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Sammanfattning: 

Denna uppsats syftar till att utreda vad som menas med begreppet ”verksam i betydande 

omfattning” i 57:4 inkomstskattelagen. Begreppet används skatterättsligt för fåmansföretag. 

Uppsatsen tar först upp vilken generell betydelse begreppet kan anses ha och därefter följer en 

andra fördjupad frågeställning gällande hur begreppet har tillämpats gällande förvaltning av 

fastigheter och värdepapper, samt hur detta skiljer sig åt.  

 

Uppsatsens första del innehåller en kort bakgrund till reglerna samt problemformulering, 

metod och material samt uppsatsens avgränsning. Därefter följer en utredning av vad som 

menas med fåmansföretag och vilken ekonomisk konsekvens det får för en företagare att 

anses verksam i betydande omfattning jämfört med om företagaren inte anses vara det.  

Utredningen av vad som menas med begreppet ”verksam i betydande omfattning” görs 

genom att analysera lagtexten rent språkligt, därefter söks ledning i förarbeten, praxis och 

doktrin. Ur ett språkligt hänseende bör enligt analysen verksam i betydande omfattning tolkas 

som ett rent kvalitativt rekvisit, det viktiga är vilken typ av arbete som har utförts. Enligt 

förarbeten är det dock inte endast ett kvalitativt rekvisit utan det finns även kvantitativa 

aspekter att ta sikte på. I förarbeten framgår även huruvida företagsledare och 

styrelsemedlemmar ska anses verksamma i betydande omfattning. Enligt praxis är det fråga 

om både en kvalitativ samt kvantitativ bedömning, där regleringens syfte ofta har tagits upp 

vid bedömningen. Det finns en presumtion för att företagsledare är verksamma i betydande 

omfattning, denna presumtion har dock inte alltid efterlevts i praxis.  

 

Uppsatsen syftar även till att i en fördjupad analys utreda hur begreppet verksam i betydande 

omfattning har tolkats och tillämpats gällande förvaltning av värdepapper samt fastigheter. 

Vid förvaltning av värdepapper med fåmansföretagets aktieportfölj har praxis inte ansett 

företagsägaren ha varit verksam i betydande omfattning, om arbetsuppgifterna i övrigt inte 

bestått av mer än sedvanligt styrelsearbete. Gällande förvaltning av fastigheter har praxis i fler 

fall ansett att företagsägaren har varit verksam i betydande omfattning. Detta då praxis har 

ansett att fastigheter till sin karaktär kräver underhåll, har ägaren varit inblandad i detta 

underhåll har denne ansetts verksam i betydande omfattning.  
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1. Inledning 
Detta kapitel kommer att gå igenom den bakgrund som finns till frågeställningen och vad 

uppsatsens syfte och frågeställning är. Kapitlet kommer även att beskriva den använda 

metoden och materialet samt kort förtydliga vissa termer och uttryck. Slutligen motiveras 

uppsatsens avgränsning samt en översikt av vald disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Hur ägarna till ett fåmansföretag ska beskattas är ett kontroversiellt ämne. Det har tidigare 

använts spärregler, tio-årsfrister1 och dylikt för att förhindra att ägare av dessa bolag ska 

kunna beskatta sina arbetsinsatser i inkomstslaget kapital istället för inkomstslaget tjänst.2 

Regleringen har under sin tid ansetts både för snäva och för generösa och är under ständig 

utveckling.3 Regleringen kallas för tretolv-reglerna4, då reglerna i sin första lydelse hittades i 

den upphävda 3 § 12 mom lagen om statlig inkomstskatt. 

 

Syftet med reglerna har oförändrat varit att förhindra att arbetsinkomster tas ut som 

kapitalvinst och inte som lön.5 Idag beskattas en delägare till ett fåmansföretagare antingen 

som kapital eller tjänst beroende på om denne varit verksam i betydande omfattning eller inte, 

vilket gäller inom en fem-årsperiod. Skillnaden mellan huruvida inkomsten beskattas som 

tjänst eller kapital kan ha stor ekonomisk betydelse, detta då skatteslaget tjänst beskattas 

progressivt medan skatteslaget kapital beskattas enligt en fast procentsats om 30 %.6 Denna 

skillnad i beskattning, den så kallade duala beskattningsmodellen, särskiljer kapitalinkomster 

därför att en inkomst av kapital ofta innehåller en icke-reell ökning till följd av inflation, 

vilket kompenseras genom en lägre skattesats.7 

 

                                                
1 Andersson et al Inkomstskattelagen – en kommentar, version 2014, Zeteo, Kommentar till 57 kap 4 §. 
2 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s 449. 
3 Tjernberg, Mats, Förslaget till förändrade fåmansföretagarregler från 2014, Skattenytt nr 11, 2013, s 750. 
4 Kallas även 3:12-reglerna. Jag har dock valt att skriva ”tretolv” med bokstäver genomgående. 
5 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2012 

s 76. 
6 IL 65:7. 
7 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s 42. 
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I Inkomstskattelagens 57:e kapitel hittas reglerna om uttag för fåmansföretag, i kapitlets 

fjärde paragraf finns reglerna om hur en andel klassas som kvalificerad och därmed omfattas 

av särregleringen. I denna paragraf hittas två begrepp, dels huruvida någon har varit verksam i 

betydande omfattning, nu eller under de tidigare fem åren, dels hittas begreppet samma eller 

likartad verksamhet.  

Denna uppsats ska behandla det vagt formulerade begreppet ”verksam i betydande 

omfattning” och därefter kommer dess tillämpning på förvaltning av tillgångar att utredas.  

 

1.2 Syfte: 
Uppsatsens syfte är att utreda två frågeställningar. Den första frågeställningen lyder: 

- Vad menas med begreppet i betydande omfattning i IL 57:4? 

Med denna frågeställning kommer jag utreda begreppets allmänna innebörd. Detta är 

uppsatsen huvudfråga, som syftar till att reda ut lagens rekvisit ”verksam i betydande 

omfattning”. Frågeställningen är således generell till sin karaktär. Behandlingen av den första 

frågeställningen är nödvändig för att kunna utreda den andra frågeställningen. Den andra 

frågeställningen är en konkretisering av den första frågeställningen och lyder: 

- Hur har begreppet i betydande omfattning tolkats gällande förvaltning av tillgångar? 

Denna frågeställning är således en tillämpning av den första frågeställningen på ett specifikt 

område. Anledningen till att jag har valt att inkludera denna andra frågeställning följer av att 

rättsläget inte synes ha varit konsekvent vid denna tillämpning, vilket kommer att belysas i 

uppsatsen. I begreppet tillgångar har jag inkluderat fastigheter samt värdepapper. Båda de 

valda frågeställningarna kommer att först utredas, därefter rättsligt analyseras och 

kommenteras.  
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1.3 Metod och material 

1.3.1 Inledning 
De nämnda frågeställningarna kommer att utredas enligt vad som kallas traditionell 

rättsdogmatisk metod för att söka gällande rätt och på så vis besvara frågeställningen. Denna 

metod innebär att jag kommer att försöka finna gällande rätt med hjälp av författning 

förarbeten, praxis samt doktrin. Mitt ämne är dock inom skatterätt vilket innebär att metoden 

måste anpassas efter ämnets specifika särart. Inom skatterätt finns det högre krav på 

förutsebarhet och legalitet, det krävs att medborgarna på ett tydligt sätt kan förutse sin skatt 

och att de inte skattemässigt diskrimineras. Skyddet mot godtycklig skatt är starkt och hittas i 

Regeringsformen(1974:210) 2 kap 10 § 2 st. Skattelagstiftningen verkar efter tre grundkrav, 

dessa grundkrav är förutsebarhet, rättssäkerhet samt neutralitet. 8  Fri lagtolkning, vilket 

innebär att domaren inte använder lagtext som anses föråldrad eller orimlig, är inte tillåtet 

inom skatterätt.9 

Mina rättskällor för denna uppsats är författning, förarbeten, praxis samt doktrin och 

tillämpningen för uppsatsen samt mitt urval kommer att förklaras och motiveras. 

 

1.3.2 Författning 
 I svensk skatterätt är lagtexten den viktigaste rättskällan, eftersom medborgarna har rätt att 

kunna förutse den skatterättsliga principen av eget handlande.10 På latin uttrycks detta 

”nullum tributum sine lege” vilket betyder ingen beskattning utan lag.  Detta ställer höga krav 

på tydlighet i lagtexten ur ett beskattningshänseende.11 Skattelagstiftningen ska vara utformad 

så att medborgarna beskattas likformigt, utan att någon specifik grupp diskrimineras eller 

privilegieras.12 Skatt får således endast tas ut om det följer av föreskrift i lag och lagtexten är 

den enda primära rättskällan gällande svensk beskattning.13 Lagtexten ska alltid följas om 

lagtexten är klar och tydlig.14  

 
                                                
8 Tjernberg, Mats, Förslaget till förändrade fåmansföretagarregler från 2014, Skattenytt nr 11, 2013, s 755. 
9 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 719. 
10 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 17. 
11 A.a. 
12 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 732. 
13 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner i anledning av 5/6-målet. Skattenytt 

nr 1, 2013. 
14 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 719. 
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Jag kommer endast behandla svensk lagtext och den lagtext som används vid författandet av 

uppsatsen är främst inkomstskattelagen. Som nämnt i stycke 1.2 är syftet med uppsatsen att ta 

reda på vad som menas med begreppet ”verksam i betydande omfattning”. För att göra detta 

är det nödvändigt att försöka göra en lagtolkning. Enligt Lodin et al bör skatterättslig 

lagtolkning göras genom först en semantisk analys för att fastställa dess betydelse enligt det 

allmänna språkbruket.15 Detta har vållat svårigheter när lagtexten innehåller begrepp som 

saknar klar och precis innebörd.16 Hultqvist har uttryck begreppsförståelse på följande vis: 

”Om en term relaterar till ett vedertaget begrepp inom viss lagstiftning eller t.o.m. har getts en 

legaldefinition gäller detta begrepp i första hand. I andra hand är den juridiska kontexten 

styrande, t.ex. ett annat rättsområde (ofta civilrätten) eller dess betydelse i den grundläggande 

jurisprudensen (t.ex. termerna rättssubjekt och rättshandlingsförmåga). När det gäller en 

allmän term, som inte har någon legaldefinition, specifik skatterättslig eller annan rättslig 

betydelse, kan det sammanhang, den miljö den normalt förekommer i vara vägledande (t.ex. 

redovisningssammanhang, affärsvärlden och datorvärlden), eftersom en term alltid bör tolkas 

och förstås i relation till sin kontext.”17  

 

 

1.3.3 Förarbeten 
Förarbeten har använts för att gå djupare in i lagtexten, för att få fram viljan bakom lagen. I 

förarbeten kan motiv och förklaringar hittas till lagtexten. Vid tillämpningen av oklar 

skattelagstiftning får motiven användas när skattelagstiftningen tolkas.18 Under arbetets gång 

har propositioner använts, då det främst är dessa som beaktas för att utläsa en 

”lagstiftarvilja”.19 Då det kom en helt ny inkomstskattelag 1991 är det främst propositionen, 

prop.1989/90:110, som ligger till grund för denna lag som har använts. Detta då det i denna 

proposition finns mycket ledning till tillämpningen av tretolv-regleringen. Propositionen 

innehåller flertalet definitioner och är fortfarande aktuell, trots att den börjar få några år på 

nacken. I vissa fall överensstämmer inte rättspraxis med denna proposition, när detta händer 

kommenteras detta i kapitlet och diskussion förs därefter om vilken tillämpning jag lägger 
                                                
15 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 720. 
16 A.a. 
17 Hela citatet är taget från Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner i anledning 

av 5/6-målet. Skattenytt nr 1, 2013, s 21. 
18 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 722. 
19 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 723. 
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störst vikt vid. Förarbeten har även använts i form av SOU när dessa på ett relevant sätt har 

utrett tretolv-regleringen, vilket är fallet i SOU 2002:52.  

Vid användandet av förarbeten i skattesammanhang bör viss försiktighet vidtas, detta då 

riksdagen endast antar lagen och inte motivet bakom lagen.20  

 

 

1.3.4 Rättspraxis 
 Gällande praxis har jag använt svensk rättspraxis från högsta instans, de yngre fallen är från 

Högsta förvaltningsdomstolen och de äldre är från regeringsrätten. Inom skatterätten är praxis 

från högsta instans en väldigt stark rättskälla. Har HFD väl tagit ställning i en specifik fråga 

får domen självständigt värde såsom rättskälla. 21  Är praxis från HFD klar i en viss 

lagtolkningsfråga är det således HFD:s tolkning som utgör gällande rätt.22 Finns det flera 

domar gällande samma fråga som kommit till samma slutsats anses detta utgöra ”stadgad 

praxis”.23 Vid praxis finns det krav på konsekvens vilket innebär att domstolarna ska följa vad 

HFD har ansett i viss fråga, är en ändring önskvärt får detta ske genom pleniavgörande.24 Vid 

tolkning av praxis kan detta göras ur två olika synsätt, dels vad som förenar rättsfallen och 

dels vad som särskiljer dem.25 När man tittar på vad som förenar rättsfallen är det vilka 

omständigheter som var gemensamma i de olika fallen och därmed ledde till likartat utfall 

som eftersöks. När utfallet har varit olika vid en likartad situation tittar man istället på vilka 

faktorer som skiljde fallen åt.  

 

I vissa fall har även skatteverkets förhandsbesked använts. Dessa förhandsbesked utfärdas av 

skatterättsnämnden och är ett bindande besked för den skattskyldige om hur denne kommer 

att bli beskattad i en specifik situation.26 Dessa förhandsbesked kan överklagas och går vid 

överklagan direkt till HFD vilket medför att de har starkt prejudikatvärde.27 Fördelen med 

                                                
20 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner i anledning av 5/6-målet. Skattenytt 

nr 1, 2013, s 18. 
21 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 736. 
22 A.a. 
23 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 737. 
24 A.a.  
25 A.a. 
26 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 21. 
27 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 738. 
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förhandsbesked är att de gäller en specifik frågeställning, tolkning av dessa är därmed ofta 

lättare att göra.28 Nackdelen är att de inte är lika utbroderade i sina svar som praxis annars kan 

vara, utan i förhandsavgöranden är det den aktuella frågeställningen som besvaras och inget 

annat. 

