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Sammanfattning 

 

När en anställd erbjuds förmåner är det inte givet om beskattningen ska grundas på den an-

ställdes faktiska nyttjande av förmånerna eller om det är tillräckligt att denne har möjlighet att 

nyttja dessa, dvs. dispositionsrätt. Det primära syftet med uppsatsen är att så långt som möjligt 

klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, förmånsbeskattning kan grundas på en 

anställds dispositionsrätt.  

 

Utredningen visar att det för skatteplikt som utgångspunkt krävs att förmåner faktiskt nyttjas 

men att dispositionsrätt är tillräcklig i vissa fall. Ett skäl är att begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 

§ inkomstskattelagen, (1999:1229), IL, omfattar båda företeelserna faktiskt nyttjande och 

möjligheten att nyttja förmåner. Ett annat skäl är att det enligt praxis som utgångspunkt torde 

krävas faktiskt nyttjande, medan dispositionsrätt är tillräcklig i vissa fall.  

 

Vidare visar utredningen att förmånsbeskattning kan aktualiseras på grund av dispositionsrätt 

till flera olika slags tillgångar. Det krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls som relaterar 

till förmånens karaktär samt inskränkningar i dispositionsrätten. Två av förutsättningarna 

innebär att den tillhandahållna tillgången ska vara lämplig att använda för privat bruk samt 

vara av dyrare slag. En tredje förutsättning innebär att dispositionsrätten inte ska vara in-

skränkt i stor omfattning.  

 

I uppsatsen föreslås att den anställdes position som företagsledare i ett fåmansföretag inte är 

en förutsättning för beskattning på grund av dispositionsrätt. Vad som stödjer den slutsatsen 

är att de aktuella reglerna i IL samt förarbetena till dessa regler inte indikerar att en sådan 

rättslig åtskillnad bör göras mellan företagsledare och andra anställda. Vidare talar 

neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen mot en sådan åtskillnad. Den anställdes po-

sition som företagsledare har däremot relevans för frågan om dispositionsrätt föreligger, efter-

som ett reellt tvåpartsförhållande saknas i en sådan situation.  
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Abstract 

 

When benefits are provided to an employee, it’s not clear whether the taxation should be 

based on the employee’s actual enjoyment, or the possibility to enjoy that is a right of dis-

posal. The primary objective of this thesis is to clarify, as far as possible, if, and in that case 

under what conditions, taxation of benefits can be based on such a right of disposal.  

 

The enquiry shows that actual enjoyment is the starting point for taxation of benefits. In some 

cases however, a right of disposal is sufficient in order to impose taxation. One reason is that 

the legal rule regarding taxation of benefits, the 11 chapter 1 paragraph in the Swedish In-

come Tax Act (1999:1229), IL, covers both phenomena actual enjoyment and a right of dis-

posal. Another reason is that actual enjoyment is required as a starting point, whilst a right of 

disposal is sufficient in some cases according to practice. 

 

Taxation can be based on a right to dispose different kinds of assets. However, this basis for 

taxation requires that certain conditions are fulfilled, which relates to the character of the 

benefit and limitations regarding the right of disposal. Two conditions imply that the provided 

asset should be appropriate for private use as well as be of a more expensive nature. A third 

condition implies that the right of disposal shouldn’t be limited to a greater extent. 

 

The thesis suggests that taxation due to a right of disposal can be imposed although the em-

ployee is not a stockholder and manager in a closely held company. This conclusion is sup-

ported by the fact that the relevant legal rules in IL and the preparatory works don’t suggest 

such a legal distinction between stockholding managers in closely held companies and other 

employees. Further, such a distinction is contradicted by the neutrality- and equality prin-

ciples developed under Swedish tax law. However, the employee’s position as a stockholder 

and manager in a closely held company is relevant when deciding if a right of disposal is at 

hand. This is because of the absence of a real bilateral relationship between the employee and 

the employer in that situation.              
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1. Inledning 

 
1.1 Ämne 

När en anställd erhåller olika slags förmåner på grund av sin anställning är dessa normalt 

skattepliktiga för den anställde. Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att förmåner 

ska anses ha erhållits är emellertid inte alltid klara. Kan exempelvis en anställd, som har fri 

tillgång till arbetsgivarens båt, förmånsbeskattas trots att denne inte använder båten? Frågan 

om det krävs att den anställde faktiskt nyttjar en tillhandahållen tillgång, eller om det är till-

räckligt att denne disponerar över den genom en möjlighet att nyttja den, saknar ett enhetligt 

rättsligt svar.  

 

Frågan är principiellt viktig att utreda för att den enskildes behov av rättssäkerhet och rätts-

trygghet ska kunna tillgodoses. Dessa behov gör sig starkt gällande inom skatterätten, särskilt 

med hänsyn till att en felaktig bedömning avseende skatteplikten kan medföra betydande kon-

sekvenser för den skattskyldige. Förmåner värderas nämligen ofta till omfattande belopp samt 

innebär en skyldighet för arbetsgivaren att betala arbetsgivaravgifter.
1
 En annan konsekvens 

av en felbedömning är att utelämnandet av en skattepliktig förmån i självdeklarationen kan 

innebära att en oriktig uppgift anses lämnad, vilken utgör grund för skattetillägg.
2
 

 

Ämnet för uppsatsen anknyter därmed till vikten av att tydliggöra för rättstillämpare och en-

skilda vilken av företeelserna faktiskt nyttjande och dispositionsrätt som föranleder förmåns-

beskattning av anställda. Genom framställningen utreds därför i vilka fall det krävs att en an-

ställd faktiskt nyttjar en tillgång och i vilka fall det är tillräckligt att denne har dispositionsrätt 

till tillgången för att skatteplikt ska aktualiseras.  

 

En tes som ligger till grund för uppsatsen är att dispositionsrätt kan utgöra grund för förmåns-

beskattning. Andra teser är att den anställde inte behöver ha en viss position i företaget men 

att förmånen ska vara av ett visst slag för att förmånsbeskattning ska aktualiseras på denna 

grund.  

 

                                                           
1
 Ett exempel är Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, bedömning i HFD 2011 ref. 55 del II. I målet uppgick 

förmånsvärdet av en segelbåt till 176 000 kr. 
2
 49 kap. 5 § 1 st. 2 p. och 49 kap. 4 § 1 st. 1 p. skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. 
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Huruvida dispositionsrätt är tillräcklig för förmånsbeskattning, och i så fall under vilka förut-

sättningar, är intressant att utreda eftersom lagtexten lämnar frågan obesvarad. Samtidigt ger 

praxis från HFD endast viss vägledning men är i dess helhet motsägelsefull.  

 

Uppsatsen riktas huvudsakligen till jurister som är verksamma inom inkomstskatteområdet 

men även andra läsare som är intresserade av skatterätt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det råder osäkerhet avseende vad som krävs för att en skattepliktig förmån ska anses erhållen. 

Denna osäkerhet är problematisk utifrån rättssäkerhetssynpunkt eftersom rättstillämpningen 

riskerar att bli inkonsekvent och oförutsebar. Uppsatsen syftar därför till att så långt som möj-

ligt klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, förmånsbeskattning kan grundas på 

en anställds dispositionsrätt. Detta syfte uppnås genom att följande frågeställningar besvaras. 

 

1. Krävs det att en tillgång faktiskt nyttjas eller är dispositionsrätt tillräcklig för att förmåns-

beskattning ska aktualiseras?  

 

2. Om dispositionsrätt är tillräcklig för förmånsbeskattning, under vilka förutsättningar?  

 

Ett sekundärt syfte med uppsatsen är att identifiera de problem som rättsläget föranleder.  

 

1.3 Avgränsningar 

Frågor om hur förmåner värderas har ett nära samband med frågor om förmåner är skatte-

pliktiga. En dispositionsrätt kan nämligen anses sakna värde av olika skäl, t.ex. på grund av 

förmånens karaktär eller att dispositionsrätten är inskränkt i betydande omfattning. Sådana 

värderingsfrågor har därmed direkt relevans för frågan om skatteplikt, varför de behandlas i 

uppsatsen. Däremot avgränsas uppsatsen från de olika värderingsmetoder som används för att 

beräkna förmånsvärdet eftersom sådana frågor saknar relevans för frågan om skatteplikt. En 

annan viktig avgränsning är att uppsatsen endast behandlar förmåner som utgör fysiska till-

gångar. Därmed behandlas t.ex. inte förmåner som utgör värdepapper. I uppsatsen behandlas 

inte heller de särskilda undantagen från skatteplikt avseende vissa förmåner enligt 11 kap. IL.   



9 
 

1.4 Metod och material 

Frågeställningarna i uppsatsen besvaras utifrån den rättsdogmatiska metoden. Syftet med 

denna rättsvetenskapliga metod är att finna lösningar på rättsliga problem genom att applicera 

rättsregler på dessa, eller med andra ord att fastställa gällande rätt. Utgångspunkten för denna 

tillämpning är användningen av de allmänt accepterade rättskällorna i enlighet med rättskälle-

läran. Dessa rättskällor är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin.
3
 Metoden 

är därmed dogmatisk såtillvida att det material som uppfyller kravet på validitet är förut-

bestämt. Det är även förutbestämt vilken grad av auktoritet de olika rättskällorna har, med 

lagen högst placerad.
4 

 

Den rättsdogmatiska metoden är en kvalitativ metod, för vilken tolkning är ett framträdande 

drag.
5
 Användningen av rättskällorna vid besvarandet av en rättsfråga kan nämligen resultera i 

ett svar som är vagt, mångtydigt eller motsägelsefullt. Huvudpremissen i den rättsliga ana-

lysen måste därför konstrueras genom lagtolkning. I syfte att skapa en likformig och förut-

sebar rättstillämpning, har det utvecklats en metod för juridisk argumentation som kommer till 

uttryck genom fyra lagtolkningsprinciper. De kan kortfattat beskrivas enligt följande. Den 

logisk-grammatiska tolkningsprincipen innebär en tolkning i enlighet med lagtextens normal-

språkliga eller fackspråkliga lydelse; den systematiska tolkningsprincipen innebär en tolkning 

av den aktuella rättsnormen som harmoniserar på bästa sätt med omgivande rättsnormer; den 

subjektiva tolkningsprincipen innebär en tolkning i enlighet med lagstiftarens vilja; och den 

teleologiska tolkningsprincipen innebär att rättsnormen tolkas på ett sätt som bäst realiserar 

dess ändamål. Den sistnämnda tolkningsprincipen förekommer i två varianter; subjektiv och 

objektiv.
6
 Subjektiv teleologisk tolkning utgår från det ändamål som omfattas av lagstiftarens 

vilja medan objektiv teleologisk tolkning utgår från ett ändamål som fastställs på annat sätt.
7
 

 

Det ska understrykas att rättsdogmatikerns uppgift inte endast är att fastställa gällande rätt 

utan även att systematisera denna. Den systematiserande verksamheten bygger således på be-

                                                           
3
 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, [cit. Korling & 

Zamboni], s. 21. 
4
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, [cit. Sandgren], s. 44. 
5
 Sandgren, s. 43 f. 

6
 Korling & Zamboni, s. 66. 

7
 Korling & Zamboni, s. 66, not 50. Där anges även att den subjektivt teleologiska och den subjektiva 

tolkningsprincipen skiljer sig åt genom att den förra fokuserar på det ändamål som omfattades av lagstiftarens 

vilja, dvs. vad lagstiftaren ville uppnå med lagen. Den senare fäster avgörande vikt vid lagstiftarens vilja ifråga 

om det fall som är aktuellt. Distinktionen illustreras av domskälen i RÅ 1996 ref. 101. 
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skrivningen av gällande rätt och innebär att identifiera samband, likheter och principer etc. 

med resultatet att rättsnormerna bildar ett sammanhängande system.
8
 

 

Utöver fastställande och systematisering av gällande rätt är målsättningen med uppsatsen att 

föreslå lösningar på frågor där rättsläget framstår som oklart samt att identifiera de problem 

som det aktuella rättsläget föranleder. Det kan diskuteras huruvida en sådan analys sker inom 

ramen för den rättsdogmatiska metoden eller om den genomförs genom användning av rätts-

analytisk metod. Användning av den senare metoden beskrivs i doktrinen som ett sätt att 

analysera rätten på ett friare sätt på så vis att annan typ av material än sådan som skapar gäl-

lande rätt kan användas. Metoden beskrivs även som öppen för att analysera gällande rätt uti-

från värderingar som är erkända i samhället, såsom rättssäkerhet.
9
 En annan uppfattning i 

doktrinen torde dock vara att en sådan analys kan ske inom ramen för den rättsdogmatiska 

metoden, och beskrivs bl.a. som användning av kritisk rättsdogmatisk forskning.
10

 Nils 

Jareborg hävdar att rättsdogmatiken primärt förknippas med rekonstruktion av gällande rätt, 

och därmed även de begränsningar som uppställs genom maktutövning av lagstiftare och 

domstolar. Detta hindrar dock inte att man vid rättsdogmatisk argumentation vidgar perspek-

tivet och går utanför gällande rätt. Man får dock utgå från en bundenhet till det som gör det 

möjligt att identifiera systemet, dvs. en viss sorts maktutövning.
11

  

 

Min egen uppfattning är att argumentationen är rättsdogmatisk så länge den baseras på rätts-

normer. Med det synsättet bör en argumentation som problematiserar gällande rätt bl.a. utifrån 

rättsliga principer betraktas som rättsdogmatisk, t.ex. om den baseras på legalitetsprincipen 

som kan härledas ur 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen (1974:152), RF. Argumentationen är 

således rättsdogmatisk även om den baseras på rättsnormer som medger större tolknings-

utrymme. Denna slags argumentation kan därmed användas för att föreslå lösningar på frågor 

där rättsläget är oklart samt att problematisera gällande rätt.
12

  

 

En svaghet som har framförts avseende den rättsdogmatiska metoden är dess engagemang i ett 

normativt system som inte existerar i verkligheten och som i hög grad sysslar med värde-

ringar. Denna kritik om rättsdogmatikens bristande vetenskaplighet tillbakavisas av Nils 

                                                           
8
 Sandgren, s. 43. 

9
 Sandgren, s. 45 ff. 

10
 Korling & Zamboni, s. 24 och 39. 

11
 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, [cit. Jareborg], s. 4. 

12
 Jfr Korling & Zamboni, s. 36. 
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Jareborg. Han hävdar att rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som normativt 

system, inte vad systemet resulterar i.
13

 Det hävdas även att rättsdogmatiken kanske inte är en 

vetenskaplig metod, utan mer handlar om en analys med ett vetenskapligt syfte.
14

 Det är 

emellertid klart att metoden har stor praktisk betydelse för systematiseringen av det juridiska 

tänkandet.
15

 Rättsdogmatikens bidrag till rättssystemet är nämligen nödvändigt för att uppnå 

rimlig förutsebarhet, dvs. rättssäkerhet, och för en effektiv kontroll av myndigheters besluts-

fattande, dvs. rättstrygghet.
16

 

 

Det är mot denna bakgrund som rättsdogmatiken är en lämplig metod för ämnesvalet i upp-

satsen. Den möjliggör att frågeställningarna kan besvaras genom användning av relevant 

skatterättsligt rättskällematerial samt de lagtolkningsprinciper som presenteras ovan. Genom 

denna process är det möjligt att åstadkomma en mer systematiserad och rättssäker förmåns-

beskattning. Samtidigt möjliggör metoden förslag på lösningar i frågor där rättsläget är oklart 

samt att gällande rätt kan problematiseras.  

