena sidan torde
en verklig förlust endast kunna bestämmas genom en avyttring till en utomstående part.
Om tillgångens marknadsvärde å andra sidan understiger det skattemässiga värdet
skulle principen få till följd att inte ens en sådan förslut vore att anse som verklig efter-
som förlusten inte än är verklig då avyttring inte har skett. Det är tveksamt huruvida det
är tillåtet att avsiktligt sätta ett lägre värde än skattemässigt värde för att framkalla en
förlust. Rättsläget på detta området är osäkert.31

2.5.3 Fondavsättningar
Två viktiga fondavsättningar som påverkas vid en omstrukturering är avsättningar till
periodiseringsfond och ersättningsfond. Om överlåtelsen sker till ett pris understigande
det skattemässiga värdet uppstår en förlust för det överlåtande företaget som skulle
kunna användas t. ex. i syfte att kvitta bort en återförd periodiseringsfond. Enligt
huvudregeln får dock fonder inte överlåtas utan de skall återföras till beskattning i det
skattesubjekt som gjort avsättningen till periodiseringsfonden.32

2.5.4 Goodwill
Ytterligare en bokföringspost som kan ställa till problem vid omstruktureringar är
goodwillposter. Det finns ingen enkel och entydig definition på goodwill men en
beskrivning skulle kunna vara skillnaden mellan företagets marknadsvärde och
företagets tillgångars värde. En förvärvare kan t. ex. vara villig att utge ett vederlag som
överstiger tillgångarnas marknadsvärde tack vare att ett starkt kundklientel finns
inarbetat, stora kända varumärken finns knutna till företaget osv. Goodwill kan
uppkomma antingen genom att företaget upparbetar goodwill eller att företaget vid
förvärv av en rörelse betalar för goodwill. En intressant fråga består i huruvida det
överlåtande företaget kan uttagsbeskattas för goodwill. Frågan är svår eftersom ett
goodwillvärde inte alltid syns i företagets balansräkning men ändå utgör en dold
tillgång.33

                                                
30 Prop. 1989/90:110 s 394 f och 557.
31 Wiman s. 96 ff.
32 Lag (1993:663) om ersättningsfonder 9 § och lag (1993:1538) om periodiseringsfonder.
33 Wiman s. 96 ff.



18

3 Beskattning enligt den ekonomiska innebörden
3.1 Allmänt
I propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) presenterar företags-
skatteutredningen en analys om vilken beskattning som skulle utfalla om transaktioner i
en omstrukturering beskattades enligt den ekonomiska innebörden. Med begreppet be-
skattning enligt ekonomisk innebörd åsyftas en situation där transaktioner beskattas
utifrån deras ekonomiska innebörd i frånvaro av särskilda undantagsbestämmelser, t. ex.
att uttagsbeskattning inte alltid skall ske vid överlåtelse av tillgångar till underpris eller
vid utdelning av aktier i dotterbolag. Utredningen anger inga skäl till varför analysen av
den ekonomiska innebörden är av värde för propositionens framställning. Mitt syfte
med detta avsnitt är att informera läsaren om vilken utgångspunkt lagstiftaren har haft
vid skapandet av de nya omstruktureringsreglerna. Min förhoppning är att läsaren med
hjälp av denna information lättare skall kunna tillgodogöra sig och förstå bakgrunden
till den nya omstruktureringslagstiftningens utformning. Jag anser att beskattning enligt
den ekonomiska innebörden kan ses som ett riktmärke för att beräkna och förstå be-
skattning, även om det i verkligheten finns regler och undantagsbestämmelser som
hindrar beskattning enligt ekonomisk innebörd.34

För att öka förståelsen av denna del av framställningen börjar jag med att klargöra vissa
begrepp av central betydelse.

Underprisöverlåtelse: Med underprisöverlåtelse menas en rättshandling där den skatt-
skyldige utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet, utan att
detta är marknadsmässigt motiverat överlåter en tillgång i näringsverksamhet. 35

Lex ASEA: Lex ASEA avser fallet när ett dotterföretag skiljs från sitt moderföretag utan
att en förändring sker på ägarnivå. Resultatet av delningen innebär att dotterföretaget
ägs direkt av moderföretagets ägare.36

Skattemässigt värde: Skattemässigt värde innebär att en avyttring för ett vederlag som
motsvarar detta värde, inte påverkar överlåtarens skattemässiga resultat för året, under
förutsättning att uttagsbeskattning underlåtes.37

Marknadsvärde: Med marknadsvärde avses enligt 42 § anv. p 1 st. 3 KL ”… det pris
som betalas på orten, om det varit fråga om att för kontanta medel inköpa produkter,
varor eller andra förmåner som ingår i lön eller annan inkomst. Om ett sådant pris inte
direkt kan anges, skall värdet tas upp till det belopp som med hänsyn till rådande för-
hållanden kan beräknas vid en betalning med kontanta medel. Är det fråga om produk-
ter eller varor från egen näringsverksamhet, skall som värde tas upp det belopp som det
kan beräknas att den skattskyldige skulle ha fått vid en försäljning under jämförbara
förhållanden av motsvarande kvantiteter.”.

                                                
34 Vid en verklig beskattning enligt ekonomisk innebörd vid omstruktureringar torde tillväxten i svenskt
näringsliv hämmas eftersom företagen inte skulle företa omstruktureringar i motsvarande mån.
35 SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) s. 137.
36 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 243.
37 SOU 1998:1(Omstruktureringar och beskattning) s. 137. Se även 9 § lagen om underprisöverlåtelser. I
sistnämnda lag anges olika skattemässiga värden för olika typer av tillgångar.
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Affärsmässigt motiverad transaktion: I vissa situationer kan det vara affärsmässigt
riktigt att ta ut ett pris för en tillgång som understiger marknadsvärdet. Detta kan t. ex.
vara nödvändigt för att ett företag skall kunna slå sig in på en marknad med höga
inträdesbarriärer. När ett lägre pris än marknadsvärdet kan anses vara affärsmässigt
motiverat saknas anledning till uttagsbeskattning. 38

Oäkta koncern: Med begreppet oäkta koncern åsyftas en situation där en eller flera fy-
siska personer eller flera juridiska personer är ägare till två aktiebolag. 39

3.2 Överlåtelse av tillgångar till underpris
En överföring av tillgångar till underpris kan ske mellan bolag inom eller utom en kon-
cern. Inom skatterätten finns det inget entydigt koncernbegrepp. Lagstiftaren har istället
valt att använda olika koncernbegrepp beroende på den situation som åsyftas. I min
framställning syftar begreppet koncern till aktiebolagslagens regler om kvalificerad
koncern där inget annat anges.40 Möjligheten att överföra tillgångar mellan bolag som
inte ingår i en koncern är av stor betydelse vid delning av bolag för svenska företag.
Vad som gäller om bolagen har olika ägare var oklart innan lagen om
underprisöverlåtelser trädde i kraft. Från och med denna lags införande finns det dock
möjligheter att överföra tillgångar till underpris mellan bolag där ägargemenskap
saknas.

Jag använder mig av den syn på transaktioner enligt ekonomisk innebörd som avspeglas
i propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning).41 Huruvida denna syn är
överensstämmande med ”riktig” ekonomisk innebörd avstår jag från att ta ställning till.

Alt 1 Ett MB överlåter här tillgångar till sitt helägda DB mot
ett vederlag som motsvarar tillgångarnas skattemässiga
värde, vilket understiger marknadsvärdet. (Koncern)
Den rent ekonomiska innebörden av denna transaktion torde
för överlåtarens, MB: s, del till att börja med betyda att det
mottagna vederlaget, skattemässigt värde, tas upp till be-
skattning. Överlåtaren gör här ett uttag av egendom genom
att överlåta tillgångarna till ett pris som understiger mark-
nadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.

Överlåtaren kommer således även att uttagsbeskattas enligt 22 § anv. p 1a KL för
skillnaden mellan egendomens marknadsvärde och dess skattemässiga värde. Den
sammanlagda skattepliktiga intäkten utgörs alltså av de överlåtna tillgångarnas mark-
nadsvärde. Enligt 20 § KL får överlåtaren göra avdrag för omkostnader för intäkternas
förvärvande, d.v.s. egendomens skattemässiga värde. Vidare kommer överlåtarens
anskaffningsvärde för aktierna i det förvärvande företaget, DB, att öka med den
överlåtna egendomens marknadsvärde. För förvärvaren kommer utgiften, anskaff-
ningsvärdet, att utgöras av den förvärvade egendomens marknadsvärde. 42 Denna

                                                
38 SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) s. 137.
39 Lodin s. 378.
40 ABL 1:5.
41 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 118 ff.
42 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 120.
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utgift får sedan kostnadsföras enligt reglerna om kostnader i näringsverksamhet.
Konsekvenserna av en överlåtelse uppåt istället för nedåt, d.v.s. där DB är överlåtaren
och MB förvärvaren, blir motsvarande de i denna situation.

Alt 2 Ett helägt DB överlåter tillgångar till ett annat helägt DB
(syskonbolag) mot ett vederlag som motsvarar tillgång-
arnas skattemässiga värde, vilket understiger tillgångar-
nas marknadsvärde. (Koncern) Den ekonomiska innebör-
den av denna transaktion innebär för det överlåtande företa-
get, DB1, att det mottagna vederlaget utgör skattepliktig
intäkt. DB1 har här gjort ett uttag varför bolaget kommer att
uttagsbeskattas för skillnaden mellan tillgångarnas

marknadsvärde och skattemässiga värde. Den sammanlagda skattepliktiga intäkten
utgörs även i denna situation av de överlåtna tillgångarnas marknadsvärde som intäkt.
Överlåtaren får vidare göra avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, d.v.s.
egendomens skattemässiga värde enligt 20 § KL. Överlåtarens aktieägares, MB: s,
anskaffningsvärde för aktierna i DB1 ökar med egendomens marknadsvärde. Vidare
torde överlåtarens aktieägare, MB, även bli utdelningsbeskattat för den överlåtna egen
domens övervärde. Denna utdelning blir dock i realiteten inte beskattad tack vare ett
undantag i 7 § 8 mom. SIL.För förvärvaren, DB2, innebär den ekonomiska innebörden
att dess anskaffningsvärde för egendomen utgörs av tillgångarnas marknadsvärde.43

Alt 3
Ett AB som ägs av den fysiska personen F överlåter
egendom till ett annat AB som också ägs av F mot ett ve-
derlag som motsvarar tillgångarnas skattemässiga värde.
Detta värde understiger marknadsvärdet. (Oäkta kon-
cern) Den ekonomiska innebörden av denna transaktion
torde vara att överlåtaren, AB1, tar upp ett belopp motsva-
rande det mottagna vederlaget som skattepliktig intäkt. AB1
uttagsbeskattas även för mellanskillnaden. Den sam-

manlagda skattepliktiga intäkten utgörs av egendomens marknadsvärde, med avdrag för
egendomens skattemässiga värde enligt 20 § KL. Vidare torde aktieägaren till det över-
låtande företaget, den fysiska personen F, utdelningsbeskattas för den erhållna ökningen
av egendomsandelen.44 Aktieägarens anskaffningsvärde för aktierna i det förvärvande
bolaget, AB2, kommer även att ökas med ett belopp motsvarande egendomens
övervärde.  För förvärvaren, AB2, utgörs egendomens anskaffningsvärde av dess
marknadsvärde.

                                                
43 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 120.
44 Denna lite överraskande utdelningsbeskattning av F1 kommer av Företagsutredningens inställning att
AB1 först avyttrar en del av tillgångarna till marknadsvärde till AB2. Därefter delar AB1 ut en ideell
andel till F1 som gör ett kapitaltillskott till AB2.

MB

DB 1 DB 2

F

AB1 AB 2
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Alt 4
Ett AB, som ägs av den fysiska personen F1, överlåter
egendom till ett annat AB som ägs av en annan fysisk
person, F2, mot ett vederlag som motsvarar egendomens
skattemässiga värde. Detta värde understiger  mark-
nadsvärdet. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv, d.v.s. utan
att ta hänsyn till de undantag från beskattning som finns,
kommer överlåtaren, AB1, till att börja med ta upp ett belopp

motsvarande det mottagna vederlaget som skattepliktig intäkt. Överlåtaren uttags-
beskattas även för skillnaden mellan egendomens marknadsvärde och skattemässiga
värde. Den sammanlagda skattepliktiga intäkten utgörs av den överlåtna egendomens
marknadsmässiga värde varefter avdrag får göras med egendomens skattemässiga
värde, 20 § KL. Vidare borde överlåtarens aktieägare, F1, utdelningsbeskattas för ett
belopp motsvarande marknadsvärdet av den genom utdelning erhållna andelen.45 Aktie-
ägaren i det förvärvande företaget, F2, påverkas även han av transaktionen genom att
dennes anskaffningsvärde för aktierna i AB2 ökar med övervärdet av den tillskjutna
egendomen. Förvärvarens, AB2: s, anskaffningsvärde för egendomen utgörs av dess
marknadsvärde. I övrigt torde gåvobeskattning uppkomma för gåvomottagaren, d.v.s.
F2, detta behandlar jag dock inte närmare.

Alt 5 AB 1, som ägs av de fysiska personerna F1
och F2, överlåter här egendom mot ett ve-
derlag som motsvarar tillgångarnas skatte-
mässiga värde till det nybildade bolaget
AB2. Detta värde understiger marknads-
värdet. Syftet med transaktionen är att FI skall
bli ensam ägare till AB1 och F2 till AB2. Som
betalning för aktierna i AB2 överlåter F2 sina

aktier till underpris i AB1 till F1. Resultatet blir att byte av aktier sker. Detta alternativ
finns inte behandlat av Företagsskatteutredningen i propositionen 1998/99:15 (Omstruk-
turering och beskattning). Transaktionens ekonomiska innebörd torde dock leda till att
det överlåtande företaget AB1 tar upp ett belopp motsvarande den överlåtna egen-
domens marknadsmässiga värde som sammanlagd skattepliktig intäkt. Det förvärvande
företagets, AB2: s, anskaffningsvärde torde utgöras av marknadsvärdet på egendomen.
Även för det förvärvande företagets aktieägare, F2, torde marknadsvärdet vara anskaff-
ningsvärdet på aktierna i AB2. Vidare torde F2 bli reavinstbeskattad för överlåtelsen av
sin del av aktierna i AB1 och F1 utdelningsbeskattad för ökningen genom ersättning för
marknadsvärdet på den överlåtna egendomen.46

Rent principiellt utgör byte av aktier en avyttring av den bortbytta egendomen samt ett
köp av den tillbytta egendomen varför byte vanligtvis föranleder realisationsbeskatt-
ning. Ibland måste en bedömning göras om ett byte mot ny egendom skett eller om det
bara är fråga om en förändring av karaktären på den redan innehavda egendomen, vilket
inte torde vara att anse som en avyttring. I speciella situationer kan denna bedömning

                                                
45 Se fotnot 44.
46 Se fotnot 44.
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leda till att byte av aktier kan ske utan reavinstbeskattning, t. ex. vid byte från A-aktier
till B-aktier i samma bolag.47

3.3 Utdelning av aktier till aktieägare

Aktier i ett dotterbolag delas ut till ägarna i moderbola-
get. Aktierna överlåts till skattemässigt restvärde. Den
ekonomiska innebörden av denna transaktion, som är en un-
derprisöverlåtelse vid utdelning till skattemässigt värde,
torde för överlåtaren, MB, innebära att ett uttag sker. Här-
med kommer MB att uttagsbeskattning vilket i sin tur leder
till att aktieägarna blir utdelningsbeskattade. En aktieägare
som får utdelning utan att erlägga en motprestation blir van-
ligtvis utdelningsbeskattad. Även när aktieägaren fått en

indirekt utdelning t. ex. genom att disponera över företagets tillgångar i en omstruktu-
reringssituation kan utdelningsbeskattning bli aktuellt. Resultatet av denna transaktion
är att det överlåtna DB kommer ägas direkt av MB:s aktieägare. Enligt den ekonomiska
innebörden av denna transaktion torde aktieägarnas anskaffningsvärde för aktierna i DB
utgöras av marknadsvärdet.48

                                                
47 RÅ 1984 1:1, motsats utgång i RÅ 1937 ref. 63, där bytet från A-aktier till B-aktier skedde genom
försäljning över börs.
48 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 241-242.
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4 Beskattning enligt gällande lagstiftning
4.1 Allmänt
I detta kapitel har jag för avsikt att redogöra för de regler i dagens gällande lagstiftning,
som reglerar delning genom överlåtelse av tillgångar till underpris samt utdelning av
aktier i dotterbolag till moderbolagets ägare. De lagar och regler som blir aktuella är
lagen om överlåtelser till underpris och regleringen om Lex ASEA i 3 § 7a mom. SIL.
Dessa regleringar har karaktären av undantagsbestämmelser från den vanliga regeln om
uttagsbeskattning i 22 § anv. p 1a KL. 1992 års Företagsskatteutredning gjorde följande
uttalande i prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning): ”Det är ett uppenbart
samhällsintresse att företagsamheten i landet vid varje tidpunkt i möjligaste mån är
strukturerad på det då lämpligaste sättet. Det ekonomiska systemet är i stor utsträckning
baserat på tanken att den lämpligaste strukturen åstadkoms om ekonomiska aktörer får
fritt agera inom givna ramar…Utgångspunkten bör vara att uttagsbeskattning normalt
bör underlåtas vid en underprisöverlåtelse.”49 De villkor och kriterier som presenteras
nedan kommer att diskuteras och utredas vidare i analysavsnittet.