 

Då högsta instans har ett så säreget starkt värde som rättskälla inom svensk skatterätt har jag 

därmed endast använt rättsfall från denna instans samt skatteverkets förhandsbesked, vilka 

fastställs av HFD. Jag har valt att inte ta med domar från lägre instanser då dessa inte 

omfattas av den särart som högsta instans har i skatterätt. Jag har främst valt att använda 

domar som är relativt nya, med detta vill jag mena rättsfall från 2000-talet. Dock hittas även 

några principiellt viktiga fall från 1990-talet. Jag har valt att nästan uteslutande använda nyare 

praxis då rättsreglerna är relativt nya. Vidare har de valda rättsfallen starkt prejudicerade 

verkan och är ofta refererade i doktrin för att förklara begreppet ”verksam i betydande 

omfattning”, vilket torde ytterligare cementera vikten av praxis för förståelse av detta 

begrepp. 

 

 

1.3.5 Doktrin  

Övrigt material som har använts är lagkommentarer, böcker samt artiklar från juridiska 

tidskrifter. Doktrinen som sådan har ingen reell rättsverkan, men styrkan i dess resonemang 

kan leda till att de rekommendationer som finns i doktrinen följs.29  Vid val av doktrin har jag 

även här valt att fokusera på nyare doktrin, dock finns det några artiklar refererade från sent 

1990-tal då jag ansett att dessa varit givande för diskussion och analys.  

 

Skatteverkets råd har använts i det stycke som redogör för doktrin. När Skatteverkets material 

har använts har detta visats i texten. Skatteverkets råd är inte en bindande rättskälla, för 

varken de skattskyldiga eller för skatteverket.30 Skatteverkets råd är inte heller bindande då 

ledning i övriga rättskällor saknas.31 Det är dock den rättskälla som är lättast att nå för 

gemene man utan juridiska kunskaper och eftersom den visar Skatteverkets ställningstagande 

                                                
28 A.a. 
29 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 736. 
30 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 735. 
31 A.a. 
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kan den ändå uppfattas i praktiken som en rättskälla som kan bidra till ledning av 

rättstillämpningen. Jag har därför ansett att denna rättskälla bör särskiljas vid genomgång av 

doktrin, detta för att ytterligare peka ut hur gemene man tillskansar sig begreppet.  

Även visst elektroniskt myndighetsmaterial har använts såsom Skatteverkets hemsida och 

statistik från SCB. I dessa fall har jag hänvisat till hemsidan samt vilket datum informationen 

fanns aktuell. När elektroniskt myndighetsmaterial har använts har syftet varit att plocka fram 

de procentsatser eller summor som gäller i en specifik situation. Detta har gjorts för att öka 

uppsatsens relevans, såväl som att skapa diskussionspunkter. 
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1.4 Termer och uttryck 
Regeringsrätten bytte 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen,32 för enkelhetens skull 

kommer jag inte att växla mellan dessa båda namn utan den senare termen kommer att 

användas.  

 

Företagsledare är ett begrepp som återkommer i uppsatsen, detta begrepp är definierat i IL 56 

kap 6 §. Med detta begrepp menas den eller de fysiska personer som genom sitt eget, eller 

genom någon närståendes, andelsinnehav och sin egen ställning i bolaget har ett väsentligt 

inflytande i bolaget. Det som gör en företagsledare enligt denna reglering är det väsentliga 

ägarintresset och en inflytelserik ställning.33 Det är således fullt möjligt att ett bolag har flera 

företagsledare eller helt saknar företagsledare. I en närståendekrets är det inte nödvändigtvis 

den som har störst andel i bolaget som är företagsledare om någon annan i kretsen genom sin 

ställning i bolaget har större inflytande.34 

 

I de fall där rättsfall refereras har jag för att tydliggöra valt att markera fysiska personer som 

A, B, C och juridiska personer har istället kallats X AB, Y AB, Z AB alternativt bolag X, Y, 

Z. I vissa fall refereras dock det aktuella bolaget som ”bolaget”, i dessa fall är det klargjort i 

referatet. 

Förvaltningsbolag är ett begrepp som saknar definition i inkomstskattelagen, vilket 

skatteverket har kritiserat.35 I uppsatsen har jag tolkat förvaltningsbolag som ett bolag vars 

syfte är att äga och handla med främst aktier men även till viss del egendom såsom 

fastigheter.  

Ett ytterligare utryck som återkommer i uppsatsen är begreppet andel. I detta begrepp 

inbegrips utöver delägarrätter, där vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis samt konvertibler 

innefattas, även optioner.36  

  

                                                
32 http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Nyhetsarkiv/2010/Regeringsratten-

byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/ - sett den 29 april 2015. 
33 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 451. 
34 A.a. 
35 Skatteverkets yttrande 2011-01-03 ”Yttrande över Promemoria om skattekonsekvenser av fondverksamhet 

över gränserna (Fi 2010/5533)”. 
36 Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, 1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 35. 
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1.5 Avgränsning 
Fåmansföretag är per definition inte bara svenska, utländska motsvarigheterna omfattas även i 

begreppet.37 Jag har dock valt att avgränsa uppsatsen till att endast omfatta svenska bolag. Jag 

har inte heller tagit upp problematiken med fåmanshandelsbolag.  

 

I många rättsfall behandlas begreppet kvalificerade andelar i detta uttryck ryms även till viss 

del begreppet ”samma eller likartad verksamhet” vilket inte kommer att tas upp i uppsatsen, 

då detta begrepp i sig är så pass stort att det kan utredas som en egen avhandling. Jag kommer 

inte heller att utreda tillämpligheten gällande karenstiden på fem år, utan har helt följt 

lagtexten i avseende på denna reglering.  

 

Jag har även valt att inte ta upp frågor som rör gränsbelopp, vilket hittas i IL 57:10-12, 

utdelningsutrymme IL 57:13-15 och lönebaserat utrymme IL 57:16-19. Dessa regler har jag 

valt att inte inkludera i arbetet eftersom de är så pass komplexa att de kräver utförlig 

förklaring och gärna illustrering med exempel, något jag av fokus- och utrymmesskäl har valt 

bort. Reglerna har dock tillämpats i något fall i den praxis som refereras i uppsatsen, i dessa 

fall har jag valt att inte ta med dessa rättsfrågor. 

 

Uppsatsen kommer inte heller att ta upp någon problematisering gällande de undantag som 

finns till tretolv-reglerna. Undantagen är utomståenderegeln samt de fall när andelarna är 

upptagna på en reglerad marknad. Dock kommer undantagen kort att förklaras i detta stycke. 

Utomståenderegeln innebär att någon utomstående i betydande omfattning äger del av 

företaget. I denna reglering har förarbeten38 samt praxis enats om en procentsats om minst 30 

% anses utgöra betydande omfattning.39 Ägandet kan vara direkt eller indirekt och den 

utomstående måste vara berättigad till utdelning för att regleringen ska bli aktuell. 40 

Regleringen finns till eftersom det inte har ansetts lönsamt för företagare att ta ut lön som 

utdelning, då detta medför att även den utomstående ägaren ska få ut sin berättigade andel av 

utdelningen. Som utomstående klassas de som inte är inbegripna i närståendekretsen. Denna 

regel kommer inte att tas upp ytterligare i uppsatsen men utgör ibland delfrågor i använd 
                                                
37 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 62. 
38 Prop. 1989/90:110 s 468. 
39 Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, 1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 66 ff.  
40 A.a. 
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praxis. I dessa fall nämns detta men förklaras inte ytterligare. Dock kommer ”betydande 

omfattning” från utomståenderegeln att tas upp i resonemang. 

Det andra undantaget gäller om företagets andelar finns till försäljning på en reglerad 

marknad41, såsom NASDAQ till exempel, svensk eller i utlandet. Detta innebär att stora 

företag med en ägarstruktur där några få innehar mer än 50 % av rösterna inte omfattas. 

Undantaget är motiverat av att bolag som är upptagna till försäljning på en reglerad marknad 

måste ta särskild hänsyn till övriga aktieägares intressen och fåmansregleringen har därför 

inte ansetts vara aktuell.42   

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen har skrivits efter tanken att varje kapitel innehåller den information läsaren 

behöver tillskansa sig för att på bästa sätt kunna tillgodoföra sig det efterföljande kapitlet. 

 

De två första kapitlen är de mest allmänt hållna, där det första kapitlet har behandlat 

frågeställning, metod och material såväl som uppsatsens avgränsning. Kapitel två är ett mer 

utredande kapitel än kapitel ett och syftar till att kort utreda vad ett fåmansföretag innebär, 

några viktiga begrepp för utredningen av frågeställningen samt ett exempel som illustrerar 

vilken ekonomisk konsekvens reglerna får för en företagare. Kapitel två avslutas med ett 

analyserande avsnitt. Kapitel tre syftar till att utreda den första frågeställningen genom att 

göra en språklig analys, en redogörelse för förarbeten, praxis samt doktrin. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt med sammanfattande slutsatser och slutligen presenteras ändringsförslag med 

mina kommentarer. Kapitel fyra utreder den andra frågeställningen, vilket har gjorts genom 

en utredning och analys av relevant rättspraxis.  Jag har slutligen valt att inkludera ett kapitel 

som redogör för de slutsatser jag har dragit gällande mina två valda frågeställningar. 

 

Kapitel två, tre och fyra innehåller vardera en analysdel för att på så sätt binda ihop kapitlet. 

Detta har även gjorts för att undgå att allt analyserande material hamnar i slutet på uppsatsen. 

I dessa analyser har jag tillåtit egna reflektioner och tankar att skina igenom. Dessa 

kommentarer kan därför vara något subjektiva, dock har jag försökt hålla all framförd kritik 

saklig och motiverad.    

                                                
41 IL 56:3. 
42 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 450. 
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2. Allmän utredning av fåmansföretag och kvalificerade 
andelar 

2.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att utreda vad ett fåmansföretag är, vad som menas med en kvalificerad 

andel samt vilken ekonomisk konsekvens det får i praktiken huruvida någon omfattas av 

reglerna eller inte. Kapitlet avslutas med en kortare analys med egna reflektioner.  

 

2.2 Fåmansföretag – utredning och definition 

2.2.1 Inledning 
Detta avsnitt kommer att utreda vad som menas med ett fåmansföretag. Detta kommer att 

göras genom att lagtextens definition av ett fåmansföretag illustreras, därefter kommer 

huvuddefinition samt utökad definition av begreppet fåmansföretag att utredas. I kapitlet 

utreds även vilken ekonomisk konsekvens det innebär att omfattas av reglerna eller inte.  

2.2.2 Lagtextens lydelse 
Begreppet fåmansföretag finns definierat i kapitel 56 i inkomstskattelagen. Definitionen hittas 

i 56 kap 2 § och lyder: 

”Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där 

fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för 

samtliga andelar i företaget, eller 

näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en 

fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 

bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess 

resultat.” 

 

2.2.3 Huvuddefinition 
Ett fåmansföretag är, enligt huvuddefinitionen som framgår av lagtexten i IL 56:2, ett 

aktiebolag eller en ekonomisk förening43 där fyra fysiska personer eller färre äger andelar som 

                                                
43 Eller den utländska motsvarigheten, se stycke 1.5 Avgränsning. 
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motsvarar minst 50 % av rösterna för företaget44.  Även dödsbon kan vara ägare av 

fåmansbolag.45 Närstående personer räknas dock som endast en fysisk person,46 så ett bolag 

med en större ägarkrets av närstående personer kan ändå räknas som ett fåmansföretag. 

Kretsen för närstående definieras i IL 2:22 och är relativt vid. Utöver föräldrar, syskon, 

make/maka samt egna barn och styvbarn47 innefattas även mor- och farföräldrar, avkommans 

make samt syskonets make/maka. Sambos som inte har gemensamma barn eller någon gång 

vart gifta med varandra räknas dock inte in i denna krets.  

 

2.2.4 Utvidgad definition 
Det finns även en utökad definition av fåmansföretag, som tar sikte på att förstora 

delägarkretsen. Den utökade definitionen är reglerad i IL 57:3. Denna utvidgning av 

fåmansföretag har använts i praxis, där främst konsultbolag med många delägare har ansetts 

som närstående och därmed har ansetts vara en enda person ur ett fåmansföretagshänseende.48 

Utvidgningen har således gjorts genom att praxis har breddat närståendekretsen till att i vissa 

fall innefatta delägare som inte är besläktade. Utvidgningen innebär att samtliga delägare som 

är verksamma i betydande omfattning, eller har närstående som träffas av detta, ses som en 

ägare till bolaget.49 Detta tillämpades i RÅ 1993 ref 99 där ett konsultbolag med 150 delägare 

ansågs vara ett fåmansföretag. Samma princip tillämpades även RÅ 2002 ref 27 där ett 

konsultbolag hade ett femtiotal delägare som alla ansågs vara verksamma i betydande 

omfattning.  

 

Denna utvidgning av fåmansföretag utökades ytterligare efter RÅ 2001 ref 5. Även detta fall 

gällde konsultverksamhet, men i fallet hade ägarstrukturen komplicerats genom att delägarna 

var anställda i ett kommanditbolag som de ägde tillsammans genom egna aktiebolag. 

Delägarna ägde även tillsammans via sina egna aktiebolag, ett aktiebolag som var 

komplementär till kommanditbolaget. I fallet ansågs de inte verksamma i betydande 
                                                
44 IL 56:1.  
45 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 58.  
46 IL 56:5. 
47 Även sambos barn omfattas, HFD 2014 ref 26. 
48 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 67. 
49 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, 6 u, Thomsson Fakta AB, Stockholm, 2006, s 53. 
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omfattning även i de egna aktiebolagen, då all verksamheten bedrevs från kommanditbolaget. 

Detta fall ledde till en ändring av lagtexten, så att även utvidgningen av närståendekretsen ska 

kunna tillämpas även i de fall där verksamheten inte skett i moderbolaget, vilket numera är 

gällande rätt.  

 

I senare praxis, RÅ 2010 ref 102, utvidgades kretsen som kan ingå i begreppet ytterligare. 

Fallet gällde en ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet och förhandsbesked 

begärdes av företagets VD inför en utdelning.  Samtliga anställda var delägare i bolaget och 

när en anställd slutade avgick denne även ur den ekonomiska föreningen. Av de 60 anställda 

var 44 personer industriarbetare. Utöver dessa hade bolaget även en ledningsgrupp samt 

administrativ personal och säljare. Samtliga medlemmar hade dock lika rösträtt. Av stadgarna 

framgick att vid utdelning skulle den vara lika stor för samtliga medlemmar. HFD ansåg att 

då den ekonomiska föreningen drevs av dess medlemmar och endast anställda fick vara 

medlemmar i den ekonomiska föreningen, att den ekonomiska föreningen hade karaktären av 

ett arbetskooperativ. Därmed skulle medlemmarna anses ingå i en närståendekrets och den 

ekonomiska föreningen ansågs därmed falla in under tretolv-reglerna. 
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2.3 Begreppet kvalificerad andel 

2.3.1 Rekvisit 
Att veta huruvida någon har varit verksam i betydande omfattning är väsentligt för att utreda 

huruvida personens andelar är att anse som kvalificerade. För att utdelning på andelar ska tas 

upp i näringsslaget tjänst istället för kapital krävs det enligt huvudregeln att andelarna är 

kvalificerade. För att andelarna ska vara kvalificerade krävs, som tidigare nämnt, enligt IL 

57:4 att andelsägaren eller någon till denne närstående är eller har inom en period om fem år 

varit verksam i betydande omfattning eller att denne varit verksam i ett fåmansbolag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet. Närståendes arbete ”smittar” dess närståendekrets, 

om en närstående har lagt ner arbete för fåmansföretaget anses även andra närstående som 

äger andelar i bolaget ha gjort det. För att inte kunna undgå dessa regler genom att skapa ett 

dotterbolag som utför verksamheten finns det regler i IL 57:4 2 andra punkten som stipulerar 

att även bolag som ägs av fåmansbolaget omfattas av regleringen. 