 

Den svenska skatterätten präglas i högre utsträckning av rättssäkerhetsaspekter som i stort 

utmärker rättsområdet från den övriga offentliga rätten. Detta medför att den rättsdogmatiska 

metoden behöver användas på ett visst sätt, framförallt när det gäller tillämpningen av lag-

tolkningsprinciperna. Användningssättet ger uttryck för en skatterättslig metod. Skälet till 

skatterättens särprägel är beskattningens innebörd, dvs. utövande av offentlig tvångsmakt, och 

statsmaktens starka ställning mot den skattskyldige.
17

 Detta motiverar varför legalitets-

principen är särskilt framträdande, som i detta sammanhang särskilt innebär att skatt endast 

får påföras med uttryckligt stöd av lag enligt satsen nullum tributum sine lege. Ur denna sats 

följer att analogislut, dvs. att extendera tillämpligheten av en rättsregel till närliggande fall, i 

princip inte är tillåtet inom skatterätten.
18

 Rättssäkerheten eftersträvas även genom att lag-

texten har det klara företrädet framför andra rättskällor. Genom att rättstillämparen är starkt 

bunden av lagtexten ställs lagstiftaren inför kravet att skriva en klar och fullständig text, vilket 

resulterar i ökad förutsebarhet. Skattelagstiftningen präglas dock i hög utsträckning av vaga 

begrepp. I sådana fall gäller den innebörd som har fastslagits genom en prejudicerande dom i 

                                                           
13

 Jareborg, s. 9. 
14

 Jareborg, s. 8. Se även Korling & Zamboni, s. 24. 
15

 Korling & Zamboni, s. 26. 
16

 Jareborg, s. 5.  
17

 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer & Simon-Almendal, Teresa, 

Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 15 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, [cit. Lodin m.fl.], s. 719 

och 732. 
18

 Lodin m.fl., s. 733 f. 
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HFD. Annars fastställs regelns innebörd genom tolkning, i första hand enligt den logisk-

grammatiska tolkningsprincipen och i andra hand enligt de subjektiva tolkningsprinciperna.
19

      

 

Vad avser det material som används i uppsatsen så behandlas vedertagna svenska rättskällor 

som i huvudsak har tillkommit efter skattereformen år 1991. Skattereformen innebar nämligen 

inte endast omfattande materiella ändringar utan även förändringar av strukturen på inkomst-

skattelagstiftningen.
20

 Däremot behandlas rättskällor som tillkommit innan ikraftträdandet av 

inkomstskattelagen, (1999:1229), IL, bl.a. eftersom reglerna om förmånsbeskattning i den 

gamla kommunalskattelagen (1928:370, upphävd 1999:1230), KL, har motsvarande ut-

formning och innebörd som de nuvarande reglerna i IL. Detta innebär att IL, KL och för-

arbetena till dessa lagar är centrala rättskällor i uppsatsen. Vidare är RF viktig eftersom 

legalitetsprincipen och likformighetsprincipen är av betydelse för analyserna. Med hänsyn till 

att en väsentlig del av uppsatsen består i att analysera ett vagt rekvisit så är även prejudikat 

från HFD en central rättskälla. Den doktrin som används är dels av lärobokskaraktär, men det 

hänvisas även till rättsvetenskapliga artiklar och avhandlingar som berör förmånsbeskattning 

av företagsledare samt neutralitetsprincipen.   

 

De presenterade rättskällorna ger dock inte tillräcklig vägledning för att frågeställningarna ska 

kunna besvaras på ett tillräckligt utförligt sätt. I framställningen används därför även kammar-

rättsavgöranden, förhandsbesked från Skatterättsnämnden, samt ställningstaganden och all-

männa råd från Skatteverket, SKV. Kammarrättsavgöranden är visserligen inte prejudicerande 

och uppfyller därför inte kravet på validitet på samma sätt som praxis från HFD. De kan dock 

visa hur oklara frågor brukar bedömas och etablerad kammarrättspraxis kan ligga till grund 

för en bedömning av rättsläget när prejudikat från HFD saknas.
21

 Liknande funktion fyller 

ställningstaganden och allmänna råd från SKV. De är inte valida rättskällor eftersom SKV 

saknar normgivningskompetens.
22

 Dessa s.k. styrsignaler avser framförallt att vara väg-

ledande för myndighetens egna tjänstemän i syfte att åstadkomma en enhetlig rätts-

tillämpning, men de är även vägledande för skattskyldiga.
23

 En sådan vägledning kan ge upp-

hov till berättigade förväntningar som skattskyldiga kan förlita sig på, vilket är ett skäl till att 

                                                           
19

 Lodin m.fl., s. 719 ff. 
20

 Lodin m.fl., s. 13. 
21

 Jfr Munck, Johan, Rättskällor förr och nu, JP, 2014, s. 205. 
22

 Riksdagen får i princip inte delegera normgivningsmakt i ämnet skatt enligt 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF.  
23

 Lodin m.fl., s. 22 f. 
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de ofta följs av domstolarna.
24

 Av denna anledning används styrsignalerna som stöd i form av 

tolkningsalternativ vid besvarandet av frågorna i uppsatsen. Däremot baseras inte be-

dömningar av gällande rätt på styrsignalerna eftersom de inte är bindande.   

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel och en källförteckning. Analyser och slutsatser redovisas 

löpande i framställningen i syfte att underlätta läsarens förståelse för det flertal aspekter som 

behandlas inom ramen för frågeställningarna. I sluten av kapitlen sammanfattas de centrala 

delarna. 

 

Det andra kapitlet inleds med en allmän redogörelse för förmånsbeskattningen. Där redogörs 

för innebörden av förmåner och de rättsliga utgångspunkter som är av relevans för den fort-

satta framställningen. Därefter analyseras begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL. I den delen 

utreds innebörden av begreppets ordalydelse och hur det bör tolkas enligt förarbetena samt i 

relation till andra rättsregler. Avslutningsvis redogörs för hur dispositionsrätten har bedömts i 

praxis från HFD. Dessa prejudikat är även viktiga utgångspunkter i de följande kapitlen. De 

slutsatser som presenteras i kapitlet besvarar den första frågeställningen i uppsatsen, nämligen 

om dispositionsrätt utgör tillräcklig grund för förmånsbeskattning.  

 

I det tredje kapitlet behandlas frågan om dispositionsrätt endast gäller som grund för förmåns-

beskattning av företagsledare. Därvid redogörs för definitionerna av företagsledare och 

fåmansföretag i fåmansföretagslagstiftningen. Vidare presenteras de tidigare s.k. stopp-

reglerna och de förarbeten som föregick avskaffandet av dessa regler. Dessa förarbeten har 

nämligen fått genomslag i rättstillämpningen och är av relevans för den aktuella frågan.  

 

I det fjärde kapitlet utreds frågan om det är av betydelse att förmånen är av viss karaktär för 

att dispositionsrätt ska aktualisera förmånsbeskattning. Det utreds även om inskränkningar i 

dispositionsrätten är av relevans för frågan om skatteplikt. I syfte att bidra till en mer syste-

matisk förståelse för bedömningen av dispositionsrätt utreds även vilken metod domstolarna 

använder. Framställningen baseras framförallt på kammarrättsavgöranden samt de prejudikat 

som presenteras i det andra kapitlet. I den första delen av kapitlet utreds om det görs någon 

                                                           
24

 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regeldebatten, SN, 2006, s. 412. 
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skillnad mellan tillgångar som är rörelsefrämmande och rörelseanknutna. Därefter redogörs 

för hur olika slags tillgångar har bedömts.  

 

De slutsatser som dras i kapitel tre och fyra besvarar den andra frågeställningen i uppsatsen, 

nämligen under vilka förutsättningar dispositionsrätt utgör tillräcklig grund för förmåns-

beskattning. 

 

I det femte kapitlet sammanfattas de övergripande slutsatser som framkommer i uppsatsen. 

Utifrån slutsatserna presenteras därefter en prognos som visar hur dispositionsrätter kan be-

dömas vid rättstillämpningen. Kapitlet avslutas med en diskussion som problematiserar rätts-

läget.        

 

2. Dispositionsrätt som grund för förmånsbeskattning 

 
2.1 Inledning 

I detta kapitel utreds om det krävs att en förmån faktiskt nyttjas eller om dispositionsrätt utgör 

tillräcklig grund för förmånsbeskattning. Inledningsvis redogörs för vad som menas med för-

måner samt de rättsliga utgångspunkter som ligger till grund för förmånsbeskattningen. Där-

efter analyseras begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL utifrån logisk-grammatisk, subjektiv och 

systematisk tolkning. I den senare delen av kapitlet redogörs för hur dispositionsrätter har 

bedömts i praxis från HFD.   

 

2.2 Allmänt om förmånsbeskattning 

Enligt 11 kap. 1 § 1 st. IL ska alla inkomster, inklusive förmåner, som erhålls på grund av 

tjänst tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Som huvudregel gäller således att alla in-

komster som utgår på grund av prestationer
25

 är skattepliktiga, oavsett om de erhålls i form av 

löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner eller förmåner.  

 

Skattelagstiftningen innehåller inte någon definition av begreppet ”förmån”. Skälet är att för-

måner som en arbetsgivare ger ut kan vara av skilda slag varför en definition skulle riskera att 

bli alltför allmänt hållen.
26

 Det är dock klart att förmåner avser ersättningar för arbete som 

                                                           
25

 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 126. 
26

 Prop. 2002/03:123 s. 10. Se även SOU 1999:94 s. 9. 
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utges av arbetsgivaren i annan form än kontanta medel.
27

 Sådana ersättningar kan innebära att 

den anställde får varor eller tjänster av arbetsgivaren utan motprestation. De kan även inne-

bära att den anställde visserligen ger en motprestation men som understiger varans eller 

tjänstens marknadsvärde. Ett exempel på en tjänst som kan tillhandahållas är att den anställde 

får använda arbetsgivarens tillgångar.
28

 

  

Den skattemässiga likabehandlingen av kontanta ersättningar och förmåner kan förklaras av 

att en av utgångspunkterna i inkomstskattereformen år 1991 var att göra beskattningen mer 

likformig. I skattesammanhang innebär denna likformighetsprincip att personer med samma 

faktiska inkomst ska betala samma skatt. Principen utgör således en rättviseprincip som syftar 

till att motverka diskriminerande behandling av skattskyldiga. Vid utformningen av lag-

stiftningen anger likformighetsprincipen att inkomster som är ekonomiskt likvärdiga ska be-

skattas på samma sätt oavsett i vilken form inkomsten erhålls. Principen gäller dock inte end-

ast vid utformningen av lagstiftningen utan även vid rättstillämpningen. I 1 kap. 9 § RF fram-

går nämligen att domstolar samt förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet.
29

  

 

Ett annat viktigt skäl till likabehandlingen följer av syftet att beskattningen ska ha så liten 

påverkan som möjligt på ekonomin. Detta syfte eftersträvas genom neutralitetsprincipen, som 

kan formuleras som att skattereglerna ska vara neutrala inför den skattskyldiges val mellan 

olika handlingsalternativ. Om handlingsalternativen är ekonomiskt likvärdiga före skatt bör de 

således vara det efter skatt. Ett grundläggande syfte med beskattningen av förmåner är således 

att åstadkomma neutralitet mellan olika avlöningsformer. Beskattningen av en förmån ska 

därmed ske som om den anställde har fått en lön och själv förvärvat den vara eller tjänst som 

förmånen avser. Med andra ord är tanken att personliga levnadskostnader ska finansieras med 

beskattade medel.
30

                   

 

En förutsättning för att förmånsbeskattning ska aktualiseras är att förmånen kan åsättas ett 

värde så det går att konstatera vad den anställde har erhållit.
31

 Vid fastställandet av förmånens 

värde är huvudregeln att den ska beräknas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 § 1 st. IL. Vad 

                                                           
27

 RÅ 2005 not. 73. Se även SOU 1999:94 s. 61 ff.  
28

 Fyhr, Karin & Fröroth, Zara, Förmåner: Skattefritt & skattepliktigt, 12 uppl., Björn Lundén information, 

Näsviken, 2017, s. 9. 
29

 Lodin, m.fl., s. 44 f. 
30

 Lodin, m.fl., s. 3, 45 f och 137 f. Se även SOU 1999:94 s. 62. 
31

 RÅ 2005 not. 73. 



16 

 

som avses med marknadsvärde är enligt bestämmelsens andra stycke det pris som den skatt-

skyldige skulle ha fått betala för förmånen om denne själv anskaffat motsvarande förmån för 

kontant betalning på orten. Dessa värderingsnormer anses bäst eftersträva tanken att be-

skattningen ska grundas på den anställdes inbesparade personliga levnadskostnader. För vissa 

skattepliktiga förmåner, t.ex. kostförmåner och bilförmåner, tillämpas dock schabloniserade 

värderingsregler av främst administrativa skäl, se 61 kap. 3–11 §§ IL. 

 

Mot bakgrund av denna genomgång om de centrala rättsliga utgångspunkterna följer närmast 

en utredning om företeelsen dispositionsrätt innefattas i begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL.  

  

2.3 Begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL 

 
2.3.1 Logisk-grammatisk tolkning av begreppet  

För att förmånsbeskattning ska aktualiseras krävs att förmånen erhålls enligt 11 kap. 1 § 1 st. 

IL. Begreppet saknar legaldefinition och dess allmänspråkliga innebörd kan formuleras som 

att få, motta, eller komma i besittning av.
32

 Med hänsyn till att det är svårt att på semantisk 

väg närmare precisera dess innebörd så är det inte möjligt att genom logisk-grammatisk tolk-

ning dra slutsatsen att det endast innefattar företeelsen faktiskt nyttjande och inte även möjlig-

heten att nyttja. Denna slutsats är viktig eftersom analogislut i princip inte är tillåtet inom 

skatterätten. Det blir således inte fråga om en analogi ifall regeln tillämpas på en förmån som 

den anställde inte har nyttjat men har möjlighet att nyttja. En analogi förutsätter nämligen att 

företeelsen, utifrån en rimlig tolkning, inte omfattas av regelns ordalydelse.
33

 

 

2.3.2 Subjektiv och systematisk tolkning av begreppet 

Begreppet ”erhålls” infördes vid tillkomsten av IL och i förarbetena till lagen kommenteras 

det på följande sätt. ”Att en förmån för att vara skattepliktig skall ha åtnjutits av den skatt-

skyldige uttrycks genom regeln att beskattning sker av vad som erhålls och genom be-

stämmelserna om beskattningstidpunkten i 10 kap. 8 §.”
34

 Enligt förarbetena ska begreppet 

”erhålls” i 11 kap. 1 § 1 st. IL således läsas tillsammans med 10 kap. 8 § IL, som reglerar 

beskattningstidpunkten i inkomstslaget tjänst. I den senare regeln föreskrivs att inkomster ska 

tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer 

                                                           
32

 Svenska Akademiens Ordbok,  

http://www.saob.se/artikel/?seek=erh%C3%A5lla&pz=6, (i lydelse den 21 september 2017). 
33

 Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN, 2016, [cit. Hultqvist], s. 731. Enligt 

Hultqvist går en analogi per definition utöver vad som följer av en rimlig tolkning av föreskriften.   
34

 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 126. 
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den skattskyldige till del, vilket ger uttryck för kontantprincipen. Enligt förarbetena ska be-

skattning ske när inkomsten kan disponeras, oavsett om inkomsten faktiskt intjänas under 

beskattningsåret eller tidigare.
35

 Däremot innebär regeln även att skatteplikt inte bara uppstår 

när en intäkt uppbärs utan redan när inkomstfordran är förfallen till betalning och den skatt-

skyldige har möjlighet att lyfta och disponera inkomsten.
36

 Uttrycken för kontantprincipen i 

IL har samma innebörd som de tidigare uttrycken i KL att en intäkt skulle beskattas när den 

uppburits eller blivit tillgänglig för lyftning. Någon avsikt att förändra rättsläget genom det 

nya uttrycket torde inte ha förelegat.
37

  

 

I en artikel i Skattenytt författad av Urban Rydin diskuteras bl.a. begreppet ”erhålls”. Han 

anser att det citerade förarbetsuttalandet ovan klargör att den nuvarande lydelsen i 11 kap. 1 § 

1 st. IL inte innebär någon avsedd ändring i förhållande till den tidigare lydelsen. Ändringen 

är endast följden av den nya systematiken och ett enhetligt nytt uttryckssätt.
38

 Enligt den tidi-

gare regeln, 32 § KL, angavs nämligen att förmånen skulle ha åtnjutits för att vara skatte-

pliktig. Enligt förarbetena till denna regel framgår att man genom användningen av begreppet 

”åtnjutits” avsåg att åstadkomma en enhetligare och tydligare lagtext i jämförelse med det 

tidigare använda begreppet ”tillhandahållits”. En strikt tillämpning av begreppet ”tillhanda-

hållits” ansågs kunna leda till orimliga konsekvenser. Som exempel angavs att arbetsgivaren 

erbjuder de anställda vissa förmåner, såsom fri bil eller aktier till förmånligt pris. Trots att 

endast några antar erbjudandet så skulle även de som avstår från erbjudandet beskattas. Där-

efter angavs dock följande uttalande.  