4.2 Lagen om överlåtelser av tillgångar till underpris

4.2.1 Bakgrund
Med anledning av Sveriges medlemskap i EU blev det aktuellt att förändra den då gäl-
lande svenska lagstiftningen på företagsbeskattningens område. Inom EU finns det
bland annat ett fusionsdirektiv, 90/434/EEG, som behandlar gemensamma regler för
beskattning vid gränsöverskridande fusioner och vissa andra omstruktureringar. Detta
direktiv utgår från att vissa omstruktureringar skall vara möjliga att genomföra utan att
skattekonsekvenser genast uppkommer. Direktivet gäller omstruktureringar i form av
fusion, delning, överföring av tillgångar eller byte av aktier. Direktivet innehåller även
bestämmelser om att beskattningsunderlaget inte skall minskas i det land där det över-
låtande bolaget är beläget. Med anledning av bland annat detta direktiv fick 1992 års
företagsskatteutredning den 29 april 1993 i uppdrag av regeringen att göra en översyn
av beskattningen vid omstruktureringar. 50 Reglerna i fusionsdirektivet omformades
1994 till lag (1994-1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktu-
reringar inom EU.

I SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) lade Företagsskatteutredningen fram
sitt slutbetänkande om omstruktureringar och beskattning. Därefter lade regeringen
bland annat fram ett förslag om att ny lag om beskattning vid överlåtelse till underpris
skulle införas i och med propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning).
Syftet med lagen från regeringens sida var att öka förutsebarheten vid tillgångsöverlå-
telser mellan företag. Trots kritik från olika remissinstanser om att lagen troligen skulle
bli svårtolkad, ansåg regeringen att en detaljerad lag där företagarna kunde förutse kon-
sekvenserna av sina handlingar var att föredra framför alltför enkla bestämmelser som
inbjuder till än mer vidsträckt tolkning. Enligt motiven till lagen får tiden utvisa om det
behövs kompletterande skyddsregler för att förhindra kringgåenden.51 Den 1 januari

                                                
49 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 137.
50 SOU 1998:1(Omstrukturering och beskattning) s. 337.
51 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 125.
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trädde Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris ikraft, hädan-
efter kallad UPL.

4.2.2 Lagens uppbyggnad
Lagen ger uttryck för en ekonomisk bedömning av de transaktioner som sker mellan
företag vid en omstrukturering. Som jag nämnt tidigare är UPL en undantagsbestäm-
melse från de vanliga reglerna om uttagsbeskattning. Detta innebär att även om lagen
ger uttryck för en ekonomisk bedömning leder den inte till att ”den ekonomiska inne-
börden” enligt kapitel 3 utlöses. Enligt UPL:s första paragraf skall uttagsbeskattning
enligt 22 § anv. p 1a KL underlåtas när en tillgång överlåts till en mottagare utan ersätt-
ning eller mot ersättning som understiger tillgångens marknadsvärde om villkoren i
denna lag är uppfyllda. Enligt Företagsskatteutredningen utgör en underprisöverlåtelse
”…en rättshandling varigenom en skattskyldig utan ersättning eller mot en ersättning
som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat överlåter en
tillgång i näringsverksamhet.”52

Villkoren för att undantag från uttagsbeskattning ska föreligga är flera och har som
gemensam nämnare att otillbörliga skatteförmåner skall förhindras.53 Av de villkor som
lagen ställer upp för att uttagsbeskattning skall underlåtas anser jag följande vara av
intresse för framställningen54:

•  Överlåtaren och förvärvaren skall enligt 18 § UPL vara en fysisk person, ett fö-
retag eller ett handelsbolag. (En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening
får inte vara förvärvare. En ideell förening som är skattskyldig för all sin verk-
samhet får dock förvärva en tillgång från en annan ideell förening.)

•  Förvärvaren skall enligt 19 § UPL direkt efter förvärvet vara skattskyldig för in-
komst av näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Inkomsten av verksam-
heten eller del av verksamheten i vilken tillgången ingår får inte omfattas av ett
avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Om förvärvaren är ett handelsbolag,
gäller ovanstående samtliga delägare i handelsbolaget.

•  Om inte överlåtaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt till förvärvaren
avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, skall överlåtarens hela verk-
samhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller verk-
samhetsgren överlåtas enligt 20 § UPL. (Detta krav gäller dock inte om överlå-
telsen sker mellan ett handelsbolag och ett annat bolag som är delägare i det
överlåtande handelsbolaget.)

•  Om förvärvaren är ett företag får det enligt 22 § UPL inte ha uppkommit under-
skott i förvärvskälla hos förvärvaren eller hos bolag till vilket förvärvaren kan
lämna koncernbidrag med avdragsrätt avseende det beskattningsår då överlåtel-
sen sker.

                                                
52 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 118.
53 Prop. 1998/99:15 (Omstruktureringar och beskattning) s. 147.
54 Eftersom framställningen främst handlar om aktiebolag anges inte de villkor som gäller för
handelsbolag eller fysiska personer.
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•  Om överlåtaren är ett företag och någon andel i detta företag är kvalificerad55

skall om även förvärvaren är ett företag, minst samma andel av andelarna i det
förvärvande företaget vara kvalificerade enligt 27 § st. 3 UPL.

När de ovan angivna villkoren är uppfyllda skall överlåtelsen inte leda till att någon
måste ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt. Detta
stadgas i 14-15 §§ UPL. Om förvärvaren är en fysisk person och ingen ersättning har
utgått skall dock den fysiska personen utdelningsbeskattas för det skattemässiga värdet.
Om ersättning har utgått, men till ett belopp som understiger det skattemässiga värdet,
skall personen även här utdelningsbeskattas, men för mellanskillnaden mellan
ersättningen och det skattemässiga värdet. Detsamma gäller även för delägare i
handelsbolag, se 14 § UPL. Om förvärvaren istället är ett företag skall kostnad för
förbättring av andel i företaget eller för andel i ett företag som direkt eller indirekt äger
andel i det förvärvande företaget inte anses ha nedlagts p.g.a. överlåtelsen. Om
tillgången har förvärvats av en andelsägare i företaget gäller särskilda bestämmelser
enligt 15 § st. 2 UPL.

UPL är tillämplig vid överlåtelser av tillgångar till underpris. Överlåtelse skall här tol-
kas som försäljning, byte, gåva, utdelning från aktiebolag och kapitaltillskott till aktie-
bolag av sakegendom. Ägarbyte genom bodelning eller med anledning av makes död
samt arv och testamente räknas dock inte som överlåtelser.56

4.3 Lex ASEA

4.3.1 Bakgrund
Lex ASEA reglerar situationen där ett dotterföretag skiljs från sitt moderföretag utan att
en förändring sker på ägarnivå. Resultatet av delningen är att dotterföretaget ägs direkt
av ägarna till moderföretaget. En sådan delning genom utdelning av aktier i dotterbolag
till aktieägare i moderbolag har ibland visat sig önskvärd. Den ekonomiska innebörden
av denna  transaktionen innebär att det överlåtande bolaget, vid överlåtelse till aktiernas
skattemässiga värde, gör ett uttag och därmed skall uttagsbeskattning utlöses enligt 22 §
anv. p 1a KL. Aktieägarna blir även tilldelade utdelning varför utdelningsbeskattning
skall utlösas. Utdelning av andelar i dotterföretag till moderbolagets ägare är en under-
prisöverlåtelse i enlighet med företagsskatteutredningens definition. Enligt 2 § UPL
regleras dock utdelning av andelar i dotterföretag inte i underprislagen utan i 3 § 7a
mom. SIL.

I samband med sammanslagningen mellan ASEA och Brown Bovery utredde finansde-
partementet frågan om underlättande av delning av företag. Utredningen ledde fram till
ett förslag som gjorde det möjligt att överlåta aktier i dotterbolag till aktieägare i mo-
derbolaget utan att aktieägarna drabbades av utdelningsbeskattas när vissa villkor var
uppfyllda. I samband med den nya omstruktureringslagstiftningen har undantagsregeln
förändras lite och återfinns i 3 § 7a mom. SIL. Undantaget från uttags- och utdelnings-

                                                
55 En aktie i ett fåmansbolag anses kvalificerad om aktieägaren eller närstående varit verksam i betydande
omfattning under beskattningsåret eller under något av de fem beskattningsår som föregått
beskattningsåret, se 3:12 § a mom.
56 Eriksson s. 429.
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beskattning innebär att beskattningen skjuts upp till dess att vidareförsäljning av akti-
erna sker.57

4.3.2 Tillämpning
Enligt 22 § anv. p 1a st. 5 p 2 KL skall uttagsbeskattning inte ske om aktier eller andelar
delats ut enligt 3 § 7a mom. För att Lex ASEA skall vara tillämplig måste bland annat
följande villkor vara uppfyllda:

•  Utdelningen skall avse aktier eller andelar i ett dotterföretag som är svenskt eller ett
utländskt bolag och utdelningen skall delas ut från ett svenskt aktiebolag.

•  Aktieägarna skall ha fått utdelning i förhållande till sitt aktieinnehav.

•  Aktierna i moderföretaget skall vara marknadsnoterade och moderföretagets samt-
liga aktier i dotterföretaget måste delas ut.

•  Efter utdelningen får inte något företag som tillhör samma koncern som moderföre-
taget äga andelar i dotterföretaget.

•  Verksamheten i dotterföretaget skall i huvudsak bestå av rörelse eller direkt eller
indirekt innehav till mer än hälften av röstetalet av andelar i företag som bedriver
rörelse. Med rörelse avses verksamhet som inte utgörs av innehav av kontanter eller
värdepapper. Innehav av kontanter och värdepapper utgör dock en rörelse om kon-
tanterna/värdepappren ingår som ett led i rörelsen. 58

Utdelning enligt detta förfarande innebär ett uppskov från omedelbar beskattning. I
gengäld beräknas anskaffningsvärdet på ett speciellt sätt så att det blir lägre än det
riktiga. I 27 § 2 mom. SIL anges att anskaffningsvärdet på aktierna moderföretaget skall
fördelas mellan dessa och dotterbolagsaktierna i relation till hur mycket
moderbolagsaktiernas marknadsvärde har sjunkit på grund av utdelningen. Beskattning
för dotterbolagsaktierna sker med anledning av detta vid en framtida avyttring.59

                                                
57 Lodin s. 411.
58 3 § 7a mom. SIL.
59 Lodin s. 412.
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5 Grundläggande intressen vid beskattning
5.1 Inledning
Många olika intressen tas i beaktande när nya lagar om beskattning skapas. Ibland är
dessa intressen oförenliga och ibland går de hand i hand. Tre grundsatser som påverkar
utformning och införande av skattelagstiftning och som genomsyrar propositionen
1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) är kravet på förutsebarhet, önskan om
tillväxt samt önskan om bibehållet beskattningsunderlag. Detta avsnitt ligger till grund
för en diskussion i analysen angående huruvida lagstiftaren verkligen låtit intressena
förutsebarhet, tillväxt och beskattningsunderlag bli synliga såväl i lagen om överlåtelser
av tillgångar till underpris som i reglerna om Lex ASEA. Min förhoppning är att läsaren
med hjälp av detta avsnitt skall kunna tillgodogöra sig analysavsnittet i kapitel åtta på
ett bättre sätt.

5.2 Förutsebarhet
Begreppet förutsebarhet innebär att lagstiftaren alltid bör ha som mål att rättshandling-
ars konsekvenser som regleras genom lagstiftning framstår som tydliga för den som
företar rättshandlingarna. Skapandet av lagstiftning följer oftast en av följande två
modeller; antingen reglerar lagen detaljer för att täcka så många situationer som möjligt
för att undvika risker för godtycklighet vid tolkning av vaga bestämmelser eller så
rymmer lagen vida begrepp där det blir upp till tolkaren av lagen (domstolen) att
bestämma om en situation ryms inom begreppet eller inte. Varken den ena eller den
andra modellen leder till en fullständig förutsebarhet, vilket i realiteten torde vara en
omöjlighet. Kravet på förutsebarhet innefattar ett krav på klarhet.60

5.3 Tillväxt
Vid skapandet av skattelagstiftning spelar intresset för tillväxt i svenskt näringsliv en
stor roll. Tillväxt är ett tecken på effektivitet och förnyelseförmåga hos ett företag. Att
ett företag växer beror ofta på att företaget kan erbjuda produkter/tjänster som tillgodo-
ser marknadens behov.61 Generellt anses regler som underlättar omstruktureringar vara
något positivt för ekonomin. Möjligheten till omstrukturering utan omedelbar beskatt-
ning torde vidare leda till ett effektivare näringsliv.62

5.4 Skydd av beskattningsunderlaget
Beskattningens främsta syfte är att på bekostnad av den privata sektorn skapa finansiellt
utrymme för den offentliga sektorns verksamhet. Den 1 januari 1991 genomfördes den
största förändringen av beskattningen hittills i Sverige. Syftet var att med ett bibehållet
totalt skattetryck minska skatteprocentsatserna genom att beskatta ett ökat antal in-
komster och minska avdragsmöjligheterna. Med den nya modellen skall beskattningen
vara mer effektiv och rättvis. Skattereglerna bör vara neutrala på så sätt att de skall på-
verka den skattskyldiges handlande så lite som möjligt vilket är ett uttryck för neutrali-

                                                
60 SvSkT 8/98 s. 778 Bodil Hulgaard.
61 Ohämmad volymtillväxt kan dock leda till en urholkning av lönsamheten och orsaka ekonomiska
svårigheter, Olsson s. 316.
62 SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) Hans Peter Larsson s. 330.
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tetsprincipen. De olika privatekonomiska valmöjligheter som finns att tillgå skall ha
samma rangordning efter beskattning som före. Neutralitetsprincipen är vidare positiv
ur rättvisesynpunkt, bristande neutralitet kan leda till orättvisor. Slutligen torde princi-
pen leda till att risken för skatteundandragande minskar. En nackdel med neutralitets-
principen är att den kan leda till att reglerna blir väldigt detaljerade och komplicerade.63

Lagstiftaren strävar efter neutralitet i beskattningen vid omstruktureringar under förut-
sättning att t. ex. delning av företag föranleder beskattning i Sverige och inte utomlands.
Så länge det svenska beskattningsunderlaget är detsamma uppmuntras neutralitetsprin-
cipen men i samma stund som beskattningsunderlaget minskar på grund av omstrukture-
ring mellan bolag i olika länder minskar även hänsynstagandet till denna princip. Ett
exempel på att lagstiftaren vill skydda beskattningsunderlaget är de spärregler som in-
förts i lagstiftningen. I lagen om underprisöverlåtelser kan detta t. ex. ses i paragraferna
27 och 30 om kvalificerade aktier där det stadgas att undantag från uttagsbeskattning
endast blir aktuellt om det förvärvande bolaget har lika stor andel kvalificerade aktier
som det överlåtande.