 

För att en andel ska anses vara kvalificerad finns det ett ytterligare rekvisit, ett rekvisit som 

hör till att vara verksam i betydande omfattning. Det krävs även att delägaren eller någon till 

denne närstående har varit av betydelse för vinstgenereringen i företaget.50 Med detta menas 

att om en delägares utförda arbete har varit av så stor vikt för företaget att detta utförda arbete 

direkt har haft påverkan på företagets resultat för året, så ska den delägaren anses verksam i 

betydande omfattning och har därmed kvalificerade andelar. En andel kan även i bli 

kvalificerad om en delägare bedriver samma eller likartad verksamhet i ett annat 

fåmansföretag, Syftet med rekvisitet gällande att andelar kvalificeras om samma eller likartad 

verksamhet bedrivs i ett annat fåmansföretag är att undvika att reglerna kringgås genom att 

verksamheten fortsätter i ett annat bolag. Rekvisitet kommer inte att förklaras ytterligare.51 

 

  

                                                
50 Prop, 1989/90:110 s 703. 
51 För motivering se stycke 1.5 Avgränsning. 
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2.3.2 Ekonomisk konsekvens  
Skillnaden mellan huruvida en andel ska tas upp i näringsslaget tjänst eller kapital illustreras 

här med ett enkelt exempel.52 

 

För enkelhetens skull antas vinsten vara 100 och det antas att statlig inkomstskatt betalas samt 

att kommunal- och landstingsskatt samt kyrkoskatt uppgår till 35 %.53 

Näringsslaget kapital: 

Vinst 100 

Bolagsskatt: 22 %  

Vinst – bolagsskatt = 100 – 22 = 78. 

Den utdelningsbara vinsten är 78 vilken beskattas hos andelsägaren med 30 % à 78 x (100% 

- 70%) = 54,6. 

Näringsslaget tjänst: 

Vinst 100 

Sociala avgifter54 25 % 

Vinst – sociala avgifter = 75 

75 kan delas ut och beskattas hos andelsägaren som tjänst. à 75 x (100% - 55%) = 33,75 

 

Den ekonomiska konsekvensen för den enskilda andelsägaren huruvida utdelningen eller 

försäljningsvinsten beskattas som kapital eller tjänst blir som ovan illustrerat betydande.  

Det finns dock lättnader i dessa regler, som kort kommer att beskrivas.  

Det första undantaget, som främst är riktat mot mindre företag, gäller att 2,75 basbelopp får 

tas upp som kapitalinkomst.55 Detta belopp fördelas efter företagets andelar, varje delägare är 

således inte vardera berättigad till 2,75 basbelopp som kapital.56 Varje delägare får nyttja 

undantaget en gång i ett företag, oaktat om den har andelar i flera företag. Denna utdelning 

som får tas upp för verksamma i betydande omfattning beskattas i inkomstslaget kapital och 

                                                
52 Detta exempel har jag gjort, varför det inte finns källhänvisning. 
53 Övriga skattesatser i exemplet är tagna skatteverkets hemsida förutom skattesatsen om 35 % som har valts av 

förenklingsskäl. 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/beloppprocent/2015.106.3f4496fd14864cc5ac912d8f.h

tml#h-Statliginkomstskattkapitalinkomster, sett den 23 februari 2015. 
54 Schablonavdrag egenavgift 
55 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 461.  
56 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 464. 
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2/3 av utdelningen ska tas upp till beskattning.57 I praktiken medför det en beskattningsgrad 

om 20 % på utdelning från kvalificerade andelar. 

 

För större företag finns lönsummeregeln, som sedan 2014 får nyttjas endast av de ägare som 

har minst fyra procent av aktierna. Lönsummeregeln kommer inte att beskrivas mer ingående 

men innebär i praktiken att företag med många anställda inte längre träffas av effekterna av 

tretolv-reglerna.58 

 

Det finns även ett takbelopp i IL 57:22 som innebär att som mest 100 inkomstbasbelopp ska 

tas upp om inkomst av tjänst, därefter beskattas resten som kapital. Regleringen gäller vid 

försäljning av företaget. Takbeloppet medför således en maximal beskattning efter försäljning 

av ett företaget i inkomstslaget tjänst om 5 810 000 kronor59, utöver det sker beskattningen i 

inkomstslaget kapital. Motsvarande reglering gällande takbelopp finns även för utdelning, 

vilket regleras i IL 57:20a. Vid utdelning är dock takbeloppet lägre, vid utdelning ska 

maximalt 90 inkomstbasbelopp tas upp som tjänst.  

 

  

                                                
57 IL 57:20. 
58 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 461. 
59 Inkomstbasbeloppet för 2015 är 58 100, källa http://www.regeringen.se/sb/d/14815/a/236669 - sett den 29 

april 2015. 
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2.4 Analys 

2.4.1 Inledning 
Begreppet kvalificerad andel är ett begrepp som kommer att återkomma i uppsatsen, detta då 

frågan som praxis ofta behandlar är huruvida någons andelar är kvalificerade. För att andelar 

ska vara kvalificerade krävs att delägaren till ett fåmansföretag varit verksam i betydande 

omfattning. Att vara verksam i betydande omfattning är således ett rekvisit till att ha 

kvalificerade andelar, varför begreppen ofta nämns tillsammans. 

Att närstående räknas som en person i fåmansföretagarregleringen har till syfte att undvika att 

reglerna kringgås.60 Hade inte närstående räknats som en person hade reglerna enkelt undgåtts 

genom att låta någon närstående, som exempelvis en maka/make eller förälder äga ett företag 

som den närstående i praktiken driver.  Hade regleringen saknats hade den närstående ägaren 

då beskattats i inkomstslaget kapital, trots att denne bedrev verksamheten. 

 

2.4.2 Utvidgade definitionen av fåmansföretag 
Att det även finns en utökad definition av fåmansföretag för exempelvis konsultbolag med 

många delägare torde bero på att samtliga delägare i ett sådant företag i regel har stor 

betydelse för företagets vinstgenerering samtidigt som dessa har inflytande över bolaget. 

Dessa delägare har då haft en stor möjlighet att undgå att inkomster som följer av tjänst 

beskattas som kapital. I det första HFD-fallet denna utvidgade definition användes, RÅ 1993 

ref 99, ansåg rätten att samtliga 150 delägare varit av betydelse för vinstgenereringen.  

RÅ 2010 ref 102 utökade denna utvidgning till att även innefatta en ekonomisk förening där 

merparten av medlemmarna var industriarbetare, vilket jag finner något förvånande. I RÅ 

1993 ref 99 gällde det konsulter som hade självständighet och inflytande över sitt arbete. 

Detta skiljer sig från RÅ 2010 ref 99 där samtliga medlemmar visserligen hade lika rösträtt 

men där de trots det inte torde ha samma självständighet och daglig påverkan på sitt arbete 

som en konsult har.  

 

I det senare fallet användes som invändning att den lika rösträtten endast gällde vid 

föreningens stämmor och att det därmed saknades reell påverkan på arbetet för merparten av 

medlemmarna. Domstolen gav inte gehör för denna invändning utan tog det faktum att endast 

anställda fick vara medlemmar och att dessa vid utdelning behandlades lika som skäl att anse 
                                                
60 SOU 2002:52 s 268. 
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att samtliga medlemmar var att se som närstående. Detta tar upp en problematik för 

ekonomiska föreningar, nämligen om samtliga ekonomiska föreningar med liknande stadgar 

är att anse som fåmansföretag enligt utvidgningen. Man kan fråga sig huruvida det är en 

önskvärd utveckling att samtliga ekonomiska föreningar som bedriver verksamhet, det som 

rätten kallade för arbetskollektiv, är att anse som fåmansföretag om endast anställda får vara 

medlemmar i den ekonomiska föreningen. Rätten förde inget resonemang som talade mot en 

sådan utveckling, så tills ett plenummål eller ny lag önskar ändra detta får det anses vara det 

som gäller, i enlighet med HFD:s särställning inom skatterätt.61 Jag anser dock att det är att 

dra tretolv-regleringen för långt när även industriarbetare är att anse som verksamma i 

betydande omfattning. Detta eftersom industriarbetarna i fallet saknade självständighet samt 

daglig påverkan gällande sitt arbete, särskilt när hänsyn tas till att bolaget hade en VD som 

fattade merparten av de operativa besluten. 

 

För att frångå denna effekt i dagsläget får således inte alla medlemmar ha samma rösträtt eller 

så måste även icke-anställda tillåtas att bli medlemmar. I fallet med den ekonomiska 

föreningen var kostnaden för en medlem 3000 kronor, vilket återbetalades när medlemmen 

gick ur föreningen vid anställningens upphörande. Storleken på den ekonomiska kostnaden 

för medlemmarna var dock inget som togs upp av rätten, så den torde ha ansetts rimlig. HFD 

har inte heller i senare praxis tagit upp kostnaden för delägaravtal för konsultbolag och 

liknande, detta trots att frågan har varit uppe i kammarrätten62 i ett uppmärksammat fall. 

Ekonomiska föreningar kommer inte att tas upp ytterligare i uppsatsen, dock tycker jag att 

detta fall tydligt belyser hur praxis har resonerat gällande utvidgningen av fåmansföretag och 

ekonomiska föreningar. 

 

2.4.3 Begränsning av lönsummeregeln från 2014 
I januari 201463 infördes en från näringslivet kritiserad64 ändring som innebär att endast 

delägare som äger minst fyra procent kan använda sig av lönsummeregeln vid beskattning. 

Detta gjordes därför att tretolv-regleringen ansågs gynna ägare till större bolag allt för mycket 

                                                
61 Se avsnitt 1.3.4. 
62 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 842-12, 2012-09-20. 
63 SFS 2013:960, 57 kap 19 §. 
64 Fall, Johan, Ericsson, Peter, Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling. Skattenytt nr 12, 2013. 
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samt att någon verksam i ett företag enkelt och billigt kunde bli delägare i företaget. Denna 

ändring innebar dock inte något generellt krav på att man måste äga fyra procent för att kunna 

ha kvalificerade andelar, utan det reglerar endast en särskild ekonomisk situation.65 En 

fåmansföretagare kan äga tre procent av företaget men ändå vara verksam i betydande 

omfattning och därmed ha kvalificerade andelar. Något uttryckligt krav på hur stor en andel 

måste vara för att vara kvalificerad saknas därmed fortfarande och verkar inte ha varit 

önskvärd av lagstiftaren.  

 

                                                
65 Tjernberg, Mats, Förslaget till förändrade fåmansföretagarregler från 2014, Skattenytt nr 11, 2013, s 752. 
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3. Verksam i betydande omfattning 

3.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att besvara den första frågeställningen, vilket var: 

- Vad menas med begreppet i betydande omfattning i IL 57:4? 

Detta kommer att göras genom först en språklig analys, därefter en genomgång av vad som 

har menats med begreppet i förarbeten. Hur begreppet har tillämpats kommer att gås igenom i 

det avsnitt i kapitlet som behandlar rättspraxis och därefter följer ett stycke gsom går igenom 

hur begreppet har behandlats i doktrin. Kapitlet avslutas med min sammanfattande slutsats 

samt ett förslag till ändring med mina kommentarer.  

3.2 Analys av begreppets allmänna innebörd 

3.2.1 Lagtextens lydelse: 
Lagtexten i IL 57:4 1 st är utformad på följande sätt: ” Med kvalificerad andel66 avses andel i 

eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att 

andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning67  i företaget eller i ett annat 

fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, 

eller …” 

 

3.2.2 Språklig analys: 
Enligt Lodin et al bör, som nämns i stycke 1.3, skatterättslig lagtolkning göras genom först en 

semantisk analys för att fastställa dess betydelse enligt det allmänna språkbruket.68 För att 

fastställa det allmänna språkbrukets betydelse anser jag att man ska använda rent språkliga 

källor och på så sätt vidga sökfältet. För att göra detta har jag valt att använda svenska 

akademiens ordlista, som trots att den i alla avseenden saknar juridisk bundenhet torde vara 

en av de bättre källorna som finns för rent språkliga spörsmål. Enligt dess förord är denna 

ordlista den allmänt vedertagna normen för svenska ords stavningar och böjning, samtidigt 
                                                
66 Egen kursivering. 
67 Egen fetstil. 
68 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, Studentlitteratur AB, Lund, del 2, s 720. 
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som den har en stark ställning hos folket.69 Slår man upp ordet betydande i svenska 

akademiens ordlista möts man av synonymen ”viktig”, ordet betydande är ett adjektiv.70 Ur 

ett rent språkligt hänseende kan det således klart härledas att det är fråga om en kvalitativ 

bedömning. Att Svenska akademien anser att den närmaste synonymen till betydande är 

viktig torde således ur ett språkligt hänseende helt tala emot en kvantitativ bedömning.  

Båvall och Rydin anser dock att lagtextens lydelse ”den som varit verksam i betydande 

omfattning” antyder att den viktiga frågan är den nedlagda tiden, det vill säga en kvantitativ 

bedömning av hur mycket tid som de facto har lagts ned.71 

 

3.3 Förarbeten: 

3.3.1 Inledning 
Detta stycke syftar till att utreda vad som går att utläsa ur förarbeten gällande tolkning av 

begreppet verksam i betydande omfattning. Stycket tar vid där den språkliga analysen slutade, 

nämligen vid tolkningen av om det är ett kvalitativt eller kvantitativt begrepp. Därefter gås 

igenom vad förarbeten anser gällande styrelsearbete och företagsledare, vilket är en punkt av 

vikt i förarbeten. Det är två förarbeten som har använts för att skriva avsnittet, prop. 

89/90:110 samt SOU 2002:52. Jag har valt att uteslutande använda dessa två förarbeten då det 

är i dessa som jag har hittat material av vikt för frågeställningarna. 