 

”Det finns alltså inte en klar för alla fall gemensam tidpunkt för skattepliktens inträdande för natura-

förmåner. Beskattning torde i vissa fall ske när förmånens adressat på något sätt får inflytande eller 

bestämmanderätten över förmånens användning eller utnyttjande och i andra fall först vid det faktiska 

utnyttjandet eller användandet av förmånen. Med tanke på de tillämpningsproblem i detta avseende 

som ofta uppstår med olika slag av förmåner vore det i och för sig önskvärt om det i lagtext klart 

kunde anges hur olika fall skall bedömas. Det förekommer emellertid en mängd olika situationer och 

det uppstår efter hand nya förmåner. En fullständig reglering är därför inte möjlig utan man får nöja 

sig med en allmänt hållen lagtext som fylls ut av rättspraxis. Som utredningen föreslagit bör uttrycket 

åtnjuta kunna användas i sammanhanget.”
39

  

 

                                                           
35

 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 119. 
36

 Lodin m.fl., s. 159. 
37

 Lodin m.fl., s. 127. Se även Skatterättsnämndens förhandsbesked den 25 september 2003 och SKV M 

2016:25, Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2017, s. 30. 
38

 Rydin, Urban, Beskattning av förmån enbart utifrån dispositionsrätt? – En uppmaning till en ny utredning, SN, 

2016, [cit. Rydin], s. 152.    
39

 Prop. 1993/94:90 s. 82. 
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Liksom förarbetena till 11 kap. 1 § IL hänvisar uttalandet till beskattningstidpunkten. Det 

framgår att beskattning av förmåner i vissa fall bör kunna aktualiseras redan när den anställde 

kan disponera över förmånen och att begreppet ”åtnjuta” kan användas i sammanhanget.  

 

Utifrån en subjektiv och systematisk tolkning av begreppet ”erhålls” kan därmed följande 

slutsatser dras. Enligt 10 kap. 8 § IL och 11 kap. 1 § IL samt förarbetena till dessa regler kan 

en förmån i vissa fall anses erhållen när den anställde faktiskt nyttjar den medan det i andra 

fall torde vara tillräckligt att den anställde har möjlighet att nyttja den. I det följande avsnittet 

redogörs för hur denna fråga har bedömts i rättspraxis från HFD.        

 

2.4 HFD:s bedömning av dispositionsrätt 

I detta avsnitt redogörs för hur anställdas möjligheter att nyttja förmåner har bedömts skatte-

rättsligt enligt fem prejudikat från HFD. Det första prejudikatet där frågan behandlades är RÅ 

1992 ref. 108. I målet hade en arbetsgivare tillhandahållit fri kost för de anställda på arbets-

platsen i form av ett mål mat per arbetsdag. En av de anställda var dock vegetarian varför 

denne inte åt av den tillhandahållna maten. HFD konstaterade att den anställde haft möjlighet 

att erhålla den fria kosten men hade inte utnyttjat denna möjlighet. Under sådana förhållanden 

ansågs det inte föreligga grund att beskatta den anställde för kostförmån enligt dåvarande 32 § 

KL. 

 

I det andra prejudikatet, RÅ 2002 ref. 53, blev utgången den motsatta. Ett fåmansföretag, vars 

verksamhet bestod av konsulttjänster, ägde en fastighet på vilken tre fritidshus var belägna. 

En av delägarna i företaget, som var anställd och företagsledare,
40

 disponerade över ett av 

fritidshusen utan att lämna någon ersättning. Frågan i målet var om företagsledaren skulle 

förmånsbeskattas enligt dåvarande 32 § KL på grund av dispositionsrätten. Företagsledaren 

ansåg att det var det faktiska nyttjandet som skulle ligga till grund för förmånsbeskattningen. 

Som grund för denna uppfattning åberopades praxis avseende bilförmåner, RÅ 2001 ref. 22 

del I–II. HFD konstaterade att för beskattning av bilförmån krävs, utöver att den skattskyldige 

har dispositionsrätt till arbetsgivarens bil, att förmånen har åtnjutits i mer än ringa omfattning. 

Därefter uttalades att bestämmelserna om beskattning av bostadsförmåner skiljer sig från dem 

om bilförmåner bl.a. genom att det inte uppställs något krav på att förmånen ska ha åtnjutits i 

viss omfattning. HFD uttalade sedan att en bostadsförmån av det aktuella slaget främst ka-

                                                           
40

 Innebörden av företagsledare i fåmansföretag förklaras i avsnitt 3.2. 
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raktäriseras av den fria dispositionsrätten till fritidshuset. Detta ansågs gälla oavsett i vilken 

utsträckning huset faktiskt har nyttjats av den skattskyldige. Värdet av bostadsförmånen 

skulle därför beräknas på grundval av dispositionsrätten. HFD uttalade vidare att om den 

skattskyldige gör sannolikt att dispositionsrätten har varit inskränkt i något avseende, t.ex. 

genom att bostaden varit uthyrd, bör förmånsvärdet sättas ned med hänsyn till omfattningen 

av inskränkningen. I målet var det ostridigt att dispositionsrätten inte hade varit inskränkt på 

grund av uthyrning till utomstående eller på annat sätt. Bostadsförmånen värderades därför till 

marknadsmässig hyra under den tid företagsledaren hade disponerat fritidshuset.     

 

I HFD 2011 ref. 55 del I–II ansågs dispositionsrätt ha utgjort tillräcklig grund för förmåns-

beskattning i två mål. I det första målet var en fastighetsmäklare verksam som företagsledare i 

ett fåmansföretag som bedrev fastighetsmäkleri. Företaget hade förvärvat två motorbåtar som 

användes regelbundet i samband med försäljningar av fastigheter i skärgården. Båtarna hade 

varit förtöjda i närheten av företagsledarens bostad men under den aktuella tiden ägde 

företagsledaren en egen motorbåt. Frågan i målet var om företagsledaren skulle förmåns-

beskattas för dispositionsrätten till båtarna enligt 11 kap. 1 § IL och hur den i så fall skulle 

värderas. SKV anförde bl.a. att myndigheten har att tillämpa de allmänna reglerna för 

förmånsbeskattning och hänvisade till förarbetsuttalanden som föregick avskaffandet av 

stoppreglerna för fåmansföretag. SKV hävdade även att det är omöjligt att visa hur det fak-

tiska nyttjandet sett ut. HFD hänvisade till RÅ 2002 ref. 53 och ansåg inte att det fanns an-

ledning att behandla båtar annorlunda i det aktuella hänseendet. Det konstaterades att fritids-

husen i det tidigare fallet visserligen inte hade använts av fåmansföretaget för uthyrning eller 

på annat sätt. HFD uttalade därefter att den princip som rättsfallet ger uttryck för, att 

dispositionsrätt kan grunda förmånsbeskattning, emellertid bör gälla även om fritidshuset eller 

båten används i företaget. Vid värderingen ansåg HFD att en samlad bedömning av 

omständigheterna måste göras i det enskilda fallet. Ifråga om båtar bör hänsyn tas till bl.a. typ 

av båt och användningen av båten i verksamheten. Även omständigheter som hänför sig till 

den skattskyldige själv kan i speciella fall ha betydelse, t.ex. privat innehav av båt eller sjuk-

dom som hindrar båtanvändning. Dispositionsrätten ansågs ha varit inskränkt i hög grad efter-

som båtarna hade använts i verksamheten i betydande omfattning. Förmånsbeskattningen be-

gränsades därför till att avse ett nyttjande under fyra veckor. Det ansågs inte ha funnits anled-

ning att göra en ytterligare begränsning med hänsyn till företagsledarens privata innehav av 

egen båt. HFD uttalade även att den omständigheten att dispositionsrätten omfattade två båtar 

ökade förutsättningarna för att någon av dessa kunde vara tillgänglig för privat användning.  
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I det andra målet hade ett fåmansföretag anskaffat en segelbåt. Företagets verksamhet innebar 

försäljning av båttillbehör och reservdelar samt reparation och service av fritidsbåtar. En av 

företagets delägare var verksam som företagsledare i företaget. Under det aktuella 

beskattningsåret hade båten varit uthyrd under fyra veckor. Därutöver hade företagsledaren 

faktiskt nyttjat båten under en vecka. Även i detta mål var således frågan om företagsledaren 

skulle förmånsbeskattas på grund av dispositionsrätten till båten. Företagsledaren anförde att 

bolaget hade utökat verksamheten genom att lägga till uthyrning av båt och att denna verk-

samhet åtminstone borde vara lönsam på sikt. Det anfördes även att risken för en mindre före-

tagare som vill påbörja uthyrningsverksamhet blir för stor om det utöver företagsrisken före-

ligger risk för betydande skattekostnader och arbetsgivaravgifter om en båt inte hyrs ut i till-

räcklig omfattning. Liksom i det första målet angav HFD att det var dispositionsrätten som låg 

till grund för förmånsbeskattningen även om båten hade använts i företaget.  

 

Samma dag avgjordes ett motsvarande mål, HFD den 23 juni 2011 mål nr 7683-09. Frågan 

var om en pressfotograf, som var företagsledare i ett fåmansföretag, skulle förmånsbeskattas 

på grund av dispositionsrätten till företagets motorbåt. I målet var det ostridigt att båten hade 

använts i företaget i relativt stor utsträckning. HFD motiverade sin bedömning utifrån samma 

skäl som i HFD 2011 ref. 55 del I–II. Det uttalades att dispositionsrätten är tillräcklig för 

förmånsbeskattning och att detta gäller trots att båten används i företaget. HFD ansåg att 

dispositionsrätten varit i hög grad inskränkt eftersom båten hade använts i betydande om-

fattning i verksamheten. Förmånsbeskattningen begränsades därför till att avse ett nyttjande 

under fyra veckor.     

 

I det följande presenteras några slutsatser som kan dras utifrån prejudikaten. I RÅ 1992 ref. 

108 fastställdes att det är det faktiska nyttjandet och inte endast dispositionsrätten som utgör 

grund för förmånsbeskattning. Med hänvisning till de senare prejudikaten kan det dock kon-

stateras att dispositionsrätt utgör tillräcklig grund för förmånsbeskattning i vissa fall. Genom 

HFD 2011 ref. 55 del I–II bekräftades bedömningen i RÅ 2002 ref. 53 och det uttalades att 

dispositionsrätt som grund för förmånsbeskattning ger uttryck för en princip. HFD gjorde så-

ledes en extensiv tolkning av begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL.   

 

De senare prejudikaten innebär att dispositionsrätt utgör en rättslig grund för förmåns-

beskattning. Det är således inte fråga om en uppdelning av bevisbördan genom att det upp-

ställs en presumtion för faktiskt nyttjande om SKV visar att dispositionsrätt föreligger. Det 
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relevanta rättsfaktumet och bevistemat är således dispositionsrätt, inte faktiskt nyttjande. 

Detta gäller även om SKV anser att ett skäl till att dispositionsrätt är tillräcklig i dessa fall är 

att myndigheten har svårt att visa att faktiskt nyttjande föreligger.
41

  

 

Mot bakgrund av denna rättsutveckling är frågan om RÅ 1992 ref. 108 numera är överspelat, 

eller om det fortfarande gäller parallellt med de senare prejudikaten. Vad som kan tala för att 

faktiskt nyttjande inte längre krävs är domskälen i RÅ 2002 ref. 53. I detta mål jämförde HFD 

bostadsförmåner med bilförmåner och konstaterade att det för de förstnämnda förmånerna, till 

skillnad från de senare, inte uppställs något krav på åtnjutande i viss omfattning. Det kan 

därmed argumenteras att dispositionsrätt utgör tillräcklig grund för beskattning när det gäller 

alla skattepliktiga förmåner förutom bilförmåner. Enligt min mening torde uttalandet emeller-

tid endast innebära att det för andra förmåner än bilförmåner inte är uteslutet att skatteplikt 

kan aktualiseras på grund av dispositionsrätt.    

 

Vad som framförallt talar för att utgångspunkten fortfarande är att faktiskt nyttjande krävs för 

skatteplikt, är att HFD inte i något av de senare prejudikaten uttryckte att RÅ 1992 ref. 108 

inte längre gäller eller att beskattning på grund av dispositionsrätt gäller generellt. Ett annat 

skäl är att det finns flera skillnader mellan RÅ 1992 ref. 108 och de senare prejudikaten. I det 

förstnämnda prejudikatet var det fråga om en mer underordnad anställd, medan de senare 

prejudikaten avsåg företagsledare i fåmansföretag. En annan skillnad är förmånernas olika 

karaktär, både avseende användningssätt och vad tillgångarna typiskt sett är värda. I RÅ 1992 

ref. 108 var det fråga om kostförmån, medan de senare prejudikaten handlade om bostads-

förmån och båtförmåner. Enligt min mening finns det därmed övervägande skäl som talar för 

att RÅ 1992 ref. 108 alltjämt är gällande. Utgångspunkten torde därmed vara att det krävs att 

den anställde faktiskt nyttjar förmånen för att förmånsbeskattning ska aktualiseras. 

Dispositionsrätt kan dock utgöra tillräcklig grund för förmånsbeskattning i vissa fall.  

 

2.5 Sammanfattning 

Förmåner utgör olika slags ersättningar för arbetsprestationer som utges i annan form än kon-

tanta medel. Som huvudregel är sådana erhållna förmåner skattepliktiga i inkomstslaget tjänst 

enligt 11 kap. 1 § IL. Detta sätt att jämställa förmåner med kontanta ersättningar motiveras av 

                                                           
41

 Skatteverket. Beskattningsprinciper för dispositionsrätt, 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/358320.html, (i lydelse den 21 september 2017). 
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strävan mot en likformig och neutral beskattning och att personliga levnadskostnader ska 

finansieras med beskattade medel. 

 

Med anledning av att begreppet ”erhålls” är vagt så är det inte möjligt att genom en logisk-

grammatisk tolkning avgöra om det innefattar företeelsen dispositionsrätt. Enligt förarbetena 

ska begreppet förstås på det sättet att förmånen ska ha åtnjutits samt mot bakgrund av 

beskattningstidpunkten, dvs. enligt kontantprincipen som regleras i 10 kap. 8 § IL. Enligt 

denna princip ska beskattning ske när den skattskyldige har möjlighet att lyfta och disponera 

inkomsten. Det torde emellertid inte finnas en gemensam tidpunkt för skattskyldighetens in-

trädande vad gäller förmåner. Utifrån en subjektiv och systematisk tolkning av begreppet ”er-

hålls” kan en förmån därmed i vissa fall anses erhållen när den anställde faktiskt nyttjar den. I 

andra fall torde det emellertid vara tillräckligt att den anställde har möjlighet att nyttja för-

månen.  

 

I praxis har frågan om dispositionsrätt kan utgöra grund för förmånsbeskattning bedömts 

olika. I det första prejudikatet ansågs möjligheten att nyttja en kostförmån inte vara tillräcklig 

för förmånsbeskattning eftersom den anställde inte hade utnyttjat denna möjlighet. Ut-

gångarna blev dock motsatta i senare prejudikat. I dessa mål ansågs företagsledarnas 

dispositionsrätt till fritidshus och båtar utgöra tillräcklig grund för förmånsbeskattning. 

Dispositionsrätt är därmed tillräcklig för beskattning i vissa fall. I de senare prejudikaten ut-

tryckte inte HFD att dispositionsrätt är en generell grund för förmånsbeskattning. Det finns 

dessutom flera skillnader mellan målen, särskilt vad gäller de anställdas positioner och för-

månernas karaktär. Med hänsyn till detta torde utgångspunkten vara att det krävs att den an-

ställde faktiskt nyttjar förmånen, men att dispositionsrätt är tillräcklig i vissa fall.  

 

Slutsatsen väcker frågan om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att dispositions-

rätt ska aktualisera förmånsbeskattning. Dessa förutsättningar utreds i de följande kapitlen, 

där utgångspunkterna för bedömningen är de skilda omständigheter som kan utläsas ur de 

behandlade prejudikaten.  
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3. Den anställdes position 

 
3.1 Inledning 

I det föregående kapitlet framkommer att det som utgångspunkt torde krävas faktiskt nytt-

jande för att förmånsbeskattning ska aktualiseras, men att dispositionsrätt är tillräcklig för 

beskattning i vissa fall. I detta kapitel utreds om dispositionsrätt endast utgör grund för 

förmånsbeskattning av vissa anställda. Med andra ord utreds frågan om den anställdes po-

sition som företagsledare är en rättslig förutsättning för att dispositionsrätt ska aktualisera 

förmånsbeskattning.  