                                                
63 Lodin s. 1-36.
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6 Begränsningar för genomförandet av omstruk-
tureringar

6.1 Inledning
I tidigare avsnitt har jag bland annat visat vilka beskattningsprinciper som blir aktuella
för det överlåtande och det förvärvande företaget liksom för aktieägare i dessa bolag.
Även om omstruktureringar genom delning av aktiebolag rent generellt uppmuntras från
samhällets sida finns det vissa regler som inverkar på förfarandet på så sätt att det inte
alltid är lämpligt att genomföra en omstrukturering. Vissa av dessa regler som påverkar
genomförandet av omstruktureringar finns i de nya omstruktureringsreglerna, t. ex. de
villkor som måste vara uppfyllda för att uttagsbeskattning skall underlåtas. Mitt syfte
med detta avsnitt är att informera läsaren om att det även finns andra viktiga regler
bland annat i aktiebolagsrätten och lag (1995:575) mot skatteflykt som ibland inverkar
på omstruktureringar. Detta innebär att även om omstruktureringen faller inom UPL
eller Lex ASEA är det inte säkert att omstruktureringen endast medför de konsekvenser
som kan utläsas i dessa lagrum eftersom även andra regler spelar in. Jag har valt att göra
en inte uttömmande redovisning och därmed redovisar jag endast de regler som jag an-
ser vara av särskild vikt. Jag har inte för avsikt att närmare analysera vilka resultat dessa
reglers inverkan kan få, utan jag avser endast att informera läsaren om i vilka situationer
dessa regler kan komma att inverka på en omstrukturering. Reglerna om SFL kommer
dock kort att diskuteras i ett förhandsbesked i analysen på sidan 40.

6.2 Aktiebolagsrättsliga regler

6.2.1 Allmänt
En omstrukturering av ett aktiebolag påverkar många aktiebolagsrättsliga regler. I lag
om aktiebolag (1975:1385), (ABL), finns det inga uttryckliga regler som särskilt be-
handlar omstruktureringsförfarandet, däremot är många regler indirekt tillämpliga. Jag
ämnar inte göra en uttömmande inventering av de aktiebolagsrättsliga reglerna i min
framställning, utan jag kommer att behandla de regler som enligt min åsikt är av störst
intresse vid omstruktureringar.

6.2.2 Borgenärsskyddet

6.2.2.1 Allmänt
Borgenärsskyddet är ett av ABL: s mest skyddsvärda intressen. Lagstiftaren har genom
indispositiva regler velat skapa garantier för att aktiebolagets behållning inte sjunker
under en viss minsta gräns.64 Vid överlåtelser skyddas borgenärerna genom att reglerna
i 12:2 ABL om otillåten vinstutdelning kan bli aktuella. Reglerna om vinstutdelning är
tillämpliga på utdelning till aktieägare såväl som i viss mån till utomstående.

                                                
64 Reglerna om tvångsinlösen i 13:2 ABL.
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6.2.2.2 Vinstutdelning till aktieägare
Vinstutdelning till aktieägare får enligt 12:2 ABL inte överstiga;
+ årets vinst
+ balanserad vinst
+ fria fonder
− redovisad förlust
− belopp som skall avsättas till bundna foder enligt lag eller bolagsordning
− belopp som enligt bolagsordningen skall avsättas till annat ändamål
Utöver denna regel får vinstutdelningen inte heller vara så stor att det strider mot likvi-
ditet, konsolideringsbehov eller i övrigt står i strid med god affärssed, (försiktighetsre-
geln).

När det talas om utdelning menas ofta utdelning av pengar. Härifrån måste skiljas ut-
delning av andra tillgångar. När överlåtelse av andra tillgångar sker och aktieägarens
prestation understiger värdet på den överlåtna tillgången kan förtäckt utdelning före-
ligga, vilket kan vara otillåtet enligt ovan nämnda försiktighetsregel. Förtäckta utdel-
ningar kan t. ex. vara avtal mellan bolag och aktieägare som i det närmaste ser ut som
giltiga civilrättsliga avtal, t. ex. köpeavtal eller bytesavtal, men som egentligen innebär
att tillgångar överlåts utan ersättning eller till en ersättning understigande tillgångens
marknadsvärde.65 Ett vanligt exempel på förtäckt utdelning är när ett aktiebolag
överlåter tillgångar till aktieägare till underpris66

Mottagaren av en otillåten överföring av tillgångar skall enligt 12:5 1 st. 1 meningen
ABL återbära utdelningen jämte ränta67 till bolaget om det föreligger ond tro hos motta-
garen. Vad det gäller förtäckta utdelningar av tillgångar i annan form än kontanter dis-
kuteras i doktrin huruvida exakt den överlåtna tillgången skall återlämnas eller andra
tillgångar till samma värde.68

6.2.2.3 Vinstutdelning till utomstående
Sedan Högsta Domstolen (HD) kom med avgörandet NJA 1997 s. 418 är det fastlagt att
reglerna i 12:2 och 12:5 inte alltid kan tillämpas analogt vid förtäckt utdelning till icke-
aktieägare d.v.s. till utomstående. Enligt HD kan dessa bestämmelser användas när
mottagaren av utdelningen inte är aktieägare men väl närstående juridisk eller fysisk
person till en aktieägare. Vidare kan bestämmelserna tillämpas analogt om utdelningen
görs till någon som i samband med utdelning upphör att vara aktieägare eller blir aktie-
ägare. Slutligen anför HD att bestämmelserna genom analogisk tillämpning kan bli ak-
tuella och att ”Hänsynen till säkerheten i omsättningen och det praktiska ekonomiska
livet får därför sätta gränser för hur långt analogier skall drivas”.69 Uttalandet torde leda
till viss osäkerhet bland aktieägare och borgenärer.

                                                
65 I svensk rätt saknas det regler angående hur ett avtal om förtäckt utdelning skall särskiljas från
civilrättsligt giltiga avtal. I norsk och tysk rätt anses en förtäckt utdelning föreligga om aktieägarens
prestation understiger värdet av bolagets prestation. Se Andersson I s. 52-53.
66 RÅ 1988 not 819.
67 3-6 §§ räntelagen (1975:635).
68 Enligt gällande uppfattning torde aktieägaren återlämna vad han mottagit, se Andersson I s. 72.
69 NJA 1997  418, s. 448. Enligt Andersson I, s. 63, torde närståendekretsen i 12:7 vara analogt tillämplig.
Vidare bör det även vara avgörande om mottagaren kan påverka överföringen genom stort inflytande.
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Vid överlåtelse till ett pris som överstiger de överlåtna tillgångarnas marknadsvärde
riskerar det överlåtande företaget, som i denna situation är utomstående, att bli beskattat
för förtäckt utdelning.70

6.2.2.4 Krav på beslutsbehörighet och minoritetsskydd
Ytterligare en förutsättning för att utdelning genom att överlåta tillgångar till aktieägare
skall vara tillåten är att beslutet om utdelning måste vara taget av rätt organ inom bola-
get71 Angående beslutsordningen kan ordinarie bolagsstämma besluta om vinstutdelning
enligt 9 kap 5 § 2 st. 2 p ABL. Denna regel är indispositiv varför bolagsordningen inte
kan ange en annan beslutsordning.72

ABL förutsätter att syftet med att driva aktiebolag är att generera vinst och att sedan
tillföra aktieägarna denna vinst. Enligt 12 kap 1 § 2 st. kan dock verksamhetens syfte
vara ett annat om detta finns angivet i bolagsordningen. Detta är dock inte särskilt van-
ligt. Majoriteten på en bolagsstämma kan fatta beslut om att tillgångar skall överföras
till aktieägare utan att motsvarande prestation erhålls. När dessa beslut strider mot bola-
gets vinstsyfte, det är inte tillräckligt med att överföringen är oklok ur affärsmässig syn-
vinkel, är de oförenliga med ABL och därmed inte heller tillåtna.73

Minoriteten av aktieägarna kan lida skada på andra sätt än genom ovanstående exempel
på felaktiga beslut. Lagstiftaren har ansett det nödvändigt att införa bestämmelser som
förbjuder bolagsstämman att fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt
aktieägare eller nackdel för annan aktieägare. Denna princip som ofta kallas
”likhetsprincipen” eller ”likabehandlingsprincipen” kommer till uttryck på flera ställen i
ABL, bland annat i 9 kap. 37 § som vanligtvis kallas för generalklausulen.74 Ibland an-
förs en ståndpunkt om att likabehandlingsprincipen måste vika när det gäller ”en åtgärd
som är i bolagets intresse och som framstår som företagsekonomiskt riktig och försvar-
lig”. Enligt Rodhe torde dock ståndpunkten ”Gör du en för bolaget god affär, kan du
glömma likhetsprincipen” vara orimlig. Enligt honom är bolagets intresse även aktie-
ägarnas gemensamma intresse vilket därmed inte kan användas som utgångspunkt vid
konflikter aktieägare emellan.75

Vid vinstutdelning gäller en än strängare variant av likabehandlingsprincipen. I denna
situation måste alla aktieägare villkorslöst behandlas lika utan utrymme för en
”otillbörlighetsbedömning”.76

                                                
70 Wiman s. 97.
71 Andersson II s. 26.
72 Rhode s. 103.
73 Denna huvudregel, som är uppställd som skydd för minoriteten i bolaget, om att beslut inte får strida
mot bolagets intresse finns tyvärr inte uttryckt i lagen. Förbudet är därmed inte uppställt som skydd för
fordringsägarnas intresse vilket leder till att dessa inte har någon möjlighet att ingripa vid överträdelse, se
Rhode s. 240.
74 Rhode s. 241. För fler exempel på likabehandlingsprincipen i ABL se 3:1 och 8:34.
75 Rhode s. 242 ff.
76 Se även 12 § 3 st. 2 ABL som ger aktieägare rätt att påverka vinstutdelning för att förhindra s.k.
utsvältning.
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6.3 Lag mot skatteflykt

6.3.1 Allmänt
Lagen mot skatteflykt (SFL) omfattar taxering av kommunal och statlig inkomstskatt
samt statlig förmögenhetsskatt. I förarbetena till UPL diskuterades huruvida man skulle
införa en ”skatteflyktsbestämmelse” i UPL eller inte. Resultatet av diskussionen blev att
man avstod från att införa en bestämmelse på grund av att den önskade förutsebarheten
kunde komma att minskas. Företagsskatteutredningen uttalade att SFL inte är tillämplig
på transaktioner som ryms inom UPL eftersom förslaget till underprislagen var utformat
i syfte att hindra oönskade skatteförmåner och därmed kunde en transaktion som är gil-
tig enligt UPL inte strida mot SFL:s syfte.77 Riksskatteverket liksom regeringen ansåg
dock att utredningen uttalat sig väl kategoriskt i denna fråga och regeringen tillade att
det inte kan uteslutas att SFL kan bli tillämplig. Rättsläget angående SFL:s tillämpning
på överlåtelser till underpris är med anledning av detta osäkert även om jag anser att en
offensiv tillämpning av SFL är utesluten. Vid ett kringgående av reglerna i Lex ASEA
torde det dock vara klart att SFL är tillämplig. Jag anser att det finns ett värde i att pre-
sentera reglerna i SFL eftersom dessa har stor betydelse för förfaranden enligt Lex
ASEA och troligtvis även för tillämpningen av UPL.

6.3.2 Lagens tillämpning
Enligt SFL föreligger skatteflykt om fyra rekvisit är uppfyllda: 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling ingår i ett förfa-
rande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort den övervä-
gande anledningen till förfarandet

4. om en taxering på grund av förfarandet skulle strida mot syftet med lagstiftningen,
enligt skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är di-
rekt tillämpliga eller har kringgåtts i och med förfarandet.78

Om ovanstående villkor är uppfyllda t. ex. vid en omstrukturering föreligger skatteflykt
vilket innebär att taxering inte skall ske efter transaktionens yttre form. Att skatteflykt
föreligger innebär att beskattning kan ske som om transaktionen inte företagits, t. ex.
som om avdrag inte gjorts, för det andra som om den skattskyldige hade valt ett förfa-
rande närmare till hands, om den skattskyldige har valt ett förfarande som innebär en
”omväg” och slutligen kan beskattningen uppskattas till ett skäligt belopp.

                                                
77 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 146-147.
78 2 § SFL. Det var syftet i sista punkten som Företagsutredningen ansåg att omstruktureringar som ryms
inom UPL inte kunde strida emot.
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 Del 2 Analys
7 Delning av aktiebolag
7.1 Inledning
I referensramen har jag presenterat information beträffande vilken beskattning som kan
bli aktuell vid en omstrukturering för det överlåtande och det förvärvande bolaget
liksom för aktieägare i dessa bolag. Vidare har jag visat hur beskattningen av en
omstrukturering skulle bli om beskattningen skedde enligt den ekonomiska innebörden
och inga undantag fanns. I min analys har jag för avsikt att redogöra för och analysera
vilka skattemässiga konsekvenser olika varianter av omstruktureringar medför idag när
den nya omstruktureringslagstiftningen är tillämplig vid delning av företag. Då doktri-
nen på detta nya område är begränsad använder jag mig av ett mindre antal grundmo-
deller vilka jag kommer att förse med olika transaktioner för att göra problematiken så
verklighetsnära som möjligt. Jag kommer även att presentera de rättsfall och
förhandsbesked som jag funnit.

7.2 Överlåtelse av tillgångar inom oäkta koncern

7.2.1 Grundförutsättningar
Den fysiska personen F har valt att driva verksamhet, kanot-
och kajakuthyrning i två aktiebolag, Kajaken AB och Kano-
ten AB. Nu vill F, som jobbar i båda verksamheterna, samla
all verksamhet som hör till kanotuthyrning i Kanoten. Kaja-
ken skall därför överlåta sina uthyrningskanoter, hälften av
Kajakens verksamhet vilket utgör en verksamhetsgren, till
Kanoten. Uthyrningskanoternas marknadsvärde är 100 000
kr och skattemässigt restvärde är 50 000 kr. Kanoten AB har

vidare alltid genererat vinst. Enligt den ekonomiska innebörden av denna transaktion
skulle det överlåtande företaget drabbas av uttagsbeskattning enligt 22 § anv. p 1a KL
till ett belopp motsvarande skillnaden mellan de överlåtna tillgångarnas marknadsvärde
och skattemässiga värde. Om erlagt vederlag motsvarar tillgångarnas skattemässiga
värde skulle det överlåtande företaget bli intäktsbeskattat för 100 000 kr d.v.s. 50 000 kr
vederlag + 50 000 kr uttagsbeskattning. Enligt den ekonomiska innebörden skulle 100
000 kr även utgöra det förvärvande företagets anskaffningsvärde och tillika avskriv-
ningsunderlag. Vidare torde F bli utdelningsbeskattad samtidigt som hans anskaffnings-
värde på aktierna i Kanoten AB bör ökas med ett belopp motsvarande den överlåtna
egendomens övervärde.

Idag regleras överlåtelser av tillgångar till underpris mellan aktiebolag av lagen om un-
derprisöverlåtelser. För att UPL skall vara tillämplig krävs det dock att vissa förutsätt-
ningar måste var uppfyllda, se sid.23. I vårt fall är både Kajaken och Kanoten aktiebo-
lag varför kriteriet om att överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk person, ett
företag eller ett handelsbolag är uppfyllt, se 5 och 18 §§ UPL. Vidare måste Kanoten
enligt 19 § UPL vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet omedelbart efter
förvärvet, vilket det inte borde råda några tvivel om. Ett annat viktigt kriterium som i
värsta fall kan hindra tillämpningen av UPL finns i 27 § och avser kvalificerade andelar

F

Kajaken
AB

Kanoten
AB
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i företaget. Om överlåtelsen sker från ett aktiebolag där kvalificerade aktier finns till ett
annat aktiebolag, måste minst samma andel i det förvärvande bolaget vara kvalificerade
för att uttagsbeskattning skall underlåtas. I vårt fall jobbar F aktivt i båda aktiebolagen
varför aktierna i båda bolagen kan antas vara kvalificerade enligt 3 § 12a mom. SIL.
Förutsättningarna för att undantag från uttagsbeskattning enligt UPL skall föreligga är
härmed uppfyllda i detta exempel.

