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Sammanfattning 
 

 

Syftet med framställningen har varit att utreda hur tillämpningen av rekvisitet ”samma eller 

likartad verksamhet” sker i praktiken. Samma eller likartad verksamhet är ett viktigt rekvisit 

för aktieinnehavare för att deras aktier ska anses vara kvalificerade. Med kvalificering avses 

att utdelningen och kapitalvinster kommer att beskattas i enlighet med fåmansföretagsregler 

som regleras i 57 kap Inkomstskattelag (1999:1229). Beskattningen sker genom att 

utdelningen och kapitalvinsten som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i 

inkomstslaget kapital, vilket motsvarar en beskattning på 20 procent. Den överskjutande delen 

ska beskattas i inkomstslaget tjänst. En sådan reglering kan vara gynnande för skatteskyldige 

med tanke på att istället för att beskatta kapitalvinsten med 30 procent, kan beskattning ske 

med 20 procent om andelarna är kvalificerade.   
 

Delägare har genom olika bolagskonstruktioner försökt uppnå en skatteförmån genom att 

beskatta vinstmedel enbart i inkomstslaget kapital. Rekvisitet ”samma eller likartad 

verksamhet” syftar till att motverka sådana situationer. Den syftar först och främst till att 

förhindra att delägare, genom att flytta sin verksamhet till ett annat bolag, kringgår de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Den syftar även till att förhindra att 

ersättning för arbetsinsatser betalas ut genom utdelning istället för lön, där beskattning av 

utdelning är mer förmånlig än beskattning av lön.  

 

Definitionen av samma eller likartad verksamhet har inte angetts i lagtexten och inte heller 

förarbetena tydliggör hur rekvisitet ska tolkas, därför har rekvisitet varit föremål för 

diskussion ett flertal gånger sen dess tillkomst. Bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet har fått en sekundär reglering genom praxis som gjort att rekvisitet blivit utvidgat 

och har fått nödvändiga rättsutvecklingar som ska beaktas av domstolen för att kunna avgöra 

huruvida rekvisitet är uppfyllt eller inte. Det kan nämnas att rekvisitet är tillämpbart om hela 

eller delar av en verksamhet i ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant bolag och där 

verksamheten i det övertagande bolaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten. Alla omstruktureringar och överlåtelser mellan bolagen har resulterat i att 

rekvisitet har blivit svårt att tillämpa men givits en tydligare tolkning. Domstolen har genom 

avgöranden delvis klargjort bestämmelsens tillämpningsområde men än kvarstår en del 

frågetecken, vilka ska jag försöka utreda här i framställningen.   

 

Både tidigare och senare praxis som finns på området och den rättsutveckling som skett får 

anses stämma överens med bestämmelsens syfte. Utan denna rättsutveckling på området 

skulle det vara möjligt att man genom olika omstruktureringar och överlåtelser skulle kunna 

kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Enligt praxis blir 

rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” i huvudsak tillämplig då hela eller delar av 

verksamheten har överförts till ett nytt bolag vars verksamhet ligger inom ramen för den 

tidigare bedrivna verksamheten. Praxisen har med andra ord vidgat tillämpningsområdet 

vilket har medfört en skyldighet för myndigheter som Skatteverket att beakta Högsta 

Förvaltningsdomstolens avgörande vid sidan av tillämpningen av bestämmelsen för att kunna 

se om begreppet ”samma eller likartad verksamhet” föreligger.  
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1. Inledning 
 

 

 

1.1   Bakgrund 

 
I samband med 1991 års svenska skattereform introducerades ett så kallat dualt skattesystem, 

vilket innebär att kapitalinkomster beskattas separat från arbetsinkomster, enligt en särskild 

skatteskala. Beskattningen av kapitalinkomster sker såldes med proportionell och med lägre 

skattesats än för arbetsinkomster. Genom möjligheten till självkontrahering, ansågs delägarna 

i ett fåmansföretag ha goda chanser att själva påverka hur resultatet i företaget ska uppnås och 

hur vinsten ska disponeras. Detta resulterade i att delägarna har omfattande planering genom 

att få skattemässigt fördelaktiga villkor omvandla arbetsinkomster till vinster vid försäljning 

av sina aktier. Denna planering kunde inte stoppas på ett effektivt sätt.1 

 

Denna utformning av det nya skattesystemet med en låg kapitalinkomst ledde till ett behov av 

att införa nya regler. De nya reglerna kallades då för 3:12-reglerna, eftersom de återfanns 

tidigare i 3 kap. 12 § i den gamla lagen om statlig inkomstskatt, SIL. Numera återfinns 

reglerna i 56 och 57 kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229). Reglerna motverkar att 

arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster för att beskattas med en lägre skattesats. 

Ersättning för arbetsinsats betalas istället ut som aktieutdelning och därmed förhindrar 

skattelättnader för delägarna i ett fåmansaktiebolag, vilket resulterar i att ägarna beskattas 

likvärdigt oavsett om värdet av arbetsinsatserna i företaget kom dem till godo i form av lön, 

utdelning eller kapitalvinst. Enligt 3:12-reglerna ska en viss del av utdelning samt reavinster 

på aktier eller andelar beskattas som inkomst av tjänst. Resterande del av utdelning eller 

reavinst som belöper på en ren kapitalavkastning ska hänföras till inkomstslaget kapital. 

Eftersom bestämmelserna är schablonmässigt konstruerade
2
, är de inte avsedda att skapa en 

exakt och rättvis fördelning.  

 
För att kunna tillämpa dessa regler, krävs att andelarna eller aktierna i företaget ska betraktas 

som kvalificerade. Enligt huvudregeln kvalificeras aktier eller andelar i ett företag om 

delägaren är aktiv i företaget i betydande omfattning. Denna regel har kompletterats med flera 

bestämmelser, vars syfte är att förhindra att de skatteskyldiga undgår bestämmelsens 

rättsverkningar genom olika bolagskonstruktioner eller anpassningar av ägarförhållandena. 

Det framgår av en av dessa kompletterande bestämmelser att en delägare i ett fåmansföretag 

kan anses ha kvalificerade andelar och därmed omfattas av 3:12-reglerna, trots att han inte är 

verksam i företaget i betydande omfattning, dock endast under förutsättning att han/hon eller 

någon närstående till denne varit verksam i ett annat företag som bedrev samma eller likartad 

verksamhet som det senare företaget.  

 
Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att 
1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren 

varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller… 

 

                                                 
1
 Prop. 1989/90:110 s. 467 

2
 Prop. 1989/90:110 s. 468 
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1.2   Syfte 
 

Syftet med framställningen är att behandla rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet”, se på 

skillnaden mellan kvalificerade och okvalificerade andelar utifrån ett skattemässigt perspektiv 

samt att analysera begreppet ”samma eller likartad verksamhet”, det vill säga vilka funktioner 

begreppet har och varför samt hur rekvisitet tillämpas i praxis och hur det tolkas i skatterätt 

med hjälp av rättspraxis och doktrin.  

 

 

1.3   Frågeställning 
 

Vilket är syftet med att införa begreppet ”samma eller likartad verksamhet”? 

 

Hur tillämpas begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i praxis?  

 

 

1.4   Metod 
 

I uppsatsens inledande del är det min avsikt att ge en översiktlig bild av rekvisitets funktion 

inom skatterätten. För att åstadkomma detta kommer jag på traditionellt rättsdogmatiskt sätt 

att redogöra för gällande rätt med hjälp av främst doktrin, som arbetar med tolkning av 

rättsregler samt utnyttjar bl.a. skrivna lagregler, domstolsavgöranden och förarbeten. 

 

Rekvisitet samma eller likartad verksamhet är centralt för uppsatsens syfte. Uppsatsen har sin 

grund i Inkomstskattelagen (1999:1229) och behandlar främst 57 kapitlet och framförallt dess 

4 §. Begreppet är inte definierat i lagtexten. Då lagtexten i sig är allmänt formulerad och 

därmed svårtolkad, ska bestämmelsen analyseras med beaktande av förarbetena, rättspraxis 

och doktrin för att få klarhet i vad lagstiftarens syfte var med bestämmelsen vid dess tillkomst 

samt ändringar.  

 

Då uppsatsen till största delen bygger på rättspraxis och lagtillämpning använder jag mig av 

de aktuella rättsfallen, som haft stor betydelse för bestämmelsens tillämpningsområde, för att 

kunna lösa problematiken med att tillämpa begreppet.  

 

  

1.5   Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel med tillhörande underrubriker. Inledningsvis berör andra 

kapitlet definitionen av fåmansföretagsregler i sin helhet. I uppsatsen följer en översiktlig 

genomgång av reglerna kring fåmansföretag, detta för att ge läsaren en inblick i hur 

regelverket fungerar, vad ett fåmansföretag är samt hur ett företag ska betraktas som ett 

fåmansföretag.  

 

Tredje kapitlet behandlar hur de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag ser 

ut. Här förklaras vad kvalificerade andelar är samt hur utdelning och kapitalvinst på 

kvalificerade andelar ska beskattas. Detta skulle kunna göra en förståelse av begreppet samma 

eller likartad verksamhet som ska redovisas i nästa kapitel. Under fjärde kapitlet kommer vi 
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se hur lagstiftningen om begreppet samma eller likartad verksamhet tolkas utifrån subsidiära 

rättskällor, nämligen förarbeten och rättspraxis. 

 

I det sista kapitalet återfinns en analys, först om fåmansföretagsregler, sedan gällande ”samma 

eller likartad verksamhet.” Därefter återges en sammanfattande slutsats för att tydliggöra och 

sammanfatta svaret på uppsatsens frågeställning. Uppsatsens huvudsyfte är att besvara 

tolkningen av begreppet samma eller likartad verksamhet. 
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2.  Begreppsdefinitioner 
 

  

 

2.1   3:12-reglerna  

 
”3 § 12 mom. Fysisk person och dödsbo som äger kvalificerad aktie i ett fåmansföretag skall i den omfattning 

som anges i 12 a-12 e mom. ta upp utdelning på sådan aktie som intäkt av tjänst i stället för intäkt av kapital. 
Detsamma gäller realisationsvinst vid avyttring av sådan aktie. Av 1 a-1 g mom. framgår att utdelning och 
realisationsvinst i viss omfattning undantas från skatteplikt.” 

 

Reglerna har fått namnet utifrån det ursprungliga lagrummet där reglerna fanns innan 

inkomstskattelagen infördes, 3 § 12 mom. SIL (1947:576). I huvudsak finns nuförtiden 3:12 

reglerna i 56 och 57 kap. Inkomstskattelagen. 

 

Reglerna innebär att en viss del av utdelningar och reavinster på aktier och andelar ska 

beskattas som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital. Syftet med regeln är att en 

person, som äger och arbetar i ett fåmansföretag, ska i största möjliga utsträckning få samma 

skattebelastning så som löntagare som äger andelar i företaget vid samma faktiska 

arbetsinkomster och samma faktiska kapitalinkomster.
3
 Dessa regler bestämmer vilken storlek 

av inkomsten som går att hänföra till inkomstslaget kapital, vilket gör att det motverkar att 

arbetsinkomster, som beskattas hårdare, omvandlas till kapitalinkomster. Med det sagt krävs 

dock att småföretagare delar upp sina inkomster till inkomst av tjänst och inkomst av kapital.
4
 

Risken skulle annars finnas att fåmansföretagare skulle undvika att göra löneuttag, för att i 

stället betinga sig stora utdelningar.  

 

Den skattemässiga uppdelningen får göras på ett schablonmässigt sätt, eftersom det är svårt 

att bedöma vad som är kapitalinkomst och vad som är arbetsinkomst, dvs. att bestämmelsen är 

inte avsedd för att skapa en exakt och rättvis fördelning.
5
  

 

För att tillämpa 3:12 reglerna krävs att: 

 företaget är ett fåmansföretag (56 kap. 2 §), 

 ägaren eller hans/hennes närstående är verksamma i betydande omfattning, 

 ägaren eller dödsboet är en fysisk person, och att 

 utomstående inte äger del i företaget.  

 

 

2.2   Fåmansföretag  
 

Med fåmansföretag avses nämligen aktiebolag eller ekonomiska föreningar, därmed får även 

utländska juridiska personer omfattas av fåmansföretagsregler med tillämpning av 2 kap. 2 § 

IL som föreskriver att de termer och uttryck som används i IL omfattar även motsvarande 

utländska företeelser, om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska 

företeelser avses. Utländska juridiska personer får beskattas på likartat sätt som svenska 

aktiebolag.
6
  

 

                                                 
3 SOU 2002:52 del 1 s. 351 
4
 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3:e uppl. s. 57 

5
 Prop. 1989/90 s. 468 

6
 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 20 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19470576.htm#P3M12_a
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19470576.htm#P3M12_e
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19470576.htm#P3M1_a
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19470576.htm#P3M1_g
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För att tillämpa de särskilda fåmansföretagsreglerna, krävs att den skatterättsliga definitionen 

av fåmansföretag blir uppfylld. Det finns två olika definitioner som används för att fastställa 

om ett företag är ett fåmansföretag, nämligen huvuddefinitionen och den subsidiära 

definitionen.   