3.3.1 Kvantitet eller kvalitet? 
Förarbeten visar en vilja från lagstiftarens sida gällande kvaliteten på delägarens utförda 

arbete, vilket visas genom att en direktkvalificering kan ske när någon varit av betydelse för 

vinstgenereringen.72 Enligt propositionen73 framgår att huruvida en delägare eller någon till 

denne närstående utfört arbete som haft stor betydelse för företagets vinstgenerering så ska 

den alltid anses ha varit verksam i betydande omfattning. Detta är således ett rent kvalitativt 

rekvisit som har införts vid bedömning huruvida en andelsägare är att anse som verksam 

                                                
69 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13 u, Nordstedts Akademiska förlag, Stockholm, 2006, s 5. 
70 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13 u, Nordstedts Akademiska förlag, Stockholm, 2006, 

sida betydande-bidé. 
71 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 75. 
72 Prop, 1989/90:110 s 703. 
73 A.a. 



 26 

betydande omfattning. Konsekvensen av rekvisitet är följaktligen att om någon har haft stor 

betydelse för vinstgenereringen så har denne varit verksam i betydande omfattning. Utdelning 

eller försäljning av andelar ska därmed tas upp i inkomstslaget tjänst. Rekvisitet av betydelse 

för vinstgenereringen tas även upp i SOU 2002:52.74  Av utredningen i SOU 2002:52 framgår 

att ordet betydande saknar en direkt betydelse i svenska språket. Ordet är i 

skattelagstiftningen är ett kvantifierande uttryck som ibland används även för kvalitativa 

rekvisit.75 Ett exempel gällande när begreppet ”betydande omfattning” använts kvantitativt 

hittas i den så kallade utomståenderegleringen, där 30 % ägande av en utomstående anses 

innebära ”betydande omfattning”.76  

3.3.2 Styrelsearbete och företagsledare 
Frågan huruvida styrelsearbete anses vara av betydelse för vinstgenereringen tas upp i både 

förarbeten och doktrin. På denna punkt råder konsensus, sedvanligt styrelsearbete är inte i sig 

direktkvalificerande för att vara av betydelse för vinstgenereringen och därmed är inte 

nödvändigtvis styrelsemedlemmar i fåmansföretag verksamma i betydande omfattning.77 

Detta gäller även om styrelsemedlemmen fått in en viktig beställning där beställningen i sig 

varit av stor vikt för företagets vinstgenerering.78  

 

Företagsledare å sin sida ses däremot i allmänhet som verksamma i betydande omfattning 

även om detta inte alltid är fallet. Enligt prop 1989/90:110 s 703 är företagsledare och andra 

högre befattningshavare naturligtvis79 kvalificerat verksamma. Viktigt att beakta är även att 

omständigheterna i det enskilda fallet ska tas hänsyn till vid bedömningen av huruvida någon 

har varit av påtaglig betydelse för vinstgenereringen.80 Att någon delägare i företaget omfattas 

av tretolv-regleringen innebär inte automatiskt att samtliga delägare omfattas.81 För att 

omfattas av regleringen måste arbetet ha utförts i företaget.82  

                                                
74 SOU 2002:52 s 268. 
75 SOU 2002:52 s 277. 
76 A.a. 
77 Prop. 1989/90:110 s 703.  
78 A.a. 
79 Ordet naturligtvis användes när företagsledare kvalificeras i det hänvisade förarbetet.  
80 SOU 2002:52 s 268. 
81 A.a. 
82 SOU 2002:52 s 270. 
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3.4 Rättspraxis 

3.4.1 Inledning 
Det kommer i detta avsnitt att illustreras att det görs en helhetsbedömning i praxis gällande 

huruvida någon har varit verksam i betydande omfattning. Detta medför att kvalitativa 

rekvisit ofta finns invävda i i motiven till rättsfallen, vilket är skälet till att kvalitativa rekvisit 

i detta stycke inte har fått en egen rubrik utan de är istället invävda i resonemangen. 

3.4.2. Företagsledare och kvalitativa rekvisit 
3.4.2.1 Inledning 

Praxis gällande den presumtion som innebär att företagsledare anses verksamma i betydande 

omfattning har varit någorlunda konsekvent, denna presumtion har nämligen inte utan vidare 

tillämpats. I fallen RÅ 2002 ref 21, RÅ 2004 ref 61, RÅ 2004 ref 125, RÅ 2004 not 162 har 

domstolen inte ansett att företagsledaren har varit verksam i betydande omfattning och 

därmed tillåtit att företagsledaren har tagit upp vinsten från försäljning av andelarna såsom 

kapital.83 Resonemang har förts kring syftet med regleringen, det vill säga att undgå att 

inkomster som följer av arbete beskattas som kapital. Dock har inte inkomsten ansetts följa av 

arbete och har därmed godtagit att dessa inkomster beskattas som tjänst. För att illustrera detta 

kommer RÅ 2002 ref 21 gås igenom, då detta fall tydligt resonerade kring presumtionen 

gällande företagsledare. Detta avsnitt kommer även att gå igenom vem som är företagsledare i 

praktiken. 

 

3.4.2.2 Företagsledare under en kort tidsperiod 

I RÅ 2002 ref 21 belyses vad som anses gällande en aktieägare som varit företagsledare som 

under en kortare tidsperiod. Omständigheterna i fallet var följande: 

A bildade ett aktiebolag, som köpte ett bolag, Bolag X, som i sin tur hade ett helägt 

dotterbolag, Bolag Y. Bolag Y bedrev verksamhet och hade sju anställda och var innehavare 

av flertalet patent. Bolag X hade ingen egen verksamhet utan hade som huvudsakligt syfte att 

äga bolag Y. A hade innan bolagen köptes varit revisor åt både Bolag X och Y och hans 

uppdrag fortsatte även efter det att bolagen hade förvärvats av hans aktiebolag. Den tidigare 

företagsledaren, tillika säljaren av bolagen, fortsatte som företagsledare under tiden 

revisorsuppdraget fortlöpte. A tog över ägarskapet i maj det aktuella året och tillträdde som 

företagsledare i oktober samma år och blev i samband med detta kontaktad av ett bolag som 
                                                
83 Samtliga fall kommer att refereras i kapitel 3 samt 4. 
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var intresserad av att förvärva koncernen vilket skedde i januari året därpå. Under A:s tid som 

företagsledare tog han ut en lön om totalt 120 000 kronor för sina tre månader på positionen. 

Inga styrelsemöten skedde under denna period och A fattade inte några strategiska beslut. 

Koncernens värde under A:s ägande ökade med 200 000. 

Domstolen ansåg inte att A haft betydelse för vinstgenereringen då han inte hade fattat några 

strategiska beslut under sin tid som företagsledare. Det skulle därmed frångå syftet med 

regleringen om han skulle anses ha innehaft kvalificerade andelar. Det fanns dock en 

skiljaktig som ville använda den direktkvalificering av företagsledares andelar som tas upp av 

förarbeten.  

Rättsfallet illustrerar att en delägare som av ett fåmansföretag från företaget uppburit lön inte 

är en direktkvalificerande faktor för att ha varit verksam i betydande omfattning. I fallet hade 

företagsledaren uppburit 120 000 kronor för tre månaders arbete men ansågs trots det inte ha 

varit verksam i betydande omfattning. En kvalitativ bedömning gjordes i fallet och det ansågs 

inte att företagsledaren hade varit av betydelse för vinstgenereringen trots att företaget såldes 

för mer än det köptes för. Det faktum att företagsledaren inte fattat något strategiskt beslut 

under sin tid som företagsledare talade i fallet för att han inte varit av betydelse för 

vinstgenereringen.  

 

3.4.2.3 Vem är företagsledare i praktiken 

Praxis har även resonerat kring vem som i praktiken är företagsledare. 

I ett något äldre rättsfall, RÅ 1999 not 87, gällde frågan huruvida en författare var att anse 

som företagsledare. Författaren, A, hade överfört sina immateriella rättigheter till ett 

fåmansföretag som han inte själv var anställd av men som två av hans närstående var. De 

närstående uppbar båda lön för det utförda arbetet. Verksamheten bestod av att förvalta det 

kapital som följt av författarskapet såväl som att söka sälja alster som filmrättigheter och 

licenser. Den ene närstående, B, var anställd som VD och den andra, C, hade en administrativ 

tjänst. A, B samt C ägde andelar i bolaget, A ägde majoriteten och hade därmed majoriteten 

av rösterna. VD-tjänsten omfattades av en tjänst på halvtid och den administrativa tjänsten 

utfördes vid sidan av dennes heltidsanställning. A:s roll bestod av att ge råd inför 

förhandlingar samt styrelsearbete. Förhandlingar sköttes dock av externa jurister och 

revisorer. A ansågs av Skatterättsnämnden vara företagsledare för bolaget. Detta motiverades 

av att alla intäkter för bolaget var hänförligt till A:s författarskap och de alster han skapat. A 

ansågs även vara företagsledare eftersom att han som majoritetsägare hade det väsentliga 

inflytandet i bolaget.  
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HFD höll inte med i denna aspekt. HFD ansåg att A, som inte hade några arbetsuppgifter i 

bolaget och som hade deltagit i ett styrelsemöte per år, var att se som ett typexempel för en 

styrelsemedlem som enligt förarbeten inte ska anses verksam i betydande omfattning. HFD 

fann istället att B, som var bolagets VD var företagsledare för bolaget. Då B utförde arbete 

som motsvarade en halvtidstjänst var han därmed även att se som verksam i betydande 

omfattning. Då A, B och C var närstående blev därmed samtligas andelar kvalificerade. Fallet 

tog inte upp huruvida C var verksam i betydande omfattning. 

 

3.4.3  Styrelsearbete 
Enligt förarbeten ska som nämns i stycke 3.3.2, inte endast sedvanligt styrelsearbete medföra 

att någons andelar blir kvalificerade. Detta har även prövats av praxis som har varit 

konsekvent med förarbetsuttalande. I fallet RÅ 2000 not 164 gällde frågan huruvida en 

styrelsemedlem som även undertecknat handlingar gällande förvärv av butikslokaler. Hans 

maka ägde 50 % av bolaget och hade arbetat halvtid med enklare administrativa uppgifter. 

Makan ansågs inte verksam i betydande omfattning och frågan i HFD gällde hennes make. Då 

styrelsemedlemmen, maken, i övrigt agerat som finansiär och handlingarna undertecknats av 

honom av praktiska skäl ansågs han inte ha varit verksam i betydande omfattning. I ovan 

refererade RÅ 1999 not 87 ansågs författaren falla inom undantaget för styrelsemedlemmar 

som uttalats i förarbeten. Att ge goda råd, gällande hur de författade alstren skulle förvaltas 

samt delta på ett årligt styrelsemöte var således att anse som sedvanligt styrelsearbete. 

 

 

3.4.4 Kvantitativa bedömningar 
I praxis görs ibland även en kvantitativ bedömning för att avgöra huruvida någon varit 

verksam i betydande omfattning. Då det ur ett språkligt hänseende såväl som i förarbeten 

saknas någon generell tidsgräns när andelarna blir kvalificerade har jag sökt ledning i praxis 

för att söka hitta någon definition. I RÅ 2004 not 162 var två makar som vardera lade 20 

timmar per år i bolaget på styrelsearbete inte verksamma i betydande omfattning. Båda hade 

andra heltidsarbeten. I detta fall togs den ringa tiden som makarna arbetat i bolaget, såväl som 

att båda hade andra heltidsarbeten, upp som faktorer som talade mot att de skulle anses 
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verksamma i betydande omfattning. I RÅ 2009 not 6884 understeg den nedlagda tiden per år 

tio timmar, vilket i ett kvantitativt hänseende inte ansågs kvalificera andelarna. 

I HFD 2013 ref 1185 hade en närstående lagt ner 200 timmar som konsult åt bolaget, vilket 

däremot kvalificerade ägarens andelar.  

 

3.4.5 Verksam i annat helägt bolag 
En annan fråga som har prövats i praxis är vad som gäller vid så kallat oäkta koncerner, där 

flera moderbolag ägs i sin helhet av samma fysiska person som kan vara verksam i ett eller 

flera av bolagen. Detta prövades i RÅ 2005 ref 386. Fallet gällde en person A, som i sin helhet 

ägde bolag X samt bolag Y. A var verksam i bolag X, som bedrev byggnadsrörelse, bolaget 

hade även personal. Bolag Y bedrev ingen verksamhet. Bolag X ägde fastigheter och önskade 

avyttra några av dessa till en extern köpare, vilket gjordes genom att ett dotterbolag, bolag Z, 

till bolag Y bildades och till bolag Z överfördes fastigheterna för sitt skattemässiga värde. 

Bolag Z såldes därefter till den externa köparen. HFD fann att A inte var att anse som 

verksam i betydande omfattning i bolag Y eller bolag Z, då dessa bolag inte hade bedrivit 

någon verksamhet. Hans uppgift som VD för bolag Y bestod av att bilda bolag Z, samt efter 

fastighetsförvärv avyttra bolag Z, varefter en betydande vinst i bolag Y uppstod. Vinsten hade 

sin grund i att bolag X överlät fastigheterna till bolag Z till underpris. HFD ansåg inte att A 

var verksam i betydande omfattning i bolag Y eller bolag Z. Detta då bolagen saknade 

verksamhet och hans enda uppgift hade bestått i att bilda ett bolag, besluta om 

underprisförvärvet och därefter sälja bolag Z.  

 

  

                                                
84 Fallet refereras i kapitel 4. 
85 Även detta fall refereras i kapitel 4.  
86 Rättsfallet är ett förhandsavgörande med 10 delfrågor av olika karaktär, resonemanget gällande huruvida 

ägaren varit verksam i betydande omfattning var således kortfattat. 
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3.5 Doktrin: 

3.5.1 Inledning 
All undersökt doktrin har hänvisat till ovan hänvisade förarbeten samt ett antal rättsfall. Detta 

medför att inte speciellt mycket nya ståndpunkter för min frågeställning har hittats i 

doktrinen. Dock har ett flertal väl förda resonemang funnits, vilket är den typ av rättskraft 

som doktrin kan få inom svensk skatterätt, då det kan leda till att dess rekommendationer 

efterlevs.87 I mitt stycke gällande doktrin har jag valt att inkludera både böcker och artiklar. 

Jag har även inkluderat material från Skatteverket, vilket har markerats i texten. 

 

3.5.2 Språklig bedömning och syftet med begreppet 
Begreppet ”betydande omfattning” återfinns även i utomståenderegleringen i IL 57:5. Enligt 

Tjernberg ska begreppet ”betydande” i detta fall innebära ett innehav om minst 30 %. 