Tack vare att UPL är tillämplig på denna variant av delning genom överlåtelse av till-
gångar till underpris kommer Kajaken AB för det första inte att uttagsbeskattas i enlig-
het med 1 §. Detta bolag kommer istället att ta upp de överlåtna tillgångarnas skatte-
mässiga värde som intäkt vilket leder till att transaktionen inte påverkar företagets
skattemässiga resultat. (50 000 kr intäkt – 50 000 kr i avdrag för skattemässigt värde = 0
kr). För det andra påverkar den uteblivna uttagsbeskattningen anskaffningsvärdet och
avskrivningsunderlaget för det förvärvande bolaget Kanoten AB. Dessa värden kommer
att utgöras av den överlåtna tillgångens skattemässiga värde, d.v.s. 50 000 kr. För det
tredje kommer inte F att utdelningsbeskattas. Detta följer av 14 § UPL där det stadgas
att överlåtelsen, i de fall den ryms inom UPL, inte skall föranleda att någon behöver ta
upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen för den överlåtna tillgången
som intäkt om överlåtaren är ett företag.

7.2.2 Underskott och överlåtelse av enstaka tillgångar

7.2.2.1 Allmänt
Vid en förändring av modellen på så sätt att Kanoten har ett underskott från beskatt-
ningsåret före det beskattningsår då överlåtelsen sker hindras tillämningen av UPL en-
ligt 22 §. Här finns det dock en möjlighet för Kanoten att avstå från sin möjlighet att
utnyttja underskottet enligt 25 §, för att UPL ändå skall bli tillämplig. Vidare torde till-
lämpningen av UPL hindras om Kajaken AB istället för att överlåta en verksamhetsgren
endast överlät en enstaka kanot till Kanoten AB. 20 § stadgar att överlåtaren skall över-
låta en verksamhet eller en verksamhetsgren för att undantag från uttagsbeskattning ska
föreligga om inte avdragsrätt för koncernbidrag föreligger. I motiven till lagen om un-
derprisöverlåtelser diskuterades huruvida överlåtelse till underpris av enstaka tillgång
skulle beskattas annorlunda än överlåtelse av verksamhetsgren eller hel verksamhet.
1992 års företagsskatteutredning anser i SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskatt-
ning) att det egentligen inte finns någon anledning att beskatta överlåtelse av enstaka
tillgång annorlunda än överlåtelse av verksamhetsgren eller verksamhet. Trots denna
åsikt anser utredningen att enstaka tillgångar inte bör kunna överlåtas till underpris
utanför en koncern utan att uttagsbeskattning sker av hänsyn till reglerna om koncernbi-
drag. Enligt utredningen finns det risk för att koncernbidragsreglerna skulle urholkas
om företag i alla situationer skulle kunna överlåta enstaka tillgångar till varandra utan
att uttagsbeskattas.79  Frågan är om inte reglerna för koncernbidrag borde ses över
snarare än att ”bestraffa” företag inom oäkta koncerner genom att inte låta dessa
överlåta enstaka tillgångar på grund av koncernbidragsreglerna.

Trots konstaterandet i ovanstående stycke om att överlåtelse av enstaka tillgång enligt
gällande regler endast skall vara tillåtet när rätt till avdrag för koncernbidrag föreligger,
är gränsdragningen mellan en enskild tillgång och en verksamhetsgren i praktiken inte

                                                
79 SOU 1998:1(Omstruktureringar och beskattning) s. 162 ff.
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alltid självklar. Enligt Företagsskatteutredningen innebär begreppet verksamhetsgren en
”…sådan del av en verksamhet som lämpar sig för att avskiljas till en självständig verk-
samhet. Med denna definition kan t.ex. verksamhet som är knuten till ett fartyg utgöra
en verksamhetsgren.”.80 Den första meningen av denna definition finns även i 12 § UPL
och i 8 § st. 2 lagen om fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser. Om AB Kaja-
ken endast har en kanot och vill överlåta den till AB Kanoten kan det tyckas klart att
detta inte är en verksamhetsgren. Med vid närmare eftertanke skulle denna enda kanot
kanske kunna klassificeras som en verksamhetsgren om uthyrningen av kajaker t. ex.
endast sker till specifika företagskunder medan kanoter hyrs ut till allmänheten, d.v.s.
om aktiebolaget särskiljer verksamheterna. Bedömningen av om överlåtelsen bör be-
handlas som enstaka tillgång eller en verksamhetsgren som består av en enstaka till-
gång, torde leda till tolkningssvårigheter hos Skattemyndigheterna.

7.2.2.2 Praxis
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från den 21 mars 2000 fått tillfälle att av-
göra huruvida vissa tillgångar i en överlåtelse var att anse som självständiga verksam-
hetsgrenar eller enskilda tillgångar. Överlåtelsen skedde mellan två aktiebolag som inte
ingick i samma koncern varför överlåtelsen enligt 20 § UPL måste avse en verksamhet
eller en verksamhetsgren för att inte uttagsbeskattning skulle utlösas. I fallet ägde AB X
samtliga aktier i LTD och 50 % av aktierna i S A/S. AB X ville nu överlåta sina aktier i
dessa bolag till AB Y, ett bolag som ägdes indirekt av AB X. Överlåtelsen skulle ske till
ett pris motsvarande anskaffningsvärdet. Skatterättsnämnden ansåg att innehavet av
aktierna utgjorde var sin verksamhetsgren i enlighet med UPL:s bestämmelser. Enligt
12 § UPL avses med begreppet verksamhetsgren en rörelse som lämpar sig för att av-
skiljas till en självständig sådan. Med rörelse avses annan verksamhet än innehav av
kontanta medel eller värdepapper. Värdepapper eller innehav av kontanta medel kan
dock utgöra en rörelse enligt mening tre i 12 § UPL om medlen innehas som ett led i
rörelsen, vilket var anledningen till nämndens beslut.

I ett annat förhandsbesked från den 24 februari 2000 prövades också frågan om överlå-
telse av vissa tillgångar innebar överlåtelse av verksamhetsgren eller inte. Förutsätt-
ningarna i detta fall var dock lite speciella. Den fysiska personen A ägde ett aktiebolag,
Bolaget, i vilket tillverkning och försäljning bedrevs. Syftet med omstruktureringen var
att avskilja tillverkningen genom att bilda ett nytt bolag, Nya AB. De
anläggningstillgångar i form av fastigheter samt maskiner och inventarier som behövdes
i tillverkningen skulle dock även efter omstruktureringen ägas av Bolaget. Bolaget
skulle istället hyra ut utrustningen till Nya AB mot marknadsmässig ersättning. Övriga
tillgångar tillhörande tillverkningsverksamheten skulle överlåtas. En av frågorna som
uppstod i detta fall gällde huruvida en tillverkning som grundas på möjligheterna att
utnyttja Bolagets produktionsapparat kan anses vara lämpad att avskiljas som
självständig rörelse. Detta är av betydelse eftersom överlåtelsen skulle ske i en oäkta
koncern om den skedde direkt från Bolaget till Nya AB, vilket innebär att överlåtelsen
måste avse en verksamhet eller en verksamhetsgren för att uttagsbeskattning skall
underlåtas. Nämnden avvisade frågan då den ansåg att den inte hade fått tillräcklig
information för att kunna ta ställning till frågan. För det första hade inte
förutsättningarna för hur tillverkningen åt Bolaget skulle gå till i Nya AB tillräckligt

                                                
80 SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) s. 163.
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presenterats. För det andra hade inte Bolaget angivit huruvida det var möjligt att bedriva
denna typ av verksamhet på detta sätt även i ett annat ägarförhållande.

Ovanstående förhandsbesked visar att osäkerheten kring detta med verksamhet och
verksamhetsgren är stor. Ur nämndens motivering till varför de inte behandlar frågan
kan det utläsas att företag, som vill få svar på en liknande fråga, bör presentera utförlig
information. Anledningen till att nämnden vill ha in mer information innan den tar ställ-
ning torde vara den höga svårighetsgraden hos denna frågeställning. Jag gissar att vi
kommer att få se många förhandsbesked angående detta den närmaste tiden och hoppas
att det kommer ett avgörande från Regeringsrätten inom kort.

7.2.3 Vissa övriga frågor av intresse vid omstruktureringar
Vid en omstrukturering uppstår många viktiga frågor. Exempel på sådana är huruvida
avskrivningsplan och ersättnings- och periodiseringsfond kan överlåtas i samband med
överlåtelse av andra tillgångar. Vidare är det av vikt att veta hur goodwillvärden hante-
ras vid en omstrukturering.

Från lagstiftarens sida finns ett önskemål om kontinuitet i beskattningen. I situationer
där uppskov med beskattning tillåts beror lagstiftarens inställning ofta på att kontinuitet
i beskattningen föreligger vilket innebär att den latenta skatteskulden överförs på ett
annat skattesubjekt.81 När tillgångar överförs från ett aktiebolag till ett annat sker ett
kontinuitetsbrott, d.v.s. även om båda aktiebolagen till exempel ägs av samma fysiska
person har varje aktiebolag en fristående rörelse. Detta innebär att avskrivningsplaner
och liknande inte kan tas över.82 Det förvärvande bolaget kan härmed inte tillämpa en
avskrivning enligt restvärdemetoden.

Angående ersättnings- och periodiseringsfonder gäller enligt 9 § 1 st. p 2 lagen om er-
sättningsfonder och 5 § i lagen om periodiseringsfonder att fonden skall återföras till be-
skattning om hela eller den huvudsakliga delen av den förvärvskälla där avsättningen
har gjorts under beskattningsåret har överlåtits eller upphört. Återföring skall ske i den
förvärvskälla där avsättningen gjorts. Situationen där en verksamhetsgren överlåts finns
inte angiven i lagen bland de fall då omedelbar återföring av ersättningsfonden skall
ske, varför det inte är säkert att detta borde behöva ske. Kan Kajaken AB överlåta
fonden genom att betala ett belopp motsvarande fondens värde till Kanoten AB varefter
detta bolag gör en avsättning till ett belopp motsvarande fondens värde?

Vad det gäller goodwillvärde torde uttagsbeskattning ej utfalla om kriterierna i UPL är
uppfyllda vid en överlåtelse av goodwill till det skattemässiga restvärdet. Vid egen upp-
arbetad goodwill blir problemet ett annat. Enligt 22 § anv. p 1 KL skall
uttagsbeskattning utfalla om en tillgång tagits ur en förvärvskälla. Kan en tillgång i
form av goodwill som inte syns på bolagets balansräkning uttagsbeskattas?

                                                
81 Persson Österman s. 95.
82 I RÅ 1993 not 717 kom Regeringsrätten fram till att det mottagande företaget inte kunde överta
avskrivningsplanen och anförde att den omständigheten att uttagsbeskattning undanlåtes inte leder till att
värdeminskningsavdrag för den mottagande parten skall fördelas över en annan period än om mottagaren
varit extern.
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Ovanstående frågeställningar angående ersättnings- och periodiseringsfond samt good-
will torde vara av stort intresse för företag som genomför omstruktureringar. På grund
av den fastställda tidsramen för arbetet med denna uppsats kommer dessa frågor dock
inte att besvaras i denna framställning.

7.2.4 Konsekvenser vid uttagsbeskattning

7.2.4.1 Utdelningsbeskattning av aktieägare
Ovan har jag visat vilka konsekvenser en delning mellan två aktiebolag vilka är ägda av
en fysisk person kan medföra. För att erhålla undantag från uttagsbeskattning måste
vissa villkor i UPL vara uppfyllda. Om delningen inte uppfyller dessa villkor och un-
dantag inte erhålles utlöses uttagsbeskattning enligt 22 § anv. p 1a KL. Vid en tillämp-
ning av detta på vår situation med AB Kajaken och AB Kanoten skulle omstrukture-
ringen kunna medföra följande konsekvenser: AB Kajaken överlåter kanoterna till deras
skattemässiga värde. Först och främst redovisas det skattemässiga värdet som intäkt hos
Kajaken. Vidare blir Kajaken uttagsbeskattad för skillnaden mellan tillgångarnas mark-
nadsvärde och det skattemässiga värdet, varför den sammanlagda skattepliktiga intäkten
blir tillgångarnas marknadsvärde. Vidare kan den fysiska personen F komma att bli ut-
delningsbeskattad om delningen utlöser uttagsbeskattning för det överlåtande företaget.

Före underprislagens tillkomst behandlade Regeringsrätten i RÅ1992 ref. 56, även kal-
lat Sipanomålet, frågan om utdelningsbeskattning skall ske vid underprisöverlåtelse
mellan aktiebolag med gemensamma ägare eller inte. I fallet anförde majoriteten av
Regeringsrätten att det för en tillämpning av 3 § 1 mom. st.1 SIL ”… fordras normalt att
aktieägaren personligen ur den dubbelbeskattade sektorn får ut viss egendom i form av
pengar eller annan tillgång, t.ex. aktier… Även i andra fall, främst när egendom på an-
nat sätt först ut ur den dubbelbeskattade sektorn, kan beskattning för utdelning ibland
komma ifråga. Så kan vara fallet om det finns fog för bedömningen att en transaktions
verkliga innebörd varit att en aktieägare förfogat över ett belopp genom att styra över
det från ett aktiebolag till ett annat rättssubjekt…” I målet där egendom fördes från ett
aktiebolag till ett annat, anförde regeringen att egendom inte tillfallit ägarna och att
ägarna inte heller på annat sätt har fört ut egendom ur den dubbelbeskattade sektorn.
Det fanns därför ingen anledning till utdelningsbeskattning av ägarna.83

Enligt propositionen om Omstruktureringar och beskattning finns det ingenting som
tyder på att utdelningsbeskattning i Sipanomålet uteblev tack vare att uttagsbeskattning
inte utlöstes. Företagsskatteutredningen anser att ”Man torde … få utgå från att bedöm-
ningen i denna fråga skulle ha blivit densamma även om uttagsbeskattning hade skett.”.
Utredningen anför vidare att domen i målet, som före UPL var gällande rätt, strider mot
utredningens syn på hur rättsläget borde vara. Utredningen menar att ägarna erhållit
utdelning från det överlåtande aktiebolaget i form av en ideell andel av den överlåtna
egendomen och att ägarna sedan har skjutit till samma andel till det förvärvande aktie-
bolaget. Ägarna bör därför utdelningsbeskattas och få öka sitt anskaffningsvärde på
aktierna i det förvärvande bolaget med den tillskjutna andelens värde84. Med anledning
av detta torde den fysiske aktieägaren i vårt fall, där den fysiska personen F äger aktier i

                                                
83 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 168-169.
84 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 169-170.
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Kajaken AB och Kanoten AB, här bli utdelningsbeskattad om uttagsbeskattning sker i
enlighet med utredningens uppfattning.

7.2.4.2 Anskaffningsvärde hos det förvärvande bolaget
En annan fråga av vikt är vilket anskaffningsvärde det förvärvande bolaget kan tillgodo-
räkna sig vid en överlåtelse till underpris där överlåtaren blir uttagsbeskattad. (Om för-
utsättningarna för undantag är uppfyllda anses anskaffningsvärdet vara det skattemäs-
siga värdet i enlighet med 1, 14 och 15 §§ UPL varför frågan i mitt tycke inte är lika
intressant.) I en situation där förutsättningarna för undantag inte är uppfyllda har det
förvärvande bolaget erlagt ett vederlag motsvarande tillgångarnas skattemässiga värde
medan det överlåtande bolaget blir intäktsbeskattat för de överlåtna tillgångarnas mark-
nadsvärde. Rättsläget är osäkert angående vilket anskaffningsvärde, erlagt vederlag eller
marknadsvärdet, det förvärvande bolaget skall få tillgodogöra sig.