 

2.2.1   Huvuddefinition   

 

För att ett företag ska kunna betraktas som ett fåmansföretag, ska enligt huvuddefinitionen 

fyra eller färre fysiska personer, direkt eller indirekt, äga andelar eller aktier som motsvarar 

mer än hälften av rösterna i ett företag.
7
 Vid denna bedömning ska personen och personen 

närståendes innehav räkans som ett enda individuellt delägande. (Närstående begreppet 

kommer att närmare belysas nedan), vilket innebär att ett fåmansföretag kan ha fler delägare 

än 4. Antalet som sådant i ett företag är inte avgörande vid bedömningen, utan vad som är 

avgörande kan vara antalet delägare med väsentligt inflytande i företaget.
8
 

 

2.2.2   Den subsidiära definitionen  
 

Enligt den subsidiära definitionen ska ett företag betraktas som ett fåmansföretag om 

verksamheten är uppdelad på flera av varandra oberoende verksamhetsgrenar där en delägare 

har den verkliga bestämmanderätten över verksamhetensgrenen och kan självständigt förfoga 

över resultatet.
9
 Anledningen bakom denna definition är att det reella tvåpartsförhållande 

mellan ägarna och företaget kan saknas trots att större antal personer äger företaget 

tillsammans. Syftet är att fånga in företag som inte klassificeras som ett fåmansföretag enligt 

huvuddefinitionen, men där verksamheten är uppdelad på sådant sätt att de olika 

verksamhetsgrenarna i praktiken fungerar som ett självständigt fåmansföretag. Denna 

definition gäller framför allt när det handlar om företag inom gruppen fria yrken. Här kan 

nämnas läkare, revisor, redovisningskonsulter samt andra konsulter. När det gäller utdelning 

och kapitalvinst, ska den utvidgade definitionen tillämpas. 

 

 

2.3   Den utvidgade definitionen 
 
När det gäller ett företag som drivs gemensamt av flera personer och som inte klassificeras 

som ett fåmansföretag enligt 56 kap. IL, kan ändå företaget omfattas av de särskilda 

fåmansföretagsreglerna för utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag.
10

 Detta kallas även 

buntningsregeln som innebär i enlighet med 57 kap. 3 § andra stycket att delägaren och 

dennes närstående som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget eller i 

ett annat företag i samma företagsgrupp (t.ex. ett dotterbolag), anses som en enda delägare. 

Definitionen gäller främst när det är fråga om konsultverksamhet, t.ex. revisionsbyråer, 

advokatbyråer m.m. 

 

 
 

                                                 
7
 56 kap. 2 § p. 1 IL 

8
 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 63 

9
 Tjernberg, fåmansaktiebolag, s. 119 

10
 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 67 
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2.3   Närståendekretsen 
 

 
 
För att förhindra kringgående av fåmansföretagsreglerna föreskrivs i en rad olika 

bestämmelser att skatteeffekten ska inträda även då transaktionen företagits med närstående.
11

  

 

Av 2 kap. 22 § IL framgår att som närstående person räknas föräldrar, far- och morföräldrar, 

make, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make eller avkomling samt dödsbo 

vari den skattskyldige eller någon av nämnda personer är delägare. Styvbarn och fosterbarn 

räknas som avkomling. Med stöd av 2 kap. 20 § IL innefattar även begreppet sambor som 

tidigare varit gifta eller har eller har haft gemensamma barn med delägaren.
12

 Övriga sambor 

omfattas således inte av begreppet.  

 

När det gäller utländska närstående, har det ingen betydelse om ägarna eller de närstående är 

bosatta i Sverige eller inte, och inte heller om de är utländska medborgare eller svenskar.
13

 

 

Närståendekretsens aktieinnehav slås ihop och räknas som ett enda innehav,
14

 varje sådan 

ägargrupp räknas på samma sätt som om andelarna ägts av en enda person. Detta har även 

påverkan på om företaget ska definieras som ett fåmansföretag eller inte. Det betyder att 

bolaget kan räknas som ett fåmansföretag trots att antalet delägare är betydligt större är fyra. 

 

 

2.4    Delägare och företagsledare  

 
För att avgöra vilka regler som ska tillämpas i fåmansföretag för exempelvis utdelning eller 

kapitalvinst, är det viktigt att veta om personen som äger andelar eller aktier i ett 

fåmansföretag är delägare eller företagsledare. Vissa särskilda regler i 57 kap. IL tillämpas 

bara i fråga om företagsledare och närstående till dessa. 

                                                 
11

 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 31 
12

 inkomstskatt, 15 uppl. s. 451 
13

 RÅ 1979 Aa 240 
14

 56 kap. 5 § IL 
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Med delägare i ett fåmansföretag avses enligt 56 kap. 6 § 1 st. IL en fysisk person som, direkt 

eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget. Däremot kan även 

juridiska personer vara delägare i ett fåmansföretag, om personen eller dödsbon äger andelar 

eller aktier indirekt via en juridisk person.
15

 Det gäller exempelvis när en fysisk person äger 

ett moderbolag och äger samtidigt aktier eller andelar i ett dotterbolag.  

 

För att vara företagsledare i ett fåmansföretag bör finnas ett ägarintresse, vilket betyder att 

den eller de som utses som företagsledare bör själv eller via närstående till denna äga aktier 

eller andelar i företaget. Ägarintresset bedöms efter hur många aktier eller andelar en person 

och dennes närstående har sammanlagt. Förutom ägarintresset måste personen ha ett 

väsentligt inflytande i företaget.
16

 Enligt huvuddefinitionen är det inte tillräckligt att personen 

har ett väsentligt inflytande i företaget på grund av ägarintresset, det krävs även att det 

väsentliga inflytande ska grunda sig på personens ställning i företaget, dvs att denne är 

verksam i företaget.
17

 Enligt lagstiftningens förarbeten bör denne förutom ägarintresset krävas 

att personen är anställd eller styrelseledamot i företaget.
18

 

 

Däremot kan å andra sidan personen i enlighet med den subsidiära definitionen vara 

företagsledare i företaget endast om han har den reella bestämmanderätten över en viss 

verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat.
19

  

 

I slutändan bör noteras att det är ingenting som hindrar att flera personer kan vara 

företagsledare, om ett antal delägare har i stort sett samma ägarintresse och väsentligt 

inflytande i företaget.
20

  

  

                                                 
15

 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 98 
16 56 kap. 6 § 2 st. IL 
17

 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 29 
18

 Prop. 1975/76:79 s. 73 
19

 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 98 
20

 Rå 1987 not 534 
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3. Beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade 

andelar 
 

 

3.1   Kvalificerade andelar 

 
Till att börja kan man notera att: 

 det inte är tillräckligt att ett företag definitionsmässigt är ett fåmansföretag för att 

reglerna ska tillämpas på samtliga delägare i företaget.  

 ett företag är ett fåmansföretag innebär inte att samtliga andelsägare i företaget anses 

äga kvalificerade andelar. 

Fåmansföretagsregler ska enligt 57 kap. 2 § första stycket IL tillämpas endast vid utdelning 

och kapitalvinst på kvalificerade andelar.
21

 Kvalificerade andelar innebär andelar som tillhör 

delägaren eller någon närstående till denne. För att reglerna om kvalificerade andelar ska 

tillämpas krävs att den enskilde eller någon närstående till honom genom arbetsinsatser 

åstadkommit intäkter till bolaget. För att kunna identifiera detta prövas om andelarna i 

företaget är kvalificerade eller okvalificerade. Prövningen sker individuellt och krävs uppfylla 

ett av rekvisiten i 57 kap. 4 § första stycket IL: 

 

 Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att 

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

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett 

fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 

 2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har 

ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående 

under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. 

 

Bestämmelsen är allmänt formulerad och har visat sig svårtolkad. Regeringsrätten har avgjort 

några mål, som delvis klargjort tillämpningsområdet, men flera frågetecken kvarstår.  

 

 

3.1.1   Femårsperioden  

 

Vid uppkomsten av 3:12-reglerna skulle bestämmelserna tillämpas om den skatteskyldige 

eller någon närstående till denne har under någon del av den tioåriga tidsperioden varit 

verksam i betydande omfattning (behandlas i avsnitt 3.1.2) i ett annat fåmansföretag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet (behandlas i kap. 4), under förutsättning att denna 

verksamhet inte påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det att 

verksamheten i det först avsedd företaget upphörde.
22

 Regeln om tioårsperioden har under 

1997 års taxering ändrats till dagens reglering om fem år och införts för att så lång tid ska 

behöva förflyta innan normal kapitalinkomstbehandling uppnås att ingen normalt är beredd att 

fondera arbetsinkomster i företaget så länge för att komma i åtnjutande av en fördelaktigare 

beskattning. 

 

                                                 
21

 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 34 
22

 Prop. 1989/90:110 s. 468 
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Syftet bakom regleringen var att förhindra att en aktiv delägares sparade arbetsinkomster i 

företaget för att därefter flytta över verksamheten till ett annat fåmansföretag. Man bör i 

slutändan observera att när en företagare flyttat över verksamheten till ett annat 

fåmansföretag, krävs att verksamheten i det senare företaget fortsatte för att andelarna ska 

förbli kvalificerade.
23

 

 

 

3.1.2   Verksam i betydande omfattning 

 

Med verksam i betydande omfattning anses delägares aktieinnehav vara aktiv i verksamhet 

och inte passiv. Däremot kan även aktiva delägares aktieinnehav bli betraktat som 

okvalificerade enligt utomståenderegeln. Begreppet har betydelse för om en person ska anses 

ha kvalificerade andelar eller inte.  

 

Begreppet syftar till att identifiera en arbetsinsats,
24

 dvs. att det syftar till att identifiera om 

bolagets vinstmedel härrör från andelsägarens arbetsinsats. Har ägaren inte varit verksam i 

betydande omfattning görs inget antagande om att bolaget innehar latenta arbetsinkomster. 

Ordet "betydande" är ett kvantifierande uttryck, vilket tillsammans med t ex huvudsaklig, 

övervägande, väsentlig och betydande används flitigt inom skattelagstiftningen för att 

formulera rekvisit.
25

 Ibland används ordet för att definiera kvantiteter eller andelar och i andra 

sammanhang avses en kvalitativ innebörd. 

 

Innebörden av begreppet ”verksam i betydande omfattning” har inte preciserats i lagtexten 

57:4 IL. Vid tolkningen bör man därför hämta vägledning i de förarbeten som ligger till grund 

för lagstiftningen, eftersom denna antyder en kvantitativ bedömning medan lagtexten antyder 

en mer kvalitativ bedömning. Enligt förarbetenas allmänna motivering
26

 ska avgränsningen 

endast omfatta den som varit verksam i företaget och då om dennes arbetsinsats haft en 

påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Därefter framgår av specialmotiveringen
27

 att en 

delägare alltid ska anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser 

har en stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Av både motiveringar kan man alltså 

lägga märke till att den ekonomiska betydelsen av arbetsinsatsen är avgörande, och för att 

kunna bedöma den ekonomiska betydelsen krävs att man tar hänsyn till företagets storlek, 

verksamhetens art, företagets organisation m.m.
28

Däremot anses begreppets innebörd också 

kunna vara att delägarens arbetsinsatser i företaget utifrån ”antal arbetade timmar” är 

avgörande utifrån rättspraxis perspektiv.  

 

Var gränsen går avseende nedlagda timmar har tydliggjorts i flera rättsfall, nedan tar jag upp 

ett av de rättsfallen där högsta förvaltningsdomstolen avgjorde målet med stöd av antal 

timmar. I Norge har man ett tidsmått på aktivitetskrav och gränsen ligger vid 300 timmar per 

år. 3:12 utredningen har analyserat frågan avseende ett bestämt tidsmått skulle kunna 

användas istället för verksamhetskravet som används på det svenska rättssystemet. Tidsmåttet 

i Norge anger inte skillnader mellan arbetsinsatserna eller beskrivning av arbetsbördor. I 

utredningen konstateras att de norska reglerna utsatts för en massiv kritik på grund av att det 

finns en brist på förutsebarheten avseende avgränsningsmåttet. Ifall det norska 

                                                 
23

 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 98 
24 Lodin et al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 15 uppl. S. 74 
25

 Tjernberg, fåmansaktiebolag, s. 247 
26

 Prop. 1989/90:110 s. 468 
27

 Prop. 1989/90:110 s. 703 
28

 SKV A 2006:12 punkt 3.1 
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gränsdragningskriterierna hade använts i 3:12 reglerna istället för verksamhetsrekvisitet hade 

ett flertal frågor uppkommit. Konsekvenserna och erfarenheterna som resulterat från de 

norska reglerna leder till slutsatsen att ett bestämt tidsmått trots allt inte hade varit en enklare 

eller tydligare jämförande norm till verksamhetsrekvisitet.
29

 

 

3.1.2.1   HFD 2013 ref. 11 II  

 

A och B, som är sökanden i det aktuella fallet, ägde bolaget X AB till lika delar. De hade det 

övergripande ansvaret för fastigheternas förvaltning, skötte om administration av hyror samt 

kontakter med underentreprenörer för löpande underhåll och skötsel av lägenheterna. Arbetet 

uppgick till cirka 8 – 12 timmar per person och vecka, vilket motsvarade 416 – 624 timmar på 

helårsbasis. HFD jämförde med omständigheterna i RÅ 2007 ref. 15, där arbetet utfördes på 

delägarens fritid och ansågs ha uppgått till högst 2,5 timmar på helårsbasis, HFD ansåg då att 

den begränsade arbetsinsatsen inte påverkat vinstgenereringen på så sätt att 3:12-reglerna 

skulle tillämpas och ansåg vidare andelarna som okvalificerade. HFD fastslog att i det 

aktuella fallet var tal om avsevärt mer omfattande arbetsinsatser. Uttalandet tyder på att 

domstolen beaktade antalet timmar som hade lagts ner. Vidare konstaterade HFD, vad gäller 

verksamhetsrekvisitet för bolaget, att A och B hade lett och planerat verksamheten samt själva 

utfört ett flertal praktiska sysslor. Samt hade A utfört extra arbete i samband med avyttringen 

av bolaget. På grund av detta ansåg HFD att andelarna var att anse som kvalificerade och att 

A och B anses vara verksamma i betydande omfattning.  