 

3.2 Företagsledare i fåmansföretag 

I både RÅ 2002 ref. 53 och HFD 2011 ref. 55 del I–II ansågs företagsledarnas dispositionsrätt 

till fåmansföretagens tillgångar utgöra tillräcklig grund för förmånsbeskattning. Sedan RÅ 

2002 ref. 53 har det även tillkommit flera kammarrättsavgöranden där motsvarande be-

dömningar gjorts.
42

     

 

Begreppet ”fåmansföretag” återfinns i de regelkomplex, 56–57 kap. och 60 kap. IL, som utgör 

särregleringar avseende beskattningen av fåmansföretag och dess ägare. Reglerna avser att 

förhindra att omotiverade fördelar uppnås genom att ägarna genomför vissa transaktioner med 

företaget. Trots att ägarna har full kontroll över fåmansföretaget föreligger nämligen formellt 

sett ett tvåpartsförhållande, vilket innebär att ägarna och företaget kan ingå rättshandlingar 

med varandra. Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där mer än 

hälften av rösterna i företaget ägs av fyra eller färre delägare enligt 56 kap. 2 § 1 p. IL. Enligt 

den andra punkten i samma regel omfattar begreppet även företag som visserligen ägs av ett 

stort antal personer, men vars verksamhet är uppdelad på flera avgränsade verksamhetsgrenar 

och där en person har den reella bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren.
43

      

 

Med företagsledare i ett fåmansföretag avses den eller de fysiska personer som genom sin 

ställning och eget eller närståendes innehav av andelar har ett väsentlig inflytande i företaget 

enligt 56 kap. 6 § 2 st. IL. Det är det väsentliga ägarintresset som konstituerar företags-

ledarskapet. Om den anställdes egna eller närståendes ägarinflytande är för lågt anses normalt 

väsentligt ägarintresse inte föreligga. Däremot krävs det inte att personen har störst andels-

                                                           
42

 Dessa kammarrättsavgöranden presenteras i kapitel 4.  
43

 Lodin m.fl., s. 447 ff. 
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innehav.
44

 Vidare anser SKV att indirekt ägande omfattas av regeln, t.ex. om personen äger 

andelar i ett fåmansföretag men är verksam i dess dotterföretag så anses denne vara företags-

ledare i det senare företaget. Enligt SKV:s uppfattning föreligger nämligen ett ägarintresse 

även i ett indirekt ägt företag och att definitionen av företagsledare bör tolkas mot bakgrund 

av definitionen av delägare i bestämmelsens första stycke.
45

 Där anges att med delägare i 

fåmansföretag avses även en fysisk person som indirekt äger andelar i företaget. 

 

Endast den som är verksam och har inflytelserik ställning i företaget bör normalt anses som 

företagsledare.
46

 Omständigheter som enligt SKV kan vara av betydelse för bedömningen är 

personens ställning, arbetsuppgifter eller andra befogenheter i företaget som baseras på avtal 

eller annan liknande grund. Även den omständigheten att särskilt fördelaktiga avtal har ingåtts 

med företaget kan vara av betydelse för bedömningen. SKV anser även att om ett företag ägs 

av flera personer som i stort sett har samma ägarintresse och inflytande i företaget, kan var 

och en av dem anses som företagsledare. Om ägarkretsen däremot är förhållandevis stor och 

det kan göras sannolikt att ingen delägare har ett större inflytande än någon av de övriga delä-

garna, bör i regel ingen av dem anses som företagsledare.
47

 

 

Om den anställde är en företagsledare i ett fåmansföretag enligt de presenterade definitionerna 

kan förmånsbeskattning således aktualiseras på grund av dispositionsrätt. I det följande av-

snittet utreds om dispositionsrätt även kan utgöra grund för förmånsbeskattning av andra an-

ställda. 

 

3.3 Andra anställda 
 

3.3.1 Inledning 

I detta avsnitt utreds om dispositionsrätt kan utgöra grund för förmånsbeskattning av andra 

anställda än företagsledare i fåmansföretag enligt definitionen i 56 kap. 6 § 2 st. IL. Om så är 

fallet är inte den anställdes position som företagsledare en förutsättning för att förmåns-

beskattning ska aktualiseras på grund av dispositionsrätt. Det kan konstateras att rättsläget är 

oklart i detta avseende. I RÅ 2002 ref. 53 och HFD 2011 ref. 55 del I–II anges endast att 

                                                           
44

 Lodin m.fl., s. 451.  
45

 Skatteverkets ställningstagande den 22 maj 2008, Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag, dnr 131 294623-

08/111. 
46

 Lodin m.fl., s. 451. 
47

 SKV A 2015:9, Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och 

fåmanshandelsbolag, s. 1 f. 
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dispositionsrätt är tillräcklig när företagsledare haft dispositionsrätt till fåmansföretags till-

gångar. I prejudikaten framgår inte att denna grund även gäller vid beskattning av andra an-

ställda. Det torde inte heller finnas något avgörande från kammarrätterna där dispositionsrätt 

har utgjort grund för förmånsbeskattning i sådana situationer.
48

  

 

I RÅ 2002 ref. 53 och HFD 2011 ref. 55 del I–II motiverar inte HFD att de anställdas po-

sitioner som företagsledare var av betydelse för bedömningarna. I det förstnämnda preju-

dikatet angav endast underinstanserna att den anställde var företagsledare och därför haft stort 

inflytande och bestämmanderätt över företagets fritidshus. I det senare prejudikatet angav 

kammarrätterna att företagsledare i vissa fall ska beskattas för dispositionsrätt till företagets 

egendom, och hänvisade till förarbetsuttalanden som föregick avskaffandet av stoppreglerna. I 

ett senare ställningstagande från SKV anses dispositionsrätt vara tillräcklig bl.a. på grund av 

dessa förarbetsuttalanden.
49

 

 

De förarbetsuttalanden som föregick avskaffandet av stoppreglerna torde således vara av be-

tydelse för bedömningen att dispositionsrätt är tillräcklig för förmånsbeskattning. I det föl-

jande avsnittet redogörs för dessa regler och förarbetsuttalanden. Därefter föreslås min egen 

lösning på frågan om dispositionsrätt även bör gälla som grund för beskattning av andra an-

ställda än företagsledare. Bedömningen baseras på nämnda förarbeten samt principiella reso-

nemang. 

 

3.3.2 Stoppreglerna 

Stopplagstiftningen infördes bland fåmansföretagsreglerna år 1976.
50

 Syftet med stopp-

reglerna var att förhindra oönskade transaktioner mellan delägare och deras fåmansföretag. 

Reglerna kännetecknades av att beskattningskonsekvenserna var så avsiktligt hårt utformade 

att de skulle avhålla skattskyldiga från att ingå de reglerade transaktionerna. De fyllde därför 

en preventiv funktion genom deras sanktionerande karaktär.
51

 De stoppregler som var rele-

vanta för förmånsbeskattningen var dels 32 § anv. 14 p. 1 st. KL om rörelsefrämmande egen-

dom. Enligt denna regel beskattades företagsledaren i inkomstslaget tjänst för anskaffnings-

                                                           
48

 I kammarrättsavgöranden meddelade från och med år 2011 torde dispositionsrätt endast ha utgjort grund för 

förmånsbeskattning av företagsledare. 
49

 Skatteverkets ställningstagande den 23 november 2011, Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller 

båt, dnr 131 625311-11/111.  
50

 SOU 1998:116 s. 41. 
51

 Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag: en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering 

för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., Iustus, Diss. Lund: Univ., Uppsala, 1999, [cit. 

Tjernberg], s. 111 och 130. 
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kostnaden om fåmansföretaget anskaffade egendom som så gott som uteslutande var avsedd 

för företagsledarens eller närståendes privata bruk. Samtidigt fick inte företaget göra avdrag 

för det förmånsbeskattade beloppet.
52

 Den andra regeln, 32 § anv. 14 p. 3 st. KL, som hade 

samma rättsföljd som den förstnämnda regeln, avsåg situationen där företagsledaren eller 

dennes närstående sålde lös egendom till företaget.
53

 

 

Stoppreglerna avskaffades med verkan från och med beskattningsåret år 2000 och de ersattes 

med beskattning enligt allmänna regler. I förarbetena som föregick avskaffandet av reglerna 

angavs att ägare till fåmansföretag skulle beskattas för ersättningar som för andra anställda. 

Det framfördes även att särregler för fåmansföretag och deras ägare så långt som möjligt 

borde undvikas eftersom förekomsten av två parallella regelsystem ökar lagtextens omfång 

och komplexitet samt medför tillämpningsproblem. Stoppreglerna ansågs vidare medföra 

tröskeleffekter samt ett för högt skatteuttag.
54

 Exempelvis angavs att beskattning med ett be-

lopp motsvarande inköpspriset för en fastighet som användes för privat bruk var orimlig.
55

 I 

förarbetena uttalades även att ett slopande av stoppreglerna kunde fresta företagsledare att 

utnyttja fåmansföretaget för anskaffning av privat egendom. Uppfattningen var dock att en 

korrekt beskattning kunde ske genom tillämpning av allmänna regler för förmånsbeskattning. 

Därefter uttalades följande.  

 

”Vid värderingen av förmånerna är utgångspunkten givetvis att marknadsvärdet skall styra. När det 

gäller anskaffningar av dyrare egendom, t.ex. båtar och fjällstugor bör det understrykas att det är 

dispositionsrätten som ligger till grund för förmånsvärdet och inte det faktiska utnyttjandet, eftersom 

fjällstugan/båten stått till den skattskyldiges förfogande under hela året och således kunnat användas 

av honom när han ville. Regeringen utgår ifrån att den förmånsvärdering som kommer att göras hos 

skattemyndigheterna och domstolarna kommer att ta hänsyn till den typen av förmåner och även i öv-

rigt ha en realistisk anknytning.”
56

 

 

Det är detta förarbetsuttalande som underrätterna och SKV hänvisade till, och som även torde 

ha haft relevans för HFD:s bedömning i RÅ 2002 ref. 53 och HFD 2011 ref. 55 del I–II. 

 

                                                           
52

 Tjernberg, s. 130 f. 
53

 Tjernberg, s. 135.  
54

 SOU 1998:116 s. 42 f och 96 f. 
55

 Prop. 1999/2000:15 s. 58. Ett annat principiellt problem med stoppreglerna, som påpekas av Tjernberg, är att 

det inte sker någon värdeöverföring till företagsledaren vid själva anskaffningen. Se Tjernberg, s. 131.  
56

 Prop. 1999/2000:15 s. 59. 
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Vad gäller förmånsbeskattning på grund av försäljningar från delägaren till företaget under-

strök regeringen på motsvarande sätt att det är dispositionsrätten som ligger till grund för vär-

deringen enligt de allmänna reglerna, inte det faktiska nyttjandet.
57

  

 

3.3.3 Lösningsförslag  

I den följande framställningen föreslås min egen lösning på frågan om dispositionsrätt även 

bör gälla som grund för beskattning av andra anställda än företagsledare. En första fråga att ta 

ställning till är om det citerade förarbetsuttalandet i det föregående avsnittet
58

 indikerar att 

dispositionsrätt endast bör gälla som grund för förmånsbeskattning av företagsledare.  

 

Det är intressant att förarbetsuttalandet har vunnit genomslag i rättstillämpningen eftersom det 

inte har tillkommit i samband med införande av regler om förmånsbeskattning. Av det skälet 

hävdas i doktrinen att uttalandet saknar rättskällevärde som förarbetsuttalande och att det där-

för inte har större tolkningsvärde än vad kraften i argumentationen medför.
59

 Tjernberg häv-

dar t.ex. att uttalanden i andra lagmotiv än de som skett i anslutning till lagens tillkomst inte 

har karaktär av förarbetsuttalanden, utan kan snarast jämställas med doktrin.
60

  

 

Jag instämmer med dessa doktrinuttalanden såtillvida att förarbetsuttalandet inte bör anses 

vara av avgörande betydelse, särskilt med hänsyn till att det inte är lika tillgängligt som förar-

betena som avser 11 kap. 1 § IL. Även om förarbetsuttalandet endast kan jämställas med dokt-

rin så får det dock beaktas som auktoritetsskäl i en juridisk argumentation.
61

 Dessutom avser 

innehållet i förarbetsuttalandet förutsättningarna för förmånsbeskattning enligt 11 kap. 1 § IL. 

Enligt min mening kan uttalandet därför användas vid tolkningen av denna regel.  

 

Av uttalandets kontext framgår att det tar sikte på de situationer som tidigare omfattades av 

stoppreglerna, dvs. när fåmansföretag anskaffar egendom för företagsledares privata bruk. Det 

kan nämligen förstås så att avskaffandet av stoppreglerna motiverades av att kontrollen av 

fåmansföretag ändå kan upprätthållas vid tillämpningen av de allmänna förmånsbeskattnings-

reglerna. Detta sker genom att dispositionsrätt utgör särskild grund för förmånsbeskattning av 
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 Prop. 1999/2000:15 s. 69.  
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 Prop. 1999/2000:15 s. 59. 
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 Rydin s. 151. Se även Tjernberg, Mats, Ont det gör (fortfarande) ont – trots slopade stoppregler, Festskrift till 

Nils Matsson, 2005, s. 484.  
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 Tjernberg, s. 44. 
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företagsledare.
62

 Uttalandet indikerar därför att dispositionsrätt endast bör gälla som grund för 

beskattning av företagsledare. I de aktuella förarbetena uttalas dock även att särregler för 

fåmansföretag och deras ägare så långt som möjligt borde undvikas. Detta talar för att 

dispositionsrätt även bör gälla som grund för beskattning av andra anställda.  Mot denna bak-

grund kan slutsatsen dras att förarbetsuttalandet inte utgör någon tydlig indikation att 

dispositionsrätt endast bör gälla som grund för beskattning av företagsledare.           

 

Det finns andra skäl som kan anföras till stöd för att dispositionsrätt endast bör gälla som 

grund för beskattning av företagsledare. Ett skäl är att det mellan företagsledare och fåmans-

företag i regel föreligger en ekonomisk intressegemenskap där företagsledaren har full kon-

troll över användningen av företagets tillgångar. Det torde därmed finnas större möjligheter 

mellan företagsledare och fåmansföretag att forma anställningsavtalet på bästa möjliga sätt 

utifrån skattesynpunkt. Denna situation kan jämföras med avtal mellan fristående parter, som 

formas utifrån intressemotsättningar.
63

 Det kan därför hävdas att risken för att företagsledare 

nyttjar fåmansföretags tillgångar för privat bruk är särskilt framträdande på grund av avsak-

naden av reella tvåpartsförhållanden. Risken kan motverkas genom att dispositionsrätt utgör 

en särskild grund för förmånsbeskattning i dessa situationer. Det kan dock invändas att mot-

svarande risk föreligger avseende andra anställda. Ett företag och dess underordnade anställda 

har ett intresse av att undvika beskattning av löneinkomster, särskilt med hänsyn till 

arbetsgivaravgifterna. Även om det föreligger reella tvåpartsförhållanden i dessa situationer 

kan det således finnas incitament för arbetsgivaren att låta anställda nyttja företagets till-

gångar för privat bruk.
64

 Enligt min mening bör avsaknaden av reella tvåpartsförhållanden 

mellan företagsledare och fåmansföretag därmed ha relevans för frågan om dispositionsrätt 

föreligger, inte om dispositionsrätt utgör tillräcklig grund för förmånsbeskattning. Med andra 

ord är avtal om dispositionsrätt presumerat om det saknas ett reellt tvåpartsförhållande mellan 
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 Jfr Tjernberg, Mats, Innebär slopade stoppregler för fåmansföretag en förbättring av företagsklimatet?, SN, 

2000, s. 184. Tjernberg anser att uttalandet hade sin grund i rädslan för att ett slopande av stoppreglerna kunde 

fresta företagsledare att utnyttja fåmansföretaget för anskaffning av privat egendom.   
63

 Jfr Tjernberg, s. 67. 
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 Jfr Tjernberg s. 71 f. Tjernberg anger att egna företagare anses ha större möjligheter till utelämnande av 

inkomst än vanliga anställda. Han påpekar dock att skatteproblem på grund av intressegemenskap även existerar 

på andra områden. Val mellan olika former av ersättningar kan ske med det för parterna gemensamma syftet att 

nedbringa uttag av skatter och avgifter. Se motsvarande resonemang i SOU 1998:116 s. 42, där det anfördes att 

skattemässiga problem med intressegemenskap även existerar på andra områden än de som omfattas av 

stoppreglerna. Ett sådant område är relationen mellan arbetsgivare och anställda. Kan uttaget av skatt och 

avgifter bli lägre om lön ges som naturaförmån anses den traditionella motsättningen mellan parterna på 

arbetsmarknaden inte utgöra något hinder mot att sådana löneformer väljs. 
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den anställde och arbetsgivaren. Om ett reellt tvåpartsförhållande föreligger bör det däremot 

krävas att avtal om dispositionsrätt mellan den anställde och arbetsgivaren kan bevisas. 

 

Ett annat skäl som kan anföras till stöd för att dispositionsrätt endast bör gälla som grund för 

beskattning av företagsledare är att motsatt ordning skulle innebära en ännu mer extensiv 

tolkning av begreppet ”erhålls”. Inom skatterätten är en sådan tolkning problematisk utifrån 

legalitetssynpunkt, vilket beror på bestämdhetskravet som härleds ur legalitetsprincipen. I 

detta sammanhang kan konsekvensen av kravet vara att ett vagt rekvisit inte bör tolkas till 

nackdel för skattskyldiga.
65

 En restriktiv tolkning är i detta fall till fördel för skattskyldiga 

eftersom den innebär att dispositionsrätt endast gäller som grund för beskattning av vissa an-

ställda. Däremot innebär en sådan tolkning i detta fall att två olika grunder för beskattning 

tillämpas för olika slags anställda enligt samma vaga rekvisit. För skattskyldiga är en sådan 

differentierad tillämpning mindre begriplig när det inte framgår av lagtexten att den är på-

kallad. Med andra ord riskerar en sådan tillämpning att minska förutsebarheten som legalitets-

principen avser att främja. Enligt min mening är legalitetsprincipen därmed ett svagare skäl 

till att dispositionsrätt endast bör gälla som grund för beskattning av företagsledare.     