Enligt Företagsskatteutredningen förutsätter en ”materiellt riktig beskattning” att det
förvärvande bolaget får tillgodoräkna sig marknadsvärdet. Enligt lagstiftningen utgörs
dock anskaffningsvärdet för inventarier av ”den verkliga utgiften för deras anskaffande”
se 23 § anv. 13 st. 2 KL. I enlighet med lagstiftningen utgörs följaktligen anskaffnings-
värdet av de faktiska kostnaderna som är att hänföra till köpet, t. ex. köpeskilling plus
andra omkostnader. De kostnader som det förvärvande bolaget har haft i samband med
övertagandet av tillgångarna, vid en överlåtelse till underpris där uttagsbeskattning utlö-
ses, torde vara ett vederlag motsvarande tillgångarnas skattemässiga värde. Anskaff-
ningsvärdet borde således utgöras av detta värde.

För att det förvärvande bolaget skall få tillgodogöra sig ett annat belopp än det som
verkligen har erlagts måste det finnas ett skäl till detta.85 Om det inte finns någon juri-
disk grund till varför marknadsvärdet skulle utgöra anskaffningsvärde skulle eventuellt
ett skälighetsresonemang kunna användas för att uppnå samma resultat. Enligt motiven
till UPL är det dock oklart om det finns utrymme för skälighetsbedömningar i gällande
rätt.86 Utredningen motiverar sin ståndpunkt med att det förvärvande aktiebolaget har
förvärvat egendomen genom två fång där det första är ett köp och det andra ett aktie-
ägartillskott. Den första delen av anskaffningsvärdet kommer således från förvärvet och
den andra från aktieägartillskottet varför anskaffningsvärdet blir tillgångens marknads-
värde. Även Lagrådet anser att skattemässig kontinuitet normalt bör råda mellan över-
låtaren och förvärvaren varför förvärvaren borde få tillgodogöra sig ett marknadsvärde
som motsvarar det belopp som överlåtaren blivit beskattad för. Vidare anför dock lagrå-
det att det vore klokt att avvakta med att lagstifta om detta till dess att rättsläget är kla-
rare. 87

I Sipanomålet ansåg majoriteten av regeringsrätten att ägarna inte skulle utdelningsbe-
skattas. Om ägarna inte skall utdelningsbeskattas innebär detta att det bolag som förvär-
var egendom till underpris inte kan ha fått något tillskott från aktieägarna. Anskaff-
ningsvärdet på de förvärvade tillgångarna torde härmed endast kunna utgöras av det
vederlag som bolaget erlagt, d.v.s. tillgångens skattemässiga värde. Med andra ord
stämmer detta inte överens med utredningens åsikt om att det förvärvande bolaget skall
få tillgodogöra sig ett högre anskaffningsvärde än det vederlag man faktiskt erlagt.
                                                
85 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 170.
86 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 170.
87 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 167-168.
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Gällande rätt och företagsbeskattnings åsikt går alltså isär. I motiven till den nya lag-
stiftningen på omstruktureringsområdet anger dock Företagsskatteutredningen att det
finns skäl att tro att Regeringsrätten kommer att sträva efter ekonomiskt korrekta lös-
ningar i varje fall och därmed inte känna sig bunden av detaljerna i Sipanomålet. På
grund av att rättsläget på detta området är ovisst föreslår Företagsskatteutredningen lik-
som Lagrådet att lagreglering angående det förvärvande företagets anskaffningsvärde
inte ska ske än.88

7.2.5 Kommentar
Vid överlåtelse till underpris inom oäkta koncern uppstår problemet med att fastställa
huruvida det är en verksamhet eller verksamhetsgren istället för en enstaka tillgång som
överlåts. Rättsläget är osäkert varför aktiebolag och dess ägare som inte tillhör en kon-
cern enligt min mening bör beakta risken för att överlåtelsen blir betraktad som om den
avser en enstaka tillgång av rättstillämpningen vilket skulle leda till uttagsbeskattning.

Vidare råder det stor osäkerhet angående vilket värde som skall utgöra försäljningsvärde
och anskaffningsvärde när uttagsbeskattning utfaller. Detta torde dock vara en så pass
viktig fråga för om företag skall våga företa omstruktureringar överhuvudtaget att när-
ingslivet enligt min mening antagligen inte kommer att tolerera denna osäkerhet alltför
länge. Ett klargörande torde därför ligga förhållandevis nära i tiden.

7.3 Överlåtelse inom koncern

7.3.1 Grundförutsättningar

Denna modell är snarlik den förra modellen. Den enda för-
ändringen är att ägaren till de båda företagen som genomför
överlåtelsen även det är ett aktiebolag, d.v.s. ett moderbolag
i en koncern. Verksamheten inom denna koncern är den-
samma som i ovanstående fall, d v s kanot- och kajakuthyr-
ning. UPL reglerar även denna typ av överlåtelser till under-
pris mellan företag. Förutsättningarna för att UPL skall vara
tillämplig är uppfyllda i enlighet med ovanstående exempel.
Det enda rekvisit som förändras på  grund av att vi här har

att göra med en koncern är rekvisitet om vad som måste överlåtas för att undantag från
uttagsbeskattning skall erhållas. I det förra fallet där ägaren till de överlåtande och
mottagande aktiebolagen var en fysisk person skulle en verksamhetsgren eller en hel
verksamhet överlåtas för att undantag skulle kunna fås. Inom en koncern är så inte
längre fallet. Inom en koncern går det enligt lagstiftaren bra att överlåta en enstaka till-
gång till underpris utan att uttagsbeskattning utlöses. För att detta skall vara tillåtet
måste dock överlåtaren med avdragsrätt kunna lämna koncernbidrag, se 20 § UPL.

                                                
88 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 167.

MB

Kajaken
AB

Kanoten
AB



40

7.3.2 Skattefusk vid kringgående av reglerna om enstaka tillgång?
Anledningen till att jag har valt att kort analysera och kommentera ett rättsfall som
handlar om skatteflykt är att detta förhandsbesked handlar om gränsdragningen mellan
enstaka tillgång och verksamhetsgren. Jag anser att detta förhandsbesked är ett bra
komplement till det jag i övrigt har skrivit om enstaka tillgång och verksamhetsgren. I
förhandsbeskedet från den 24 februari 2000, som jag beskrivit tidigare på sidan 35,
uppkom frågan huruvida det överlåtande företaget kunde komma runt reglerna om
överlåtelse av verksamhetsgren utan att skatteflykt förelåg. Frågan var om de tillgångar
som skulle överlåtas verkligen utgjorde en verksamhetsgren. Bolaget, som också var det
som skickat in ansökningen, anförde att överlåtelsen antingen skulle gå direkt till Nya
AB (ett bolag som inte tillhörde samma koncern som Bolaget), om tillgångarna var att
anse som en verksamhetsgren så att uppskov från uttagsbeskattning kunde erhållas. Om
Skatterättsnämnden inte skulle anse att tillgångarna utgjorde en verksamhetsgren förkla-
rade Bolaget att de då tänkte förfara på ett annat sätt. Plan-B gick ut på att överlåta till-
gångarna tillhöriga verksamhetens tillverkning till Bolagets dotterbolag. Vidare skulle
sedan aktier i dotterbolaget överlåtas till Nya AB. Skatterättsnämnden prövade om detta
förfarande kunde anses strida mot skatteflyktslagen.

För att skatteflykt skall föreligga måste den skattskyldige indirekt eller direkt företa en
rättshandling som ingår i ett förfarande där resultatet medför en väsentlig skatteförmån
för den skattskyldige. Skatteförmånen skall även ha utgjort det övervägande skälet till
förfarandet. Slutligen finns det en vag bestämmelse om att rättshandlingen även måste
innebära att denna strider mot lagstiftningens syfte, ”som det framgår av
skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt
tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.”.89

Nämnden ansåg i ovanstående fall att det planerade förfarandet innebar att det sökande
bolaget skulle genomföra två transaktioner. Den första transaktionen utgjordes av en
underprisöverlåtelse av tillgångar och den andra av en överlåtelse av aktier. Enligt
nämnden förelåg inte ett kringgående som strider mot lagen om skatteflykt då varje för-
farande för sig inte utgjorde hinder för att underlåta uttagsbeskattning. Riksskatteverket
som har kommenterat Skatterättsnämndens åsikt i detta fall ansåg att skatteflyktslagen
inte är tillämplig då förfarandet inte innebar ett kringgående av koncernbidragsreglerna.

7.3.3 Kommentar
Skatterättsnämnden var olyckligtvis nog inte så utförlig i sin motivering i ovanstående
rättsfall. Enligt min mening skulle det ha varit på sin plats med en utförlig analys angå-
ende huruvida detta förfarande är tillåtet eller inte. Med anledning av Företagsutred-
ningens uttalande att SFL inte är tillämplig på förfaranden som ryms inom UPL och
Regeringens motsatta åsikt, att en tillämpning av SFL inte kan uteslutas, skulle ett klar-
görande i denna fråga vara av stor vikt för näringslivets aktörer.90 Även om jag på grund
av tidsbrist inte har hunnit sätta mig in i frågan ordentligt är jag benägen att hålla med
regeringen om att uttalandet från Företagsskatteutredningens sida förefaller väl katego-
riskt. Frågan är om det finns något motstridigt i att SFL tillämpas på UPL trots att reg-
lerna i UPL är skapade i syfte att förhindra att oönskade skatteförmåner skall kunna
erhållas. Det förefaller inte helt klart att så inte är fallet och jag anser därför att Reger-

                                                
89 2 § Lag (1995:575) mot skatteflykt.
90 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 147.
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ingsrätten så snart som möjligt bör avgöra denna svåra fråga. Jag gissar att Regerings-
rätten kommer att fastslå att SFL kan tillämpas på UPL för att förhindra att alltför stor
uppfinningsrikedom belönas. Huruvida detta är rätt och riktigt eller inte avstår jag från
att ta ställning till. Om SFL vore tillämplig torde det inte vara helt uteslutet att samtliga
förutsättningar är uppfyllda i det tänkta scenariot. I vårt fall fanns det troligtvis redan ett
dotterbolag vilket enligt min mening talar för att skatteflykt inte föreligger. Det borde
inte kunna vara skatteflykt att utnyttja de möjligheter till överlåtelse av enstaka tillgång
som finns för koncerner om det överlåtande bolaget tillhör en koncern. Däremot är jag
inte lika övertygad om att svaret blir detsamma om ett dotterbolag bildas enbart i syfte
att kunna genomföra transaktionen. I och för sig anser jag att det verkligen kan
ifrågasättas om det finns någon mening med att enstaka tillgångar inte kan överlåtas till
underpris utan att uttagsbeskattning utlöses inom oäkta koncern. Finns det någon vits
med att upprätthålla denna bestämmelse om det enda som behövs göras för att komma
runt den är att skapa ett dotterbolag? Kanske är det så att Skatterättsnämnden inte heller
ser poängen med att göra skillnad på överlåtelse inom och utom koncern eftersom de
inte ansåg att förfarandet ledde till skatteflykt. Enligt propositionen skall den nya lagen
om underprisöverlåtelser dock följas upp vilket innebär att vissa ändringar kan komma
att göras.91 Om reglerna ändras så att även bolag som inte tillhör samma koncern kan
överlåta enstaka tillgångar bortfaller problemet med SFL:s eventuella tillämpning i detta
fall.

Även inom en koncern uppstår naturligtvis problem med t. ex. vilket anskaffningsvärde
en anskaffad tillgång skall ha liksom gränsdragningsproblematiken angående verksam-
hetsgren och enstaka tillgång o.s.v. För mer information angående dessa frågeställningar
se sid. 34-35 och 38.

7.4 Ägarbyte

7.4.1 Grundförutsättningar

Även den här modellen har mycket gemensamt med den för-
sta där jag redogjorde för situationer med en fysisk ägare till
två aktiebolag. I denna modell finns det två fysiska personer,
Alfa och Beta, som tillsammans äger verksamheter i Kajaken
AB. Kajakens verksamhet innehåller både kajaker och ka-
noter varför Alfa och Beta vill starta ett nytt bolag, Kanoten
AB. Till det nya bolaget skall Kajaken AB överlåta kanoter
mot ett vederlag som motsvarar kanoternas skattemässiga

värde. Detta scenario är väldigt likt modellen på sidan 32 där överlåtelsen till underpris
sker mellan två bolag med gemensamma ägare. Skillnaden är att i den här situationen
vill Alfa och Beta av någon anledning, t. ex. för att renodla verksamheterna eller på
grund av osämja aktieägarna emellan, vara ansvariga för var sitt bolag. Efter omstruktu-
reringen skall Alfa vara ensam ägare till Kajaken och Beta till Kanoten. Detta innebär
att ett ägarbyte sker. Som betalning för aktierna i Kanoten AB skall Beta överlåta sina
aktier i Kajaken till Alfa till underpris.

                                                
91 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s.125.
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Om förutsättningarna i UPL är uppfyllda kommer delningen genom överlåtelse av till-
gångar till underpris inte föranleda uttagsbeskattning i detta fall. Kajaken redovisar där-
för en intäkt av de överlåtna tillgångarnas skattemässiga värde vilket även utgör Kano-
ten AB:s anskaffningsvärde. Inte heller utdelningsbeskattning av aktieägarna kommer
att ske tack vare 14 § UPL. Enligt förutsättningarna skall Beta överlåta sina aktier i Ka-
jaken AB till Alfa. Avyttringen sker till aktiernas skattemässiga anskaffningsvärde vil-
ket understiger aktiernas marknadsvärde. Om överlåtelsen skett mellan företag eller
mellan en fysisk person och ett företag eller mellan två fysiska personer som är när-
ingsidkare hade UPL kunnat bli tillämplig. Nu sker överlåtelsen mellan två fysiska per-
soner som valt att bedriva verksamhet i aktiebolag varför de själva inte anses vara när-
ingsidkare och därmed regleras inte denna situation av UPL. En viktig fråga som upp-
märksammats är till vilket värde aktierna skall anses ha överlåtits med tanke på hur
detta i ett senare skede påverkar en realisationsbeskattning.

7.4.2 Anskaffningsvärde och försäljningsvärde

7.4.2.1 Inledning
I vanliga fall torde överlåtelser till underpris mellan fysiska personer som inte är när-
ingsidkare, ofta vara förknippade med en gåvoavsikt. En sådan behöver dock inte alltid
föreligga. Regeringsrätten har avgjort frågan om hur beskattningen skall ske vid en
överlåtelse av aktier till skattemässigt värde som ett led i en omstrukturering i rättsfallet
RÅ 1998 ref.19. Därefter har Skatterättsnämnden prövat frågan i tre färska förhandsbe-
sked, det första från den 17 maj 1999, det andra från den 23 juni 1999 och det tredje
från den 3 november 1999.

7.4.2.2 Regeringsrätten
I avgörandet RÅ 1998 ref. 19 tog rätten ställning till den svåra frågan angående vilket
värde aktier skall anses överlåtna till, d v s vilket försäljningsvärde, om vederlaget ut-
görs av det skattemässiga värdet och överlåtelsen sker som ett led i en omstrukturering.
I rättsfallet ägde A 91,5 % och B 8,5 % av aktierna i fåmansföretaget Y. Y var ägare till
samtliga aktier i Z. Avsikten med omstruktureringen var att A skulle äga Y och att B
skulle äga X istället för dagens gemensamma och att vardera bolag efter omstrukture-
ringen skulle inneha en så stor del av näringsverksamhetens tillgångar som motsvarades
av dagens ägarandelar.