 

Utifrån HFD:s resonemang kan man notera att både uppdragets omfattning, antal utförda 

timmar på jobbet, och uppdragets betydelse för företagets vinstgenerering ska beaktas vid 

bedömningen huruvida delägare är att anse som verksamma i betydande omfattning eller inte. 

Ifall A och B hade lagt ner färre antal timmar och endast administrerat hyror eller liknande är 

det möjligt att utfallet hade blivit samma som i RÅ 2007 ref. 15. Utifrån detta inser man att 

den kvalitativa bedömningen kan vara mer avgörande än den kvantitativa bedömningen för 

vinstgenereringen. Dvs. att det inte kan vara säkert att ökat antal timmar kan gynna företagets 

vinstgenerering.  

 

 

3.1.3   Utomståenderegeln 

 

Utomståenderegeln är en undantagsregel från fåmansföretagsregler vad gäller utdelning och 

reavinster enligt 57 kap. 5 § IL och innebär att andelarna i ett företag inte räknas som 

kvalificerade, vilket betyder att utdelningar och reavinster endast ska tas upp i inkomstslaget 

kapital och beskattas med 25 %.
30

 Hit hör inte sådana delägarna som betraktas som 

verksamma i betydande omfattning i företaget. Med utomstående avses fysiska delägare som 

inte äger kvalificerade andelar i företaget, alltså inte verksamma i betydande omfattning. I 

sådana fall räknas andelarna i företaget som kvalificerade bara om det finns särskilda skäl. 

Lagtexten ger utrymme för att beakta särskilda skäl vid prövningen för att det kan finnas 

omständigheter som gör att den skattskyldige ändå kan få en större del av företagets 

nettobehållning som kapitalinkomst än vad personens aktieinnehav i bolaget medger. 

Successiv utförsäljning av aktier eller förekomsten av aktier som ger olika utdelning, 

konvertibla skuldebrev samt options- och terminsavtal avseende bolagets aktier är exempel på 

                                                 
29 62 SOU 2002:52 s 300.  
30

 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 358 
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sådant som kan medföra att de särskilda reglerna ska tillämpas också när utomståendes 

aktieinnehav uppgår till 30 % eller mera.
31

 

 

Med betydande omfattning avses här minst 30% av aktierna i företaget. Enligt de ursprungliga 

motiven blir risken för omvandling av arbetsinkomster mindre då utomstående äger minst 

30% av aktierna i företaget, eftersom utdelningar och reavinster tillfaller dessa delägare.
32

 

Detta blir inte särskilt fördelaktigt för majoritetsägare att ta ut medel genom utdelning eller 

reavinst jämfört med löneuttag.
33

 

 

 

3.2   Beräkning av skatt på utdelning och kapitalvinst.  

 
I 57 kap. IL finns de särskilda reglerna kring hur ett fåmansaktiebolag ska beskattas, närmare 

bestämt i 57 kap 2§ IL med hänvisning vidare till 57 kap. 20-22§§ IL. Där framgår det att 

utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital upp 

till gränsbeloppet, därutöver ska utdelningen tas upp i inkomstslaget tjänst.  

 

 

3.2.1   Gränsbeloppet 

 

Gränsbeloppet beräknas enligt 57 kap. 10 § och 11 § IL och betraktas som det högsta 

kapitalbeskattade utdelningsbelopp som en delägare i ett fåmansföretag kan ta ut för 

beskattningsåret. Detta belopp motsvarar årets gränsbelopp plus sparat utdelningsutrymme. 

Tar man inte ut hela gränsbeloppet ett visst år, kan man spara den överskjutande delen till 

nästa år. Kvalificerade andelar beskattas både i inkomstslagen tjänst och kapital. 

Beskattningen sker med 30 % på 2/3 av utdelningen eller med enklare uttryck med 20 % av 

utdelningen. Den eventuella utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget 

tjänst.
34

 Gränsbeloppet kan räknas fram på två olika sätt, antingen enligt förenklingsregeln 

eller huvudregeln. 

 

 

3.2.1.1 Förenklingsregeln  

 

Förenklingsregeln innebär att man räknar fram gränsbeloppet enligt schablon. Gränsbeloppet 

får sätta till två plus tre fjärdedels inkomstbasbelopp (2,75 X 56 600 kr) fördelat med lika 

belopp på andelarna i företaget, om företaget har flera ägare.
35

 Summan som återstår, får 

summeras ihop med sparat utdelningsutrymme från föregående år, då utdelningen har 

understigit gränsbeloppet. Sparat utdelningsutrymme får då räknas upp med statslåneräntan 

plus 3 procentenheter.  

 

 

3.2.1.2   Huvudregeln  

 

                                                 
31 Prop. 1989/90:110 s. 468 
32

 Prop. 1989/90:110 s. 468 
33

 Tjernberg, fåmansaktiebolag, s. 247 
34

 57 kap. 20 § IL 
35

 57 kap. 11 § 1 st. p. 1 IL 
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Huvudregeln innebär att man utgår ifrån vad man har betalat för andelarna, dvs andelars eller 

aktiers omkostnadsbelopp. Omkostnadsbelopp får sen multipliceras med den s.k. 

klyvningsräntan, dvs. statslåneräntan vid november månads utgång året före beskattningsåret 

ökad med nio procentenheter.
36

  

 

När gränsbeloppet beräknas enligt huvudregeln tillkommer även ett lönebaserat utrymme 

beräknat enligt den s.k. löneunderlagsregeln, 50 procent av hela löneunderlaget fördelas med 

lika belopp på andelarna i företaget enligt 57 kap. 16 § 1st. IL. Med löneunderlag avses all lön 

som har betalats ut med pengar under kalenderåret.
37

 Regeringen ansåg att proportionaliteten i 

skattesystemet minskar med antalet anställda, vilket leder till större restriktivitet vid ett fåtal 

anställda. Mot denna bakgrund ansågs löneunderlagsreglerna kunna utformas på ett generöst 

sätt för företag med en betydande lönesumma. Detta ger möjlighet för delägarna att lyfta 

utdelningen med 20 % som läggs till i det årliga gränsbeloppet.
38

 Lönebaserade utrymmet 

aldrig blir större än 50 gånger den egna kontanta lönen eller den kontanta lön som en 

närstående erhållit under inkomståret från fåmansföretaget eller något dotterföretag till 

fåmansföretaget. Avsikten bakom reglerna för det lönebaserade utrymmet är att avkastning på 

andelar i fåmansföretag med många anställda ska undantas från 3:12-reglerna. 

 

För att tillämpa lönebaserat utrymme krävs att delägaren uppfyller det s.k. löneuttagskravet.
39

 

Löneuttagskravet är kopplat till samma kontanta ersättningar som ligger till grund för 

beräkning av löneunderlaget. Avsikten bakom detta krav är att förhindra omvandling av 

sparade arbetsinkomster till kapitalinkomster. Enligt kravet ska delägaren inneha minst 4 

procent av det totala kapitlet i ett fåmansföretag, och för att kunna dra fördel av 

löneunderlaget, ska ägaren eller hans närstående lyfta kontant lön som uppgår till det lägsta av 

6 gånger inkomstbasbeloppet och 5 procent av kontanta ersättningar i fåmansföretaget och 

dess dotterföretag, och 9,6 gånger inkomstbasbeloppet enligt 2016 års krav.  

  

                                                 
36

 57 kap. 11 § 1 st. p. 2 IL 
37

 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, 8:e uppl. s. 102 
38

 Rydin & Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag, 3e uppl. S. 316 
39

 57 kap. 19 § IL 
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4. Samma eller likartad verksamhet 

 
4.2   Rekvisitets innebörd  
 

En andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående till denne 

är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet som det först nämnda företaget.
40

 Enligt förarbeten 

har begreppet betydelse när verksamhet påbörjas i ett nytt företag.
41

 Någon mer precisering av 

vad som avses med själva begreppets innebörd har dock inte nämnts i lagtexten, men däremot 

har begreppets innebörd i stort sett klargjorts av den praxis som vuxit fram.  

 

Av utredningen som har skett år 2002 framgår att innebörden av begreppet samma eller 

likartad verksamhet i praxis har preciserats så långt vilket gör att det är omöjligt att i lagtexten 

ange alla de situationer som detta begrepp kan tänkas omfatta.
42

 Under 1995 genomfördes 

vissa ändringar av 3:12-reglerna. Avsikten med lagändringen torde ha varit att den 

verksamhet som tidigare bedrevs i det överlåtande företaget skulle medföra att aktierna i det 

nya företaget blev kvalificerade, utan att det behövde visas att en aktiv verksamhet kommit i 

gång. Efter denna ändring tolkades innebörden av begreppet så att det var det mottagande 

bolaget som blev föremål för samma eller likartad verksamhet, vilket gav möjlighet för 

delägarna att låta det tidigare företaget vara ligga vilande under tioårsperioden.  

 

  

4.2   Rekvisitets bakgrund  
 

När de nya skatterättsliga rättssystemen infördes vid 1995 års skattereform, innehöll de även 

ändringar av utformningen av 3:12-reglerna, samtidigt infördes även en karensregel om tio år 

tillsammans med bestämmelsen som då kunde förlängas om delägaren eller hans närstående 

sysslat med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag.
43

 Den särskilda bestämmelsen om 

begreppet samma eller likartad verksamhet var placerat i 3 § 12 mom. femte stycket andra 

meningen: 

 
”Bestämmelserna i första – tredje styckena tillämpas endast om den skattskyldige eller någon honom närstående 

varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som 

närmast föregått beskattningsåret. Bestämmelserna gäller dock även om den skattskyldige eller den honom 

närstående under någon del av denna tidsperiod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som bedriver ”samma 

eller likartad verksamhet” under förutsättning att denna verksamhet inte påbörjades senare än under det tionde 

beskattningsåret efter det år då verksamheten i det först avsedda företaget upphörde.” 
 

 

Avsikten bakom bestämmelsen var att företag inom en och samma koncern skulle behandlas 

som en enhet.
44

 Bestämmelsen innebar inte bara aktier i ett företag där delägaren eller hans 

närstående varit verksamma är kvalificerade, utan även aktier i ett annat företag som direkt 

eller indirekt äger aktier i ett sådant företag. Med bestämmelsen avsågs enligt lagstiftarens 

avsikt att utvidga 3:12-reglernas tillämpningsområde till att omfatta indirekt ägande även i 

                                                 
40

 57 kap. 4 § 1 st. 
41

 Prop. 1995/96:109 s. 67 
42 SOU 2002:52 s.313 
43

 prop. 1989/90:110 s. 468 
44

 3 § 12 a mom. 8 st. SIL 
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icke-koncernförhållande.45 Bestämmelsen fångar även upp de fall då en persons arbetsinstans 

upphörde i ett fåmansföretag men fortsatte i ett annat fåmansföretag eller bildade ett eget 

fåmansföretag med likartad verksamhet,46 eftersom det annars kunde bli möjligt att flytta 

verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinsatsen i ett vilande företag.47 I sådana 

fall kommer det första företaget att vara läkt när femårsperioden löpt ut. Enligt huvudregeln 

blir aktierna som har flyttats till det nya företaget kvalificerade så snart aktieägaren är 

verksam i betydande omfattning.48 Blir aktieägaren eller hans närstående inte verksam i det 

nya bolaget, kan ändå aktierna bli kvalificerade om aktieägaren eller hans närstående inom en 

femårsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver 

samma eller likartad verksamhet. 

 

 

4.3   Rekvisitets syfte 
 

3:12-reglerna karaktäriseras som en form av kringgåendelagstiftning,
49

 vilket motverkar 

transaktioner som genomförs för att inte uppnå avsedda skatteförmåner, dvs. motverka att 

arbetsinkomster tas i form av lägre beskattad kapitalinkomst i stället för som lön. 

Aktiedelägare i ett fåmansföretag anses ha stora möjligheter att ta ut ersättningar som de får 

från fåmansföretag som utdelning och därmed undkomma en stor del av skatten som skulle 

utgå om ersättningen togs ut från bolaget som lön.  