 

Det finns flera skäl som kan anföras till stöd för att dispositionsrätt även bör gälla som grund 

för förmånsbeskattning av andra anställda. Vad som främst talar för detta är att varken 11 kap. 

1 § IL och 10 kap. 8 § IL eller förarbetena till dessa regler indikerar att dispositionsrätt endast 

gäller som grund för beskattning av företagsledare. I förarbetena till den tidigare be-

stämmelsen i KL uttalades att beskattning i vissa fall torde ske när förmånens adressat på nå-

got sätt får inflytande eller bestämmanderätten över förmånens användning.
66

 Både företags-

ledare och andra anställda kan, på civilrättslig grund, ha sådan bestämmanderätt över ett före-

tags tillgångar. Vidare konstaterar Tjernberg att samma inkomstregler tillämpas för såväl 

företagsledare i fåmansföretag som andra anställda och att i princip samma värderings-

principer därmed gäller vid förmånsbeskattning av dessa anställda.
67

  

 

Vidare talar neutralitetsprincipen för att dispositionsrätt även bör gälla som grund för be-

skattning av andra anställda. Som redogörs för i avsnitt 2.2 kan principen beskrivas som att 
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 Jfr Hultqvist s. 732 och 743 f. Hultqvist anser att en konsekvens av obestämd lagstiftning kan vara att 

förvaltningsdomstolarna inte beslutar om skatt med mer än vad lagstiftningen klart ger uttryck för. I artikeln 

anger han vissa exempel i praxis där denna inställning kommit till uttryck. Han anser även att en försiktig 

tillämpning av vaga rekvisit är påkallad av konstitutionella skäl.
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 Prop. 1993/94:90 s. 82. 
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 Tjernberg, s. 186. 
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skattereglerna ska vara neutrala inför den skattskyldiges val mellan olika handlings-

alternativ.
68

 Denna definition kan enligt mig jämföras med vad Roger Persson Österman be-

tecknar som mikroneutralitet, dvs. att skattesubjektens handlingar inte ska påverkas av olika 

skattemässiga utfall. Mikroneutralitet syftar ofta till att åstadkomma makroneutralitet, som 

avser den överordnade effektiviteten i samhällsekonomin. Detta anses ske genom att mikro-

neutraliteten motverkar ekonomiska snedvridningar.
69

 Genom att åberopa neutralitets-

principen i detta sammanhang avser jag endast att dra slutsatsen att en viss tolkning leder till 

ökad mikroneutralitet i jämförelse med en annan dito. Regeln i 11 kap. 1 § IL är visserligen 

neutralt utformad, men den bör även beaktas vid tillämpning av skatteregler.
70

 En tillämpning 

som innebär att dispositionsrätt endast gäller som grund för beskattning av företagsledare 

innebär ett avsteg från neutralitetsprincipen. Anledningen är att en sådan ordning ger en an-

ställd en valmöjlighet att undvika att bli förmånsbeskattad på grund av dispositionsrätt. Detta 

sker genom att denne avstår från vissa arbetsuppgifter eller förvärv av andelar i företaget i 

syfte att undvika att bli företagsledare.  

 

Ett skäl som har samband med neutralitetsprincipen är att om dispositionsrätt endast gäller 

som grund för beskattning av företagsledare så främjas en rättstillämpning som inte lika-

behandlar lika fall. Kriterierna för vad som utgör lika fall är dock diskutabla.
71

 Som redogörs 

för i avsnitt 2.2 kan denna likformighetsprincip formuleras som att personer med samma fak-

tiska inkomst ska betala samma skatt. Robert Påhlsson anger att en del av principens an-

vändning även baseras på subjektiv jämförbarhet, dvs. att två skattskyldiga befinner sig i 

jämförbara situationer. Han understryker även att likformighetsprincipen innefattar ett krav på 

konsekvens på så vis att rättstillämparen måste säkerställa att sådana fall som likställs av lag-

stiftaren inte blir föremål för olikbehandling.
72

 Enligt min mening föreligger subjektiv jämför-

barhet i detta fall eftersom både företagsledare och andra anställda är löntagare. Såsom redo-

görs för ovan framgår det inte heller tydligt att lagstiftaren avser att särbehandla företags-
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 Se även Tjernberg, s. 69. 
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 Persson Österman, Roger, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1 uppl., Juristförlaget, 

Diss. Stockholm: Univ., Stockholm, 1997, s. 29 f, 41 och 49 ff. Österman anser att olika möjligheter som ges i 

skattelagen för att nå ett mål skapar valmöjligheter för den skattskyldige. I allmänhet väljer den skattskyldige det 

mest förmånliga handlingsalternativet. Genom förekomsten av en sådan valmöjlighet föreligger en potentiellt 

negativ situation med hänsyn till möjligheten att skatteplanera vilket även minskar skatteintäkterna. Hans 

uppfattning är därmed att neutralitet främst ska innebära att den skattskyldiges valmöjligheter ska nedbringas.    
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 Neutralitetsprincipen har tillmätts särskild betydelse av HFD vid tolkning av skatteregler, t.ex. i RÅ 1995 ref. 

83. Uppfattningen framförs även i Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen 

av jämförbarhet i skatterätten, Iustus, Uppsala, 2007, [cit. Påhlsson], s. 32.   
71

 Påhlsson, s. 35 ff. 
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 Påhlsson, s. 40 ff. 
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ledare i jämförelse med andra anställda när det gäller förmånsbeskattning på grund av 

dispositionsrätt. Med andra ord är situationen där en företagsledare har dispositionsrätt till 

företagets tillgångar jämförbar med situationen där en annan anställd har sådan dispositions-

rätt. Dessa situationer bör därmed likabehandlas. 

 

Ett annat skäl till att dispositionsrätt även bör gälla som grund för beskattning av andra an-

ställda är att det är lika svårt för SKV att bevisa faktiskt nyttjande oavsett om den anställde är 

företagsledare eller inte. Myndighetens uppfattning torde vara att dispositionsrätt accepteras 

som grund för förmånsbeskattning på grund av denna bevissvårighet.
73

 Om bevissvårigheten 

var avgörande för utgången i HFD 2011 ref. 55 del I–II så bör förmånsbeskattningen avseende 

andra anställda bedömas på samma sätt. Det ska vidare noteras att myndigheten i ett 

ställningstagande uttrycker att dispositionsrätt även kan grunda förmånsbeskattning av andra 

anställda än företagsledare. Det anges att ”[e]n delägare eller annan anställd med kontinuerlig 

och oinskränkt dispositionsrätt till företagets fritidsbostad eller båt bör beskattas för värdet av 

sådan förmån beräknad på årsbasis oavsett vilket faktiskt nyttjande som skett.”
74

 [kursivering 

tillagd]      

 

Ytterligare ett skäl för att dispositionsrätt inte endast bör utgöra grund för beskattning av 

företagsledare är att en sådan tillämpning riskerar att medföra tröskeleffekter. Det kan före-

komma situationer när vissa anställda som inte är företagsledare har motsvarande kontroll 

över ett fåmansföretag. Avsaknaden av ett reellt tvåpartsförhållande kan med andra ord även 

anses föreligga avseende en anställd som t.ex. är verkställande direktör men som saknar 

andelsinnehav.  

 

Mot bakgrund av det sagda finns det enligt min mening övervägande skäl för att dispositions-

rätt även bör gälla som grund för beskattning av andra anställda. Avgörande är att en sådan 

tillämpning bäst eftersträvar neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen. Såsom redogörs 

för ovan finns det dessutom vissa brister med de argument som talar för att dispositionsrätt 

endast bör gälla som grund för beskattning av företagsledare. Det kan således anföras in-
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vändningar mot att en sådan tolkning skulle vara åsyftad av lagstiftaren. Det är inte heller 

givet att den bättre eftersträvar legalitetsprincipen.  

 

Det faktum att endast företagsledare har förmånsbeskattats på grund av dispositionsrätt i 

praxis, kan förklaras av att det är lättare för SKV att utreda huruvida dispositionsrätt före-

ligger i sådana situationer. Avsaknaden av det reella tvåpartsförhållandet mellan företags-

ledare och fåmansföretag medför nämligen att företagsledaren presumeras ha dispositionsrätt 

till företagets tillgångar.
75

 En sådan presumtion kan enligt min mening eventuellt även upp-

ställas för vissa andra anställda som har motsvarande kontroll över ett fåmansföretag, t.ex. 

verkställande direktörer som saknar andelsinnehav. Vidare bör dispositionsrätt kunna aktuali-

sera förmånsbeskattning när det föreligger ett reellt tvåpartsförhållande mellan arbetsgivaren 

och den anställde. I sådana situationer bör det emellertid krävas att SKV kan visa att det före-

ligger avtal om dispositionsrätt. Enligt min mening är den anställdes position som företags-

ledare därmed inte en förutsättning för att dispositionsrätt ska aktualisera förmånsbeskattning. 

Behandlingen av olika slags anställda blir emellertid ändå annorlunda med hänsyn till de 

skilda utredningskraven.               

 

3.4 Sammanfattning 

När det gäller den anställdes position har det klargjorts i praxis och flera kammarrätts-

avgöranden att företagsledares dispositionsrätt till fåmansföretags tillgångar utgör tillräcklig 

grund för förmånsbeskattning. Huruvida dispositionsrätt även gäller som grund för be-

skattning av andra anställda är dock oklart. Det finns emellertid vissa övervägande skäl som 

enligt min mening talar för en sådan tolkning. Avgörande är att tolkningen eftersträvar 

neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen samt att förarbetena till 11 kap. 1 § IL inte 

föreslår en annan tolkning. Dessutom är det inte självklart att förarbetsuttalandet som föregick 

avskaffandet av stoppreglerna talar för att dispositionsrätt endast gäller som grund för be-

skattning av företagsledare. Vidare är det inte givet att en sådan tolkning bättre överens-

stämmer med legalitetsprincipen.  

 

Det faktum att endast företagsledare har förmånsbeskattats på grund av dispositionsrätt i 

praxis, kan förklaras av att det är lättare för SKV att utreda huruvida dispositionsrätt före-

ligger i sådana situationer. Detta beror på att det saknas ett reellt tvåpartsförhållande mellan 
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företagsledare och fåmansföretag. I vissa fall kan dock andra anställda ha rätt att disponera 

företagets tillgångar på grund av upprättade avtal. Dispositionsrätt bör utgöra grund för 

förmånsbeskattning även i dessa situationer. Enligt min mening utgör den anställdes position 

därmed inte en förutsättning för att dispositionsrätt ska aktualisera förmånsbeskattning. I det 

följande kapitlet utreds om förutsättningar för skatteplikt relaterar till förmånens karaktär och 

inskränkningar i dispositionsrätten.   

 

4. Förmånens karaktär och inskränkningar i dispositionsrätten 

 
4.1 Inledning 

I detta kapitel utreds om det är av betydelse att förmånen är av viss karaktär vid bedömningen 

av om dispositionsrätt ska aktualisera förmånsbeskattning. Det utreds även om inskränkningar 

i dispositionsrätten är av relevans för frågan om skatteplikt. I syfte att bidra till en mer syste-

matisk förståelse för bedömningen av dispositionsrätt utreds även vilken metod domstolarna 

använder. Utredningen utgör framförallt en systematisering av kammarrättspraxis men den 

återkopplar även till de prejudikat som presenteras i avsnitt 2.4.   

 

Inledningsvis utreds om det görs någon skillnad mellan rörelsefrämmande respektive rörelse-

anknutna tillgångar. Frågan är med andra ord om det krävs att tillgången inte används i verk-

samheten eller inte är ägnad att användas i verksamheten för att dispositionsrätt ska aktuali-

sera förmånsbeskattning. Därefter redogörs för hur dispositionsrätter till olika tillgångar har 

bedömts. Den delen av framställningen fokuserar särskilt på kammarrättsavgöranden som har 

meddelats efter HFD 2011 ref. 55 del I–II. Avslutningsvis presenteras generella slutsatser 

utifrån vad som framkommer tidigare i framställningen.  

 

4.2 Rörelsefrämmande respektive rörelseanknutna tillgångar 

Vad gäller förmånens karaktär är en fråga om det görs skillnad mellan rörelsefrämmande re-

spektive rörelseanknutna tillgångar. Några tidigare kammarrättsavgöranden visar att det kräv-

des att de aktuella tillgångarna var rörelsefrämmande för att dispositionsrätt skulle aktualisera 

förmånsbeskattning.
76
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 Kammarrätten i Jönköping den 4 oktober 2006 mål nr 2903-05, Kammarrätten i Göteborg den 18 december 
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Ett av dessa avgöranden är Kammarrätten i Jönköping den 12 september 2007 mål nr 2962-

2963-06, som avsåg ett fåmansföretag som bedrev hotell- och konferensverksamhet. Företaget 

hade hyrt en segelbåt i syfte att den skulle utgöra en utökning av företagets befintliga verk-

samhet. Frågan var om företagsledaren skulle förmånsbeskattas på grund av dispositionsrätt 

till båten. Kammarrätten uttalade att i de fall dyrare egendom av privat karaktär utan 

verksamhetsanknytning förs in i en rörelse, finns det en stark presumtion för att en anställd 

med ett bestämmande inflytande i företaget förmånsbeskattas redan för möjligheten att dis-

ponera egendomen för privat bruk. Det uttalades vidare att en motsvarande presumtion inte 

kan anses föreligga om sådan egendom har ett naturligt användningsområde i rörelsen och om 

den faktiskt används eller är avsedd att användas i denna. I den situationen bör för förmåns-

beskattning krävas att faktiskt nyttjande av egendomen skett för privat bruk. Kammarrätten 

ansåg att båten var rörelseanknuten varför förmånsbeskattningen baserades på det faktiska 

nyttjandet.     

 

I HFD 2011 ref. 55 del I–II har dock rättsläget klargjorts i detta avseende. HFD uttalade att 

den princip som RÅ 2002 ref. 53 ger uttryck för, att förmånsbeskattning kan grundas på 

dispositionsrätt, även gäller om fritidshuset eller båten används i företaget. Enligt prejudikatet 

är det därmed oväsentligt om tillgången har koppling till den verksamhetsbeskrivning som 

anges i företagets bolagsordning eller den verksamhet som företaget faktiskt bedriver. 

Förmånsbeskattning kan således grundas på dispositionsrätt även om tillgången är rörelse-

anknuten.
77

  

 

Senare kammarrättsavgöranden visar att rättstillämpningen följer uttalandet i HFD 2011 ref. 

55 del I–II. Ett exempel är Kammarrätten i Stockholm den 25 januari 2016 mål nr 3660-15. I 

målet var det fråga om ett fåmansföretag som bl.a. bedrev uthyrningsverksamhet avseende sju 

stycken fjällstugor. Frågan i målet var om företagsledaren skulle förmånsbeskattas på grund 

av dispositionsrätten till stugorna. Förvaltningsrätten konstaterade att det finns tidigare 

kammarrättsdomar där förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt frångåtts. I dessa fall 

hade tillgångarna haft en nära och naturlig anknytning till den huvudsakliga verksamheten. 

Förvaltningsrätten ansåg dock att företaget enligt bolagsordningen bedrev annan typ av verk-

samhet, varför förmånsbeskattningen grundades på dispositionsrätten. Kammarrätten gjorde 

samma bedömning men motiverade i domskälen att det av HFD 2011 ref. 55 del I–II framgår 
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att dispositionsrätt kan grunda förmånsbeskattning även om fritidsbostaden används i före-

taget, t.ex. för uthyrning. Förvaltningsrättens motivering utgick således från frågan om till-

gångarna var rörelseanknutna eller rörelsefrämmande. Kammarrättens domskäl visar att dessa 

omständigheter saknar betydelse.
78

    

 

Mot bakgrund av det sagda kan slutsatsen dras att det numera saknar betydelse om tillgången 

är rörelseanknuten eller rörelsefrämmande. Den anställdes dispositionsrätt till tillgången kan 

således utgöra grund för förmånsbeskattning i båda dessa situationer. I det följande avsnittet 

utreds om tillgångens egenskaper och inskränkningar i dispositionsrätten är av betydelse för 

bedömningen.  