Delningen skulle i stora drag gå till på följande sätt;

1. B bildar aktiebolaget X
2. B överlåter sina aktier i Y till X till ett värde motsvarande anskaffningsvärdet
3. Riktad utdelning från Y av aktier i Z sker till X. A avstår från utdelning
4. Y verkställer indragning utan betalning av X:s aktier i Y

Med anledning av denna planerade omstrukturering uppstod frågan om de inblandade
personerna skulle komma att beskattas med utgångspunkt i ett annat vederlag än det
med X avtalade försäljningspriset. Kunde den riktade utdelningen anses utgöra vederlag
för de inlösta aktierna? Om svaret på den frågan var ja skulle X drabbas av realisations-
vinstbeskattning. Regeringsrätten kom fram till att beskattning av en s.k. förtäckt reali-
sationsvinst inte sker i svensk beskattning. Rätten anförde vidare att beskattning rent
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allmänt skall ske efter rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning de
åsatts. Regeringsrätten hänvisade till RÅ 1990 ref. 115 där det uttalades att skattemäs-
siga konsekvenser skall ”…bedömas utifrån en helhetssyn mot bakgrund av att de olika
transaktionerna som rymdes inom avtalet var nära knutna till varandra och avhängiga
varandra.”. Transaktionerna i vårt fall förefaller enligt rätten rimliga endast om de be-
traktas gemensamt. Regeringsrätten anser därför att X genom inlösenförfarandet skall
anses avyttra aktier i Y mot vederlag av tidigare erhållen utdelning i form av aktier i Z.
Ett regeringsråd hade skiljaktig mening och ansåg att den bedömning som Skatterätts-
nämnden gjort, d.v.s. att försäljningsintäkten var lika med det avtalade vederlaget, var
riktig.

7.4.2.3 Skatterättsnämnden
I det första av fallen som Skatterättsnämnden prövade, 17 maj 1999, ägde A och B
hälften var av aktierna i X AB. Verksamheten bedrevs i två lokaler och skulle delas upp
i två delar, varför ett nytt bolag till vilket tillgångar överlåts till underpris skulle bildas.
Endast B skulle vara ägare till aktierna i det nya bolaget. Som betalning för de aktier B
skulle få i det nybildade bolaget var tanken att B skulle överlåta sina aktier i X AB till A
till underpris. Angående denna situation ansåg nämnden, som inte är alltför utförlig i sin
motivering, till att börja med att det inte fanns några benefika inslag i överlåtelsen var-
för gåvobeskattning inte skulle realiseras. Detta skulle kunna bli aktuellt i ett fall med
andra omständigheter. Nämnden menade även att det underpris till vilket aktierna hade
överlåtits, skulle kunna motsvaras av övervärdet på de tillgångar som överlåtits till
underpris till det nya aktiebolaget. Dessa övervärden har dock inte blivit beskattade
eftersom undantag från uttags- och utdelningsbeskattning föreligger enligt UPL. Då
övervärdena inte har blivit beskattade bör de inte heller kunna beaktas som
bytesvederlag i aktieöverlåtelsen. Följaktligen ansåg nämnden att försäljningsvärdet för
aktierna skulle vara det avtalade värdet, d.v.s. det skattemässiga anskaffningsvärde.
Detta innebär att överlåtaren av aktierna inte kommer att bli beskattad för
realisationsvinst eftersom anskaffningsvärdet och försäljningsintäkten är lika stora.

I det andra fallet, 23 juni 1999, ägdes aktierna i Bolaget av två grupper. Den första
gruppen var bosatt i land A och den andra i land B. Avsikten med omstruktureringen
var att verksamheterna skulle delas upp mellan de båda grupperna i två självständiga
verksamheter. Delningen skulle ske genom att B-gruppen först bildade ett nytt bolag till
vilket tillgångar därefter skulle överlåtas till underpris från Bolaget. Som betalning
skulle ägarna i det nya aktiebolaget överlåta sina aktier i Bolaget till A-gruppen mot ett
vederlag motsvarande aktiernas anskaffningsvärden. Skatterättsnämnden ansåg även i
detta fall att det saknades anledning att vid beskattning grunda vederlaget på ett annat
belopp än det avtalade. Således blev aktieägarna i det nya aktiebolaget inte beskattade
för någon reavinst med anledning av avyttringen utan denna eventuella ”skattebörda”
som skulle kunna uppstå vid en framtida avyttring lades över på ägarna i Bolaget.

I det tredje förhandsbeskedet, 3 november 1999, ägdes Z AB med en tredjedel var av
den fysiska personen G och två tyska bolag, A och W. Z AB var moderbolag till det
helägda dotterbolaget K AB. Meningen med omstruktureringen var att K skulle ägas via
ett nytt aktiebolag, H AB. Aktierna i H AB skulle ägas av G med 49 % och med 25,5 %
var av A och W. Som betalning för G:s stora ägardel av aktierna i det nya bolaget skulle
denne överlåta sina aktier i Z AB till A och W till aktiernas skattemässiga värde, vilket
väsentligt understeg marknadsvärdet. Även i denna situation ansåg skatterättsnämnden



44

att överlåtelsen ingick som ett led i en verksamhetsuppdelning enligt UPL varför det en-
ligt nämnden saknades anledning att grunda vederlaget på ett annat belopp än det avta-
lade.

7.4.3 Kommentar
Samtliga rättsfall och prövningar som nu har diskuterats grundar sig på frågan om vem
som skall bära ”bördan” av en framtida realisationsvinst och vilka belägg det finns för
detta. I RÅ 1998 ref. 19 ansåg Regeringsrätten att försäljaren av aktierna i det ur-
sprungliga aktiebolaget skulle tillgodogöra sig ett försäljningsvärde bestående av mark-
nadsvärdet genom en tidigare erhållen utdelning plus avtalat vederlag. Med anledning
av detta anser jag att slutsatsen torde vara att förvärvarens anskaffningsvärde även
utgjordes av detta högre belopp, d.v.s. avtalat vederlag plus utdelningen. Detta innebär
att försäljaren av aktierna i det ursprungliga bolaget (d.v.s. ägarna till det nya
aktiebolaget) får stå ”kostnaden” för reavinsten. I de senare förhandsbeskeden från 1999
bedömer Skatterättsnämnden istället att anskaffningsvärdet för den som stannar kvar i
det ursprungliga bolaget och som förvärvar återstående aktier i detta bolag till underpris
skall tillgodogöra sig ett anskaffningsvärde som motsvarar det avtalade priset. Detta
torde innebära att försäljningsintäkten i dessa fall, till skillnad från RÅ 1998 ref. 19,
bedöms vara det avtalade trots att en helhetsgranskning ger en annan bild av
förfarandet.

Skatterättsnämndens inställning i ovanstående fall leder till att förvärvaren av aktierna i
det ursprungliga bolaget får ett förhållandevis lågt anskaffningsvärde trots att han
egentligen har erlagt ett större värde än aktiernas skattemässiga anskaffningsvärde. Att
anskaffningsvärdet sätts till det avtalade vederlaget i denna del leder enligt min mening
till en risk för en ofördelaktig reavinstbeskattning vid en framtida avyttring. Vår förvär-
vare har gått med på att överföra tillgångar till underpris till ett nytt bolag som ett led i
en omstrukturering. Nästa led i denna omstrukturering är att vår förvärvare sedan får
köpa aktier vars värde är högre än det pris han betalar. Aktieägaren torde då hamna på
plus minus noll i utgående värde och inkommande värde. Jag ser ingen annan anledning
till att försäljaren av aktierna går med på ett vederlag som motsvarar det skattemässiga
värdet än att övervärden i form av tillgångar har överförts till det bolag som han numera
är ensam ägare till. Med andra ord verkar det i min ögon som om affären ter sig sämre
med hänsyn till utgångsläge inför en framtida avyttring för den ägare som stannar kvar i
det gamla bolaget än för den som får aktier i det nybildade bolaget.

Enligt min åsikt skulle det bästa för förvärvaren av aktierna, aktieägaren i det ursprung-
liga bolaget, och eventuellt det som bäst återspeglar den ekonomiska innebörden av
transaktionen, vara att han får tillgodogöra sig övervärdet på tillgångarna plus det ve-
derlag han erlagt för aktierna i det ursprungliga bolaget. Denna situation kan exemplifi-
eras på följande vis: Alfa och Beta överför tillgångar från Kajaken AB till Kanoten AB.
De överförda tillgångarnas marknadsvärde är 50 000 och skattemässigt värde är 10 000.
Beta som skall vara ensam ägare till Kanoten AB överlåter som ett led i omstrukture-
ringen sina aktier i Kajaken till Alfa till underpris. Aktiernas marknadsvärde är 100 000
men de överlåts till skattemässiga restvärdet som är 20 000. Den summa som Alfa enligt
gällande förhandsbesked har erlagt som anskaffningsvärde för de resterande aktierna i
Kajaken AB är 20 000. Vid en genomgång av samtliga transaktioner som skett anser jag
att det teoretiskt inte torde vara helt uteslutet att Alfa skulle få tillgodogöra sig ett an-
skaffningsvärde som inkluderar övervärdet på de överförda tillgångarna:
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40 000 + 20 000 = 60 000.

I förlängningen torde dock min redovisade inställning som redovisas i stycket ovan
kunna leda till problem t. ex. om det uppstår en förlust. Om det överförda värdet till-
sammans med vederlaget som erlagts för aktierna överstiger aktiernas marknadsvärde är
det möjligt att en realisationsförlust uppstår vid en avyttring. Osäkerhet råder angående
om denna förlust är att anse som verklig och därmed avdragsgill eller inte. Som jag
nämnt ovan måste det även finnas en juridisk grund till varför någon skall få tillgodo-
göra sig ett högre anskaffningsvärde än det erlagda. Den juridiska grunden i detta fall
skulle enligt mitt tycke utgöras av att tillgångar överförts till underpris utan att någon
gåvoavsikt föreligger. Som jag skrivit ovan anser inte skatterättsnämnden att gåvoavsikt
föreligger och därmed torde lösningen inte alltför avlägsen. Förhoppningsvis kommer
Regeringsrätten inom snar framtid att pröva den här frågan igen nu efter det att den nya
omstruktureringslagstiftningen har trätt ikraft. Då Skatterättsnämndens avgörande
endast är ett förhandsbesked är det inte klart att Regeringsrätten skulle göra samma
bedömning.

7.5 Kvalificerade aktier

7.5.1 Grundförutsättningar
I denna modell äger den fysiska personen Alfa aktiebolaget
Kajaken AB och den fysiska personen Beta aktiebolaget Ka-
noten AB. Dessa båda fysiker vill nu bilda ett nytt bolag,
Nya AB där de skall driva uthyrning gemensamt. Både Alfa
och Beta arbetar aktivt i sina respektive bolag varför samt-
liga aktier i Kajaken och Kanoten är kvalificerade.
Förutom de vanliga villkoren, rätt typ av företag, inget un-
derskott hos förvärvaren, överlåtelse av verksamhet eller
verksamhetsgren och skattskyldighet i näringsverksamhet,
finns det i denna situation ytterligare förutsättningar som
måste vara uppfyllda för att uttagsbeskattning skall underlå-
tas.

Enligt 27 § UPL måste minst lika stor andel aktier vara kvalificerade i det förvärvande
bolaget som i det överlåtande om överlåtaren är ett företag. För att aktierna skall vara
kvalificerade krävs enligt 3 § 12 a mom. SIL att delägaren varit verksam i företaget eller
i annat koncernföretag i betydande omfattning under de senaste fem åren eller i annat
fåmansföretag med likartad verksamhet. Enligt propositionen 1989/90:110 (till lag om
ändring av KL) skall delägaren även vara verksam i sådan omfattning att hans arbetsin-
sats påverkar vinstgenereringen. I UPL finns det även en kompletterande regel i 30 §
som säger att om ett företag indirekt eller direkt innehas av ett annat företag, vari det
finns kvalificerade aktier, skall det innehavda företaget anses ha lika stor andel kvalifi-
cerade aktier som dess ”ägare”. För att uttagsbeskattning skall underlåtas i denna situa-
tion krävs det alltså att samtliga aktier i Nya AB är kvalificerade.
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7.5.2 Kommentar
Bestämmelserna om kvalificerade aktier i samband med underprisöverlåtelser har dis-
kuterats en del i praxis.92 En mycket intressant fråga är huruvida regeln i 30 § innebär
att UPL endast är tillämplig för fåmansbolag när kvalificerade aktier förekommer. Po-
nera följande scenario: Modellen ovan förändras på så sätt att Nya AB skall ta över hela
verksamheterna i Kanoten AB och Kajaken AB. Ägarkretsen ser ut som följer: I AB
Kajaken finns det 400 000 aktier varav 4000, (1 procent) ägs av ett fåmansföretag. Före-
tagsledaren är verksam i bolaget och aktierna är kvalificerade. I AB Kanoten finns det
400 000 aktier som ägs av ägare av vilka inga har kvalificerade aktier. I det nya bolaget
måste 1% av aktierna vara kvalificerade för att uttagsbeskattning skall underlåtas. I vår
situation kommer uttagsbeskattning att utlösas då endast 0,5 % av aktierna är kvalifice-
rade, 4000/800 000 = 0,005. Detta torde innebära en risk för de företag som inte har full
kännedom om ägarkretsarna i överlåtande och förvärvande bolag att bli drabbade av
uttagsbeskattning.93

7.6 Utdelning av aktier i dotterbolag till ägare i moderbolag

7.6.1 Grundförutsättningar
Även inom denna koncern är verksamheten koncentrerad till
uthyrning av kajaker och kanoter. Moderbolaget väljer att
göra en omstrukturering genom att överlåta aktierna i Kano-
ten AB utan ersättning till aktieägarna i moderbolaget. Akti-
erna i moderbolaget är marknadsnoterade. Eftersom moder-
bolaget väljer att överlåta tillgångarna utan ersättning borde
det enligt den ekonomiska innebörden bli uttagsbeskattat en-
ligt 22 § anv. p 1a KL. En aktieägare som förvärvar till-
gångar med anledning av sin kapitalplacering utan att själv
erlägga någon motprestation blir vanligtvis utdelnings-

beskattad. Enligt transaktionens ekonomiska innebörd kan en aktieägare även bli utdel-
ningsbeskattad vid indirekt utdelning, t. ex. när aktieägaren har disponerat över företa-
gets tillgångar i en omstruktureringssituation.

Denna typ av omstrukturering, som är vanligt förekommande, regleras som jag nämnt
tidigare inte av underprislagen utan av en särskild bestämmelse i 3 § 7a mom. SIL som
kallas Lex ASEA. I 2 § UPL anges uttryckligen att en överlåtelse som avser utdelning
enligt 3 § 7a mom. inte regleras enligt UPL. Lex ASEA reglerar fall där ett dotterföretag
skiljs från sitt moderföretag utan att någon förändring sker på ägarnivån. Resultatet av
omstruktureringen är att dotterföretaget ägs direkt av ägarna till moderföretaget, i vårt
fall kommer aktieägarna i moderbolaget att direkt äga aktierna i Kanoten AB efter om-
struktureringen. Dessa aktieägare undkommer utdelningsbeskattning om utdelningen
har lämnats i förhållande till deras aktieinnehav i moderbolaget. Vidare måste aktierna i
moderbolaget vara marknadsnoterade vilket ingick i tidigare nämnda förutsättningar.
Moderbolaget måste även dela ut samtliga aktier i Kanoten AB och efter utdelningen får
andelar i Kanoten AB inte ägas av ett annat bolag i samma koncern som moderbolaget.
Slutligen måste Kanoten AB driva annan verksamhet än innehav av kontanta medel
eller värdepapper, vilket är uppfyllt i vårt fall.