 

Med det sagt skulle man kunna precisera syftet med begreppet ”samma eller likartad 

verksamhet” som ett hinder för aktiedelägarna från att förflytta verksamheten till ett nytt 

fåmansföretag samtidigt som den upparbetade arbetsinkomster sparas i ett vilande företag 

(tidigare företag). För att efter femårsperioden ha möjlighet att ta ut de sparade vinstmedlen i 

det tidigare företaget till lägre beskattning genom utdelning, vilket i vanligt fall skulle 

beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital och resterande delen som överskrider 

gränsbeloppet, beskattas enligt inkomstslaget tjänst. Sammanfattningsvis kan man säga att 

man inte kan undgå beskattning enligt reglerna i 57 kap med hjälp av begreppet.
50

  

 

 

4.4   Rättspraxis   

 
För att kunna utreda innebörden och tillämpningsproblem av begreppet, krävs att man 

använder sig av rättspraxis som utgör en viktig del för begreppet i och med att det saknas 

definition i lagtext och förarbeten. Detta för att påvisa den praktiska tillämpningen av 

begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Endast de delar i rättsfallen som berör 

begreppet samma eller likartad verksamhet kommer att redovisas och efter varje rättsfall 

kommer en kommentar för att påvisa problematiken och väcka frågeställningar för fortsatt 

analys. Endast de rättsfall som har haft en stor betydelse för begreppets tillämpningsområde 

kommer att behandlas nedan. Mot bakgrund av hur rekvisitet har tolkats kan praxis indelas i 

perioden före och efter de s.k. trädadomarna (RÅ 2010 ref. 11 I-V). 

 

                                                 
45

 Prop. 1995/96:109 s. 88 
46

 3 § 12 a mom. 1 st. SIL 
47

 Prop. 1989/90:110 s. 703 
48

 Tjernberg, fåmansaktiebolag, s. 252 
49

 Tjernberg, fåmansaktiebolag, s. 114 
50 SOU 2002:52 s.279 



15 
 

 

4.4.1   Rättspraxis före Trädadomarna 
 

 

4.4.1.1   RÅ 1997 ref. 48 I och II 

 

 

I båda fallen har frågan i målen inte berört rekvisitet samma eller likartad verksamhet i första 

hand, utan om överföring av tillgångar från ett bolag till ett annat som skulle leda till 

uttagsbeskattning vid överlåtelse till underpris. 

 

I 

 

I RÅ 1997 ref. 48 I handlade frågan om en aktiepost av betydande värde som skulle överföras 

från X AB till ett nybildat bolag NYAB. X AB är ett dotterbolag till Y AB och bedriver 

konsultverksamhet inom det finansiella området samt viss värdepappershandel. Y AB är ett 

holdingbolag som endast äger och förvaltar aktierna i dotterbolaget X AB. NYAB skulle 

enbart ägna sig åt värdepappersförvaltning och skulle ägas av samma ägare som Y AB i 

vilket delägarna var verksamma i betydande omfattning.  

 

Enligt Skatterättsnämnden skulle aktierna i det nybildade bolaget vara kvalificerade i och med 

att det överlåtande och det övertagande bolaget bedriver samma eller likartad verksamhet. 

Regeringsrätten fastställde Skattenämndens förhandsbesked och tillade att delägarna inte är 

verksamma i betydande omfattning i det nya bolaget i den omfattning som anges i 3:12-

reglerna. Men för att aktierna ska anses som kvalificerade, krävs att det överlåtande och det 

övertagande bolaget bedriver samma eller likartad verksamhet. Utöver vad 

Skatterättsnämnden framhållit, uttalade Regeringsrätten att anknytningen, med anledning av 

aktieinnehavet, mellan det överlåtande och det övertagande bolaget skulle komma att bestå 

även efter överlåtelsen. 

 

II 

 

Frågan i det andra målet handlade om en fastighet som skulle överföras till ett pris under 

marknadsvärdet till ett nybildat bolag men skulle fortsätta att utnyttjas av överlåtande bolaget. 

Överlåtaren är D AB som ägs av ett renodlat holdingbolag, M AB, och bedriver verksamhet 

avseende utveckling och produktion av beredningsmaskiner i en av bolaget innehavd 

fastighet. Det nya bolaget skulle ägas av tre fysiska personer som samtidigt äger M AB.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att det är möjligt att tillämpa uttagsbeskattning om 3:12 – reglerna 

är mer begränsade vad gäller aktierna i Nya Bolaget än vad gäller aktierna i M AB, dvs. att 

uttagsbeskattning inte får ske om aktierna i det nya bolaget är kvalificerade. För att kunna 

avgöra detta måste man utreda om aktierna i det nya bolaget är kvalificerade eller 

okvalificerade. Skatterättsnämnden ansåg att samma eller likartad verksamhet ska föreligga i 

och med att det nya bolaget tar över en fastighet som tidigare använts i en verksamhet där 

delägarna varit verksamma i betydande omfattning enligt 3:12-reglerna.  

 

Regeringsrätten fastställde Skattenämndens förhandsbesked och uppgav att delägarna inte är 

verksamma i betydande omfattning i det nya bolaget enligt 3:12-reglerna, men däremot anses 

rekvisitet samma eller likartad verksamhet föreligga i och med att överlåtande företaget, D 

AB, kommer fortsätta att utnyttja fastigheten i sin verksamhet.  
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4.4.1.1   Kommentar  

 

I båda fallen har delägarna uppfyllt rekvisitet, verksamma i betydande omfattning, i de 

tidigare bolagen och fått däremot kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § 1 st. Men i det 

senare bolaget har detta rekvisitet varit obetydligt i och med att de inte är verksamma i det 

nya bolaget. För att man fortfarande kan betrakta dessa aktier som kvalificerade, krävs att 

rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska uppfyllas.  

 

När det gäller första fallet ansåg Regeringsrätten att det nya bolaget övertog aktieinnehavet 

som betingas av den verksamhet i vilken delägarna eller deras närstående varit verksamma i 

betydande omfattning. Det nya bolagets verksamhet kommer därför att avse innehav och 

förvaltning av en aktiepost som använts i det överlåtande bolagets verksamhet. I det andra 

fallet skulle fastigheten som överlåtits fortfarande utnyttjas av det överlåtande bolaget 

samtidigt skulle fastigheten betingas av den verksamhet i vilken delägarna eller deras 

närstående varit verksamma i betydande omfattning.  

 

Regeringsrätten la således vikt vid om anknytning och användandet efter överlåtelsen skulle 

ske eller inte mellan det överlåtande företagets rörelse och aktieinnehavet i det andra bolaget, 

vilket skulle vara av stor betydelse om rekvisitet samma eller likartad verksamhet anses 

föreligga eller inte, oavsett huruvida delägarna blir verksamma i betydande omfattning eller 

inte i det nya bolaget.  

 

För att kunna underlåta uttagsbeskattning skulle en av 3:12-reglernas rekvisit, samma eller 

likartad verksamhet, vara uppfyllt att aktierna i det nya bolaget ska vara kvalificerade. I och 

med att rekvisitet är uppfyllt, kunde delägarna underlåta uttagsbeskattning i både fallen och 

därmed undvika en hög skattebelastning i det överlåtande bolaget. Det gav ett tydligt exempel 

på att det kan vara betydligt mer gynnande för både överlåtande bolaget och aktieägarna att 

inneha kvalificerade andelar och däremot bli beskattade enligt fåmansregler. 

 

 

4.4.1.2   RÅ 1999 ref. 28 

 

 

I det här fallet var fråga om två fåmansföretag, varav det ena bedriver finansiell rådgivning i 

samband med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning m.m. och det andra är ett 

värdepappersbolag som förvaltar en nationell fond. Sökandena var delägare i både bolagen, X 

AB och Y AB. En av delägarna var aktiv i både bolagen, medan de övriga delägare var aktiva 

antingen i X AB eller Y AB. X AB ägdes till 47,4 procent av passiva delägare och Y AB, till 

31,6 procent av passiva delägare (se uppdelningen nedan).  

 

Målet avsåg rent generellt om 3:12-reglerna skulle kunna tillämpas på bolagens utdelning. För 

att kunna bedöma om utomståenderegeln skulle kunna tillämpas, krävs det att både bolagen 

bedrev samma eller likartad verksamhet enligt 3:12-reglerna.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att både ägaridentitet mellan bolagen och bolagens inkomster var 

till mycket stor del beroende av de aktiva ägarnas egna arbetsinsatser. De konstaterade vidare 

att arbetsinsatserna i både bolagen huvudsakligen bestod av finansiell rådgivning. Med det 

sagt ansågs både beträffande bolagen enligt nämnden att rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet ansågs vara uppfyllt och därmed ska utomståenderegeln inte vara tillämplig.   
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Regeringsrätten höll inte med Skatterättsnämnden och uttalade med stöd av lagmotiven
51

 att 

det handlar om att ta sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett 

fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag. Som regeringsrätten uttalade i RÅ 1997 

ref. 48 I och II ska verksamheten ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten 

alternativt ska ett likartat samband föreligga mellan både X AB och Y AB. Med detta som 

grund ansåg Regeringsrätten att X AB och Y AB inte bedriver samma eller likartad 

verksamhet. Utifrån denna bedömning ansåg Regeringsrätten att utomstående ägde 47,4 

respektive 31,6 procent av aktierna i X AB respektive Y AB.  

 

Regeringsrätten ansåg vidare att ägarförhållandena i X AB och Y AB emellertid är sådana att 

uttag i form av utdelning inte motverkas av det förhållandet att utomstående i betydande 

omfattning äger del i företagen. Med det sagt kan särskilda skäl föreligga som gör att 

utomståenderegel inte blir tillämplig i detta fall. Regeringsrätten fastställde 

Skatterättsnämndens beslut dock med ändring av beslutets motivering.  

 

 

 

 

 

                  21 % Aktiv                                A                          21 % Aktiv      

 

  

               15,8 % Aktiv                              B                         18,5 % Passiv 

 

              

             

 

 

 

  

 

  

4.4.1.2   Kommentar  

  

I fallet var frågan om två skilda verksamheter och ingen överföring hade gjorts mellan 

verksamheterna. Regeringsrätten bedömde dock att utomståenderegeln inte skulle anses 

tillämplig, men inte på grund av att samma eller likartad verksamhet bedrevs, utan med 

anledning av att särskilda skäl ansågs föreligga. Regeringsrätten fastställde därmed 

Skatterättsnämndens förhandsbesked men ändrade motiveringen till beslutet.  

 

I RÅ 1997 ref. 48 I och II betonades att de överlåtna tillgångarna fortfarande hade anknytning 

till de överlåtande bolagens verksamhet. Av Regeringsrättens mer generella uttalande i 1999 

års mål verkar dock inte detta vara en nödvändig förutsättning för avgörandet, där ingen 

överföring av tillgångar har skett mellan X AB och Y AB.  

                                                 
51

 Prop. 1995/96:109 s.88 

X 

AB 

Y 

AB 

    15,8 % Aktiv                              C                         18,5 % Passiv 

 15,8 % Passiv                             D                         18,5 % Aktiv 

    15,8 % Passiv                             E                         18,5 % Aktiv 

 15,8 % Passiv                             F                         18,5 % Aktiv 
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Rättsfallet illustrerar att det inte räcker med att företagen är verksamma i samma bransch för 

att likartat samband ska anses föreligga. Rekvisitet samma eller likartad verksamhet tar sikte 

på att verksamheten verkligen ska överföras från ett fåmansföretag till ett annat, vilket inte 

har skett i 1999 års mål.  

 

Enligt utredningen i målet
52

 ansågs att Regeringsrätten gjort reservationen att rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet huvudsakligen tar sikte på att en verksamhet i ett 

fåmansföretag helt eller delvis överförts till ett annat fåmansföretag. Rekvisitet samma eller 

likartad verksamhet skulle därför kunna tillämpas i 1999 års mål trots att överföring inte har 

skett mellan bolagen, dock under förutsättning att en av delägarna försökt få en obehörig 

skatteförmån vilket gör att delägaren kringgår 3:12-reglerna.  

 

 

4.4.1.3   RÅ 2005 ref 3 

 
Rå 2005 ref 3 handlar om i huvudsak frågan om en underprisöverlåtelse skulle anses föreligga 

och därmed uttagsbeskattas vid en överlåtelse av några fastigheter. Den fysiska sökanden R.E. 

äger 100 % av aktierna i X AB samt 100 % av aktierna i det nybildade företaget Y AB, som i 

sin tur skulle bilda företaget NYAB. X AB bedriver endast fastighetsförvaltning och 

byggnadsarbete på de egna fastigheterna. Några fastigheter ska nu avyttras till en extern 

köpare. Detta ska dock ske genom att överlåta samtliga fastigheter till det nybildade företaget 

NYAB till ett underpris och sedan sälja fastigheterna vidare till den externa köparen till ett 

marknadspris, vilket var ett väsentligt högre pris än det skattemässiga värdet. Varken Y AB 

eller NYAB har tidigare bedrivit någon som helst verksamhet. Nu undrar sökanden ifall 

aktierna i Y AB samt NYAB anses vara kvalificerade, vilket är en förutsättning för att 

uttagsbeskattning inte ska anses föreligga. 

 

I och med att sökanden R.E. inte ansågs vara verksam i betydande omfattning, då hans 

arbetsinsatser inte kunde anses ha en påtaglig betydelse för vinstgenereringen, ansåg 

Skatterättsnämnden att aktierna inte var kvalificerade i Y AB. Skatterättsnämnden ville dock 

utreda om rekvisitet samma eller likartad verksamhet skulle anses föreligga. Även här ansåg 

Skatterättsnämnden med stöd av RÅ 1999 ref. 28 att rekvisitet inte är uppfyllt och uttalade att 

det ska vara en överföring av hela eller delar av verksamheten och att den nya verksamheten 

skulle ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller ha ett likartat samband. 