 

4.3 Bedömning av olika slags tillgångar 

 
4.3.1 Bostadsförmåner 

När det gäller bostadsförmåner har det klargjorts i RÅ 2002 ref. 53 att dispositionsrätt är till-

räcklig för förmånsbeskattning. I det följande redogörs för några senare kammarrätts-

avgöranden som behandlar denna slags förmån.  

 

Ett avgörande som illustrerar vad som krävs för att byggnaden ska betraktas som en bostad är 

Kammarrätten i Göteborg den 26 januari 2017 mål nr 1970-1974-16. I målet var det fråga om 

ett fåmansföretag som ägde en fastighet med en byggnad som var belägen i ett skogsområde. 

Det var klarlagt att byggnaden hade övernattningsmöjligheter, kök, dusch och en minipool. 

Kammarrätten ansåg att byggnaden hade karaktären av en bostad som var möjlig att utnyttja 

privat. Trots att byggnaden till viss del hade använts i företagets verksamhet och att 

verksamhetsrelaterade besök hade mottagits i den, så hade företagsledarna haft möjlighet att 

disponera den för privata ändamål i betydande omfattning.  

 

Ett motsvarande avgörande är Kammarrätten i Stockholm den 12 september 2013 mål nr 

1471-1474-13. I målet hade en företagsledare haft sin bostad i en av företagets fastigheter. 

Frågan var om delar av de aktuella byggnaderna hade disponerats av företaget på ett sådant 

sätt att de inte skulle ingå i den bostadsyta som företagsledaren haft möjlighet att nyttja privat. 
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 Ett annat avgörande som visar detta är Kammarrätten i Göteborg den 23 maj 2013 mål nr 8756-12. 

Fåmansföretaget bedrev, enligt bolagsordningen, yrkessjöfart med skepp, marina event med båt och jet ski. 

Företagsledaren förmånsbeskattades för dispositionsrätten till en av företagets båtar trots att den hade använts i 
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Förvaltningsrätten ansåg att ytorna inte hade varit avskilda från de övriga boendeutrymmena i 

byggnaderna. De hade inte heller varit inredda på ett sådant sätt att de inte kunde användas för 

privata ändamål. Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte förelegat några inskränkningar i 

dispositionsrätten till byggnaderna. Kammarrätten gjorde samma bedömning.  

 

Ett tidigare avgörande där byggnaden inte ansågs ha utgjort en bostad är Kammarrätten i 

Göteborg den 27 april 2011 mål nr 212-11. Ett fåmansföretag ägde en sjöbod som användes 

som bas för båttaxiverksamhet m.m. Det framgick inte att boden hade använts för privata 

ändamål. Vidare ansågs bodens standard inte ha varit jämförbar med en fritidsbostad utan 

betraktades istället som en rörelselokal i näringsverksamheten. Det saknades därför förut-

sättningar att beskatta företagsledaren för dispositionsrätt till sjöboden. 

 

Även om dispositionsrätten är inskränkt på grund av t.ex. uthyrning så kan den ändå ges ett 

beskattningsbart förmånsvärde. Detta illustreras av Kammarrätten i Göteborg den 16 sep-

tember 2016 mål nr 2015-16. Ett fåmansföretag bedrev fastighetsförvaltning och 

värdepappershandel. I målet utgick arbetsgivaravgifter eftersom företagsledaren förmåns-

beskattades för dispositionsrätten till en av företaget ägd fritidsfastighet. Med anledning av att 

den hade uthyrts fortlöpande genom förmedling ansågs dispositionsrätten emellertid ha varit 

inskränkt under det aktuella året. Den värderades därför till fyra veckors hyreskostnad.  

  

Ett liknande avgörande är Kammarrätten i Göteborg den 16 november 2016 mål nr 2579-16. 

Ett fåmansföretag bedrev medicinsk konsultverksamhet samt en läkarmottagning. Företaget 

ägde tre bostadsrätter som hyrdes ut till läkare som arbetade i verksamheten. Kammarrätten 

konstaterade att företagsledarens reella möjlighet att endast använda en av lägenheterna åt 

gången inte medförde att dennes dispositionsrätt till alla tre lägenheter varit inskränkt. 

Kammarrätten ansåg att förmånsvärdet skulle fastställas utifrån åtta veckors dispositionsrätt.  

 

Kammarrättsavgörandena visar att dispositionsrätt till olika slags bostäder kan utgöra grund 

för förmånsbeskattning. Det krävs dock att byggnaden är anpassad för privata ändamål. Av-

görande för en sådan anpassning torde vara att den är inredd på ett sätt att den är möjlig att 

använda som boende samt att den inte är av för enkel beskaffenhet. Avgörandena visar även 

att dispositionsrätt kan aktualisera beskattning trots att bostaden används i verksamheten 

fortlöpande i betydande omfattning.    
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4.3.2 Båtförmåner 

Vad gäller båtförmåner ska det inledningsvis understrykas att det i HFD 2011 ref. 55 del I–II 

har klargjorts att dispositionsrätt är tillräcklig för förmånsbeskattning. Ett senare kammarrätts-

avgörande som illustrerar bedömningen av båtförmåner är Kammarrätten i Göteborg den 1 

december 2016 mål nr 2573-16. Ett fåmansföretag bedrev båttaxiverksamhet och båtevene-

mang. Frågan var om företagsledaren skulle förmånsbeskattas för dispositionsrätten till före-

tagets ribbåt. Förvaltningsrätten konstaterade att den anställde i egenskap av företagsledare 

haft sådan dispositionsrätt. Dispositionsrätten ansågs inte ha varit inskränkt på grund av att 

företagsledaren hade arbetat mycket utomlands och att båten under stor del av tiden varit 

upptagen på land. Skälet var att företagsledaren själv hade bestämt hur båten skulle användas. 

Vid värderingen av förmånen uttalade förvaltningsrätten att hänsyn bl.a. ska tas till typ av båt 

och användningen av båten i verksamheten. Båten ansågs vara av sådan karaktär, dvs. an-

vändbar för fritidsändamål, att dispositionsrätten haft ett ekonomiskt värde som utgjorde 

grund för förmånsbeskattning. Den ansågs inte heller ha använts i verksamheten i sådan om-

fattning att dispositionsrätten skulle ha saknat värde. Kammarrätten gjorde samma bedömning 

men ansåg att dispositionsrätten varit inskränkt under den tid båten hade använts i verk-

samheten.  

 

Att typen av båt är relevant för bedömningen visas i det s.k. Söderbergsfallet, Kammarrätten i 

Stockholm den 16 september 2011 mål nr 7705-09. Ett fåmansföretag, som bl.a. bedrev båtut-

hyrning, ägde en stor segelbåt. Av utredningen framkom att båten hade använts för uthyrning, 

kundseglingar och sponsring under det aktuella året, bortsett från några veckor under somma-

ren och hösten. Kammarrätten konstaterade att båten var en av världens största och snabbaste 

enskrovsbåtar. Den var ca 30 meter lång, sex meter bred och vägde 32 000 kg. Masthöjden 

var 39 meter, storseglet mätte 290 m
2
 och spinnakern 700 m

2
. Båten var en kappseglingsbåt 

med sparsam inredning och det krävdes minst sex personer för att manövrera den. Kammar-

rätten ansåg att båten, med hänsyn till dess egenskaper, skiljde sig väsentligt från sådana båtar 

som typiskt sett är användbara för fritidsändamål. Båtens speciella karaktär innebar därför att 

företagsledarens dispositionsrätt inte skulle åsättas något ekonomiskt värde. Den omständig-

heten att företagsledaren var en välkänd kappseglare som tillsammans med inlånad besättning 

haft förutsättningar att använda den förändrade inte bedömningen. Mot denna bakgrund och 

då någon faktisk användning inte gjorts gällande, ansåg kammarrätten att företagsledaren inte 

hade erhållit någon beskattningsbar förmån.   
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Ett annat avgörande där utgången blev den motsatta är Kammarrätten i Göteborg den 21 maj 

2015 mål nr 6893-14. Ett företag ägde en kappseglingsbåt som användes i verksamheten. I 

egenskap av företagsledare ansågs den anställde haft dispositionsrätt till båten. Företaget an-

såg att båten inte skulle åsättas något förmånsvärde eftersom den var en kappseglingsbåt och 

hänvisade till Söderbergsfallet. Kammarrätten uttalade att en samlad bedömning måste göras 

för att fastställa om dispositionsrätten till båten skulle anses haft ett ekonomiskt värde. 

Kammarrätten konstaterade att i Söderbergsfallet var det fråga om en av världens största och 

snabbaste enskrovsbåtar. Båten i detta fall var betydligt mindre, 12,4 meter lång, 3,9 meter 

bred med en masthöjd om 19,6 meter och en vikt om ca åtta ton. Enligt kammarrättens be-

dömning ansågs båten ha varit av sådan karaktär att dispositionsrätten haft ett ekonomiskt 

värde som utgjorde grund för förmånsbeskattning. Trots att båten var fullt utrustad för kapp-

segling ansågs den inte ha varit oanvändbar för fritidsändamål. Båten hade inte heller använts 

i sådan omfattning i företagets verksamhet att dispositionsrätten av den anledningen skulle ha 

saknat värde.  

 

Ett senare avgörande där motsvarande bedömning gjordes är Kammarrätten i Göteborg den 19 

september 2016 mål nr 1483-1725-16. I det aktuella fallet var båten 14 meter lång och fyra 

meter bred. Den krävde minst en besättningsman med skepparexamen eller motsvarande, samt 

med särskilt radiocertifikat. Förvaltningsrätten ansåg att båten var lämpad att använda för 

fritidsändamål. Företagsledaren ansågs vidare ha kunnat utnyttja sin dispositionsrätt genom att 

hyra eller bjuda in nautiskt kunniga personer. Kammarrätten gjorde samma bedömning.  

 

Mot bakgrund av dessa avgöranden kan slutsatsen dras att dispositionsrätt kan utgöra grund 

för förmånsbeskattning avseende olika slags båtar av olika storlek. Med hänsyn till 

Söderbergsfallet krävs det emellertid att båten lämpar sig för privat bruk. Båten ska således 

med hänsyn till dess inredning och övriga egenskaper kunna användas för fritidsändamål. De 

senast presenterade avgörandena visar dock att kravet inte ställs särskilt högt. Den anställde 

anses ha möjlighet att använda en båt för privat bruk trots att den även kan användas för andra 

ändamål och trots att användningen kräver viss kompetens, såsom skepparexamen.  

 

I avgörandena kan även utläsas att domstolarna först konstaterar att dispositionsrätt föreligger 

eftersom den anställde är företagsledare. Därefter tas ställning till huruvida kravet på privat 

bruk uppfylls i samband med frågan om hur förmånen ska värderas. I detta sammanhang be-

döms även om dispositionsrätten är inskränkt i sådan omfattning att förmånen saknar värde. 
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Med inskränkningar avses i princip sådana omständigheter som den anställde inte kan be-

stämma över, vilka även inkluderar användning i företagets verksamhet. Om dessa krav upp-

fylls aktualiseras förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt. Därvid beaktas före-

kommande inskränkningar som reducerar förmånsvärdet. Kammarrättens domskäl i 

Söderbergsfallet visar att om kravet på privat bruk inte uppfylls så krävs det faktiskt nyttjande 

för att förmånsbeskattning ska aktualiseras. 

 

4.3.3 Fordonsförmåner 

I avsnitt 2.2 beskrivs att bilförmåner värderas enligt vissa schabloner, varför dessa förmåner 

är särskilt reglerade i 61 kap. 11 § IL. Enligt regelns andra stycke krävs att den skattskyldige 

haft bilförmånen i mer än ringa omfattning för att förmånsbeskattning ska aktualiseras. I RÅ 

2001 ref. 22 del II hade en företagsledare haft möjlighet att för privat bruk använda företagets 

personbilar. HFD uttalade att dispositionsrätten i sig inte utgjorde tillräcklig grund för 

förmånsbeskattning och hänvisade till den tidigare motsvarande regeln i KL. HFD uppställde 

emellertid en delad bevisbörda med anledning av svårigheten för SKV att utreda den faktiska 

körsträckan och med hänsyn till att den skattskyldige normalt har bäst möjlighet att prestera 

tillräcklig utredning. Uppdelningen innebär att SKV har bevisbördan för att dispositionsrätt 

föreligger och om denna uppfylls presumeras faktiskt nyttjande ha skett. Den skattskyldige 

har därefter bevisbördan för att faktiskt nyttjande inte har skett. Företagsledaren hade inte fört 

någon körjournal och lyckades därför inte visa att faktiskt nyttjande för privat bruk inte hade 

skett.    

 

I prejudikatet klargör HFD att faktiskt nyttjande krävs avseende sådana bilförmåner som om-

fattas av 61 kap. 11 § IL. Rättsläget bekräftades senare i RÅ 2002 ref. 53. I målet konstaterade 

HFD att det för beskattning av bilförmån krävs, utöver den skattskyldiges dispositionsrätt, att  

förmånen har åtnjutits i mer än ringa omfattning. 

 

När det gäller fordonsförmåner måste dessa således delas in i två kategorier. Den ena kate-

gorin omfattar bilförmåner som avses 61 kap. 11 § IL. Dessa bilar är personbilar, tunga 

personbilar med totalvikt över 3 500 kg, lätta lastbilar samt liknande fordon som kan an-

vändas för personbefordran. Dit räknas även husbilar som utgör lätta lastbilar eller personbilar 
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enligt vägtrafikregistret. Den andra kategorin, som inte omfattas av regeln, är t.ex. tunga last-

bilar, bussar, motorcyklar, terrängskotrar m.fl. fordon.
79

 

 

Frågan är därmed hur den andra kategorin har bedömts i kammarrätterna. I ett avgörande, 

Kammarrätten i Sundsvall den 8 februari 2016 mål nr 1461-15, ägde ett fåmansföretag några 

husbilar. Det konstaterades att den anställde var företagsledare och därför haft dispositionsrätt 

till husbilarna. Kammarrätten ansåg att dispositionsrätten utgjorde grund för förmåns-

beskattning.  

 

Ett annat avgörande är Kammarrätten i Göteborg den 4 april 2012 mål nr 200-11. Ett fåmans-

företag bedrev försäljning av begagnade bilar och ägde en tävlingsbil av märket Ferrari som 

endast fick framföras på tävlingsbana. Frågan var om företagsledaren skulle förmånsbeskattas 

för dispositionsrätten till bilen. I målet var det utrett att företaget inte hade försökt sälja bilen. 

Kammarrätten uttalade att tillgången till sin art var sådan att förvärvet normalt leder till 

förmånsbeskattning av företagsledaren. Förvärvet ansågs ha varit motiverat av företags-

ledarens personliga intressen och därför förmånsbeskattades denne på grund av dispositions-

rätten.      

 

Ett tredje avgörande är Kammarrätten i Göteborg den 12 mars 2014 mål nr 4961-4964-13. Ett 

fåmansföretag som bedrev körskoleverksamhet ägde en motorcykel. Förvaltningsrätten ansåg 

att företagsledaren haft dispositionsrätt till motorcykeln varför förmånsbeskattning aktuali-

serades. Kammarrätten gjorde samma bedömning. 

 

Förmånsbeskattning har även aktualiserats på grund av dispositionsrätt till tung lastbil. I 

Kammarrätten i Stockholm den 2 december 2011 mål nr 3214-3215-11 var det fråga om ett 

fåmansföretag som bedrev verksamhet inom båtbranschen. Företaget ägde en tung lastbil som 

enligt företagsledaren användes för att transportera båtar. Kammarrätten ansåg att företags-

ledaren skulle förmånsbeskattas på grund av dispositionsrätten till lastbilen eftersom den inte 

ansågs olämplig för privat körning. 

   

                                                           
79

 SKV A 2016:31, Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017, s. 2. Se 

även Kammarrätten i Göteborg den 19 april 2016 mål nr 6113-6114-15. I målet ansågs en dyrare sportbil 

omfattas av 61 kap. 11 § IL. Även om bilen inte var utformad som en reguljär personbil så ansågs den ha kunnat 

användas för personbefordran. Bilen var dessutom registrerad som personbil hos Transportstyrelsen.  
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Motsvarande bedömningar har gjorts avseende terrängfordon. I Kammarrätten i Sundsvall den 

31 oktober 2016 mål nr 357-361-16 hade ett fåmansföretag leasat en fyrhjuling som varit pla-

cerad i företagsledarens garage. Förvaltningsrätten, som gjorde samma bedömning som 

kammarrätten, konstaterade att företagsledaren haft dispositionsrätt till fyrhjulingen varför 

denne förmånsbeskattades.
80

 Även snöskotrar har bedömts på detta sätt.
81

    

 

Av de presenterade avgörandena kan slutsatsen dras att dispositionsrätt till flertalet fordon 

som inte omfattas av 61 kap. 11 § IL kan utgöra grund för förmånsbeskattning. Detta gäller 

både husbilar, tävlingsbilar, motorcyklar, tunga lastbilar och terrängfordon. Kammarrättens 

uttalande i målet om den tunga lastbilen visar att kravet på privat bruk även gäller fordons-

förmåner.      