Begreppet kan ur ett språkligt perspektiv enligt Båvall och Rydin tala för en kvantitativ 

bedömning.88 

  

Begreppet ”verksam i betydande omfattning” syftar till att identifiera en arbetsinsats.89 Syftet 

med regleringen är att identifiera om bolagets vinstmedel härrör från andelsägarens 

arbetsinsats.90 Har ägaren inte varit verksam i betydande omfattning görs inget antagande att 

bolaget innehar latenta arbetsinkomster.91 Den kvalitativa bedömningen som ska göras vållar 

dock svårigheter, särskilt gällande fastighetsförvaltning.92 

 

  

                                                
87 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 736. 
88 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 75. 
89 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 74. 
90 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 75. 
91 A.a. 
92 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 75. 
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3.5.3 Företagsledare och styrelsearbete 
Förarbetsuttalandet från prop. 1989/90:110 uttalar att styrelsearbete inte leder till en 

presumtion för att någon har varit verksam i betydande omfattning. Styrelsearbetet måste ha 

varit av särskilt slag för att medföra att någon har varit verksam i betydande omfattning.93 Ett 

sådant särskilt slag har dock inte ännu illustrerats i praxis. 

 

Att en andelsägare har en ledande ställning i företaget har ingen självständig betydelse 

gällande huruvida en andelsägare har varit verksam i betydande omfattning.94 Den avgörande 

faktorn ska vara andelsägarens utförda arbete sett i relation till företagets omfattning samt 

övriga omständigheter.95 Anställda delägare utan företagsledande ställning bör inte anses vara 

verksamma i betydande omfattning, om de inte omfattas av den utvidgade definitionen för 

fåmansföretag.96 Har delägaren haft en underordnad ställning i företaget uppfyller denne inte 

verksamhetskravet och anses därmed inte verksam i betydande omfattning.97 

 

 

Enligt Skatteverkets allmänna råd ska verkställande direktörer samt de chefer som är direkt 

underställde verkställande direktören i regel ses som verksamma i betydande omfattning. På 

mindre företag kan dock fler chefer anses vara verksamma i betydande omfattning, såsom mer 

underställda chefer och andra med någon form av arbetsledande ställning. Det är dock, enligt 

Skatteverket, inte nödvändigt att ha någon form av chefsposition för att inneha kvalificerade 

andelar, vilket kan vara fallet i exempelvis konsultbolag som ägs gemensamt av de 

verksamma. När chefsposition saknas läggs vid bedömningen extra vikt för huruvida 

andelsägaren varit av betydelse för företagets vinstgenerering.98  

 

                                                
93 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 79. 
94 A.a. 
95 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 80. 
96 Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 13 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010, s 183. 
97 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 454. 
98 Angående detta stycke, se SKV 2006:12, stycke 3.1 
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3.5.4 Lön och koncernbeskattning  
3.5.4.1 Uttag samt avsaknad av lön 

Tivéus anser att om delägaren kan visa att dess utförda arbetsinsatser inte varit av betydelse 

för vinstgenereringen bör uttaget av lön vara av underordnad betydelse.99 Båvall och Rydin 

håller med i detta resonemang och anför att om lönen har varit marknadsmässig och vinsten 

består av annat än andelsägarens arbetsinsatser är inte andelsägaren verksam i betydande 

omfattning.100 Exempel på faktorer som kan påverka vinsten är anställdas arbete eller 

köparens marknadsbedömningar. Båvall och Rydin resonerar kring avsaknad av uttag av lön. 

Att inte ta ut lön anser de inte är en faktor som presumerar att någon inte har varit verksam i 

betydande omfattning.101 

 

3.5.4.2 Koncernbeskattning 

Innan 1996 jämställdes verksamhet utfört av delägaren i ett annat företag i koncernen med 

verksamhet i fåmansföretaget. 102  Numera fångar dock inte lagtexten upp verksamhet i 

systerföretag eller moderföretag.103 

 

3.5.5 Närstående samt utvidgning av fåmansföretag 
3.5.5.1 Närstående 

När det är fråga om makar som båda har varit verksamma i ett bolag bedöms de båda för sig 

och inte som en enhet när det ska avgöras om någon av makarna varit verksam i betydande 

omfattning.104 Anses en make ha varit verksam i betydande omfattning blir sedermera bådas 

andelar kvalificerade.105 Dör en andelsägare som varit verksam i betydande omfattning är 

andelarna kvalificerade även hos arvingarna.106  

                                                
99 Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, 1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 42. 
100 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, s 77. 
101 A.a. 
102 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, 6 u, Thomsson Fakta AB, Stockholm, 2006, s 58. 
103 A.a. 
104 Grosskopf, Beskattning av fåmansföretag och dess ägare, Skattenytt 2001, s 326. 
105 A.a. 
106 Lodin et al, Inkomstskatt, en läro- och handbok i skatterätt, del 2, Studentlitteratur AB, Lund, s 456. 
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På Skatteverkets hemsida med information för företagare har det uttryckts att man i princip är 

verksam i betydande omfattning om man som delägare eller någon närstående varit av stor 

betydelse för företagets resultat under året eller de fem tidigare åren.107 

 

3.5.5.2 Utvidgning av fåmansföretagarbegreppet 

Gällande den utökade betydelsen av fåmansföretag har det i doktrin ansetts rimligt att dessa 

omfattas av tretolv-regleringen då exempelvis konsulterna arbetar självständigt och har stor 

påverkan på avkastningen av sitt eget arbete.108  

 

3.5.6 Kvantitet 
 Den nedlagda tiden behöver inte motsvara en heltidstjänst, utan insatsen ska ses i relation till 

företagets omfattning, såväl som övriga omständigheter.109 Kort arbetstid inom bolaget, med 

detta menas några få månader, är inte en avgörande faktor gällande huruvida någon har varit 

verksam i betydande omfattning.110 Köper någon ett bolag och säljer det par månader senare 

med betydande vinst kan personen trots den korta tiden ändå ha varit verksam i betydande 

omfattning.111 

 

Enligt Skatteverkets råd bör inte kortare tidsbegränsade anställningar, såsom provanställning 

eller kortare vikariat medföra att någon blir verksam i betydande omfattning. Om det är flera 

kortare anställningar under en period kan dock det tala för att någon har blivit verksam i 

betydande omfattning. Vidare framhålls även att det inte krävs ett heltidsarbete för att någon 

ska anses verksam i betydande omfattning.112  

  

Fråga har även uppkommit i doktrin huruvida man blir verksam i betydande omfattning direkt 

vid förvärvet av ett bolag om man har en affärsidé.113 Frågan ställdes retoriskt i en kommentar 

                                                
107https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/famansforetag/definiti

onfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe6285127ab4f1d2580001532.html - sett den 28 april 
108 Hulgaard, Bodil, Några kommentarer angående 3:12-reglerna, skattenytt nr 2, 1999, s 130. 
109 Andersson et al, Inkomstskattelagen – en kommentar, (1 juli 2014, Zeteo), kommentar till 57 kap 4 §. 
110 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund s 77. 
111 A.a. 
112 Angående detta stycke, se SKV 2006:12, stycke 3.1. 
113 Gunne, Cecilia, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt nr 6, 2009, s 336. 
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till rättsfallet RÅ 2008 ref 58 och torde vara Gunnes tolkning av fallets utfall, att det är 

möjligt att anses som verksam i betydande omfattning direkt vid köp av ett bolag om man har 

en genomförbar affärsidé. 
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3.6 Sammanfattande slutsatser 

3.6.1 Inledning 
Det kan konstateras att legaldefinition till ”verksam i betydande omfattning” saknas. Fråga är 

huruvida man kan anse begreppet vedertaget vilket man i min mening kan göra, då det har 

funnits i lagtexten länge. Dock är det ett vedertaget begrepp som saknar klar definition.  

 

Ordet betydande har, vilket nämns i kapitlet, använts olika i skattelagstiftningen, begreppet 

kan användas både kvantitativt och kvalitativt. Enligt helt språkliga källor torde det dock vara 

ett helt kvalitativt rekvisit. I skattelagstiftningen är ordet betydande lite av en kameleont som 

används kvantitativt i vissa avseenden, som i utomståenderegeln, och som ibland anses vara 

kvalitativt.  

 

3.6.2 Kvalitativa aspekter 
3.6.2.1 Inledning 

När en bedömning ska göras gällande om någon har varit verksam i betydande omfattning är 

det två kvalitativa aspekter som är av vikt. Den första grundar sig i hur stor påverkan 

andelsägaren har varit för bolagets resultat, detta rekvisit gäller huruvida någon har varit av 

betydelse för vinstgenereringen. Det andra rekvisitet tar sikte på hur arbetsuppgifterna har sett 

ut och gäller främst företagsledare, vid en bedömning av detta rekvisit undersöks huruvida 

denne har fattat strategiska beslut för bolagets räkning. 

 

3.6.2.2 Av betydelse för vinstgenereringen 

En kvalitativ aspekt av begreppet verksam i betydande omfattning hittas i rekvisitet ”av 

betydelse för vinstgenereringen”, vilket är ett rent kvalitativt rekvisit. Det finns dock inte 

någon generell mall gällande när någon har varit av betydelse för vinstgenereringen. 

Skatteverket har i sina allmänna råd uttryckt det som en person som har haft påverkan på 

företagets resultat.114 Det är inte helt lätt att veta när Skatteverket anser att en viss person har 

påverkat resultatet varför jag har sökt ledning i praxis. Ett exempel som illustrerar detta är RÅ 

2002 ref 21, där företaget såldes vidare några månader efter inköpet för 200 000 mer än det 

hade införskaffats för. I detta fall kan värdeökningen dock ha berott på köparens angelägenhet 

                                                
114 SKV 2006:12, stycke 3.1. 
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snarare än den kortvarige företagsledarens arbetsinsatser vilket Högsta förvaltningsdomstolen 

godtog. För att visa ett klart exempel när någon varit för betydelse för vinstgenereringen har 

Båvall & Rydin gjort ett exempel.115 I exemplet köper en person ett bolag för 100 000 kronor, 

driver bolaget ensam under par månaders tid och säljer därefter vidare bolaget för 400 000 

kronor. I detta exempel är det klart att personen har varit av betydelse för vinstgenereringen. 

Till detta exempel vill jag dock lägga till ett undantag, vilket är om det köpta bolaget är ett 

förvaltningsbolag vars tillgångar på grund av marknaden fått ett plötsligt uppsving. I RÅ 2005 

ref 3 berodde vinsten på att fastigheter förvärvats till underpris och därefter såldes bolaget till 

fastigheternas marknadsvärde. I detta fall ansågs således inte företagsledaren ha varit av 

betydelse för vinstgenereringen. Resonemang kring huruvida han var av betydelse för 

vinstgenereringen förs inte i fallet men då resonemang kring vinstens grund förs tolkar jag 

domen som att det är detta som åsyftats.  

 

3.6.2.3 Strategiska beslut  

I ref 2002 ref 21 la domstolen särskild vikt vid huruvida andelsägaren hade fattat några 

strategiska beslut, vilket han inte hade och detta var en av omständigheterna som medförde att 

han inte hade ansetts vara verksam i betydande omfattning. Strategiska beslut gällande 

verksamheten torde därmed vara något som starkt talar för eller mot om någon varit verksam i 

betydande omfattning. Besluten behöver vara någorlunda stora, beslut gällande köp av en 

kaffemaskin till kontoret är inte ett strategiskt beslut, vilket följer av RÅ 2002 ref 21. Vad 

som definierar ett strategiskt beslut har dock inte definierats av praxis, utöver att RÅ 2002 ref 

21 stadgar att inköpet av en kaffemaskin inte är av den art att det kan anses vara ett strategiskt 

beslut gällande verksamheten. I RÅ 2005 ref 3 fördes inte resonemang kring strategiska 

beslut men rätten ansåg i det aktuella fallet att beslut om bildande av bolag, förvärv av 

underprisöverlåtelse samt därefter försäljning av bolaget inte var sådana beslut som medför att 

företagets VD är verksam i betydande omfattning. Hade resonemang kring strategiska beslut 

förts i rättsfallet tror jag att utgången eventuellt hade blivit en annan. 

 

Personalförändringar, större inköp, etablering på nya marknader samt produktutveckling torde 

enligt min mening vara så pass stora att de kan klassas som strategiska beslut. Dessa beslut är 

dock sådana till sin art att de på mindre företag, som de flesta fåmansföretag som omfattas av 

                                                
115 Båvall, Bertil, Rydin, Urban, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2012, s 77. 



 38 

regleringen är, att de kräver inblandning av någon i chefsposition. Då delägare som innehar 

någon form av chefsposition presumeras vara verksamma i betydande omfattning torde 

därmed problemet med definiering av strategiska beslut inte bli alltför stort i praktiken. 

 

3.6.3 Företagsledare: 
Gällande företagsledare är det i förarbeten tydligt uttryckt, begreppet ”naturligtvis” har 

använts gällande att företagsledare alltid anses ha kvalificerade andelar. Trots detta klara 

uttryck har praxis i många fall valt att frångå detta och har istället sett till reglernas syfte. 

Denna utveckling är intressant och eventuellt rent av naturlig då det hänvisade förarbetet116 

numera har 25 år på nacken. Att praxis gång på gång frångår det tydligt uttrycka tyder på att 

denna motivering kan anses ha blivit obsolet och att någon direktkvalificering för 

företagsledare nu inte längre finns. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i samtliga 

hänvisade fall alltid fört ett resonemang där de sett till omständigheterna i övrigt där till 

exempel nedlagd tid har varit en faktor samt generell värdeökning. Dessa rättsfall där 

företagsledare inte nödvändigtvis är verksam i betydande omfattning innebär att det numera 

finns stadgad praxis som frångår förarbetsuttalandet. Tills lagtexten ändras i detta avseende 

eller ett avgörande i plenum beslutar ändring är således inte företagsledare endast till följd av 

sin ställning verksamma i betydande omfattning. 

 

Ett senare fall, RÅ 2010 ref 102 valde dock att anse att en VD enligt det ursprungliga 

förarbetet, prop 1989/90:110 s 704, är verksam i betydande omfattning. Fallet tog dock inte 

upp att detta inte har varit fallet i praxis men i fallet var det dock inget som talade för att VD:n 

inte skulle ha varit verksam i betydande omfattning. Fallet torde därmed inte medföra någon 

ändring till mitt anförda resonemang ovan , gällande presumtion för företagsledare. 