Skatterättsnämnden uttalade vidare att överlåtelsen avser en verksamhetsgren, men 

överlåtelsen sker till Y AB:s dotterbolag, NYAB, vilket inte kan leda till att likartad 

verksamhet anses bedrivas i NYAB. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som 

Skatterättsnämnden och därmed fastställde Skatterättsnämndens beslut utan tillägg.  

 
 

 

4.4.1.3   Kommentar  

 

I målet tog Skatterättsnämnden hänsyn till andra punkten i 57 kap. 4 § 1 st. IL, där framgår 

det att aktierna i företaget anses vara kvalificerade om företaget, direkt eller indirekt, under 

beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat 

                                                 
52

 SOU 2002:52 s. 314 
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fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under 

beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.  

 

Med anledning av bestämmelsens ordalydelse ansåg Skatterättsnämnden att andra punkten 

inte ger någon hänvisning till rekvisitet samma i likartad verksamhet och ansåg vidare att 

likartad verksamhet inte kan anses föreligga mellan moderbolag och ett av dotterbolagets 

företag, då X AB indirekt äger NYAB.  

 

Med det sagt ansågs jämförelsen av verksamhet mellan X AB och NYAB inte vara aktuell, 

utan jämförelsen ska enligt andra punkten i 57 kap. 4 § 1 st. IL ske med dotterbolaget, Y AB, 

dvs. det förvärvande bolagets moderbolag och det överlåtande bolaget, vilket leder till att 

samma eller likartad verksamhet inte ansetts föreligga.  

 

 

4.4.1.4   RÅ 2007 not 66 

 

A.A äger 100 % av aktier i X AB som är ett renodlat holdingbolag. Bolagets enda uppgift är 

att förvalta aktierna i dotterbolaget Y AB i vilket A.A var verksam i betydande omfattning. 

Därmed är A.A:s aktier i X AB kvalificerade. Ett franchisesamarbete har inträffat mellan Y 

AB och Z AB, där transaktionen sker på marknadsmässiga villkor. Y AB bedriver försäljning 

och montering av produkter som köps in från Z AB som i sin tur har som huvuduppgift att 

förhandla fram förmånliga avtal med leverantörer och ansvara för marknadsföring. A.A samt 

sex fysiska personer är delägare i Z AB men A.A bedrev enbart sedvanligt styrelsearbete. 

Sökanden A.A begärde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om andelarna han äger i 

Z AB anses vara kvalificerade eller inte, med anledning av att Z AB ansågs bedriva samma 

eller likartad verksamhet som franchisetagaren Y AB. 

 

Skatterättsnämnden uttalade med stöd av praxis, RÅ 1999 ref. 28 att det ska vara en 

överföring av hela eller delar av verksamheten och att den nya verksamheten skulle ligga 

inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller ha ett likartat samband mellan Z AB 

och Y AB. Skatterättsnämnden konstaterade att frågan inte handlar om någon överföring 

mellan de aktuella företagen, utan en utdelning från Z AB till delägarna. De ansåg vidare att 

verksamheten mellan Y AB och Z AB är i form av franchising, vilket innebär att likartad 

verksamhet inte kan föreligga mellan de aktuella bolagen. Som grund för detta ansåg 

Skatterättsnämnden att A.A:s aktier i Z AB inte kan betraktas vara kvalificerade i och med att 

Z AB och Y AB inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Regeringsrätten 

fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked utan ytterligare tillägg. 

 

 

4.4.1.4   Kommentar 

 

Franchisingsaffären som uppstod mellan Y AB och Z AB handlade om att Z AB, 

franchisegivaren, upplät rätten till sitt varumärke och sina driftsmetoder till Y AB, 

franchisetagare. Rekvisitet samma eller likartad verksamhet ansågs därför inte kunna 

föreligga då verksamheten inte har förflyttats mellan de aktuella bolagen för att verksamheten 

ska sedan fortsätta i det senare bolaget. I och med att verksamheten inte ansågs ha förflyttas 

till ett annat företag, kan A.A inte spara sina upparbetade vinster i Z AB för att sedan ta ut 

dessa som lågbeskattad utdelning, eftersom A.A fortsätter att bedriva sin verksamhet i Y AB.  
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I och med att A.A:s huvuduppgift i Z AB bestod endast av sedvanligt styrelsearbete ansåg 

Skatterättsnämnden att A.A inte kan vara verksam i företaget i betydande omfattning, då han 

inte påverkat att A är verksam i betydande omfattning i Z AB, eftersom hans arbetsinsats inte 

haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Med det sagt ansågs sökanden inte heller 

uppfylla det andra rekvisitet och därmed ska utdelningen inte beskattas i enlighet med 3:12-

reglerna.  

 

 

 

4.4.2 Rättspraxis efter Trädadomarna 

 
Trädadomarna är de fem fastställda förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen, där 

alla fem målen haft en sådan situation att vinstmedlen skulle sparas i det vilande eller gamla 

bolaget, trädabolag, under den avsedda karenstiden. Genom de aktuella domarna har Högsta 

förvaltningsdomstolen öppnat upp för möjligheten att avkvalificera aktier i det överlåtande 

bolaget, där ett generationsskifte även skulle genomföras. Nedan behandlas alla dessa fem 

mål.  

 

 

4.4.2.1   RÅ 2010 ref. 11 I 

 

I det första målet var frågan om huruvida två bolag kan anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som överlåtande bolaget och att sökandens aktier därmed skulle anses vara 

kvalificerade.  

 

A äger 100 % av aktier i ett holdingbolag MB som i sin tur äger ett dotterbolag DB till 100% i 

vilket A är verksam i betydande omfattning, vilket resulterar att A:s aktier i MB är 

kvalificerade. DB bedriver konsultverksamhet med inriktning mot fastighetsekonomiska 

frågor samt kapitalförvaltning av upparbetade vinstmedel i bolaget. I syfte att spara 

vinstmedlen i det vilande bolaget för att efter karensperioden ta ut utdelning till enbart 

beskattning i kapital, önskade A under inkomståret 2008 överlåta verksamheten från DB till 

antingen moderbolaget MB eller till det nybildade bolaget NYAB. Enligt det första 

alternativet skulle vinstmedlen i DB överlåtas till MB, därefter skulle aktierna i DB överlåtas 

till ett underpris till NYAB. Enligt det andra alternativet skulle MB avyttra en viss del av 

aktierna i DB till NYAB till ett underpris, därefter löses de av NYAB ägda aktierna i DB in 

till marknadspris. 

 

Skatterättsnämnden ansåg att bedömning ska ske med stöd av 1999 års mål då verksamheten 

överförs från ett till ett annat bolag och då ska verksamheten i det senare bolaget ligga inom 

ramen för verksamheten i det tidigare bolaget. Att en jämförelse kan avse båda fallen ansågs 

vara i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt att undgå de 

särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av 

verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående 

samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter (1997 års mål).   

 

Skatterättsnämnden uttalade att den verksamhet som tidigare enbart bedrivits i DB, skulle 

uppdelas till två bolag. Den huvudsakliga verksamheten, konsultverksamheten, skulle 

fortsätta att bedrivas i det ursprungliga bolaget, DB, medan kapitalförvaltningen som tidigare 

bedrivits i DB av dess upparbetade kapital, skulle då utdelas till MB enligt första alternativet 

och NYAB får kapital hänförligt till DB då NYAB:s aktier i DB inlöses enligt andra 
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alternativet. Som grund för detta ansåg Skatterättsnämnden att DB ska anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet med såväl MB som NYAB. Högsta förvaltningsdomstolen 

fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked utan ytterligare tillägg.  

 

4.4.2.1   Kommentar 

 

När det gäller det första alternativet har kapitalförvaltningen, som tidigare bedrivits i 

dotterbolaget av dess upparbetade kapital, överlåtits till moderbolaget. Med detta sagt har 

verksamheten som bedrivits i det ursprungliga bolaget, DB, bestod även av att förvalta det 

kapital som genererats i verksamheten, vilket uppfyller rekvisitet att bolagen bedriver en 

likartad verksamhet. 

 

I det andra alternativet skulle MB avyttra en viss del av aktierna i DB till NYAB till ett 

underpris, därefter löses de av NYAB ägda aktierna i DB in till marknadspris. Här har en 

överföring av kapital från dotterbolaget till NYAB skett, vilket uppfyller rekvisitet enligt 

praxis att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett 

fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare 

företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat 

samband föreligger mellan bolagen.  

 

Av målet framgår att så länge det har skett någon typ av överföring mellan bolagen, kan man 

använda sig av jämförelsen som stadgas i praxis, oavsett om kapitalet inte har överförts direkt 

från dotterbolaget till NYAB, så länge moderbolaget har mottagit kapitalet och sålt det till ett 

underpris till NYAB. Målet har bevisat att det kan vara omöjligt att avkvalificera aktierna 

genom att avsluta verksamheten och sedan påbörja den i ett nytt företag inom karenstiden. 

 

 

4.4.2.2   RÅ 2010 ref. 11 II 

 
I målet handlar frågan om huruvida samboparet A och B äger kvalificerade andelar i X F AB 

alternativt i dotterbolaget X AB. Paret, som inte är närstående enligt 2 kap. 22 § IL, ägde 

hälften var av aktierna i X F AB som bedrev detaljhandel inom möbelbranschen genom 

dotterbolaget X AB. Denna verksamhet har överlåtits till Y AB och till Z AB, där den ena har 

inomhusmöbler och det andra utomhusmöbler. Efter överlåtelserna bestod verksamheten i X 

AB av att hyra ut den fastighet där verksamheten i Y AB och Z AB bedrevs. Andelarna i Z 

AB har överlåtits till B:s två barn i lika delar samt andelarna i Y AB överlåtits till A:s två barn 

i lika delar. Samtliga barn har varit verksamma i X AB i betydande omfattning. Efter att 

samtliga barn har övertagit andelarna i Y AB och Z AB, har A och B inte varit verksamma i 

dessa företag i betydande omfattning. En del av inkomsten som X AB får består av 

uthyrningen av lokalen till Y AB och Z AB.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att i och med att A och B endast utför styrelsearbete i X AB, kan de 

inte anses vara verksamma iföretaget i betydandet omfattning. Då utredde Skatterättsnämnden 

situationen gällande andra rekvisitet samma eller likartad verksamhet, huruvida paret har 

kvalificerade andelar. Med stöd av praxis i 1999 års mål uttalade Skatterättsnämnden att 

rekvisitet tar sikte på situationer då hela eller delar av verksamheten överförts till ett annat 

fåmansaktiebolag och då verksamheten i det andra bolaget ligger inom ramen för 

verksamheten i det första bolaget. Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan jämförelsen 

utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget. Detta 
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ansåg även enligt prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och 703 att en jämförelse kan avse båda 

fallen och är vidare i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt 

att undgå de särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar 

av verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående 

samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter. Skatterättsnämnden ansåg att rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet är uppfyllt i och med att verksamhet har blivit uppdelad från 

X F AB till X AB, Y AB och Z AB. Som grund för detta ansåg Skatterättsnämnden att parets 

aktier får betraktas som kvalificerade. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som 

Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet. 

 

4.4.2.2   Kommentar   
 

I målet ansåg Skatterättsnämnden att parets aktier i både X AB och i mottagande bolagen Z 

och Y AB inte vara kvalificerade i och med att de inte är verksamma i dessa bolag. Däremot 

har parets aktier ansetts vara kvalificerade med stöd av rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet. Här avsågs X AB som har en likartad verksamhet som moderbolaget X F AB. 

Målet har förtydligat att förvaltning av fastighet, som består av uthyrning av fastigheter till Z 

och Y AB, anses som en verksamhet, där det ursprungliga verksamheten skulle föras över till 

ett nytt bolag, medan förvaltning av fastighet skulle fortsätta att skötas i det ursprungliga 

bolaget. 

 

 

4.4.2.3   RÅ 2010 ref. 11 III 

 
I målet handlade frågan om huruvida aktierna i X AB blir kvalificerade till följd av 

verksamhet som bedrivs i Y AB. A ägde 100 % av aktier i X AB, där verksamheten bedrevs 

fullt ut genom A:s arbetsinsatser. Verksamheten i bolaget bestod av konsultationer inom 

området konstruktion och produktutveckling. A började år 2005 jobba som konstruktionschef 

i ett annat bolag, där A inte hade några ägarintressen och X AB har efter detta endast bedrivit 

förvaltning av det kapital som funnits kvar i bolaget, i vilket A inte längre var verksam i 

betydande omfattning. A har under 2007 avslutat sin anställning och har återupptagit en 

verksamhet som i huvudsak motsvarade den verksamhet som han tidigare bedrev i X AB, 

dock som en enskild näringsverksamhet och inte en aktiebolagsform. Nu vill sökanden A 

fortsätta att bedriva verksamheten i Y AB som tidigare inte bedrivit någon verksamhet, i 

vilket A kommer att vara verksam i betydande omfattning och är ensam ägare till.  