 

4.3.4 Hästförmåner 

Två kammarrättsavgöranden visar att dispositionsrätt till hästar är tillräcklig för förmåns-

beskattning. I det ena fallet, Kammarrätten i Jönköping den 8 maj 2013 mål nr 3127-3129-12, 

var det fråga om ett fåmansföretag som bedrev ridskoleverksamhet. Företaget hade inför-

skaffat en häst som delvis hade använts i verksamheten av bättre ryttare och ridskolelärare. 

Barnet till en företagsledare hade dock använt hästen i samband med hopptävlingar på hög 

nivå och kurser utomlands. Barnets tävlingsverksamhet med hästen förekom även innan före-

taget hade införskaffat den. Förvaltningsrätten ansåg att hästen i huvudsak hade införskaffats 

för familjens privata intressen. Vidare var inköpspriset för hästen betydligt högre i jämförelse 

med vad ridskolehästar vanligen kostar. Av denna anledning förmånsbeskattades företags-

ledaren på grund av dispositionsrätten. Kammarrätten gjorde samma bedömning. 

 

I det andra avgörandet, Kammarrätten i Stockholm den 20 mars 2017 mål nr 9070-9076-15, 

hade ett företag bedrivit inackorderingsverksamhet för hästar. Företagsledaren hävdade att 

syftet med köpet var att hästen skulle tränas och säljas. Förvaltningsrätten ansåg dock att 

företagsledarens och hans barns personliga intressen varit styrande i valet att köpa hästen. 

Avgörande var att hästen kunde tävla direkt i de större hoppklasserna och att barnet hade an-

vänt den för egen tävlingsverksamhet. Hästen ansågs inte heller ha varit nödvändig för den 

verksamhet som bolaget bedrivit det aktuella året. Förvaltningsrätten ansåg att företagsledaren 
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 Motsvarande bedömning gjordes i Kammarrätten i Stockholm den 15 maj 2012 mål nr 1416-1417-11. 
81

 Kammarrätten i Jönköping den 8 maj 2015 mål nr 3264-3267-14 och Kammarrätten i Sundsvall den 23 januari 

2015 mål nr 779-780-14. 
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haft dispositionsrätt till hästen på grund av barnets dispositionsrätt. Kammarrätten gjorde 

samma bedömning.      

 

4.3.5 Vissa andra förmåner  

Några kammarrättsavgöranden illustrerar bedömningen av vissa andra tillgångar som den an-

ställde kan disponera. Ett av dessa avgöranden är Kammarrätten i Göteborg den 9 juli 2013 

mål nr 927-928-12. Ett fåmansföretag hade anskaffat modelltåg för betydande belopp, ca 

340 000 kr, som varit placerade i företagsledarens bostad. Kammarrätten konstaterade att 

modelltågen tagits upp som tillgångar i företaget och det ansågs inte ha funnits skäl att ifråga-

sätta att företaget hade anskaffat och var ägare till dem. Modelltågen ansågs dock inte haft 

något direkt samband företagets verksamhet. Företagsledaren förmånsbeskattades med an-

ledning av att tågen varit placerade i bostaden och stått till dennes disposition.         

 

Motsvarande bedömning gjordes i Kammarrätten i Stockholm den 6 december 2011 mål nr 

6873-6875-10. En företagsledare hade förvarat företagets konstföremål och antikviteter i sin 

bostad. Kammarrätten uttalade att när dyrare egendom såsom konst och antikviteter dis-

poneras av delägaren ska ett förmånsvärde fastställas för denna dispositionsrätt. Företagets 

anskaffning och val av förvaring ansågs ha styrts av företagsledarens privata intressen och 

dennes möjlighet att disponera egendomen hade varit oinskränkt. Företagsledaren förmåns-

beskattades därför på grund av dispositionsrätten.   

 

Ett annat avgörande är Kammarrätten i Stockholm den 25 februari 2016 mål nr 3023-3026-15. 

Ett fåmansföretag hade anskaffat några tavlor för ca 250 000 kr som varit placerade i företags-

ledarens bostad. Kammarrätten ansåg att det var fråga om dyrbar egendom med privat 

användningsområde utan koppling till verksamheten. Det fanns inte heller stöd för att de hade 

använts i verksamheten. De ansågs därför ha anskaffats för privat bruk varför företagsledaren 

förmånsbeskattades på grund av dispositionsrätten.   

 

Liknande resonemang när det gäller möbler och teknisk utrustning förs i Kammarrätten i 

Göteborg den 3 juli 2013 mål nr 4968-4973-12. Företagsledaren hade haft fåmansföretagets 

möbler samt ljud- och bildutrustning placerade i sin bostad. Förvaltningsrätten konstaterade 

att tillgångarna inte funnits i företagets kontor utan istället varit placerade i ett vanligt rum i 

bostaden. De ansågs därför ha varit inköpta för företagsledarens privata bruk varför förmåns-

beskattning aktualiserades. Kammarrätten gjorde samma bedömning. Vad som skiljer detta 
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mål från målen om konstföremålen är att tillgångarna ansågs ha förvärvats av företagsledaren. 

Förmånerna värderades därför till tillgångarnas inköpsvärde eftersom beskattningen inte base-

rades på dispositionsrätten. 

 

De presenterade avgörandena visar att när det gäller förmånsbeskattning avseende konst, 

antikviteter, möbler och teknisk utrustning, är det avgörande att tillgången är placerad i 

företagsledarens bostad utanför företagets verksamhetslokaler. Det är även av relevans att 

tillgången är av högre värde, har ett privat användningsområde och saknar samband med 

verksamheten. I det andra avgörandet uttalade kammarrätten att när dyrare egendom såsom 

konst och antikviteter disponeras av delägaren utgår förmånsbeskattning på grund av 

dispositionsrätten.
82

 Uttalandet visar därmed att dispositionsrätt kan utgöra grund för förmåns-

beskattning även när det gäller sådana tillgångar. En sådan dispositionsrätt torde konstitueras 

av att tillgången är placerad i den anställdes bostad.  

 

Vad gäller möbler och teknisk utrustning torde förmånsbeskattning däremot inte grundas på 

dispositionsrätt. I det senast presenterade avgörandet ansåg förvaltningsrätten att företags-

ledaren hade förvärvat tillgångarna. Det är dock svårt att utläsa varför inte även konst-

föremålen ansågs ha förvärvats av företagsledarna. Enligt min mening kan skillnaden bero på 

att dessa föremål var av dyrare slag. En anledning kan således vara att kammarrätten ville 

undvika ett orimligt högt förmånsvärde vid bedömningen av konstföremålen, vilket hade varit 

fallet om de värderats till inköpspriset.           

 

4.4 Generella slutsatser  

Den praxis som redovisas i de föregående avsnitten visar att förmånsbeskattning kan grundas 

på dispositionsrätt till flera olika slags tillgångar. Ett undantag är de fordon som omfattas av 

den särskilda regeln 61 kap. 11 § IL, för vilka det krävs faktiskt nyttjande. För att 

dispositionsrätt ska utgöra grund för förmånsbeskattning krävs det emellertid att tillgångarnas 

egenskaper är på ett sådant sätt att de kan användas för privat bruk. Kravet uttrycks tydligast i 

de avgöranden där förmånsbeskattningen avsåg bostäder och båtar.
83

 Det torde dock gälla 

generellt eftersom det även kan utläsas i de andra avgörandena. I avgörandena om 

kappseglingsbåtarna och den tunga lastbilen visas emellertid att kravet på privat bruk inte 
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 Kammarrätten i Stockholm den 6 december 2011 mål nr 6873-6875-10. 
83

 Se även Skatteverkets ställningstagande den 23 november 2011, Beskattning av dispositionsrätt till 

fritidsbostad eller båt, dnr 131 625311-11/111. Utöver extrema kappseglingsbåtar används utpräglade fiskebåtar 

som exempel på sådan egendom som inte är lämplig för privat bruk. 
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ställs särskilt högt. Tillgången anses kunna användas för privat bruk även om den anställde 

saknar viss kompetens som krävs för användningen, t.ex. skepparexamen. Den anses vidare 

kunna användas för privat bruk även om den kan användas för andra ändamål än fritids-

ändamål, t.ex. för tävlingar eller transport i företagets verksamhet.
84

    

 

Det kan diskuteras om kravet på privat bruk även gäller som förutsättning för att förmåns-

beskattning ska aktualiseras på grund av faktiskt nyttjande. En tillgång som typiskt sett inte 

kan användas för privata ändamål torde ju inte heller faktiskt nyttjas av den anställde privat. 

Enligt min uppfattning avser dock kravet endast förmånsbeskattning på grund av dispositions-

rätt. Om tillgången typiskt sett är ägnad att användas för privata ändamål så talar det för att 

det finns en möjlighet att nyttja den privat. Det bör däremot presumeras att en sådan möjlighet 

inte föreligger om tillgången inte är ägnad att användas för sådana ändamål. I enskilda fall 

kan emellertid den anställde faktiskt ha nyttjat sådan egendom för privata ändamål. I sådana 

fall bör förmånsbeskattning aktualiseras på grund av detta nyttjande. Det sagda stöds av 

kammarrättens domskäl i Söderbergsfallet. I målet ansågs kappseglingsbåten inte ha kunnat 

användas för fritidsändamål. Med hänsyn till att det inte var visat att någon faktisk privat an-

vändning förelegat så ansågs inte företagsledaren ha erhållit någon beskattningsbar förmån.
85

 

Detta indikerar att förmånsbeskattning kan aktualiseras på grund av faktiskt nyttjande i ett 

visst fall, även om tillgången med hänsyn till dess egenskaper typiskt sett inte är lämplig för 

privat bruk. Kravet på privat bruk bör därför gälla som särskild förutsättning för att 

dispositionsrätt ska utgöra grund för förmånsbeskattning.  

 

En annan förutsättning som är relaterad till tillgångens karaktär torde vara att den ska ha ett 

relativt högt värde.
86

 I flera av de presenterade kammarrättsavgörandena beskrivs förarbets-

uttalandet om avskaffandet av stoppreglerna. Där anges att det vid anskaffning av dyrare 

egendom, t.ex. båtar och fjällstugor, är dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjandet som 

ligger till grund för förmånsvärdet.
87

 De tillgångar som behandlas i avgörandena är dessutom 

typiskt sett sådana som har högre värden i jämförelse med t.ex. kostförmåner. Däremot tas 

inte ställning till om tillgången uppnår ett visst marknadsvärde. Förmånsbeskattning bör där-

för kunna grundas på dispositionsrätt till t.ex. begagnade husvagnar eller motorbåtar trots att 

                                                           
84

 Se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3.  
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 Kammarrätten i Stockholm den 16 september 2011 mål nr 7705-09. 
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 Motsvarande uppfattning framförs av Rydin, s. 156.  
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 Prop. 1999/2000:15, s. 59. 
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de har relativt låga marknadsvärden. Vad som torde avses är därmed ett krav på att tillgången 

typiskt sett är dyrare med hänsyn till dess slag.            

 

En tredje förutsättning som kan utläsas i vissa avgöranden relaterar till inskränkningar i 

dispositionsrätten. Det krävs t.ex. att tillgången inte används i verksamheten i sådan be-

tydande omfattning att dispositionsrätten saknar värde.
88

 Kravet framgår även i ett ställnings-

tagande från SKV. I ställningstagandet anges att den anställde i praktiken kan sakna 

dispositionsrätt om tillgången stadigvarande används i verksamheten genom fortlöpande ut-

hyrning eller liknande förhållanden. Dispositionsrätten har i sådana fall inget beskattningsbart 

värde varför enbart faktiskt nyttjande beskattas.
89

 Det torde dock krävas att inskränkningen är 

mycket omfattande för att förmånsbeskattning ska underlåtas. Detta visas särskilt i HFD 2011 

ref. 55 del I, där dispositionsrätten till båtarna värderades till fyra veckors hyreskostnad ef-

tersom den hade varit inskränkt i hög grad. Det visas även i de kammarrättsavgöranden som 

behandlar bostadsförmåner. Förmånsbeskattning kan nämligen aktualiseras trots att en bostad 

hyrs ut fortlöpande under året.
90

  

 

Omständigheter som utgör inskränkningar i dispositionsrätten är, utöver användning av till-

gången i företagets verksamhet, i princip sådana förhållanden som den anställde inte kan råda 

över. Exempel på sådana omständigheter är sjukdom eller privat innehav som hindrar an-

vändning av tillgången.
91

 Andra sådana omständigheter kan vara att tillgången repareras eller 

att andra anställda har samtidig dispositionsrätt.
92

 Sådana omständigheter som den anställde 

kan råda över, t.ex. utlandsvistelser eller att en båt är upptagen på land, anses däremot inte 

inskränka dispositionsrätten.
93

 Vidare visar avgörandena om hästförmåner att närståendes 
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 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg den 1 december 2016 mål nr 2573-16.   
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användning av tillgången inte innebär en inskränkning i dispositionsrätten eftersom förmånen 

anses erhållas indirekt.
94

        

 

De nämnda förutsättningarna torde vara kumulativa. Detta framgår i det redovisade 

Söderbergsfallet, där tillgången var av högt värde och den användes inte i verksamheten i så-

dan betydande omfattning att dispositionsrätten saknade värde. Förmånsbeskattning utgick 

ändå inte eftersom kravet på privat bruk inte uppfylldes.
95

 Slutsatsen har även stöd i ett 

ställningstagande från SKV, i vilket det anges att endast det faktiska nyttjandet beskattas om 

dispositionsrätten saknar värde på grund av inskränkningar.
96

 

 

I de redovisade avgörandena kan även utläsas vilken metod domstolarna generellt sett an-

vänder när de prövar om dispositionsrätt ska aktualisera förmånsbeskattning. Denna metod är 

särskilt framträdande i de avgöranden som behandlar bostadsförmåner och båtförmåner.
97

 

Metoden kan kortfattat beskrivas enligt följande. Först utreds om den anställde överhuvud-

taget har dispositionsrätt. I respektive avgörande besvaras denna fråga jakande med moti-

veringen att den anställde är företagsledare. Därefter tas ställning till hur dispositionsrätten 

ska värderas. I detta sammanhang avgörs om de förutsättningar som avser förmånens karaktär 

och inskränkningar i dispositionsrätten uppfylls. Dessa förutsättningar är dock avgörande för 

att skatteplikt överhuvudtaget ska aktualiseras på grund av dispositionsrätt. Därvid avgörs om 

tillgången har sådana egenskaper att den är lämplig för privat bruk. Det tas vidare ställning till 

om tillgången är av dyrare slag samt om dispositionsrätten inte är inskränkt i sådan om-

fattning att den inte bör ges något värde. Om dessa frågor besvaras jakande föreligger skatte-

plikt. Vid värderingen tas sedan hänsyn till eventuella inskränkningar. Därefter värderas tiden 

normalt utifrån marknadsmässig hyreskostnad.   

 

I vissa avgöranden, t.ex. de som avser tävlingsbil, hästar och konst, framkommer dock även 

vissa andra bedömningskriterier som avviker från den redovisade metoden. I dessa mål tas det 

ställning till för vilket syfte tillgången är införskaffad i verksamheten. I domskälen uttrycks 

nämligen att syftet med förvärven främst varit företagsledarnas privata intressen. Det finns 

dock kammarrättsavgöranden som visar att dispositionsrätt kan grunda förmånsbeskattning 
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oavsett syftet med förvärvet. I ett mål var avsikten med förvärvet av en båt att den skulle 

säljas vidare och den utgjorde därmed en lagertillgång i verksamheten. Dispositionsrätten 

utgjorde ändå grund för förmånsbeskattning.
98

 I ett annat mål om bostadsförmån, anförde 

företagsledaren att anskaffningen av bostaden var ett led i en investering. Kammarrätten 

uttalade att det egentliga syftet med förvärvet saknar betydelse vid förmånsbeskattning på 

grund av dispositionsrätt.
99

            

 

Enligt avgörandena om konstföremålen torde det även vara av betydelse vilket samband till-

gången har till företagets verksamhet. Såsom konstateras i avsnitt 4.2 saknar det dock be-

tydelse om tillgången är rörelsefrämmande eller rörelseanknuten. Förmånsbeskattning kan 

med andra ord grundas på dispositionsrätt trots att den används eller är ägnad att användas i 

verksamheten. 