 

Att inneha ägarmajoritet är inte något som medför att personen är företagsledare. Detta var 

fallet i RÅ 1999 not 87, där Skatterättsnämnden hade ansett att författaren som även var 

majoritetsägare var att anse som företagsledare. Att fallet gällde en författare som inte ansågs 

vara företagsledare tycker jag är intressant, då författare torde vilja ha inflytande över hur 

dess alster förvaltas i fråga om filmrättigheter och licenser. Jag kan därmed förstå 

Skatterättsnämndens resonemang, då författare torde värna om dess skapelsers integritet och 

                                                
116 1989/90:110 s 703. 
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därmed borde de goda råd som getts ha efterlevts. Inflytandet som en författare utövar när 

dess närstående säljer filmrättigheter och licenser till verken borde i realiteten ha varit 

betydande.  
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3.7 Burmeisters ändringsförslag med mina kommentarer 

3.7.1 Inledning  
Burmeister skrev 1998 en komparativ nordisk artikel med ändringsförslag till den svenska 

lagstiftningen.117 Artikeln har nu några år på nacken men förslagen är fortfarande intressanta 

som diskussionsunderlag. Jag har valt att lyfta fram tre av artikelns framförda förslag till 

ändringar av de svenska reglerna gällande bedömningen av kvalificerade andelar samt 

kommentera dessa.  

 

3.7.2 Burmeisters första förslag: 
Det första förslaget är ett kompletterande normallönssystem som skulle innebära att om en 

normallön erhållits för andelsägaren så ska utdelningen beskattas i inkomstslaget kapital.  

Burmeister föreslår att normallönen bör bestämmas schablonmässigt efter exempelvis 10 

basbelopp som årslön. Normallönen ska variera mellan olika branscher och olika branscher 

ska således inte nödvändigtvis ha samma schablonbelopp. Detta skulle innebära att ett 

schablonbelopp sätts för exempelvis byggbranschen och ett annat för till exempel 

tandläkare.118  

 

Jag anser att detta förslag skulle kunna innebära en klar förenkling för fåmansföretagare att 

förutse sin slutgiltiga skatt. Vid användning av ett sådant system skulle normallönen 

lämpligtvis kunna tas fram utifrån branschens medianlön och torde därmed inte vålla några 

större svårigheter att ta fram. Då systemet endast skulle vara tänkt som komplettering skulle 

således andelsägaren kunna välja att nyttja det om gränsen nås men inte de år då lönen inte 

når upp till denna nivå. Burmeister tar upp problem som dock kan uppkomma vid bruk av 

detta system nämligen hur de år som ingen lön alls tas ut ska behandlas. För att komma till 

bukt med problemet skulle situationen kunna regleras i lag eller så skulle skatteflyktslagen119 

kunna användas. 

                                                
117 Burmeister, Jämförelse av de svenska s.k. 3:12-reglerna med utländska dito samt vissa ändringsförslag, 

Skattenytt nr 11, 1998, s 739 ff. 
118 Angående detta stycke, se Burmeister, Jämförelse av de svenska s.k. 3:12-reglerna med utländska dito samt 

vissa ändringsförslag, Skattenytt nr 11, 1998, s 749 f. 
119 Lag(1995:575) mot skatteflykt. 
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Om ett normallönesystem skulle införas i tretolv-regleringen hade detta medfört att utfört 

arbete beskattas en gång enligt vad som anses vara en rimlig nivå, allt utöver detta blir bonus 

för den risk som fåmansföretagaren tagit med att starta och driva bolag. Ett sådant system 

vore således ett sätt att premiera företagande och entreprenörskap. 

 

3.7.3 Burmeisters andra ändringsförslag 
Det andra framlagda förslaget är en presumtionsregel för andelsägare som är heltidsanställda i 

ett bolag som inte bedriver samma eller likartad verksamhet. Genom detta förslag presumeras 

en aktieägare som har en annan heltidsanställning inte vara verksam i betydande omfattning i 

fåmansföretaget.120  

 

Detta förslag tycker jag att även det skulle innebära en mer förutsebar skatt för 

fåmansföretagare som innehar annan heltidsanställning. De skulle således beskatta sin 

heltidsanställning som tjänst och sina inkomster av fåmansföretaget som kapital. Även detta 

förslag kan dock vålla problem såsom exempelvis fåmansföretagare som under året avslutar 

sin heltidsanställning för att helt satsa på fåmansföretaget. Ett annat problem skulle kunna 

uppstå med delägare som har en heltidsanställning men av olika skäl inte arbetar heltid. 

Begreppet heltid skulle även behöva definieras, även om det i svensk rätt torde innebära en 

40-timmars arbetsvecka. 

 

3.7.3 Burmeisters tredje förslag 
Det tredje förslaget i artikeln är ett rent kvantitativt rekvisit med ledning i den norska rätten, 

detta förslag innebär en tidsgräns om 300 timmar för att kvalificera en andelsägares aktier.121  

 

En rent kvantitativ tidsaspekt hade enligt min åsikt förenklat rättstillämpningen samt 

förutsebarheten för den skattskyldiga. Någon sådan finns dock inte angiven och en ren 

tidsgräns ger varken lagtext, förarbeten eller praxis. En fråga man kan ställa sig är dock vilken 

följd det skulle bli om en tidsgräns om exempelvis 100 timmar per år hade medfört. Denna 
                                                
120 Angående detta stycke, se Burmeister, Jämförelse av de svenska s.k. 3:12-reglerna med utländska dito samt 

vissa ändringsförslag, Skattenytt nr 11, 1998, s 750 f. 
121 Burmeister, Jämförelse av de svenska s.k. 3:12-reglerna med utländska dito samt vissa ändringsförslag, nr 11, 

1998, s 751. 



 42 

gräns motsvarar en tredjedel av den norska motsvarigheten och motsvarar mindre än tre 

veckor normal heltid.  En bestämd tidsgräns borde medföra en lättare gränsdragning för 

Skatteverket och som tidigare nämnt en ökad förutsebarhet för andelsägaren. Detta är de 

positiva möjliga effekterna av en sådan tidsgräns. Möjliga negativa aspekter skulle kunna vara 

en ökad rapporteringsskyldighet för ägare till fåmansföretag samt eventuella integritetsintrång 

vid kontroll huruvida de rapporterade uppgifterna stämmer. Vidare skulle det kunna leda till 

att ägare till fåmansföretag lägger ner lite mindre tid på sin verksamhet än vad verksamheten 

kräver för att komma under gränsen. Skulle en bestämd kvantitet införas skulle det även vara 

viktigt att reglera hur den skulle tillämpas på närstående. Av praxis har tidigare varje 

närståendes arbetsbörda granskats separat och om en av de närstående är verksam i betydande 

omfattning anses därefter samtliga vara det. De har således inte kontrollerats som grupp utan 

individen arbete är det som räknas. 
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4. Förvaltning av tillgångar 

4.1 Inledning 

Detta kapitel tar, i en fördjupad analys med användning av de slutsatser som presenteras i 

kapitel 3, upp hur begreppet betydande omfattning har tolkats när det gäller förvaltning av 

fastigheter samt aktier. Detta kapitel använder främst praxis som rättskälla då specialreglering 

på detta område saknas. 

 

För fåmansbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att förvalta värdepapper eller 

fastigheter har svårigheter att avgöra huruvida andelar är kvalificerade uppkommit. Detta är 

följden av att det är svårare att fastställa hur mycket av det utförda arbetet har bidragit till 

värdet på bolaget och hur stor del som beror på den allmänna värdeökningen på fastigheter 

och värdepapper som följer av marknadens allmänna värdeökning över tid.  

En jämförelse kan göras till privatpersoner som handlar med värdepapper, den vinst som 

privatpersonen gör beskattas alltid som inkomst av kapital oberoende av nedlagt arbete.122  

4.2 Förvaltning av värdepapper 

4.2.1 Inledning 
Den värdestegring som sker på värdepapper över tid kan i många fall hänföras till den 

allmänna värdeökningen på marknaden. Detta medför att andelar inte automatiskt blir 

kvalificerade. Gällande förvaltning av värdepapper kommer jag att gå igenom kvantitativa 

rekvisit i praxis, hur arbetsbördans storlek samt annan heltidsanställning påverkar 

bedömningen samt slutligen rättspraxis bedömning vid fakturerat konsultarbete. 

 

4.2.2 Kvantitativa rekvisit i praxis 
I praxis har rätten granskat hur många timmar som läggs ned på verksamheten av 

andelsägaren per år samt hur stora belopp som det handlas med. Det är alltså i dessa fall fråga 

om en kvantitativ bedömning. Detta visades tydligt i RÅ 2009 not 68, som gällde en 

andelsägares förvaltning av värdepapper där arbetsinsatsen understeg 10 timmar per år. 

                                                
122 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, 15 u, Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s 

455. 
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Beloppen som hade handlats med var mellan 300 000 kronor och 1 400 000 kronor per år. 

Domstolen ansåg inte att 10 timmar per år kunde klassificeras som betydande omfattning och 

tog i fallet upp att syftet med reglerna är att arbetsinkomster ska beskattas som tjänst, vilket 

det i fallet inte var fråga om. Omständigheterna var liknande i Skatterättsnämndens 

förhandsbesked 30 september 2009. I detta fall ägde A bolaget X AB som bedrev handel med 

aktier i noterade bolag. Hon hade lagt ner tio timmar per år och antalet transaktioner har under 

de senaste tre åren varierat mellan 11-47. De belopp som X AB hade handlat för varierade 

mellan cirka 1 700 000 – 7 500 000 kronor. A lyfte även lön från bolaget under perioden. 

 

I fallet ansåg inte Skatterättsnämnden att A hade varit verksam i betydande omfattning då 

hennes arbetsinsatser inte hade varit av betydelse för vinstgenereringen. För att nå denna 

slutsats fördes resonemang kring praxis123 där slutsatsen blev att när ett fåmansföretag endast 

bedriver handel med värdepapper är dess andelar inte kvalificerade. Det fördes även 

resonemang kring när värdeutvecklingen beror på marknadens allmänna värdeökning. Att A 

hade tagit ut lön från bolaget var inte en omständighet som var skäl att se henne som verksam 

i betydande omfattning.  

 

Det båda fallen hade gemensamt var att den nedlagda tiden per år var cirka tio timmar. Båda 

fallen rörde betydande belopp vilket inte i sig är en direktkvalificerande omständighet. Det 

andra fallet, Skatterättsnämndens förhandsbesked 30 september 2009, tog även upp den 

allmänna värdestegringen på marknaden vilket var en ytterligare omständighet som talade 

mot att andelsägaren hade varit verksam i betydande omfattning.   

 

  

                                                
123 Å 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162 samt RÅ 2007 ref 15. 
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4.2.3 Arbetsbördans storlek 
I praxis gällande värdepappersförvaltning har domstolen även dragit slutsatser gällande hur 

stor arbetsbördan är och därefter beslutat huruvida någon ska anses varit verksam i betydande 

omfattning. I RÅ 2004 ref 61 var det arbetsbördan som förelåg i bolaget som var avgörande 

för utgången. Fallet var ett fastställt förhandsbesked överklagat av Skatteverket. A ägde aktier 

i X AB som var ett marknadsnoterat bolag. A bildade bolaget Y AB, för att överlåta sitt 

aktieinnehav i X AB till det nybildade Y AB. A var styrelseledamot, firmatecknare och i 

praktiken den enda verksamma i Y AB och således den som fattade samtliga beslut i bolaget. 

Bolagets syfte var att äga de redan förvärvade aktierna i X AB samt att eventuellt i framtiden 

införskaffa fler aktier i samma bolag för eventuell utdelning.  

Frågan som uppkom gällde huruvida A:s aktier var kvalificerade. Domstolen nämnde kort att 

den väntade arbetsbördan inte väntades bli hög och att omständigheterna i övrigt inte talar för 

att andelarna ska vara kvalificerade. 

 

Tyvärr går inte domstolen djupare in på vad som menas med omständigheterna i övrigt och 

det är ett ganska kort rättsfall, så det är svårt att plocka klara rekvisit som medför att 

arbetsbördan i sig var att anse som så pass låg att delägaren inte kunde anses verksam i 

betydande omfattning. 

 

4.2.4 Annan heltidsanställning 
Praxis har även gällt fall där den skattskyldige har annan huvudsaklig anställning på heltid. 

Detta var fallet i RÅ 2002 not 125. I fallet ägde A ett aktiebolag, härefter refererat till som 

bolaget. Bolaget ägde aktier i X AB, Y AB, Z AB samt XX AB. Aktierna i X AB hade A 

tidigare ägt privat innan dessa överfördes till bolaget, vilket skedde direkt vid bolagets 

bildande. Övriga aktier införskaffades under en period om fyra år, under denna tid avyttrades 

även aktierna i Y AB. Bolaget ägde under två år även en segelbåt vars syfte var att hyras ut 

för att bringa bolaget vinst. Båten var dock inte vinstgivande och A valde därför att avyttra 

segelbåten från bolaget och istället ta över den som privatperson. A:s heltidssysselsättning var 

att vara VD för X AB samt Y AB, han var även ledamot i XX:s styrelse. Han hade dock ingen 

yrkesmässig koppling till Z AB och hans innehav i Z AB motsvarande en procent. Bolagets 

funktion var att vara ett förvaltningsbolag, dess redovisning sköttes av en fristående 

revisionsfirma. Domstolen ansåg inte att A hade varit verksam i betydande omfattning i 

bolaget, dessa aktier var därmed inte kvalificerade.  
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Även i RÅ 2004 not 162 hade delägarna annan heltidsanställning. Detta rättsfall gällde 

makarna A och B som ägde ett aktiebolag, härefter refererat som bolaget. Bolaget hade under 

åren från start alltid haft A eller B som delägare, men hade under en period även ett 

utomstående bolag som delägare. Vid tiden för den rättsliga prövningen ägdes dock bolaget 

helt av makarna. Bolaget hade ingen egen verksamhet, utan ägde aktier i andra bolag varav ett 

stort innehav i den koncern A var VD i, där moderbolaget var börsnoterat. Bolaget ägde även 

värdepapper vilka förvaltades genom fondmäklare samt andelar i ett bilbolag där A var aktiv 

men som inte hade gått med vinst. A och B var båda styrelseledamöter i bolaget, A var även 

VD för bolaget. Båda hade dock andra heltidssysselsättningar, A som VD för det 

börsnoterade bolaget och B som lärare. A uppskattade att han utförde sedvanligt 

styrelsearbete, vilket tog 20 timmar per år i anspråk. A tog inte ut någon lön från bolaget men 

bolaget tillhandahöll honom med bil och bostad. B tog ut sedvanligt styrelsearvode. 

Rätten ansåg inte att någon av makarnas arbetsinsatser i bolaget föranledde att någon av dem 

varit verksamma i betydande omfattning och således var deras andelar inte kvalificerade. 

 

4.2.5 Fakturerat konsultarbete 
En annan fråga som rättspraxis har tagit ställning till gäller när någon via ett bolag utfört 

konsultarbete åt ett annat bolag och för detta fakturerar marknadsmässigt. Detta prövades i 

Skatterättsnämndens förhandsbesked 5 november 2013.  