 

Skatterättsnämnden ansåg att A äger kvalificerade aktier i X AB fram till år 2011, på grund av 

att han var verksam i betydande omfattning i bolaget när konsultverksamheten ifråga bedrevs 

där. De uttalade enligt praxis att jämförelse med ett annat fåmansföretag som bedriver samma 

eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av 

verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i 

det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där 

likartat samband föreligger mellan bolagen, 1999 års mål. Beroende på vilka aktier som ska 

bedömas kan jämförelsen utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det 

mottagande företaget, där tolkning av rekvisitet ligger i linje med det syfte som finns bakom 

regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten till ett nytt fåmansaktiebolag där 

verksamheten fortsätter.  
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Skatterättsnämnden ansåg vidare att verksamheten i X AB kommer att uppdelas på två bolag, 

där X AB förvaltar kapital och Y AB bedriver konsultverksamhet. Därmed får verksamheten i 

Y AB anses vara överförd från X AB trots att det inte är några faktiska tillgångar som 

överförts mellan bolagen, eftersom verksamheten i Y AB kommer att bedrivas genom A:s 

kunskaper och kontakter, vilka tidigare utnyttjats i X AB. Detta resulterar enligt 

Skatterättsnämnden i att A: aktier i X AB anses vara kvalificerade, eftersom X AB och Y AB 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Regeringsrätten fastställde 

Skatterättsnämndens förhandsbesked utan ändring.  

 

4.4.2.3   Kommentar 

 

Rättsfallet gav en ytterligare insikt om hur begreppet samma eller likartad verksamhet 

kommer att tolkas och vilken begräsning begreppets tillämpningsområde har. Av målet 

framgår att delägarens kundrelationer samt hans kunskaper och idéer som har blivit överförda 

till ett annat bolag. Enligt Skatterättsnämnden utgör denna bedömning grunden för att kunna 

tillämpa rekvisitet samma eller likartad verksamhet. I och med att verksamheten som tidigare 

fanns i X AB kommer att fortsätta dock i två andra bolag, gör att rekvisitet samma eller 

likartad verksamhet anses även här vara uppfylld. Med det sagt avgjorde överföring av 

delägarens kunskaper och kundrelationer samt fortsättning av verksamheten att rekvisitet 

ansågs vara uppfyllt eller inte.  

 

Målet gav ett gott exempel på att överföringen inte behöver omfatta substantiella tillgångar 

mellan bolagen, utan det räcker med delägarens kunskaper eller kundrelationer förs över till 

det nya bolaget. Bedömningen klargör att så länge det mottagande bolaget får något från 

delägaren som kommer att gynna verksamhetens utveckling och påverka vinstgenereringen, 

utgör det en överföring som rekvisitet samma eller likartad verksamhet kräver.  

 

 

4.4.2.4   RÅ 2010 ref. 11 IV 

 
I bakgrunden till rättsfallet ägde A och hans syster, S, hälften var av aktierna i Y AB vilket 

äger Z AB och 49 % av aktier i X AB. Resterande 51 % av aktierna i X AB äger A och S till 

lika andel. Verksamheten, som från början bedrevs i X AB och bestod av uthyrning samt 

försäljning av lyftkranar, i vilket fadern var verksam i betydande omfattning, har förts först 

över till Y AB och sedan från Y AB till Z AB. Z AB bedriver handel med lyftkranar, samt 

uthyrning och försäljning av dessa, däremot har X AB sedan 1986 endast bedrivit 

fastighetsförvaltning och hyrt ut fastighet till Z AB till 90 % och resten till andra hyresgäster. 

Efter överlåtelsen bedriver Y AB fastighetsförvaltning och hyr ut en fastighet till externa 

hyresgäster. A är verksam i betydande omfattning i Z AB. S har inte varit verksam i något av 

bolagen. Frågan är då om A:s aktier i X AB ska anses vara kvalificerade på grund av 

uthyrning. 

 

Även här tog Skatterättsnämnden hänsyn till om hela eller delar av verksamheten i ett 

fåmansaktiebolag överförs till ett fåmansaktiebolag, där verksamheten i det senare bolaget 

ligger inom ramen för verksamheten i det tidigare, eller då det föreligger ett likartat samband 

mellan bolagen enligt praxis RÅ 1999 ref 48. Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan 

utgångspunkten ligga i antingen det överlåtande eller förvärvande bolaget. 

Skatterättsnämnden ansåg att denna tolkning av samma eller likartad verksamhet ligger i linje 

med det syfte som finns bakom regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten 
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till ett nytt fåmansaktiebolag där verksamheten fortsätter. Företagsgruppens verksamhet som 

tidigare bedrevs i X AB är nu uppdelad på två bolag, vilket gjorde att X AB och Z AB ansågs 

bedriva en likartad verksamhet, då Z AB:s verksamhet bedrev i samma form som har 

bedrivits i tidigare bolag, X AB. Att verksamheten i Z AB avskildes från X AB redan år 1986 

medför ingen annan bedömning. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet utan ytterligare 

tillägg.  

 

4.4.2.4   Kommentar  

 

I målet var frågan om en överföring av rörelsen, dvs. en fastighet som behölls för förvaltning i 

det ursprungliga företaget medan verksamheten överfördes vidare till det andra bolaget. Trots 

att uppdelningen som uppkom i rättsfallet har skett redan 1986 och sedan igen 1993, där 

karenstiden fortsatte att löpa, ansågs rekvisitet samma eller likartad verksamhet vara 

tillämplig i X AB, där A varit verksam i betydande omfattning och hans far tidigare varit 

verksam i det aktuella bolaget. Med detta sagt ansågs tillämplighet av karenstiden ha 

framkommit för första gången i praxis genom det aktuella målet, innan det har karenstiden 

inte behandlats i praxis. Karenstiden som uppkom i rättsfallet var 25 år, medan enligt 

lagtexten skulle delägaren ha varit verksam i betydande omfattning i ett annat 

fåmansaktiebolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Detta är däremot inte av 

betydelse, när i tiden verksamhetsöverföringen skett, så länge andelsägaren eller någon 

närstående till honom, fadern i vårt fall, varit verksam i betydande omfattning i den 

verksamhet som överlåtits. 

 

 

4.4.2.5   RÅ 2010 ref. 11 V 

 
Frågan som ställdes i målet var om aktierna i X AB anses vara kvalificerade i enlighet med 

rekvisiten i 57 kap. 4 § 1 st. A äger det nybildade företaget X AB samt hälften av aktierna i Y 

AB. Övriga aktier i Y AB ägs av A:s systerdotter, där Y AB är ett moderbolag i en koncern 

som bedrev fastighetsförvaltning. A har nu för avsikt att bilda ett nytt bolag, NYAB, som 

även det skulle bedriva fastighetsförvaltning. A kommer att vara verksam i betydande 

omfattning i såväl X AB som i NYAB. Ett av Y AB:s dotterbolag skulle nu säljas externt till 

A:s närstående. Först skulle företaget överlåtas till ett underpris till X AB och därefter skulle 

aktierna avyttras till ett marknadspris till närstående. Efter försäljningen kommer X AB att 

endast innehålla likvida medel, som sedan skulle lånas ut till såväl Y AB med dotterbolag 

samt NYAB.  

 

Skatterättsnämnden uttalade enligt praxis att jämförelsen ska ha sin utgångspunkt i om hela 

eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförs till ett fåmansaktiebolag där 

verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det tidigare eller då 

det föreligger ett likartat samband mellan bolagen. Beroende på vilka aktier som ska bedömas 

kan utgångspunkten ligga i antingen det överlåtande eller förvärvande bolaget. 

Skatterättsnämnden anser att denna tolkning av samma eller likartad verksamhet ligger i linje 

med det syfte som finns bakom regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten 

till ett nytt fåmansaktiebolag där verksamheten fortsätter. Som grund för detta ansåg 

Skatterättsnämnden att aktierna i X AB är kvalificerade, eftersom överskottet av försäljningen 

kommer att tillfalla X AB istället för att vara kvar hos Y AB. Skatterättsnämnden menar att 

verksamheten som bedrevs i Y AB kommer att uppdelas på två bolag, där X AB:s verksamhet 

kommer att avse utlåning av kapitalet ifråga för användning i bland annat den 
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fastighetsförvaltning som Y AB bedriver. Med det sagt ansågs rekvisitet vara uppfyllt, där Y 

AB och X AB bedriver en likartad verksamhet. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet 

utan ytterligare tillägg.  

 

 

4.4.2.5   Kommentar 

 

Skatterättsnämnden uppgav att uppdelningen på två bolag har skett som har skett genom att 

överskottet från försäljningen i stället tillföll ett annat bolag än det bolag som från början ägde 

det bolag som såldes till externa köpare. Försäljningen har skett till ett marknadspris som 

resulterade i att ett överskott uppstod. Detta gav ett ytterligare exempel på att rekvisitet kan 

anses vara uppfyllt genom köpeskillingen som uppkom och som har haft en stor betydelse för 

att samma eller likartad verksamhet ska anses vara uppfyllt.  

 

4.4.2.6   HFD 2013 ref. 35 

 

Y är ett utländskt företag som äger olika dotterbolag i vissa länder där verksamheten bedrivs 

genom de helägda dotterbolagen. Y bildar ett helägt dotterbolag, Z AB, i Sverige och ger det 

rätten att sälja tjänster i Sverige under namnet B. Z AB kommer att ha hand om 

marknadsföringen samt sköta kontakterna gentemot klienter och träffa uppdragsavtal med 

dem. Y tänkte vidare bilda ytterligare ett bolag i Sverige, X AB, som ska anlitas för att utföra 

de klientuppdrag som Z AB åtar sig genom ett avtal med Z AB. X AB kommer att få 

ersättning från Z AB till ett marknadsmässigt pris. A, som är sökanden i rättsfallet, är en 

svensk delägare i Y AB och kommer även att vara delägare och anställd i X AB. Frågan i 

målet är huruvida A:s aktier i bolaget är kvalificerade eller inte om Y äger 35 % av 

andelarna.  

  

Skatterättsnämnden konstaterade att X AB:s verksamhet får anses vara självständigt bedriven 

och att ersättningar som utbetalas från Z AB därmed ska räknas som inkomst för X AB. De 

konstaterade vidare att om inte utomståenderegeln är tillämplig i situationen, kommer A:s 

andelar anses vara kvalificerade med hänsyn tagits till att han är verksam i betydande 

omfattning i X AB. Nu överväger Skatterättsnämnden att utreda huruvida utomståenderegeln 

är tillämplig eller inte. Enligt praxis kan utomståenderegeln bli tillämplig om en utomstående 

äger minst 30 % av andelarna. Skatterättsnämnden utredde huruvida de utländska delägarnas 

indirekt ägda aktier i X AB hade varit kvalificerade andelar vid ett direkt innehav enligt 57 

kap. 5 § 3 st. 1p. En förutsättning i ärendet är att delägarna ifråga är verksamma i betydande 

omfattning i Y eller i helägda dotterbolag till Y. Det avgörande blir därmed om dessa bolag 

och X AB bedriver samma eller likartad verksamhet. Skatterättsnämnden konstaterade vidare 

att verksamheten i Sverige motsvarar de övriga verksamheterna i de övriga länder, dock 

skulle verksamheten delas upp på två bolag. Skatterättsnämnden ansåg att en sådan överföring 

från Y till de helägda svenska bolagen anses innebära att de bedriver likartad verksamhet. 

Vidare ansåg Skatterättsnämnden att utomståenderegeln inte är tillämplig och att aktierna i X 

AB är kvalificerade.  

 

4.4.2.6   Kommentar 

 

Rättsfallet gav ett tydligt exempel på att aktierna kan vara kvalificerade om rekvisitet samma 

eller likartad verksamhet är uppfyllt vid jämförelse med ett utländskt bolag. Överföringen 

som sker mellan bolagen behöver inte avse mellan just två svenska bolag, utan med stöd av 
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rättsfallet kan överföringen ske med utländska bolag som äger 100 % av aktierna i ett svenskt 

bolag. 
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5. Diskussion 
 
I föregående kapitel behandlades de särskilt viktiga rättsfallen för rekvisitets tolkning och 

tillämpningsområde. Regeringsrätten har tillämpat rekvisitet samma eller likartad verksamhet 

enbart när överföring av tillgångar eller en delägares kunskaper
53

 från ett företag till ett annat 

har skett, där aktierna ansetts vara kvalificerade, trots att delägaren inte har varit verksam i det 

mottagande företaget i betydande omfattning, med stöd av att det överlåtande företaget ansetts 

bedriva samma eller likartad verksamhet. 

 

I RÅ 1997 ref 48 I och II ansåg Skatterättsnämnden samt Regeringsrätten att samma eller 

likartad verksamhet föreligger. I det första fallet skulle en aktiepost av betydande värde 

överföras från ett företag i vilket delägarna var verksamma i betydande omfattning till ett 

företag i vilket delägarna inte skulle vara verksamma. Skatterättsnämnden ansåg att 

aktieinnehav som ska flyttas varit en del av verksamheten och därmed att denna verksamhet 

som startas i ett nytt bolag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som det tidigare 

bolaget. Rättsfallet gav ett exempel på rekvisitets syfte som omfattar situationer då delar av en 

verksamhet överförs till ett nytt bolag och verksamheten i det senare bolaget ligger inom 

ramen för verksamheten i det tidigare bolaget.  