                                                
92 Se bland annat i Skattenytt 1999 s. 498-507 samt s. 644-645.
93 Se även Skattenytt 1999 s. 644-645.
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En intressant fråga som uppkommer vid utdelning av aktier i dotterbolag är huruvida
denna transaktion kan medföra att ett ägarbyte kommer till stånd. Exempel: Moderbola-
get som skall företa en delning genom utdelning har två helägda dotterbolag, X och Y.
Moderbolaget ägs av två fysiska personer, Alfa och Beta som även indirekt tillsammans
äger dotterbolagen X och Y. Skulle det vara möjligt för Moderbolaget att dela ut aktier i
X till Alfa och i Y till Beta så att ägarförändring uppstår? Enligt propositionen
1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) anför Företagsskatteutredningen att kra-
vet på att utdelningen skall ha uppburits i förhållande till innehavda aktier (proportiona-
litetsvillkoret) innefattar att det inte kan godtas att utdelningen riktas till viss aktieägare
eller viss grupp aktieägare. Vidare uttalar utredningen att ”En möjlighet till sådana ut-
delningar skulle innebära en komplikation som det inte finns anledning att införa”.94

Med anledning av detta är det alltså inte tillåtet att inom ramen för Lex ASEA åstad-
komma en ägarförändring. Om moderföretaget skulle välja att genomföra transaktionen
trots detta utfaller härmed uttagsbeskattning enligt generella regler i 22 § anv. p 1a KL.
En intressant fråga som dock inte vidare kommer att diskuteras i denna framställning är
huruvida det utdelande bolaget kan dela ut olika typ av tillgångar till aktieägare om
tillgångarnas värde är lika stora.

7.6.2 Kommentar
Utdelning av ett dotterbolag till moderbolagets aktieägare torde vara en vanlig förete-
else. Lex ASEA reglerar dock endast utdelning av dotterbolagsaktier till moderbolagets
aktieägare i de fall där moderbolaget är marknadsnoterat. För bolag som inte är mark-
nadsnoterade regleras förfarandet enligt vanliga bestämmelser om uttags- och
utdelningsbeskattning. Även om bolaget som delar ut aktierna är marknadsnoterade
finns det vissa regler som kan sätta stopp för utdelningen. Förfarandet med utdelning
förutsätter att moderföretaget har tillräckligt fritt eget kapital att dela ut. Om utdel-
ningen i form av aktier i dotterbolaget inte ryms inom det utdelningsbara beloppet är
utdelningen olovlig enligt ABL 12:2. Det finns dock ett annat sätt att skilja ett
dotterföretag från sitt moderföretag utan att förändring sker på ägarnivån, fission. En
fission innebär att ett företags samtliga tillgångar och förpliktelser övertas av två eller
flera andra företag. Ex: Moderföretaget i en koncern har dotterföretagen Kajaken AB
och Kanoten AB. Genom fission kan moderbolaget klyvas i MB1 och MB2, varvid
Kajaken AB överförs till MB1 och Kanoten AB till MB2. Efter avskiljandet kommer
Kajaken och Kanoten AB att ägas indirekt, genom MB1 och MB 2 av ägarna till
moderbolaget. Önskas att verksamheten i Kajaken AB och Kanoten AB skall ligga i ett
direktägt företag måste Kajaken AB fusioneras med MB1 och Kanoten AB med MB2.95

I samband med införandet av lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksam-
hetsöverlåtelser diskuterades huruvida Lex ASEA verkligen är nödvändig då samma
resultat kan uppnås genom fission. Företagsskatteutredningen anser att förfarandet som
regleras i Lex ASEA är enklare att genomföra än fission varför det finns en mening med
att ha kvar denna möjlighet till delning. Omstrukturering genom fission innebär att flera
delsteg måste tas vilket torde vara tidsödande likaväl som kostsamt. Utredningen anser
att de båda förfarandena kan ses som komplement till varandra. Företag som önskar
skilja ett dotterföretag från moderbolaget utan att förändra ägarskapet torde se dessa
förfaranden som alternativa tillvarandra snarare än komplement till varandra. I de fall
                                                
94 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 242 och 244.
95 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 242.
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där förfarandet enligt Lex ASEA är möjligt torde företagen antagligen anse detta vara
att föredra framför fission vilket i dagens läge ter sig svårare att genomföra.96

En annan intressant fråga är huruvida bestämmelsen i 3 § 7a mom. SIL där en förutsätt-
ning för tillämpningen av Lex ASEA är att moderbolaget skall vara svenskt, strider mot
EG-fördraget eller inte. Denna fråga har avgjorts i ett förhandsbesked från den 22 no-
vember 1999. Skatterättsnämnden anförde att Lex ASEA inte strider mot EG-rätten. Jag
avstår från att gå närmare in på frågan huruvida Skatterättsnämndens bedömning är rik-
tig eller inte, men ser fram emot ett avgörande från Regeringsrättens sida.

                                                
96 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 243.
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8 Överensstämmelse mellan gällande rätt och
lagstiftarens önskemål

8.1 Allmänt
1992 års företagsskatteutredning lämnade sitt slutbetänkande angående omstrukture-
ringar och beskattning i SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning). Utredning-
ens uppgift var att göra en översyn av inkomstbeskattningen vid omstruktureringar. Ut-
redningen har haft som utgångspunkt att skattereglerna inte bör motverka omstrukture-
ringar och att obehöriga skattefördelar inte skall uppkomma.97 Syftet med lagen om
överlåtelser till underpris var bland annat att öka förutsebarheten av konsekvenserna vid
delning av aktiebolag, liksom att uppmuntra tillväxten samtidigt som beskattningsun-
derlaget skulle bestå. Nu när jag har visat vilka konsekvenser lagen om underprisöver-
låtelser och Lex ASEA för med sig, återstår att diskutera och utreda huruvida intressena
förutsebarhet, tillväxt samt skyddet för beskattningsunderlaget kan identifieras i denna
lagstiftning. I  mitt sökande i propositionen 1998/99:15 (Omstruktureringar och
beskattning) och SOU 1998:1 (Omstruktureringar och beskattning) efter svar på vilka
konsekvenser olika typer av delning för med sig blev jag medveten om denna fråga. Jag
anser att det finns ett värde i att utreda huruvida lagstiftaren verkligen har tagit hänsyn
till förutsebarhet, tillväxt och skyddet för beskattningsunderlaget speciellt med tanke på
att den nya lagstiftningen blev kritiserad redan innan den trätt ikraft.

8.2 Förutsebarhet

8.2.1 Allmänt
De nya omstruktureringsreglerna har tillkommit på grund av ett krav eller i alla fall ett
starkt önskemål från näringslivets sida om förbättrad förutsebarhet. När förutsebarheten
är dålig aktar sig näringslivets aktörer för att företa omstruktureringar. Önskemålet om
förutsebarhet vid delning av aktiebolag innebär att konsekvenserna måste vara tydliga
och klara. Ett sätt att öka förutsebarheten på kan vara att göra lagtexten detaljrik och
utförlig samt att undvika vaga bestämmelser. Även om detta görs torde dock lagstiftaren
aldrig täcka in samtliga situationer i lagtexten med hänsyn till omfång och fantasirike-
dom hos befolkningen. Vanliga människor företar ofta rättshandlingar som lagstiftaren
inte har haft en tanke på vid stiftandet av lagen vilka då får regleras genom rättsprinci-
per eller analogiska tillämpningar. Fullständig förutsebarhet torde således vara en
omöjlighet.

Angående önskemålet om förutsebarhet av konsekvenser vid delning av aktiebolag har
många remissinstanser uttryckt sina åsikter i propositionen 1998/99:15 (Omstrukture-
ring och beskattning) i samband med införandet av de nya omstruktureringsreglerna.
Fakultetsnämnden vid Uppsala universitet menade bland annat att ”nuvarande rättsläge
avseende omstruktureringar har blivit oacceptabelt svåröverskådligt.”. Fastighetsägare-
förbundet ansåg att det var  ”…  synnerligen angeläget att frågan om uttagsbeskattning i
samband med underprisöverlåtelser lagregleras.”98 De flesta remissinstanser verkar
dock ha varit överens om att förutsebarheten i och med lagstiftningen skulle öka i jäm-

                                                
97 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 147 och s. 393.
98 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 125.
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förelse med situationen innan reglerna på omstruktureringsområdet kodifierades. Huru-
vida detta är riktigt eller inte kommer inte att diskuteras i denna framställning.

Till att börja med kan det konstateras att lagstiftaren inför kodifieringen av de nya om-
struktureringsreglerna har valt att använda sig av en relativt detaljrik och komplex lag-
stiftning istället för en ganska löst hållen med vaga begrepp som rymmer situationer av
allehanda slag. Att använda detaljrik lagtext ökar i och för sig förutsebarheten vid första
anblicken då konsekvenser av ett visst handlande kan utläsas i lagtexten. Om denna
detaljrikedom omges av komplexa regler i flera olika lagar vars samhörighet är svår att
överblicka torde förutsebarheten minska betydligt. Lagrådet anför i propositionen
1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) följande inställning till de nya reglerna:
”Även för en erfaren skattejurist torde det vara näst intill omöjligt att med ledning av
lagtexten bilda sig en säker uppfattning om vad reglerna innebär. Till en del samman-
hänger detta med att de fyra nya lagarna och korresponderande regler i KL och SIL gri-
per in och påverkar varandra på ett svåröverskådligt sätt. Att det nuvarande regelsyste-
met är behäftat med betydande brister såvitt gäller systematik och terminologi gör inte
saken lättare… Enligt Lagrådet är det vidare tveksamt om de i remissen valda lösning-
arna till alla delar är förenliga med vad som där uttalats om hur omstruktureringar inom
företagssektorn bör behandlas i skattehänseende. Vissa av förslagen framstår således
som materiellt diskutabla. ”99

8.2.2 Lagen om underprisöverlåtelser

8.2.2.1 Angivna villkor
I lagen om underprisöverlåtelser anges ett antal villkor som förutsättning för att lagen
skall bli tillämplig och därmed leda till undantag från uttagsbeskattning. De villkor som
klart och tydligt anges är vilken typ av juridisk och fysisk person som skall vara över-
låtare respektive förvärvare,18 §, att förvärvaren måste vara skattskyldig i näringsverk-
samhet, 19 §, samt att det inte får ha uppkommit ett underskott i det förvärvande bola-
get, 21 §, om inte det förvärvande bolaget avstår från att utnyttja detta avdrag, 25 §.
Vidare finns ett villkor om att överlåtelsen måste avse en hel verksamhet eller verksam-
hetsgren om inte överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren,
20 §. Slutligen finns det särskilda villkor angående kvalificerade andelar, 26-31 §§.
Klara och tydliga villkor innebär en god förutsebarhet, tyvärr är dock inte alla villkor
lika klara som de kan förefalla vid första anblicken.

8.2.2.2 Verksamhetsgren
Ett exempel i UPL där lagstiftaren omedvetet eller medvetet har valt att använda sig av
ett vagt begrepp som inbjuder till tolkningsmöjligheter såväl som tolkningsproblem är
begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp används även i den nya lagen om fusioner,
fissioner och verksamhetsöverlåtelser, vilket torde innebära att lagstiftaren funnit detta
vara ett tillfredsställande begrepp, eller i alla fall det för tillfället bästa. Tolkningen
kring fastställandet av huruvida en tillgång eller flera tillgångar tillsammans utgör en
verksamhetsgren eller inte torde kunna leda till att företagare väljer att genomföra del-
ning av aktiebolag i mindre utsträckning. Eftersom gränsdragningen är av stor betydelse
för att underlätta för överlåtelse av tillgångar till underpris där koncernförhållande inte

                                                
99 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 393.
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föreligger, torde den undermåliga förutsebarheten kunna leda till att omstruktureringar
inom koncern uppmuntras medan omstrukturering utom koncern hämmas.

Vidare kan det tilläggas att om begreppet verksamhetsgren verkligen skall få genom-
slagskraft borde lagar som reglerar transaktioner som sker i samband med en omstruktu-
rering, anpassas till detta. Sådana transaktioner kan t. ex. vara överlåtelse av ersättnings-
fond, periodiseringsfond och goodwill med flera. Eftersom begreppet verksamhetsgren
inte förekommer i denna lagstiftning anser jag att Regeringsrätten bör fastställa rättslä-
get för att öka rättssäkerheten.

8.2.2.3 Anskaffningsvärde och försäljningsvärde
Vid omstruktureringar består en viktig fråga av vilket anskaffningsvärde förvärvaren av
tillgångarna kan tillgodogöra sig. Om uttagsbeskattning inte sker följer indirekt av 14 §
UPL  att anskaffningsvärdet skall vara det skattemässiga värdet. I en situation där ut-
tagsbeskattning sker skulle det kanske ligga nära till hands att förvärvaren av tillgång-
arna får tillgodogöra sig det uttagsbeskattade värdet som anskaffningsvärde, d.v.s.
marknadsvärdet. Detta finns dock inte reglerat i lagstiftningen.

Även i de fall där UPL inte är tillämplig men där transaktioner som ett led i en om-
strukturering, t. ex. vid överlåtelse av aktier till underpris mellan två fysiska personer
som inte är näringsidkare, är vikten av ett klargörande angående anskaffnings- och för-
säljningsvärde stor.

Vidare behandlas endast vederlag i form av pengar i motiven till de nya reglerna. Detta
innebär att det är svårt att veta om den tillgång som utgör vederlag vid en överlåtelse
har samma värde enligt skattemyndigheterna och de inblandade aktörerna. En annan
viktig situation där förutsebarheten är bristfällig är den där en tjänst är inblandad. Detta
kan t. ex. vara fallet när ett bolag, som ägs av den fysiska personen X, överlåter till-
gångar till underpris till ett annat bolag, som ägs av den fysiska personen Y. Anled-
ningen till att Y:s aktiebolag endast behöver erlägga det skattemässiga värdet på till-
gångarna är att Y vid ett tidigare tillfälle har utfört en tjänst åt X:s aktiebolag. Underpri-
set motsvarar med andra ord betalning för den utförda tjänsten. Det framgår inte varken
i förarbetena till de nya omstruktureringsreglerna eller i de nya lagarna vad som skall
gälla när tjänster utförs till underpris.100 Återigen uppkommer frågan om till vilket ve-
derlag tillgångarna har överlåtits och därmed vilken beskattning som skall utlösas. Har
tillgångarna överlåtits till underpris eller till marknadsvärde med tanke på värdet av den
tjänst som utförts?

Reglerna om anskaffningsvärde och försäljningsvärde torde vara bland de viktigaste för
företag som vill företa omstruktureringar. Att osäkerheten är stor och förutsebarheten
minimal på detta område anser jag vara beklagansvärt. Inför framtiden borde stora in-
satser sättas in från samhällets sida för att få klarhet i dessa regler och för att minska
risken för att företag inte vågar företa omstruktureringar i den takt de önskar vilket
skulle innebära ett hot för svensk tillväxt. Lagstiftaren har dock inte tagit ställning till
denna svåra fråga vid stiftandet av de nya omstruktureringsreglerna utan anser att frågan
bör utredas ytterligare.

                                                
100 Frågan har uppmärksammats av Jan Kellgren i en artikel i Skattenytt 2000 s. 276-280.
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8.2.2.4  Skatteflyktslagen
Som jag nämnt tidigare föreligger osäkerhet angående huruvida SFL är tillämplig på
UPL eller inte. Jag anser det vara av yttersta vikt att detta fastställs av Regeringsrätten
inom kort. Förutsebarhet angående huruvida ett förfarande som är innebär undantag från
uttagsbeskattning enligt UPL kan bli klassificerat som skatteflykt och därmed föranleda
en helt annan beskattning är nödvändigt.

8.2.3 Lex ASEA

8.2.3.1 Angivna villkor
I 3 § 7a mom. SIL anges ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att aktieägarna
inte skall beskattas för utdelning. Att villkor anges innebär att förutsebarheten till viss
del är tillgodosedd. Följande villkor anges: Moderbolagets aktier måste vara marknads-
noterade, utdelningen skall avse moderbolagets samtliga aktier i dotterbolaget och ut-
delningen måste ske i förhållande till aktieinnehavet i moderbolaget. Inget annat bolag i
samma koncern får efter utdelningen vara aktieägare i dotterbolaget. Dotterbolagets
huvudsakliga verksamhet skall direkt eller indirekt avse rörelse.