 

Fallet gällde A som var delägare i förvaltningsbolaget Y AB, vars huvudsakliga verksamhet 

bestod i att förvalta aktierna i det helägda dotterbolaget Z AB. A var inte den enda delägaren i 

Y AB.  Z ABs verksamhet bestod av att förvalta och analysera tillgångar åt investerare.  

A och de övriga delägarna i Y AB valde att bilda ett ytterligare bolag, Å AB, samtliga aktier i 

Å AB förvärvades av Z AB. Å AB hade både A- samt B-aktier. Ett ytterligare bolag, X AB 

ägdes av samma fysiska personer som ägde Y AB, X AB hade inga verksamma delägare.  

X AB förvärvade samtliga A-aktier i Å AB och utomstående förvärvade en stor andel av B-

aktierna. Även Å AB skulle bedriva investeringsverksamhet och A var i detta bolag en av 

flera nyckelpersoner som enligt avtal skulle ägna merparten av sin arbetstid åt verksamheten i 

Å AB. Detta arbete utfördes via Z AB, där A var anställd, Å AB fakturerades av Z AB för det 

utförda arbetet. Fråga uppkom huruvida A:s aktier i X AB var kvalificerade. 
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Skatterättsnämnden ansåg att A varit verksam i betydande omfattning i Å AB, då A varit en 

nyckelperson i Å AB och merparten av dennes arbetstid har ägnats åt bolaget. A har således 

varit av stor betydelse för vinstgenereringen. Det faktum att arbetet utförts åt Å AB och inte X 

AB hindrade inte att aktierna var kvalificerade och hänvisning i detta fall gjordes till HFD 

2013 ref 11124.  

 

Förhandsavgörandet hade en skiljaktig som ansåg att syftet med regleringen är att förhindra 

att arbetsinkomster tas ut som inkomst av kapital istället för som lön. I fallet hade A utfört 

arbete inom ramen för en anställning i Z AB och om faktureringen har skett till ett 

marknadsmässigt pris torde detta medföra att syftet med regleringen frångås.125 

Jag har valt att placera fallet under förvaltning av värdepapper då det var den verksamheten 

som bolaget i fallet ägnade sig åt, dock i betydligt större skala än övriga refererade rättsfall. I 

fallet hänfördes dock få omständigheter rörande värdepappersverksamheten och 

omständigheterna i detta fall var inte liknande de ovan refererade fallen.  

                                                
124 Rättsfallet är refererat i stycke 4.3.2. 
125 Fallet tog även upp utomståenderegleringen vilket jag inte kommer att gå in på, för information om denna 

reglering se avsnitt 1.5 Avgränsningar. 
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4.3 Förvaltning av fastigheter 

4.3.1 Inledning 
Gällande förvaltning av fastigheter är en stor svårighet att utreda hur stor del av 

värdeökningen som hänför sig till den allmänna värdeökningen på fastigheter och hur mycket 

betydelse andelsägaren har haft för bolagets värde. Detta avsnitt kommer att redogöra för när 

praxis har ansett att värdeökningen har berott på marknaden eller inte 

 

4.3.2 Värdeökning har ansetts bero på marknaden 
I RÅ 2007 ref 15 gällde frågan ett företag som ägde fastigheter i Linköping. Dessa fastigheter 

var uthyrda och hyresgästerna hade själva bekostat och utfört fastigheternas underhåll.  

 

Företaget drevs av två bröder som båda vid ett och samma tillfälle fyra år innan försäljningen 

på sin deklaration angivit sig vara företagsledare. Den ena brodern utförde samtliga uppgifter 

som hänförde till bolaget, dessa upptog dock endast 2,5 timmar per år, detta då hyresgästerna 

själva ansvarade för fastigheternas underhåll. För sitt årliga arbete med bolaget togs ingen lön 

ut. I målet nämndes att under femårs-perioden innan försäljningen av aktierna hade det 

allmänna prisläget på fastigheter ökat med 35 %. Skatteverket godtog denna siffra men ansåg 

inte att det borde medföra att företagsledaren inte på denna grund kan undgå att anses ha 

kvalificerade andelar. Detta eftersom följden skulle kunna bli att företag vars vinstgenerering 

till stor del följer av marknadsläget kan undgå att omfattas av tretolv-reglerna. Domstolen 

ansåg att då syftet med tretolv-reglerna är att undvika att arbetsinkomster beskattas såsom 

inkomst av kapital och arbetsinsatserna varit så ringa som 2,5 timmar per år, bör den 

skattskyldiga inte anses ha varit verksam i betydande omfattning och därmed var inte 

andelarna kvalificerade. 

 

I fallet lades stor vikt vid den ringa nedlagda tiden, om endast 2,5 timme per år vilket inte 

medförde kvalificering. Det faktum att båda bröderna hade angett sig vara företagsledare vid 

något tillfälle var inte en omständighet som kvalificerade aktierna, vilket är i enlighet med 

stadgad praxis. Omständigheterna var de samma i RÅ 2007 not 37, vilket gällde den icke-

verksamma broderns innehav. I RÅ 2007 not 37 gick rätten på samma linje som i fallet RÅ 

2007 ref 15 vilket även hade varit fallet även i kammarrätten. Båda domsluten i HFD utkom 



 49 

samma dag och den senare av dem, RÅ 2007 not 37, hänvisade i sin helhet till bedömningen i 

RÅ 2007 ref 15.  

 

4.3.2 Värdeökningen har inte ansetts bero på marknaden 
När en värdeökning på bolag som förvaltat fastigheter uppkommit har inte detta allmänt 

ansetts bero av den allmänna värdeökningen på marknaden. 

 

Ett nyare fall, HFD 2013 ref 11 del I & II har varit av stor betydelse för att fastställa när 

någon varit verksam i betydande omfattning. I fallet var omständigheterna följande: 

I. A ägde i sin helhet bolaget X AB, vars huvudsakliga inkomst kom från förvaltning av en 

fastighet i Stockholm, vilken förvärvades 1964. Bolaget ägde även skogsfastigheter i 

Norrland. Ett dotterbolag skapades och fastigheten i Stockholm överfördes till detta bolag, 

varefter detta bolag, inklusive fastigheten, avyttrades för 77 miljoner kronor.  A var 

styrelseledamot i X AB och hennes arbetsinsats har bestått av sedvanligt styrelsearbete, vilket 

har upptagit kring fem timmar per år. A:s bror B har haft en arbetsinsats på omkring 200 

timmar som konsult åt bolaget, via sitt eget helägda bolag. B hade även en plats i styrelsen 

och har även varit X AB:s VD vilket inbegripit att fatta strategiska beslut åt bolaget. A ansåg 

att värdeökningen på fastigheten i Stockholm kan hänföras till den allmänna värdeökningen 

på fastigheter.  

 

Domstolen resonerade kring hur praxis har bedömt förvaltning av värdepapper, där 

resonemanget att vinstgenereringen främst har berott på marknaden och att detta har medfört 

att man i ett fåmansbolag som förvaltar värdepapper inte har ansetts verksam i betydande 

omfattning bara på den grunden att värdepappren har stigit i värde. HFD kom dock fram till 

att förvaltning av fastigheter inte kan likställas med förvaltning av värdepapper, då en annan 

typ av skötsel krävs för att fastigheter ska bibehålla sitt värde. Domstolen fann således att den 

praxis som vuxit fram gällande förvaltning av värdepapper inte utan vidare kan tillämpas 

gällande fåmansföretag som istället förvaltar fastigheter.126 Med bakgrund av detta samt att 

brodern lagt ner 200 timmar årligen samt fattat strategiska beslut har han varit verksam i 

                                                
126 Kammarrätten har efter 2007 ansett att normal fastighetsförvaltning inte har medfört att en andelsägare 

ansågs verksam i betydande omfattning. Detta var fallet i Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8698-08, 2008-10-

08 samt Kammarrätten i Jönköping, mål nr 913-10, 2011-01-31. 
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betydande omfattning och eftersom att brodern ingår i kretsen närstående127 medförde det att 

även A:s andelar var kvalificerade.  

 

II. Syskonen A och B ägde Y AB tillsammans, detta bolag ägde fastigheter i Malmö som 

hyrdes ut som privatbostäder. Syskonen har lagt ner 8-12 timmar vardera per vecka i bolaget, 

båda har haft andra heltidsanställningar under perioden. De har skött administration av 

hyresinbetalningar, hanterat kontakter med hyresgästerna och underentreprenörer för löpande 

underhåll samt har även haft daglig tillsyn av fastigheterna. Inför försäljning av Y AB har det 

ena syskonet gått ner i arbetstid vid sin huvudsakliga anställning och har istället lagt ner extra 

tid i Y AB. Domstolen ansåg att syskonen var verksamma i betydande omfattning.  

 

I del I av fallet kan utläsas att brodern fattat strategiska beslut åt bolaget samt varit dess 

företagsledare. En del av den kvalitativa aspekten torde därmed utan tvekan vara uppfylld. 

Domstolen ansåg även att fastigheter som inte underhålls tappar i värde och att brodern 

därmed var att anse som av betydelse för vinstgenereringen. Den nedlagda tiden, 200 timmar 

per år, ansågs inte vara så pass ringa att andelarna på den grunden inte var kvalificerade.  

I del II var arbetet mer löpande och utfördes av båda syskonen på deltid varje vecka.  

 

I ett annat fall, RÅ 2002 not 140, hade underrätterna diskuterat den allmänna värdeökningen 

på fastigheter vilket inte gjordes av HFD. Fallet gällde en far som varit passiv delägare till ett 

byggbolag som han ägde tillsammans med sina söner, vilka var de som drev verksamheten. 

Sönerna sålde sina andelar till sina farbröder men de fortsatte att vara aktiva i bolaget. 

Sönerna tog upp vinsten från försäljningen av sina andelar i näringsslaget tjänst. Domstolen 

ansåg att då sönerna ingår i närståendekretsen ska viss del av vinsten 128  beskattas i 

näringsslaget tjänst. Något resonemang gällande hur bolagets värde ändrats på grund av 

marknadsvärdet på de av bolaget ägda fastigheterna fördes i underrätterna men, som nämns 

ovan, inte i Högsta Förvaltningsdomstolen. 

  

                                                
127 IL 2:22 
128 I detta fall användes regler om gränsbelopp varför bara viss del togs upp som inkomst av tjänst. Dessa regler 

tas dock inte upp i uppsatsen, för motivering se stycke 1.5 Avgränsning. 
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4.4 Analys 

4.4.1 Inledning 
Nedan följer min analys av redogjord praxis och vad jag drar för slutsatser av denna. 

Analysen tar sikte på att kommentera resonemang förda av HFD och Skatterättsnämnden, 

såväl majoriteten som eventuella skiljaktiga.  

4.4.2 Undantag gällande förvaltning av värdepapper 
I praxis har inte förvaltning av värdepapper i något fall medfört att andelsägaren har ansetts 

verksam i betydande omfattning.129 

 

I dagsläget finns ingen särreglering som undantar en andelsägare från tretolv-reglerna när 

bolaget endast har förvaltat värdepapper för delägarens räkning. En fråga man kan ställa sig är 

om ett sådant undantag vore önskvärt att införa. Detta skulle kunna göras för att harmonisera 

med individbeskattningen där handel med värdepapper som görs av privatpersoner alltid 

beskattas i kapital, oavsett hur frekvent någon handlar eller storleken på beloppen. Detta 

skulle göra beskattningen mer förutsägbar vilket är önskvärt då skattelagstiftning ska vara 

förutsebar för de skattskyldiga. I en artikel av Gunne fördes resonemang kring praxis med 

värdepappershandel i fåmansföretag.130 Hon ansåg att en ägares förvaltning av värdepapper i 

ett bolag inte ensamt medför att ägaren har varit verksam i betydande omfattning. Dock ville 

hon inte dra det så långt att all handel som hos den enskilde hade beskattats som kapital kan 

göras för bolagets räkning utan att ägarens andelar blir kvalificerade.  

 

Enligt min personliga åsikt hade det dock varit önskvärt med ett undantag gällande 

förvaltning av värdepapper då denna handel för ägaren privat skulle ha beskattats som kapital. 

Undantaget skulle kunna utformas på så vis att hade handeln med värdepapper för individen 

beskattats i inkomstslaget kapital ska det inte medföra att delägaren anses verksam i 

betydande omfattning. Den verksamhet som utfördes i förhandsbeskedet från 2009 skulle 

därmed inte falla under undantaget, då bolaget i det fallet förvaltade värdepapper för 

utomstående investerares räkning. 

 

                                                
129 Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, 1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 46. 
130 Gunne, Cecilia, A6 Beskattning av fåmansföretag, skattenytt nr 6, 2010, s 364. 
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För att inte undantaget skulle bli alltför fördelaktigt skulle begränsningar i avdragsrätten för 

förlust på aktier kunna utformas likt regleringen för individbeskattningen. Detta skulle dock 

inte gälla om någon mer verksamhet utförts av bolaget utan ska endast ta sikte på handel med 

aktier för delägarens bruk. Sedvanligt gäller således att andelsägaren inte får fatta några 

ytterligare strategiska beslut för bolagets räkning utöver förvaltning av dess aktieportfölj. En 

sådan ändring hade medfört en större förutsebarhet av vilka skatteeffekter någons handlande 

kommer att få, vilket är särskilt önskvärt inom skatterätten.  

 

4.4.3 Jämförelse av HFD 2013 ref 11 samt RÅ 2007 ref 15131  
I RÅ 2007 ref 15 ansågs dock inte andelarna kvalificerade för bröderna, vars årliga 

arbetsbörda för bolaget var 2,5 timme. I detta fall togs den allmänna värdestegringen för 

fastigheter upp och godtogs som förklaring till det ökade värdet.132 Värdestegringen visades 

tydligt genom att ökningen av snittpriser för fastigheter i staden togs visades under den 

femårs-period som bröderna ägt bolaget. Att hyresgästerna i fallen själva hade skött 

fastighetens skötsel samt avsaknad av strategiska beslut hade från bröderna samt den ringa 

arbetstiden medför att något annat utfall hade varit orimligt. Hade dock praxis följt 

förarbetsuttalandet gällande att ”företagsledare naturligtvis är verksamma i betydande 

omfattning” hade utfallet blivit något annat, vilket inte torde vara önskvärt, detta då de båda 

vid något tillfälle på sin deklaration angivit sig vara företagsledare. I fallen fanns det således 

den kvantitativa aspekten, nedlagd tid understeg tre timmar per år, samt den kvalitativa 

aspekten gällande avsaknad av strategiska beslut. Kvar fanns dock det kvalitativa rekvisitet 

gällande betydelse för vinstgenereringen, vilket de tydligt visat sig inte ha varit, då 

värdeökningen helt fick anses bero på marknaden. 