 

I det andra fallet skulle däremot en fastighet föras över till ett annat bolag, vilket ställer en 

svårtolkad fråga om vad som exakt menas med verksamhet för att kunna tillämpa rekvisitet. 

Regeringsrätten uttalade att fastigheten som överfördes skulle komma att användas av det 

överlåtande företaget även efter överlåtelsen, vilket resulterade i att samma eller likartad 

verksamhet ansågs föreligga. Här jämförde Skatterättsnämnden med den ursprungliga 

verksamheten och den verksamhet som ett dotterbolag till ett annat bolag med samma ägare 

bedriver, vilket stämmer överens med rekvisitets syfte att en verksamhet eller en del av 

verksamhet har överförts till ett annat bolag.   

 

Däremot ansåg regeringsrätten i 1999 års mål att begreppet samma eller likartad verksamhet 

inte föreligger, där ansågs att bestämmelsen att samma eller likartad verksamhet ska anses 

föreligga då hela eller delar av en verksamhet överförts till ett annat bolag och att syftet med 

reglerna är att ersättning för arbetsinsatser ska beskattas lika oavsett om utbetalning sker 

genom lön eller utdelning. Utredningen, som har skett i 2002, påpekade att regeringsrätten i 

målet gjort reservationen att reglerna huvudsakligen tar sikte på sådana fall. Det var därför 

tänkbart att samma eller likartad verksamhet skulle kunna föreligga även när någon 

överföring av verksamhet inte har skett. För att en sådan situation ska föreligga krävs enligt 

utredningen att den skatteskyldige försökt uppnå en obehörig skatteförmån genom att kringgå 

3:12-reglerna, t.ex. genom en speciell bolagsstruktur.  

 

I detta fall förelåg två bolag med samma ägandestruktur men varsin hälft var verksamma i 

varsitt bolag och endast passiva i det andra bolaget och detta anses inte vara nog för att 

samma eller likartad verksamhet ska föreligga. I och med att i dessa två bolag föreligger 

identiska ägarförhållanden har delägarna möjlighet till dubbel utdelning för den arbetsinsats 

som delägaren utför i ett av bolagen. Frågan är om denna situation bör falla under den del av 

syftet bakom samma eller likartad verksamhet som avser att ersättning för arbetsinsatser ska 

beskattas lika oavsett om de delas ut som lön eller utdelning. Delägarna i de två bolagen i 

detta fall kan till viss del kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. 

För att syftet med regleringen ska fullföljas bör även en situation likt denna anses uppfylla 

                                                 
53

 RÅ 2010 ref. 11 III 
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kravet på samma eller likartad verksamhet trots att det inte skett någon faktiskt överföring av 

verksamhet eller tillgång mellan bolagen.  

 

Regeringsrätten ansåg i 2005 års mål inte heller att samma eller likartad verksamhet 

föreligger. En fastighet skulle överföras från ett bolag som delägaren äger direkt till ett 

dotterbolag som denne äger indirekt för att sedan avyttras externt. Vid denna avyttring 

kommer den vinst, som annars skulle tillfalla ett av delägaren indirekt ägt bolag, att tillfalla 

ett bolag som delägaren äger direkt. Här menar regeringsrätten att när verksamheten överförs 

till ett dotterbolag kan jämförelse inte ske mellan det övertagande och överlåtande bolaget 

utan endast mellan det övertagande bolagets moderbolag och det överlåtande bolaget. Vid en 

jämförelse med RÅ 1997 ref 48 II bör dock en sådan jämförelse ske, då det även i utredningen 

har fastslagits att dåvarande praxis väl stämmer överens med det tänkta tillämpningsområdet. 

Denna tillämpning leder till att delägaren kan ta utdelning från det övertagande bolaget utan 

att träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Frågan är då om 

inte detta är en situation som borde falla under tillämpningen av samma eller likartad 

verksamhet för att syftet med regleringen ska följas.  

 

I 2007 års mål ansåg inte samma eller likartad verksamhet föreligga, där frågan var om ett 

franchiseförhållande och den ensamma delägaren till franchisebolaget även är delägare i det 

franchisegivande bolaget. I och med att i detta fall inte överförts någon verksamhet och 

delägaren inte heller har större möjlighet att ta utdelning från det egna bolaget, ansågs att 

rekvisitet här inte vara uppfyllt för att samma eller likartad verksamhet skulle kunna föreligga. 

Med detta sagt ansågs tillämpning av rekvisitet stämma väl överens med det syfte som finns 

bakom regleringen.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen delar, i samtliga trädadomarna från år 2010, 

Skatterättsnämndens uppfattning att det vid jämförelsen av om två företag bedriver samma 

eller likartad verksamhet inte finns någon begränsning av vilken verksamhet man ska utgå 

ifrån. Beroende på vilka aktier det är som ska bedömas i fallet kan utgångspunkten för 

jämförelsen antingen vara verksamheten i det överlåtande bolaget eller verksamheten i det 

förvärvande bolaget. En sådan jämförelse som omfattar båda fallen är enligt domstolen och 

nämnden i linje med bestämmelsens syfte som innebär att fåmansbolagsreglernas rättsverkan 

inte ska kunna undvikas genom att verksamhet överlåts från ett företag till en av samma ägare 

eller dess närstående ägt företag och då rörelseverksamheten fortsätter att bedrivas i det 

förvärvande bolaget medan de upparbetade inkomsterna vilar i det överlåtande bolaget. 140 

Uttalandet avseende att en jämförelse åt båda hållen är i enlighet med lagstiftningens syfte, 

visar också att HFD utgår ifrån att bestämmelsen gällande samma eller likartad verksamhet 

riktar sig mot interna transaktioner, d.v.s. då en ägare ifråga eller dess närstående även äger 

andelar i bolaget som anses bedriva samma eller likartad verksamhet. 

 

 

I RÅ 2010 ref. 11 I ansåg Skatterättsnämnden och Regeringsrätten att samma eller likartad 

verksamhet föreligger. Frågan var om en överföring i form av utdelning mellan dotterbolaget 

och moderbolaget. Efter utdelningen skulle aktierna i dotterbolaget överföras, till underpris, 

till ett av sökanden nystartat bolag. Skatterättsnämnden ansåg att den verksamhet som tidigare 

enbart bedrivits i dotterbolaget nu delats upp i två bolag där den huvudsakliga verksamheten 

bedrevs vidare i det ursprungliga bolaget medan kapitalförvaltningen, som tidigare bedrivits i 

dotterbolaget av dess upparbetade kapital, flyttades över till moderbolaget. I det här fallet 

uttalades redan i bakgrundsbeskrivningen att den verksamhet som bedrevs i det ursprungliga 

bolaget även bestod av att förvalta det kapital som genererats i verksamheten. I ett alternativt 
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förfarande i samma fall skulle dotterbolaget överföras till ett av sökanden nystartat bolag till 

underpris. Aktierna skulle därefter lösas in av moderbolaget till marknadspris. Även här 

ansågs samma eller likartad verksamhet föreligga mellan dotterbolaget och det nystartade 

bolaget. Skatterättsnämnden ger ingen uttrycklig förklaring till varför rekvisitet ska anses 

uppfyllt men beslutet bör kunna tolkas som att kapital överförts från dotterbolaget genom att 

kapital tillskjutits det nystartade bolaget genom inlösen av aktierna.  

 

Skatterättsnämnden menade i det här fallet att en jämförelse för att avgöra huruvida samma 

eller likartad verksamhet kan ha sin utgångspunkt antingen i det överlåtande eller i det 

övertagande bolaget. Om utgångspunkten ligger i det överlåtande bolaget, dotterbolaget, kan 

överföringen av kapitalförvaltningen till moderbolaget eller det nystartade bolaget inte anses 

föreligga. Detta med anledning av att den huvudsakliga verksamheten hos dotterbolaget består 

av annan verksamhet. Om däremot utgångspunkten ligger i det övertagande bolaget, 

moderbolaget eller det nystartade bolaget, kommer detta bolag endast att bedriva 

kapitalförvaltning vilket även är en del av den ursprungliga verksamheten i dotterbolaget. Det 

är oklart huruvida detta varit en del av det tänkte tillämpningsområdet vid regleringens 

tillkomst, för att syftet med regleringen ska vara möjlig att upprätthålla bör utgångspunkten 

för jämförelsen kunna ske i såväl det övertagande som det överlåtande bolaget. Detta tycks 

vara som en utveckling av praxis för att regleringen ska ha möjlighet att träffa alla de tänkta 

situationer och en sådan bedömning ökar möjligheten att förhindra kringgående av de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag.  

 

Denna tillämpning av rekvisitet har tagits upp i rättsfallet för första, den har inte varit uppe för 

prövning tidigare. Denna tillämpning är dock en viktig del av praxis för att upprätthålla det 

syfte som finns bakom regleringen. Högsta förvaltningsdomstolen har genom den nya 

tillämpningen utvidgat den äldre tillämpningen av rekvisitet samma eller likartad verksamhet 

vilken kan resultera i att förhindra alla försök till att kringgå 3:12-reglerna.  

 

I andra fallet av 2010 års mål skedde ett generationsskifte genom omstrukturering. Den 

verksamhet som bedrivits i X AB kommer att delas upp på två fristående bolag. 

Skatterättsnämnden och Regeringsrätten menar att denna omstrukturering leder till att den 

ursprungliga verksamheten anses vara uppdelad på tre bolag, samma eller likartad verksamhet 

mellan X AB och de nya bolagen ska därför anses föreligga, då en faktisk uppdelning av 

verksamhet hade skett.  

 

Den aktiva rörelseverksamheten hade överförts till ett annat bolag samtidigt som en viss del 

fortfarande låg kvar i det passiva bolaget. Då den passiva verksamheten bestod utav uthyrning 

av den fastighet på vilken den överlåtande rörelseverksamheten bedrevs, ansågs den passiva 

uthyrningsverksamheten fortfarande tillhöra rörelseverksamheten. Andelarna i ett bolag som 

bedriver passiv verksamhet kan alltså ändå anses vara kvalificerade p.g.a. att aktivitet tidigare 

har skett i bolaget i fråga och då dess rörelseverksamhet har överförts till ett annat av ägaren 

ägt bolag där ägaren eller närstående också är aktiv.  

 

I RÅ 2010 ref. 11 mål III ansåg skatterättsnämnden och regeringsrätten att samma eller 

likartad verksamhet föreligger trots att överföring av tillgångar mellan bolagen inte har skett. 

Här har delägaren bedrivit verksamhet i ett fåmansaktiebolag men efter några år tagit 

anställning i ett bolag. Efter ytterligare några år har denna tagit upp den egna verksamheten 

igen i form av enskild firma men överväger nu att starta ett nytt bolag, med samma 

verksamhetsinriktning. Regeringsrätten ansåg att verksamheten bedrevs genom delägarens 
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kunskaper och kontakter och att denna form av överföring är nog för att samma eller likartad 

verksamhet ska anses föreligga.  

 

Tidigare har domstolen och nämnden tagit hänsyn till överföringen av tillgångar mellan 

bolagen. Rättsfallet har gett en ytterligare tillämpning som inte har prövats tidigare, nämligen 

överföring av delägarens kunskaper och kontakter. Denna tillämpning får anses 

överensstämma med det syfte som finns bakom regleringen till rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet. Skulle denna situation inte omfattas av rekvisitet kan delägaren starta nya bolag 

och efter karensperioden ta ut utdelning från det första bolaget utan att träffas av de särskilda 

reglerna. Då verksamheten är beroende av den kunskap som delägaren besitter, behöver ingen 

överföring av verksamhet överföras för att starta upp verksamheten i ett nytt bolag. Då ett nytt 

bolag startas kan då den upparbetade vinsten i det första bolaget sparas och efter några år tas 

ut som utdelning istället för lön, vilket skulle behöva göras om verksamheten skulle fortsätta i 

det första bolaget. För att syftet med rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska ha 

möjlighet att upprätthållas bör bolagskonstruktioner likt denna anses uppfylla kravet på 

samma eller likartad verksamhet.  

 

I RÅ 2010 ref 11 IV tåg Skatterättsnämnden hänsyn till omständigheter som skedde på 80-

talet, den verksamhet som då bedrevs i X AB delades upp till två bolag. Skatterättsnämnden 

menar att denna uppdelning leder till att X AB får anses ha överfört en del av verksamheten 

till det nya bolaget. Denna bolagskonstruktion har dock förelegat i 25 år och det bör efter en 

så lång period inte finnas någon risk för ett upparbetade vinster betalas ut i form av utdelning 

istället för lön. Syftet med regleringen får därmed anses vara uppfyllt och det finns då ingen 

anledning till att ändock anse att det bedrivs samma eller likartad verksamhet i det nya 

bolaget som i X AB.  

 

Som ovan nämnts talas det i lagtexten om en karensperiod om fem år och det bör då vara 

denna period som ska vara av betydelse vid bedömningen. En skiljaktig menar dock att det 

endast är förhållandena det innevarande beskattningsåret som ska vara av betydelse och i 

detta fall väljer majoriteten att se tillbaka 25 år. Detta är en aning uppseendeväckande att det 

kan skilja så mycket i de olika bedömningarna, detta tyder dock på att området är ytterst 

problematiskt och svårtolkat. För att göra så korrekta och likartade bedömningar som möjligt 

bör dock utgångspunkten ligga i regleringens syfte och om detta syfte inte träffar situationen 

bör inte heller samma eller likartad verksamhet anses föreligga.  