  

Mot bakgrund av det sagda kan slutsatsen dras att syftet med förvärvet och vilket samband 

tillgången har till verksamheten åtminstone generellt sett saknar betydelse vid bedömningen 

om dispositionsrätt utgör grund för förmånsbeskattning. Det ska dock understrykas att be-

dömningen av konstföremål utmärker sig på det sättet att tillgångens placering torde vara av-

görande. Detta beror troligtvis på att dispositionsrätten till denna slags egendom konstitueras 

av att tillgången förvaras i den anställdes bostad. Med detta synsätt kan en sådan tillgång an-

ses användas i verksamheten om den finns i företagets lokaler, med följden att förmåns-

beskattning inte aktualiseras.  

 

Det ska understrykas att rättsläget torde vara oklart när det gäller vissa andra tillgångar än de 

som behandlas ovan. Vad som är gemensamt för prejudikaten och kammarrättsavgörandena är 

dock att dispositionsrätten i varje avgörande avser en möjlighet att nyttja en tillgång, inte en 

möjlighet att förvärva äganderätten till en tillgång. Ett exempel är kammarrättsavgörandet om 

modelltågen. Kammarrätten uttalade att modelltågen ägdes av företaget men disponerades av 

företagsledaren, varför förmånsbeskattning aktualiserades på grund av dispositionsrätten.
100

 

En förklaringsmodell kan därför vara att tillgångar som inte kan nyttjas utan att samtidigt 

konsumeras och därmed förvärvas, dvs. olika konsumtionsvaror, inte är föremål för förmåns-

beskattning på grund av dispositionsrätt. Anställda som erbjuds t.ex. kostförmåner bör därför 
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fortfarande endast beskattas på grund av det faktiska nyttjandet i enlighet med RÅ 1992 ref. 

108.
101

  

 

När det gäller övriga tillgångar så bör de förutsättningar som redogörs för ovan vara väg-

ledande vid bedömningen om förmånsbeskattning kan aktualiseras på grund av dispositions-

rätt. Förutsättningarna framgår dock i avgöranden som avser företagsledare i fåmansföretag. I 

vissa situationer kan det eventuellt vara motiverat att avvika från dessa när det föreligger ett 

reellt tvåpartsförhållande mellan arbetsgivaren och den anställde och dispositionsrätten kom-

mer till uttryck genom upprättade avtal.     

 

4.5 Sammanfattning 

De förutsättningar som ska uppfyllas för att dispositionsrätt ska utgöra grund för förmåns-

beskattning är relaterade till förmånens karaktär samt inskränkningar i dispositionsrätten. Vad 

gäller förmånens karaktär gjordes enligt tidigare kammarrättsavgöranden en åtskillnad mellan 

tillgångar som var rörelsefrämmande och rörelseanknutna. Dispositionsrätt kunde utgöra 

grund för förmånsbeskattning om tillgången var rörelsefrämmande på grund av att den inte 

användes i företagets verksamhet eller saknade anknytning till verksamheten. Om tillgången 

däremot var rörelseanknuten ansågs det krävas faktiskt nyttjande för att förmånsbeskattning 

skulle aktualiseras. I HFD 2011 ref. 55 del I–II har dock rättsläget klargjorts i detta avseende. 

HFD uttalade att förmånsbeskattning kan grundas på dispositionsrätt även om fritidshuset 

eller båten används i företaget. Enligt prejudikatet kan förmånsbeskattning därmed grundas på 

dispositionsrätt även om tillgången är rörelseanknuten. Uttalandet i prejudikatet har följts i 

senare kammarrättsavgöranden.  

 

De behandlade avgörandena visar att förmånsbeskattning kan aktualiseras på grund av 

dispositionsrätt till flertalet olika tillgångar. Möjligheten att nyttja bostäder, båtar, fordon, 

hästar och konstföremål kan således utgöra tillräcklig grund för förmånsbeskattning. Det 

krävs dock att vissa generella och kumulativa förutsättningar ska vara uppfyllda. En av dessa 

förutsättningar är att tillgången ska vara lämplig att använda för privat bruk. Särskilt av-

görandena om båtförmåner visar dock att kravet inte ställs särskilt högt. Kravet uppfylls trots 
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att den anställde saknar viss kompetens som krävs för tillgångens användning och även om 

tillgången kan användas för andra ändamål. En annan förutsättning är att tillgången ska vara 

av dyrare slag. Vad som torde avses är att tillgången typiskt sett är dyrare, inte att dess 

marknadsvärde är högt i det enskilda fallet. En tredje förutsättning är att dispositionsrätten 

inte ska vara inskränkt i sådan omfattning att den inte bör ges något värde. Det bör dock krä-

vas att inskränkningen är mycket omfattande för att förmånsbeskattning ska underlåtas. De 

förhållanden som betraktas som inskränkningar är i princip sådana som den anställde inte kan 

råda över.  

 

När domstolarna avgör om förmånsbeskattning ska aktualiseras på grund av dispositionsrätt 

används en viss metod. Först tas ställning till om dispositionsrätt föreligger, vilket är fallet om 

den anställde är företagsledare. Därefter avgörs hur dispositionsrätten ska värderas. I det 

sammanhanget bedöms om de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. Det bedöms således 

om tillgången är lämplig att använda för privat bruk och om den är av dyrare slag. Därefter 

bedöms om dispositionsrätten inte är inskränkt i sådan omfattning att den inte bör ges något 

värde. Om dessa frågor besvaras jakande aktualiseras förmånsbeskattning. Vid värderingen 

tas sedan hänsyn till om dispositionsrätten är inskränkt av olika skäl. Därefter värderas tiden 

normalt utifrån marknadsmässig hyreskostnad.   

          

Rättsläget torde vara oklart när det gäller bedömningen av vissa andra tillgångar än de som 

behandlas ovan. Det kan dock argumenteras för att konsumtionsvaror, såsom kostförmåner, 

inte är föremål för beskattning på grund av dispositionsrätt eftersom de inte kan nyttjas utan 

att äganderätten samtidigt förvärvas. Vad avser övriga tillgångar så bör de förutsättningar som 

presenteras ovan åtminstone generellt sett vara vägledande vid bedömningen.   

 

5. Avslutande slutsatser och diskussion 

 
5.1 Inledning 

Det primära syftet med denna uppsats är att så långt som möjligt klargöra om, och i så fall 

under vilka förutsättningar, förmånsbeskattning kan grundas på en anställds dispositionsrätt. 

Syftet uppnås genom besvarandet av två frågor, vilka kortfattat presenteras i det följande för 

att belysa de övergripande slutsatserna. Utifrån slutsatserna presenteras därefter en prognos 

som visar hur dispositionsrätter kan bedömas vid rättstillämpningen. Det sekundära syftet 
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med uppsatsen är att identifiera de problem som rättsläget föranleder. Uppsatsen avslutas där-

för med en diskussion som problematiserar det gällande rättsläget.  

 

5.2 Sammanfattning av slutsatserna 

Den fråga som först utreds är om det krävs faktiskt nyttjande eller om dispositionsrätt är till-

räcklig för att förmånsbeskattning ska aktualiseras. Utredningen visar att det som utgångs-

punkt torde krävas faktiskt nyttjande men att dispositionsrätt är tillräcklig i vissa fall. Ett skäl 

är att begreppet ”erhålls” i 11 kap. 1 § IL enligt förarbetena omfattar båda företeelserna fak-

tiskt nyttjande och möjligheten att nyttja en förmån. Ett annat skäl är att det enligt praxis som 

utgångspunkt torde krävas faktiskt nyttjande, medan dispositionsrätt är tillräcklig i vissa fall. 

 

Den andra frågan som utreds är under vilka förutsättningar dispositionsrätt utgör tillräcklig 

grund för förmånsbeskattning. Utredningen visar att dessa förutsättningar relaterar till för-

månens karaktär samt inskränkningar i dispositionsrätten. Det är dock oklart om den an-

ställdes position som företagsledare utgör en sådan förutsättning.   

 

Enligt min mening finns det övervägande skäl som talar för att det inte bör krävas att den an-

ställde är företagsledare. Ett av skälen är att varken 11 kap. 1 § IL eller 10 kap. 8 § IL in-

dikerar att en sådan rättslig åtskillnad bör göras mellan företagsledare och andra anställda. 

Vidare talar neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen för att dispositionsrätt även bör 

utgöra grund för beskattning av andra anställda. Den anställdes position som företagsledare är 

emellertid relevant för frågan om dispositionsrätt föreligger, eftersom ett reellt tvåparts-

förhållande saknas i en sådan situation. 

 

Vad gäller förmånens karaktär visar utredningen att förmånsbeskattning kan aktualiseras på 

grund av dispositionsrätt till flera olika slags tillgångar. I praxis kan dock utläsas några gene-

rella förutsättningar som ska vara uppfyllda för att dispositionsrätt ska vara tillräcklig. Om 

någon av dessa förutsättningar inte uppfylls torde faktiskt nyttjande krävas. Två av förut-

sättningarna relaterar till förmånens karaktär. Dessa innebär att tillgången ska vara lämplig att 

använda för privat bruk samt vara av dyrare slag. Den tredje förutsättningen innebär att 

dispositionsrätten inte ska vara inskränkt i sådan omfattning att den inte bör ges något värde. 

 

Rättsläget torde vara oklart när det gäller bedömningen av vissa andra slags tillgångar. Det 

kan dock argumenteras för att konsumtionsvaror, såsom kostförmåner, inte är föremål för 
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beskattning på grund av dispositionsrätt eftersom de inte kan nyttjas utan att äganderätten 

samtidigt förvärvas. 

  

Utifrån de anförda slutsatserna kan en prognos illustrera hur bedömningen av förmåns-

beskattning på grund av dispositionsrätt kan göras. Prognosen baseras således på det gällande 

rättsläget samt mina egna lösningsförslag vad avser de frågor där rättsläget är oklart. Den bas-

eras även på den metod som kan utläsas ur de behandlade domstolsavgörandena. Jag vill er-

inra om att prognosen endast utgör en generalisering, varför andra tillvägagångssätt kan an-

vändas i vissa fall.  

 

Föreligger dispositionsrätt på grund av att det saknas ett reellt tvåpartsförhållande mellan den anställde och 

arbetsgivaren eller på grund av upprättade avtal? 

 

Nej → Ingen dispositionsrätt föreligger varför förmånsbeskattning endast utgår på grund av faktiskt nyttjande. 

 

Ja → Kan tillgången nyttjas utan att konsumeras och därmed förvärvas? 

  

Nej → Tillgången är inte föremål för beskattning på grund av dispositionsrätt. 

 

Ja → Kan tillgången användas för privat bruk?  

 

Nej → Dispositionsrätten saknar värde varför förmånsbeskattning inte aktualiseras.      

 

Ja → Är tillgången av dyrare slag? 

 

Nej → Ingen förmånsbeskattning.  

 

Ja → Är dispositionsrätten inskränkt i sådan omfattning att den inte bör ges något värde?  

 

Ja → Ingen förmånsbeskattning. 

 

Nej → Förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt aktualiseras. Därefter återstår hur högt förmånsvärdet 

blir med hänsyn till inskränkningar i dispositionsrätten och tillgångens marknadsvärde. 
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5.3 Diskussion om det gällande rättsläget 

I den följande och avslutande framställningen presenteras vissa kritiska synpunkter avseende 

det gällande rättsläget. Kritiken baseras framförallt på legalitetsprincipen men även de fak-

tiska konsekvenser som rättsläget innebär för den skattskyldige.   

 

Ett problem med rättsläget är att det förekommer en viss inkonsekvens när det gäller frågan 

om vilka omständigheter som innebär att dispositionsrätten är inskränkt. Utredningen visar att 

tillgångens användning i verksamheten, t.ex. genom uthyrning, innebär en sådan in-

skränkning. Andra inskränkningar är sådana som är hänförliga till den anställde och som 

denne inte kan råda över, t.ex. sjukdom. Däremot är utlandsvistelse eller underlåtenhet att 

sjösätta en båt inte sådana omständigheter som innebär att dispositionsrätten är inskränkt. 

Detta motiveras av att den anställde själv kan råda över sådana omständigheter. När det sak-

nas ett reellt tvåpartsförhållande kan en anställd emellertid i princip alltid välja om en tillgång 

ska användas i verksamheten. En sådan anställd kan även ha en faktisk möjlighet att avbryta 

sådan användning och istället nyttja tillgången för privat bruk, även om avbrottet innebär att 

avtalsenliga prestationer inte fullgörs. Om användningen av en tillgång i verksamheten utgör 

en inskränkning i dispositionsrätten bör med andra ord även vissa andra omständigheter som 

beror på en sådan anställd utgöra inskränkningar. 

 

Ett annat problem med rättsläget hänförs till det faktum att någon skillnad numera inte görs 

mellan rörelsefrämmande och rörelseanknuten egendom. Detta kan föranleda otillfreds-

ställande konsekvenser för bl.a. företagsledare i fåmansföretag som bedriver uthyrnings-

verksamhet. Företagsledaren kan nämligen förmånsbeskattas på grund av dispositionsrätt om 

företaget inte lyckas hyra ut tillgångarna, t.ex. på grund av låg efterfrågan.     

 

Det är dessutom otillfredsställande att grunderna faktiskt nyttjande och dispositionsrätt gäller 

samtidigt enligt samma vaga rekvisit, där den förstnämnda grunden torde gälla som utgångs-

punkt. Det kan nämligen vara en grannlaga uppgift att t.ex. utreda om en viss tillgång är 

lämplig att använda för privat bruk eller om dispositionsrätten är tillräckligt omfattande i ti-

den. Rättsläget orsakar dessutom flera oklarheter med anledning av att förefintlig praxis inte 

uttömmande anger för vilka tillgångar och anställda dispositionsrätt är tillräcklig för be-

skattning. Dessa oklarheter minskar förutsebarheten vilket är problematiskt utifrån legalitets-

synpunkt. Detta kan föranleda minskad respekt och förståelse för skattesystemet.  
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Särskilt med hänsyn till den rådande oförutsebarheten skulle en lösning kunna vara att införa 

särreglering. En sådan reglering kan innebära att förmånsbeskattning grundas på en anställds 

dispositionsrätt till vissa tillgångar. Samtidigt kan 11 kap. 1 § IL ändras på så sätt att förmåns-

beskattning uteslutande aktualiseras på grund av faktiskt nyttjande.
102

 Enligt min mening 

finns dock vissa nackdelar med en sådan särreglering. En nackdel är att två parallella regel-

komplex ökar lagstiftningens omfång och komplexitet samt riskerar att medföra tröskel-

effekter. Dessa ståndpunkter var även några av skälen till att stoppreglerna avskaffades.
103

 En 

särreglering kan dessutom resultera i nya vaga rekvisit där samma förutsebarhetsproblematik 

uppkommer, t.ex. avseende vilka tillgångar som omfattas och vad som utgör inskränkningar i 

dispositionsrätten. 

 

En lämpligare ordning kan istället vara att tillämpa faktiskt nyttjande som rättslig grund i 

samtliga situationer. En sådan tillämpning kan kombineras med en delad bevisbörda i vissa 

fall på motsvarande sätt som vid beskattning av förmånsbilar enligt 61 kap. 11 § IL. Nack-

delen är dock att presumtionen om faktiskt nyttjande ofta skulle aktualiseras på grund av före-

komsten av dispositionsrätt. När det gäller t.ex. bostadsförmåner kan det nämligen vara svårt 

för den anställde att visa att faktiskt nyttjande inte har skett. Enligt min mening är dock en 

sådan ordning att föredra eftersom samma rättsliga grund skulle gälla i samtliga situationer. 

Vidare skulle den omotiverade tröskeleffekt som i nuläget gäller för fordon upphöra. Skälet är 

att faktiskt nyttjande skulle krävas även när det är fråga om bilar som inte omfattas av 61 kap. 

11 § IL. Dessutom skulle konsekvenserna för företagsledare i företag som bedriver t.ex. 

uthyrningsverksamhet motverkas. Konsekvenserna motverkas åtminstone i situationer när det 

är relativt enkelt att visa att privat nyttjande inte har skett. 

 

Dessa frågor kommer förmodligen fortsätta vara föremål för rättsvetenskaplig diskussion, 

särskilt när det gäller hanteringen av rörelseanknuten egendom. Jag menar att övervägande 

skäl talar för att det bör förbli domstolarnas ansvar att avgöra vad som krävs för att en förmån 

ska anses erhållen. Detta ansvar kräver att rättstillämpningen är pragmatisk och konsekvent 

vad avser frågan om dispositionsrätt ska utgöra en rättslig grund för beskattning eller om den 

ska ha betydelse för frågan om faktiskt nyttjande har skett.               

  

                                                           
102

 Ett liknande förslag framförs av Rydin, s. 160. 
103

 Se avsnitt 3.3.2. 
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