 

HFD ansåg i fallet HFD 2013 ref 11 att den värdeökning som fastigheter åtnjuter under tid 

inte endast beror på den allmänna värdeökningen på marknaden, utan att en viss arbetsinsats 

krävs för denna värdestegring. Brodern, som ingår i närståendekretsen, hade för företagets 

räkning fattat strategiska beslut och hade under ett år lagt 200 timmar för arbete åt bolaget. 

Tiden om 200 timmar kunde inte anses vara så ringa att han på den kvantitativa grunden inte 

                                                
131 Detta stycke gäller även RÅ 2007 ref 37 gällande vad som sägs om RÅ 2007 ref 15. 
132 Gunne, Cecilia, A6 Beskattning av fåmansföretag, skattesnytt nr 6, 2008, s 320. 
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varit verksam i betydande omfattning. Han ansågs därmed inte undgå kvalificering endast på 

grund av den tid som faktiskt lagts ner av honom för bolagets räkning.  

Vid fråga gällande de kvalitativa aspekterna fann inte domstolen att bolagets värde endast 

kunde bero på den allmänna värdeökningen för fastigheter som följer av marknaden. Att 

fastigheter kräver underhåll för att bevara sitt värde resonerade domstolen kring. Domstolen 

ansåg därmed att fastigheter skiljer sig från värdepapper och att den praxis som vuxit fram 

gällande förvaltning av värdepapper, som är mindre villig att anse en delägare som verksam i 

betydande omfattning, inte utan vidare kan anses gälla fastighetsförvaltning. Att domstolen 

valde att frångå denna praxis då viss skötsel av fastigheter krävs anser jag är anmärkningsvärt 

då det försvårar förutsebarheten gällande beskattning. Detta blir särskilt anmärkningsvärt då 

utgången i praxis gällande förvaltning av fastigheter i RÅ 2007 ref 15 var enhetlig med den 

praxis som gällde förvaltning av värdepapper. 

  

Vidare kan man även resonera kring huruvida det är en ekonomisk sanning att fastigheter 

behöver omsorg för att bevara värde, då även renoveringsobjekt samt obebyggda tomter i 

Stockholm kan ha höga priser, vilket även torde ha varit fallet 2011. I denna aspekt bör 

domen kritiseras då fastigheten i Stockholm var förvärvad 1964 och därefter såldes det 

nystartade dotterbolaget som ägde fastigheten 2011 för 77 MSEK. Inflationen under 

tidsperioden 1964-2011 är cirka 900 %.133 Den värdeökning som har skett på bostäder i 

Stockholm har under tidsperioden varit betydligt högre än inflationen. I detta avseende anser 

jag att en betydande del av fastighetens värde kom att följa av marknadsläget på fastigheter i 

Stockholm. Med denna bakgrund torde syskonens arbete i det aktuella fallet inte ha haft stor 

procentuell påverkan på vinstgenereringen vid försäljningen av fastigheten.  

Likheterna i RÅ 2007 ref 15 och HFD 2013 ref 11 är att båda fallen gällde värdestegring av 

fastigheter och den vinst som uppstått på denna grund. Det som dock skiljer RÅ 2007 ref 15  

från HFD 2013 ref 11 är att i det tidigare visade den skattskyldige tydligt hur stor den 

generella värdeökningen på fastigheter i det aktuella området hade varit vilket inte gjordes i 

HFD 2013 ref 11. Således visades det tydligt att bröderna inte hade varit av betydelse för 

vinstgenereringen i det tidigare fallet.  

  

                                                
133 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/ - sett 

den 23 januari 2015. 
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Det var även stor skillnad ur den kvantitativa aspekten i de båda fallen, där det i ena fallet 

hade lagts 200 timmar per år och i det andra 2,5 timme per år. Det finns även kvalitativa 

skillnader i det utförda arbetet, då brodern i HFD ref 11 hade fattat flertalet strategiska beslut 

å bolagets vägnar, vilket inte hade gjorts i RÅ 2007 ref 15. 

 

4.4.4 Fakturerat arbete och lön 
I ett flertal refererade rättsfall har som skäl för utfallet syftet med tretolv-regleringen anförts. 

Att syftet med regleringen är att beskatta arbetsinkomster som just arbetsinkomster gör 

utfallen i HFD 2013 ref 11 samt Skatterättsnämndens förhandsbesked 5 november 2013 lite 

tvetydiga. I båda dessa fall har nämligen det utförda arbetet debiterats via ett annat bolag och 

ingen utredning har gjorts för att visa att faktureringen inte har varit marknadsmässig. I det 

fakturerade bolaget har lön betalats ut för det utförda arbetet. Arbetsinkomsten har således 

redan beskattats som lön i ett bolag men trots detta blir även andelarna i det andra bolaget 

kvalificerade. I detta hänseende anser jag att den skiljaktige i Skatterättsnämndens 

förhandsbesked 5 november 2013 har en god poäng, då arbetet redan en gång har beskattats 

som lön. I detta fall vill jag hålla med den skiljaktige, då det i så många övriga fall ses till 

regleringens syfte. Att kvalificera andelarna i samtliga bolag är inte att följa syftet med 

regleringen utan blir snarare än form av extrabeskattning.  

 

Uttag av lön beträffande reglerna är en omständighet som kan tala för att andelsägaren har 

varit verksam i betydande omfattning men behöver inte vara fallet vilket visats i RÅ 2009 not 

68. HFD ansåg att uttag av lön vid förvaltning av värdepapper inte i sig medförde att 

andelsägaren varit verksam i betydande omfattning. Rätten förde inget resonemang gällande 

om uttag av lön medfört att beskattning för det utförda arbetet redan har skett. Något liknande 

resonemang har inte heller förts i övriga i uppsatsen refererade rättsfall, utöver det fall som 

gäller fakturering via annat bolag, där resonemanget fördes av skiljaktig.134  

  

                                                
134 Skatterättsnämndens förhandsbesked 5 november 2013. 
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5. Slutsats 

5.1 Inledning 
I början av denna uppsats ställdes två frågeställningar upp, som jag under arbetets gång har 

utrett. Nedan presenteras en kortfattad slutsats gällande de både redovisade frågeställningarna. 

5.2 Frågeställning 1 

Den första uppställda frågeställningen lyder: 

- Vad menas med begreppet i betydande omfattning i IL 57:4? 

Detta är som nämns ett begrepp som tar sikte på både kvantitet, det vill säga nedlagd tid, samt 

kvalitet. Rent språkligt vore det korrekt att endast göra en kvalitativ bedömning, då adjektivet 

betydande enligt Svenska Akademien betyder viktig. Enligt dess juridiska tolkning är det 

dock ett begrepp som även har en kvantitativ innebörd. 

 Den kvalitativa aspekten har två viktiga delar, den första är huruvida någon varit av betydelse 

för vinstgenereringen. Den andra kvalitativa aspekten är huruvida andelsägaren har fattat 

strategiska beslut för verksamheten. När domstolen fastställer dessa rekvisit har det 

undersökts vilken typ av arbete som utförts och hur arbetet har utförts. Gällande huruvida 

någon har varit av betydelse för vinstgenereringen vid företag som har köpts bör företagets 

värde vid frågan för skattskyldighet jämföras med priset vid köpet av företaget. Är det en 

väsentlig värdeökning torde detta tala för att någon har varit av betydelse för 

vinstgenereringen. Har andelsägaren dessutom varit företagsledare och företaget har ökat i 

värde bör om inga starka omständigheter talar emot, såsom i RÅ 2002 ref 21, företagsledaren 

ha varit verksam i betydande omfattning. Omständigheter som kan tala emot är kort arbetstid, 

avsaknad av strategiska beslut samt om värdeökningen främst består av goodwill.  

För den kvantitativa aspekten har ledning främst hittats i praxis eftersom ledning gällande 

detta saknas i lag och förarbeten. I fallet HFD 2013 ref 11 hade andelsägarens bror via ett 

konsultbolag lagt ner 200 timmar i fåmansföretaget, vilket medförde att andelarna var 

kvalificerade. I RÅ 2004 ref 162 hade två makar lagt ned vardera 20 timmar på styrelsearbete 

i fåmansföretaget, dessa var inte verksamma i betydande omfattning. Då det ännu saknas en 

uttrycklig tidsgräns i rättskällorna kan dock ledning ur den rena tidsaspekten finnas i dessa två 

fall. Det HFD 2013 ref 11 kan medföra är att tidsgränsen om 200 timmar per år medför en 

direktkvalificering av andelar, förutsatt att andelsägaren har fattat strategiska beslut för 

verksamheten.  
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I flera fall har dock den skattskyldige varit verksam tio timmar eller färre per år, i dessa fall 

har den skattskyldige inte ansetts ha varit verksam i betydande omfattning. Enligt stadgad 

praxis torde därmed nedlagd arbetstid om mindre än tio timmar per år inte medföra att någon 

anses ha varit verksam i betydande omfattning. 

 

5.3 Frågeställning 2 

Den andra uppställda frågeställningen var: 

- Hur har begreppet i betydande omfattning tolkats gällande förvaltning av tillgångar? 

Vid förvaltning av värdepapper som en individ gjort personligen beskattas vinst från denna 

alltid om kapital. Någon presumtionsregel att värdepappersförvaltning för individens räkning 

via fåmansföretaget medför att andelarna inte är kvalificerade finns dock inte men har 

debatterats. Praxis har dock i flera fall ansett att arbetsbördan varit för låg eller att den 

nedlagda tiden är så pass ringa att detta inte har medfört att andelsägaren har varit verksam i 

betydande omfattning. Detta har även varit fallet när handeln har varit tämligen omfattande 

och betydande belopp har hanterats. Beslut gällande handel med aktier för företagets räkning 

är således inte ett strategiskt beslut som kvalificerar andelsägaren. Vid förvaltning av 

värdepapper har praxis visat att i fall där andelsägarens nedlagda tid är tio timmar eller mer 

ringa inte andelsägaren verksam i betydande omfattning. Detta har varit fallet även när 

transaktionerna har omfattat miljonbelopp. Förvaltningen av värdepapper ska dock endast ske 

för fåmansföretagets aktieportfölj, inte för någon annans räkning. Jag drar därför slutsatsen att 

när en andelsägare i ett fåmansföretag förvaltar företagets aktieportfölj och den nedlagda tiden 

är tio timmar per år eller färre så är andelsägaren inte verksam i betydande omfattning. 

I HFD 2013 ref 11 ansåg rätten att förvaltning av värdepapper är av en annan karaktär än 

förvaltning av fastigheter varför de inte automatiskt kan använda samma principer från praxis. 

Denna utveckling kan dock kritiseras av förutsebarhetsskäl. Utvecklingen innebär att stadgad 

praxis gällande förvaltning av värdepapper inte generellt anses gälla även förvaltning av 

värdepapper utan en helhetsbedömning i det enskilda fallet ska göras. En slutsats gällande 

förvaltning av fastigheter kan dock dras från RÅ 2007 ref 15. Slutsatsen är att när det är 

tydligt visat att värdeökningen berott på marknaden samt arbetsbördan varit närmast 

försumbar är inte andelsägaren verksam i betydande omfattning. 



 57 

6. Källförteckning och litteraturförteckning 
 

Litteratur: 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13 u, Nordstedts Akademiska förlag, 

Stockholm, 2006.   

 
Doktrin: 

Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – en kommentar, 

version 2014, Zeteo.  

Lodin, Sven Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, 

Theresa, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del I samt II, 15 u, Studentlitteratur 

AB, Lund, 2015.  

Rydin, Urban, Båvall, Bertil – Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3u, Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2012. 

Tivéus, Ulf, Skatt på kapital, 13 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010. 

Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, 1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 

2014. 

Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, 6u, Thomson Fakta, Stockholm 2006. 

 

Artiklar: 

Burmeister, Jari, Jämförelse av de svenska s.k. 3:12-reglerna med utländska dito samt vissa 

ändringsförslag, Skattenytt nr 11, 1998. 

Fall, Johan, Ericsson, Peter, Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling. 

Skattenytt nr 12, 2013. 

Grosskopf, Göran, A6 Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt nr 6, 2001. 

Gunne, Cecilia, A6 Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt nr 6, 2008. 

Gunne, Cecilia, A6 Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt nr 6, 2009. 

Gunne, Cecilia, A6 Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt nr 6, 2010. 

Hulgaard, Bodil, Några kommentarer angående 3:12-regleringen. Skattenytt nr 2, 1999. 

Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner i anledning av 5/6-

målet, Skattenytt nr 1, 2013. 

Tjernberg, Mats, Förslaget till förändrade fåmansföretagarregler från 2014, Skattenytt nr 11, 

2013. 



 58 

Offentligt tryck: 

Propositioner: 

Proposition 1989/90:110 del 1, Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

Statens offentliga utredningar: 

SOU 2002:52 Beskattning av småföretag, del 1, Stockholm, Lindgren, Per Anders. 

 

Myndighetsmaterial: 

Skatteverkets yttranden samt allmänna råd: 

Skatteverkets yttrande 2011-01-03 ”Yttrande över Promemoria om skattekonsekvenser av 

fondverksamhet över gränserna (Fi 2010/5533)” 

 

Skatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana 

företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag – 2 juni 2006.  

 

Elektroniskt myndighetsmaterial: 
Domstolsverket: 

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-

pressrum/Nyhetsarkiv/2010/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/ - 

sett den 29 april 2015. 

Regeringen: 

http://www.regeringen.se/sb/d/14815/a/236669 - sett den 29 april 2015. 

 

Skatteverket: 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/beloppprocent/2015.106.3f4496fd1
4864cc5ac912d8f.html#h-Statliginkomstskattkapitalinkomster - sett den 23 februari 2015. 
 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/faman
sforetag/definitionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe6285127ab4f1d2580001532.html - 
sett den 28 april. 
 

 

Statistiska centralbyrån: 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-

pa-inflationen/ - sett den 23 januari 2015. 



 59 

Rättsfallsregister: 

Rättsfall från högsta instans: 

RÅ 1993 ref 99 

RÅ 1999 not 87 

RÅ 2000 not 164 

RÅ 2001 ref 5 

RÅ 2002 ref 21 

RÅ 2002 ref 27  

RÅ 2002 not 140 

RÅ 2004 ref 61 

RÅ 2004 ref 125 

RÅ 2004 not 162 

RÅ 2005 ref 3 

RÅ 2007 ref 15 

RÅ 2007 ref 37 

RÅ 2009 not 68 

RÅ 2010 ref 102 

HFD 2013 ref 11 

HFD 2014 ref 26 
 
Kammarrätt: 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8698-08, 2008-10-08 

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 913-10, 2011-01-31 

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 842-12, 2012-09-20 

 
Skatterättsnämndens förhandsbesked: 

Skatterättsnämndens förhandsbesked 30 september 2009 

Skatterättsnämndens förhandsbesked 5 november 2013 

 