8.2.3.2 Utdelning från utländskt moderbolag
Som jag nämnt tidigare är ett av villkoren för undantag från uttagsbeskattning i en situ-
ation där moderbolag delar ut aktier i dotterbolag till moderbolagets aktieägare, att ut-
delningen skall komma från ett svenskt bolag. Frågan huruvida detta strider mot EG-
rätten eller inte, vållar osäkerhet bland företagarna som vill kunna utnyttja Lex ASEA
för utdelning från utländska bolag till svenska aktieägare.101

8.3 Tillväxt

8.3.1 Allmänt
Regler som underlättar omstruktureringar anses i allmänhet vara av godo då näringslivet
fritt bör kunna avgöra när ett behov av omstruktureringar finns, utan att hämmas av
skatteregler som hindrar och styr. Ett uppmuntrande av tillväxt innebär att regler och
villkor är klara liksom att neutralitet mellan skattskyldigas valmöjligheter föreligger.
Önskemålen om förutsebarhet och tillväxt är i mångt och mycket sammanhängande. I
de delar där förutsebarheten brister på omstruktureringsområdet torde även tillväxten
kunna hotas. I de fall där villkoren är klara och tydliga uppmuntras tillväxten till den del
villkoren innebär att något är tillåtet. I de situationer där klara villkor anger att något
inte är tillåtet innebär det att förfarandet inte är möjligt utan att betydande skattekonse-
kvenser utlöses varför tillväxten riskerar att hämmas. När reglerna på detta sätt är förut-
sebara samtidigt som tillväxten inte uppmuntras hör intressena förutsebarhet och tillväxt
inte samman. Det torde inte vara meningen att svensk tillväxt skall hämmas på grund av
de risker angående beskattningsutfallet som tidigare var förknippade med omstrukture-
ringar. Nedan anges situationer där tillväxten riskerar att hämmas.

                                                
101 Enligt Lena Lindström-Ihre på Ernst & Young Internationell Skatt behövs ett klargörande på detta
område snarast.
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8.3.2 Lagen om underprisöverlåtelser
En förutsättning för att näringslivets aktörer skall våga företa omstruktureringar torde
vara att de kan förutse konsekvenserna av sina handlingar. När förutsebarheten är dålig
torde det finnas en risk för att vissa företag väljer att vänta med planerade omstrukture-
ringar till dess att rättsläget ter sig klarare. Troligt är att de små företagen väntar med
omstruktureringar tills något av de stora bolagen begärt förhandsbesked, för att sedan
därefter besluta sig för om omstruktureringen skall genomföras eller inte. När företag
inte företar omstruktureringar när det är nödvändigt utan när det är möjligt att genom-
föra dem utan alltför stora skattemässiga konsekvenser, torde tillväxten påverkas nega-
tivt.

I de frågor där förutsebarheten i UPL är dålig, t. ex. angående gränsdragningen kring
verksamhetsgren och enstaka tillgång, angående vilket anskaffningsvärde tillgångar
skall anses överlåtna till samt angående uttagsbeskattning av tjänst torde även tillväxten
hotas. Tillväxten för bolag inom oäkta koncern riskerar även att hämmas då de inte
uppmuntras till att genomföra denna typ av delning i lika stor grad som bolag inom
koncern. Enligt min åsikt finns det ingen anledning till att bolag inom och utom koncern
behandlas olika i denna fråga.

Vidare torde tillväxten riskera att hämmas för de bolag som inte har full kännedom om
ägarkretsarna i det överlåtande och förvärvande bolaget men där kvalificerade andelar
förekommer. Dessa regler är klara vilket innebär att förutsebarheten är god men till-
växten riskerar ändå att hämmas om företag som ligger i riskzonen väljer att inte företa
omstruktureringar på grund faran att drabbas av uttagsbeskattning.

8.3.3 Lex ASEA
Till att börja med kan det konstateras att en relativt god förutsebarhet föreligger för bo-
lag vars aktier inte är marknadsnoterade som vill företa en omstrukturering genom ut-
delning av aktier i dotterbolag. Förutsebarheten är god eftersom det klart och tydligt
framgår att utdelning från dessa bolag inte ryms inom undantaget i 3 § 7a mom. varför
detta förfarande regleras enligt vanliga regler om uttags- och utdelningsbeskattning.
Även om förutsebarheten är god i detta fall torde det ändå finnas risk för att tillväxten
hämmas på grund av detta villkor, även kallat noteringsvillkoret. Bolag vars aktier är
icke-marknadsnoterade hindras att genomföra denna typ av delning utan att drabbas av
en avsevärd beskattning.

I propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) förespråkar utredningen
kravet på marknadsnotering med anledning av att anskaffningsvärdet för aktierna i dot-
terbolaget fastställs med hjälp av förändringar i marknadsvärdet på moderbolagets ak-
tier. Denna motivering är dock inte övertygande. Bolag vars aktier är icke-marknads-
noterade borde inte bestraffas när den enda anledningen därtill verkar vara att det är
svårare att fastställa marknadsvärdet när aktierna inte är noterade. Remissinstansen
Näringslivets skattedelegation ansåg vid införandet av omstruktureringslagstiftningen
att kravet på marknadsnotering borde slopas helt.102

Vidare torde tillväxten riskera att påverkas negativt på grund av osäkerheten angående
huruvida det utdelande moderbolaget i en Lex ASEA-situation kan vara ett utländskt

                                                
102 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 244.



54

bolag. Huruvida detta skulle påverka den svenska tillväxten är oklart men viss risk för
detta torde ändå föreligga. Faktum är att om skattereglerna inte är tillräckligt förmånliga
i Sverige finns det en risk för att bolag väljer att förlägga verksamhet utanför landet
liksom att bilda bolag i andra länder.

8.4 Skyddet för beskattningsunderlaget

8.4.1 Allmänt
Enligt propositionen 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) skall de nya om-
struktureringsreglerna underlätta för företag att företa omstruktureringar utan att be-
skattningsunderlaget minskar. Någon definitiv skattelättnad är inte avsedd utan me-
ningen är att beskattningen endast skall skjutas upp genom att överlåtas till ett annat
skattesubjekt vid ett senare tillfälle. Nedan ges exempel på villkor i UPL och Lex ASEA
som troligtvis har tillkommit för att skydda beskattningsunderlaget.

8.4.2 Underprislagen

8.4.2.1 Skattskyldig i näringsverksamhet
Enligt UPL får både överlåtare och förvärvare vara fysiska personer. Detta förhållande
är dock inte helt villkorslöst med anledning av skyddet för beskattningsunderlaget.
Enligt 19 § måste förvärvaren vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet för
att uttagsbeskattning skall underlåtas. Med andra ord är inte UPL tillämplig om den
förvärvande personen inte är skattskyldig i näringsverksamhet. Anledningen till detta är
att om den fysiska personen inte är skattskyldig i näringsverksamhet beskattas personen
i kapital, vilket är förmånligare. Om det finns en gåvoavsikt kommer transaktionen att
leda till en gåvobeskattning, vilket torde vara normalfallet vid underprisöverlåtelser
mellan fysiska personer. Som jag visat ovan finns det dock tre förhandsbesked från
1999 som visar att gåvobeskattning inte behöver realiseras trots att överlåtelse till
underpris sker. Anledningen till att uttagsbeskattning inte är aktuell i denna situation är
att bestämmelsen om detta är placerad under näringsverksamhet i KL, varför denna typ
av beskattning endast torde kunna bli aktuell där.

8.4.2.2 Kvalificerade aktier
Reglerna om kvalificerade aktier som infördes i och med skattereformen 1991 syftar till
att skydda beskattningsunderlaget. Detta sker genom att förhindra aktiva ägare i få-
mansbolag att ta ut all vinst genom utdelning eller försäljning som är lägre beskattad än
inkomst av tjänst. Ett viktigt mål vid införandet av underprislagen var att villkoren för
underlåtande av uttagsbeskattning inte fick utformas så att reglerna om kvalificerade
aktier i 3:12 SIL lättare kunde kringgås.103 Istället för de detaljerade regler som infördes
i och med 27 och 30 §§ i UPL hade lagstiftaren kunnat införa en mer generell lagregel
angående kringgående av skatt i UPL. För att öka förutsebarheten föredrog dock lag-
stiftarna att använda sig av detaljerade regler. Ett problem i sammanhanget är att det
aldrig är möjligt att förutse tillämparnas uppfinningsrikedom. Rättsläget angående hu-
ruvida lagen mot skatteflykt är tillämplig eller ej vid överlåtelser till underpris är, som
jag nämnt tidigare, osäkert. Det finns en risk för att reglerna i 27 och 30 §§ UPL istället

                                                
103 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 144.
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för att hindra kringgående av skatt nu hindrar omstruktureringar i större utsträckning för
stora företag än vad som var fallet tidigare. Enligt propositionen 1998/99:15 (Omstruk-
turering och beskattning) skall tiden utvisa vilka ändringar som behövs vilket torde in-
nebära att regeln angående kvalificerade aktier kan komma att ändras om det skulle visa
sig att den inte är tillräckligt genomtänkt.

8.4.3 Lex ASEA

8.4.3.1 Nationalitetskravet
Som jag nämnt ovan eftersträvar lagstiftaren neutralitet i beskattningen. Detta önskemål
är dock inte lika tydligt när beskattningen riskerar att hamna utanför Sveriges gränser.
Ett tydligt exempel på när lagstiftaren har valt att inte hålla fast vid neutralitetsprincipen
till förmån för beskattningsunderlaget är vid utdelning av dotterbolagsaktier till ägare i
moderbolaget. För att detta förfarande skall undgå utdelningsbeskattning och uttagsbe-
skattning måste det utdelande bolaget vara svenskt. Det är dock osäkert huruvida EG-
rättens regler kan sätta stopp för denna bestämmelse för att den i sådana fall skulle anses
vara diskriminerande. Förhoppningsvis utgör det dock ingen skillnad i beskattningshän-
seende i framtiden att ha aktiebolag i ett annat europeiskt land än i Sverige.

8.4.3.2 Kvalificerade aktier
Vid utdelning till aktieägare som har kvalificerade aktier i moderbolaget måste även
aktierna i dotterbolaget för denne aktieägare bli kvalificerade. En sådan regel saknades
före den nya omstruktureringslagstiftningens införande, men återfinns nu i 3 § 12a
mom. SIL. Som jag nämnt ovan syftar denna regel till att skydda beskattningsunderla-
get. Regeln förhindrar aktiva ägare i fåmansbolag att ta ut all vinst genom utdelning
eller försäljning och ser till att en viss del beskattas som inkomst av tjänst där en högre
skattesats förekommer.

8.5 Kommentar
Förutsebarheten för näringslivets aktörer som vill genomföra omstruktureringar genom
underprisöverlåtelser eller genom utdelning av aktier i dotterbolag till moderbolagets
aktieägare är enligt min mening relativt god. Många av de villkor som ställs upp i den
nya detaljerade lagstiftningen på omstruktureringsområdet är klara vilket innebär att
förutsebarheten är god. I den mån villkoren innebär att ett visst förfarande är tillåtet
innebär det även att tillväxten uppmuntras. Vissa villkor i lagstiftningen vållar dock
större osäkerhet än andra, t. ex. begreppet verksamhetsgren och anskaffningsvärde. Frå-
gan är dock om det fanns något bättre alternativ. Vissa menar att det antagligen hade
varit bättre att vänta med lagstiftningen tills den nya Inkomstskattelagen träder ikraft104,
andra anser att omstruktureringslagstiftningen var en nödvändighet för att företag över-
huvudtaget skulle våga företa omstruktureringar. Denna framställning har inte haft som
syfte att jämföra förutsebarheten idag och tidigare men det står klart att de flesta re-
missinstanser som deltog i arbetet med den nya lagstiftningen anser att förutsebarheten
har förbättrats.105 Med anledning av detta är jag övertygad om att den nya lagstiftningen

                                                
104 Bland annat Lagrådet se prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 394.
105 Prop. 1998/99:15 (Omstrukturering och beskattning) s. 125.



56

har gjort mer nytta än skada även om den som all övrig lagstiftning är i behov av konti-
nuerlig uppdatering.

Angående frågan huruvida lagstiftaren har lyckats med att låta önskemålen om förutse-
barhet, uppmuntrande av tillväxt och skydd av beskattningsunderlaget vara synliga i
UPL och Lex ASEA anser jag att uppgiften är fullgjord. Samtliga önskemål kan identi-
fieras i UPL och Lex ASEA. På grund av tidsbrist avstår jag dock från att ta ställning
till huruvida fördelningen mellan de tre intressena är den rätta eller huruvida intressena
är tillräckligt synliga.
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9 Sammanfattning
Underprisöverlåtelser av tillgångar:
Till att börja med har jag konstaterat att undantag från uttagsbeskattning föreligger om
de villkor som anges i lagen om underprisöverlåtelser är uppfyllda. Av de villkor som
anges i lagen föreligger osäkerhet såväl angående begreppet verksamhet som angående
vilket anskaffningsvärde det förvärvande bolaget skall få tillgodogöra sig när uttagsbe-
skattning utlöses. Dessa osäkerhetsfaktorer torde leda till att företag drar sig för att
genomföra omstruktureringar när de inte kan förutse vilka konsekvenser en sådan kan
föranleda, vilket innebär att även tillväxten riskerar att hämmas. Vidare har det fram-
kommit att det inte är klart huruvida lagen mot skatteflykt kan användas på förfaranden
som ryms inom lagen om underprisöverlåtelser. I förhandsbeskedet från 24 feb. 2000
kan det dock konstateras att Skatterättsnämnden besvarar den sökandes fråga om skatte-
flykt utan att ange att lagen inte är tillämplig vilket jag anser tyder på att åtminstone
Skatterättsnämnden i denna situation ansåg att lagen mot skatteflykt är tillämplig.

Angående vilket anskaffningsvärde förvärvaren skall få tillgodogöra sig har jag konsta-
terat att osäkerhet råder såväl i den situationen när uttagsbeskattning utlöses som när
underprisöverlåtelsen av tillgångar är förenad med ett byte av aktier på ägarnivå. Angå-
ende det senare fallet har Skatterättsnämnden i tre förhandsbesked från 1999 bedömt att
anskaffningsvärdet för aktierna endast skall utgöras av avtalat vederlag (istället för av-
talat vederlag + övervärdet på de överlåtna tillgångarna).

Underprisöverlåtelser genom utdelning av aktier:
Först och främst har jag konstaterat att undantag från uttagsbeskattning föreligger om de
villkor som uppställs i 3 § 7a mom. är uppfyllda. Angående de villkor som ställs upp i
denna paragraf har jag bland annat konstaterat att ägarbyte inte kan ske utan att uttags-
beskattning utlöses enligt generella regler i 22 § anv. p 1a KL. Vidare kan inte bolag
vars aktier är icke-marknadsnoterade dela ut aktier i dotterbolag utan att drabbas av ut-
tagsbeskattning. En fråga som ännu inte har fastställts av Regeringsrätten är huruvida
dagens utformning av regleringen i Lex ASEA, där det utdelande bolaget måste vara
svenskt, eventuellt strider mot EG-rätten. Angående villkoret om kvalificerade aktier
har jag konstaterat att det föreligger en risk för att det överlåtande bolaget skall drabbas
av en oväntad uttagsbeskattning ifall osäkerhet råder angående antalet kvalificerade
aktier.

Förutsebarhet, tillväxt och skyddet för beskattningsunderlaget:
Huvuddelen av de villkor som anges i lagen om underprisöverlåtelser och i regeln om
Lex ASEA är klara, vilket innebär att förutsebarheten är god. I de flesta fall när förutse-
barheten är god uppmuntras även svensk tillväxt. I min presentation av de villkor som
förefaller mindre klara återfinns i och för sig väldigt viktiga villkor, t. ex. angående an-
skaffningsvärde och verksamhetsgren, vilket innebär att förutsebarheten angående dessa
villkor är dålig och därmed torde det finnas en risk att svensk tillväxt hämmas. Angå-
ende skyddet för beskattningsunderlaget förefaller detta vara tillgodosett bland annat
genom reglerna om kvalificerade aktier i såväl underprislagen som i Lex ASEA. Andra
villkor som skyddar beskattningsunderlaget är bestämmelsen i Lex ASEA om att det
utdelande moderbolaget skall vara svenskt liksom regeln i underprislagen om att förvär-
varen måste vara skattskyldig i näringsverksamhet.
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