 

I det sista fallet av 2010 års mål ska en fastighet säljas. Detta sker genom att dotterbolaget 

som fastigheten ligger i överförs till ett annat bolag och sedan säljs externt. 

Skatterättsnämnden menar att det övertagande bolaget ska anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som det överlåtande bolaget. Detta med anledning av att den ursprungliga 

verksamheten nu anses uppdelad på två bolag. Det finns dock en skiljaktig som menar att det 

inte kommer att bedrivas någon verksamhet i det övertagande bolaget då dotterbolaget 

kommer att avyttras omgående och att samma eller likartad verksamhet därmed inte föreligger 

mellan bolagen. Denna bolagskonstruktion innebär att vinsten från försäljningen tillfaller ett 

bolag som delägaren äger till 100 % istället för ett bolag som denne äger till 50 %, det 

överlåtande bolaget. Då det sker en faktisk överlåtelse mellan de två bolagen och då delägaren 

är verksam i betydande omfattning i båda bolagen och denne får nu större möjlighet ta ut 

ersättning från bolaget i den mån denne önskar. För att syftet med regleringen till samma eller 

likartad verksamhet ska upprätthållas bör denna situation falla in under tillämpning.  
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Av RÅ 2010 ref. 11 mål I-V har det alltså framkommit att bestämmelsen gällande samma 

eller likartad verksamhet framförallt tar sikte på fall då hela eller delar av en verksamhet 

överförs från ett fåmansföretag till ett annat och då resultatet av överlåtelsen blir att den 

ursprungliga verksamheten i sammanhanget anses vara uppdelad på flera bolag. Det spelar då 

heller ingen roll om det är en del av den faktiskt rörelseverksamheten eller kapital som har 

upparbetats i verksamheten som har överförts. Att en ägare till ett bolag vars verksamhet 

består av passiv kapitalförvaltning i normala fall inte anses vara verksam i betydande 

omfattning, har ingen betydelse för bestämmelsen avseende samma eller likartad verksamhets 

tillämplighet. Andelarna anses ändå kvalificerade då kapitalförvaltningen anses tillhöra en 

ursprunglig verksamhet som existerar i ett annat av samma ägare ägt bolag i vilken ägaren 

eller närstående är aktiv. Även om domstolen lägger mindre vikt vid vilken verksamhet de två 

bolagen bedrev ifrågavarande beskattningsår ska dock prövningen ske med utgångspunkt i 

bolagets form och ägarstruktur det aktuella taxeringsåret. 

 

I HFD 2013 ref. 35 var fråga om ett utländskt bolag som äger två dotterbolag i Sverige, Z AB 

och X AB. X AB skulle anlitas för att utföra de klientuppdrag som Z AB åtar sig genom ett 

avtal med Z AB. Skatterättsnämnden ansåg i fallet att verksamheten i Sverige motsvarar de 

övriga verksamheterna i de övriga länder, dock skulle verksamheten delas upp på två bolag. 

Skatterättsnämnden ansåg att en sådan överföring från Y till de helägda svenska bolag anses 

innebära att de bedriver likartad verksamhet. 

 

En sådan tillämpning har inte prövats tidigare. Här kan det konstateras att nämnden gav en 

ytterligare tillämpning av rekvisitet genom att tillåta att jämföra mellan ett utländskt bolag 

och ett helägt svenskt bolag istället för att jämföra mellan två svenska bolag. Detta stämmer 

även överens med det syfte som finns till regleringen då den verksamhet som bedrivs i 

Sverige anses vara likartad med de övriga verksamheter i andra länder samt att rekvisitets 

uppfyllelse hindrar även att delägaren genom olika bolagskonstruktioner kan kringgå de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag och därmed ta utdelning från bolag 

utan de särskilda begränsningarna 

 

Man kan dock säga att den äldre praxisen skiljer sig en del från den nyare. Dels genom att i 

den nyare praxisen handlar det till stor del om att kapital flyttas mellan bolag och huruvida 

andelar då ska ses som kvalificerade eller ej. I den äldre praxisen är frågan snarare huruvida 

en person som startar en ny verksamhet ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. 

Detta kan dock ses som en naturlig det av rättsutvecklingen på området då det i de tidigare 

fallen tydliggörs när en person ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet, vilket leder 

till att den konkreta delen av syftet följs, att en del av en verksamhet överförs till ett nytt 

bolag. De senare rättsfallen tar närmare sikte på den mer subjektiva delen av syftet, att 

förhindra att arbetsersättning delas ut i form av utdelning istället för lön. Då denna del av 

syftet inte är preciserad i tidigare praxis behöver denna tillämpning prövas för att tydliggöra 

hur rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska tillämpas.  

 

En annan faktor som kan leda till att det skett en form av rättsutveckling på området kan vara 

att skatteplanering blir allt vanligare och att det under de första åren av reglernas tillämpning 

inte skedde i lika stor utsträckning. Från senare år finns ändock en relativt omfattande praxis 

som tydliggör regleringens tillämpningsområde vilken förhindrar att skatteplanering kan ske 

genom olika bolagskonstruktioner. I de fall då kapital från den ursprungliga verksamheten där 

delägaren varit aktiv överförs till ett nytt bolag som denne delägare äger ska samma eller 

likartad verksamhet anses föreligga. Detta för att förhindra att arbetsersättning flyttas till ett 

nytt bolag för att kunna delas ut som utdelning istället för lön. Fram tills att de fem nya 
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förhandsbeskeden fastställts av Regeringsrätten verkar den äldre praxisen ha varit 

väletablerad i rättssammanhang under en längre tid. Ett tecken på detta är att Skatteverket i 

två av de nya förhandsbeskeden, mål nummer 1626-09 och 1455-09, grundade sin bedömning 

på denna äldre praxis och gick därmed emot Skatterättsnämndens och Regeringsrättens beslut. 

Det är intressant att den äldre praxisen har stått sig så länge och att det först nu verkar som om 

domstolen satt ner foten och bedömt i linje med lagens ursprungliga syfte.  
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6. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl den praktiska tillämpningen av rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet stämmer överens med regleringens syfte. Till att börja kan 

man konstatera att syftet med begreppet är att förhindra att ersättning för arbetsinsatser 

betalas ut genom utdelning istället för lön, där beskattning av utdelning är mer förmånlig än 

beskattning av lön.  

 

För att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga, krävs att vissa omständigheter 

förelegat. Överföring av upparbetat kapital från det ena bolaget till det andra, den kunskap 

och affärskontakter som överförs från ett fåmansföretag till ett annat samma eller likartad 

verksamhet, att det övertagande bolaget hade tillgodogjort sig vinst som var genererat i det 

överlåtande företaget och ett ägarsamband förutsätts efter överföringen av det upparbetade 

kapitalet. HFD har utvidgat tolkningen av begreppet och fastslagit att samma eller likartad 

verksamhet skall anses föreligga i de fall vinstmedel som härrör från verksamheten i vilken 

delägaren varit verksam i betydande omfattning förs över till ett nytt bolag. Genom att 

kapitalet härrör från den ursprungliga verksamheten anses bolagen uppdelade på två bolag 

under förutsättning att den ursprungliga verksamheten bedrivs vidare. Det är vidare inte av 

betydelse om kapitalet förs över i form av vinstutdelning eller om kapitalet tillgodogjorts 

genom det mottagande företaget i form av köpeskilling. 

 

Det har skett en rättsutveckling på området då nyare praxis skiljer sig från den äldre. Från år 

1995, då 3:12-reglernas utformning förändrades, var den allmänna uppfattningen att reglerna 

kunde undvikas genom att flytta sin verksamhet mellan olika företag. På så vis ansågs man 

kunna lägga det överlåtande bolaget vilande och undvika beskattning enligt 3:12-reglerna 

efter att karenstiden löpt ut. Denna uppfattning verkar dock inte längre vara densamma, utan 

de bolag som tidigare ansetts botade från 3:12-reglerna efter fem år nu i flera fall verkar 

inneha kvalificerade aktier. Detta innebär att fåmansföretagare som idag har vilande företag 

kan komma att beskattas i inkomstslaget tjänst istället för i inkomstslaget kapital, vilket kan 

leda till oanade skattekonsekvenser.  

 

Av RÅ 2010 ref. 11 mål I-V fäster domstolen också avgörande vikt vid att den verksamhet 

som tidigare har bedrivits i det överlåtande bolaget har fortsatt att bedrivas fast uppdelad på 

flera bolag. Detta som innebär att två skilda verksamheter, såsom passiv kapitalförvaltning 

och aktiv näringsverksamhet, ändå kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet då de 

har ansetts tidigare ha utgjort en verksamhet. Av RÅ 2010 ref. 11 mål I-V har vad som anses 

utgöra en överföring av verksamhet också mera klarlagts. Än så länge är dock frågan vad som 

anses utgöra ett tillräckligt likartat samband mellan två fåmansföretag i det avseende att 

sambandet skulle medföra att bestämmelsen avseende samma eller likartad verksamhet blev 

tillämplig, fortfarande obesvarad. 

 

Att tolkningen av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” förändrats, är inte 

förvånansvärt då reglernas ursprungliga syfte var att komma åt situationer som uppstod för att 

kringgå fåmansföretagsbeskattningen. 3:12- reglernas nya tolkning i rättssammanhang kan 

egentligen sägas ha återgått till sitt ursprungliga syfte och det verkar nu som om verkligheten 

kommit ikapp systemet. Domstolen har genom sina avgöranden satt ner foten över hur 

begreppet ”samma eller likartad verksamhet” ska tolkas, vilket lagstiftaren inte lyckats med 

hittills trots ständiga förändringar av 3:12-reglernas utformning. 

 



34 
 

Enligt den statliga utredningen 2002 har rekvisitet genom praxis preciserat så långt det är 

möjligt, därmed återspeglar äldre praxis på området det tänkta tillämpningsområdet vid 

regleringens införande. Huruvida den nya praxisen stämmer överens med detta 

tillämpningsområde är dock oklart men för att syftet med regleringen ska förhindra 

kringgående får den anses nödvändig. Det kan dock vara önskvärt att lagstiftaren på något vis 

diskuterar den utveckling som skett och hur väl den stämmer överens med det tänkta 

tillämpningsområdet. Särskilt med anledning av utgången i målet RÅ 2010 ref 11 II där det 

finns en möjlighet för delägare att genom en särskild bolagskonstruktion kringgå de särskilda 

reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Regeringsrätten anser att denna situation inte 

faller inom det tänkta tillämpningsområdet men om denna situation ställs mot regleringens 

syfte bör detta fall omfattas av de särskilda reglerna. Med hänsyn till detta är det önskvärt att 

lagstiftaren ser över området gällande de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag. 

 

Avslutningsvis tycker jag att domstolen genom sina avgöranden har lyckats klargöra hur 

bestämmelsen ska tillämpas. Detta resulterade i att en utökning av bestämmelsen har skett, 

trots det faktum att högsta domstolens tolkning av bestämmelsen kan anses vara restriktiv i 

den meningen att domstolen inte alla gånger ansåg bestämmelsen vara tillämplig då två 

fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet i vanlig bemärkelse. Utökningen av 

bestämmelsen gjorde att man blev bunden av att tillämpa praxis vid sidan av lagstiftningen för 

att begreppet samma eller likartad verksamhet ska kunna anses föreligga. För att 

tillämpningen ska stämma väl överens med det syfte som finns till regleringen bör hänsyn inte 

tas till huruvida delägarna i det nya bolaget är verksamma eller inte. Detta med anledning av 

att verksamma delägare annars kan överföra en verksamhet med vinst till ett nytt bolag där 

delägarna inte är verksamma och sedan ta utdelning från bolaget utan de begränsningar som 

de särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag sätter. Denna tolkning har stöd i syftet genom att 

de särskilda reglerna då förhindrar att delägare genom olika bolagskonstruktioner kan kringgå 

reglerna samt att motverka att ersättning för arbete ges ut från bolaget i form av utdelning 

istället för lön.  
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Källor 
 

 

Offentligt tryck  
 

Inkomstskattelagen (1999:1229)  

 

 

Propositioner 

 

Proposition 1989/90:110 - Om reformerad inkomst- och företagsbeskattning.  

 

Proposition 1995/96:109 - Skattelättnad för riskkapital.  

 

Proposition 2001/02:46 - Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i 

fåmansföretag, m.m.  

 

Proposition 2005/06:40 - Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag.  

 

 

Offentliga utredningar  

 

SOU 2002:52 - Beskattning av småföretagare. 

 

 

Rättspraxis 

 

 

RÅ  

 

RÅ 1997 ref 48 I  

 

RÅ 1997 ref 48 II  

 

RÅ 1999 ref 28  

 

RÅ 2005 ref 3  

 

RÅ 2007 not 66  

 

RÅ 2010 ref 11 I  

 

RÅ 2010 ref 11 II  

 

RÅ 2010 ref 11 III  

 

RÅ 2010 ref 11 IV  

 

RÅ 2010 ref 11 V 
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