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Sammanfattning 

Riskkapitalbranschen har under en längre tid varit etablerad i Sverige. Det har dock de under 

senaste åren pågått diskussioner om hur dessa riskkapitalfonder ska beskattas. Diskussionerna 

har framför allt kretsat runt hur den särskilda vinstfördelning kallad carried interest som 

normalt förekommer i branschen ska beskattas enligt inkomstskattelagen. Skatteverket har 

ansett att carried interest är en prestationsbaserad ersättning till ett fåtal personer som står 

bakom fonderna. Skatteverket har även ansett att dessa personer ska beskattas enligt 

fåmansföretagsreglerna för den utdelning de erhåller från sina bolag som är ägare till fonden. 

Motparterna har ansett att det är en kapitalinkomst som följer utav deras investering och 

risktagande i fonderna.  

Syftet med uppsatsen är att analyser rättsområdet om carried interest och att utreda vilket 

inkomstslag det är att hänföra till. Eftersom det inte finns någon specifikt lagstiftning om 

carried interest har uppsatsen utgått från rättsfall inom området som berör frågan. Parternas 

argumentation har sedan analyserats utifrån begreppet genomsyn och verklig innebörd för att 

utreda hur carried interest ska behandlas enligt inkomstskattelagen.  

Författaren anser att skatteverket inte har belägg för att tillämpa en omvandling av de 

civilrättsligt giltiga avtalen och genom det beskatta carried interest som inkomst av tjänst. 

Genom att det inte finns någon lagstadgad grund för en sådan omklassificering och att det inte 

finns klara samband mellan prestationerna dessa personer har utfört och utbetalningen av 

carried interest bör det beskattas som inkomst av kapital. När det gäller skatteverkets 

tillämpning av 3:12-reglerna får det anses oklart om dessa kan tillämpas på 

riskkapitalbolagen. Detta då vinsterna är att hänföra till en allmän värdestegring på 

kapitaltillgångar och då utomstående till betydande del äger riskkapitalfonden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har riskkapitalbolag funnits sedan 80-talet, så det är inget nytt fenomen. Branschen 

har sedan dess vuxit och blivit allt viktigare på den svenska marknaden och är just nu mätt 

som andel av BNP näst störst i Europa.1 Trots detta så har riskkapitalbranschen under de 

senaste åren varit föremål för en uppmärksammad debatt angående hur den särskilda 

vinstandelen, även kallad carried interest, som tillfaller vissa bolag som förvaltar 

riskkapitalfonder ska beskattas. I dagsläget finns det inga regler som direkt reglerar 

beskattningen utav carried interest utan man måste använda sig av inkomstskattelagens 

allmänna regler om de olika inkomstslagen. 

Debatten började 2010 då skatteverket (SKV) presenterade en tre år lång utredningen där de 

redogjorde för hur carried interest borde beskattas. Utredningen ledde sedan till ett antal 

revisioner mot olika riskkapitalfonder men det dröjde dock till slutet av 2010 innan det första 

beslutet för hur carried interest ska beskattas togs. Skattenämnden tog ett oenigt beslut som i 

stort var i linje med NC advisory’s argumentation.2 Beslutet överklagades sedan av SKV till 

förvaltningsdomstolen (FR) där man fann att bolaget hade gjort fel i sin redovisning och att 

det belopp som de hade mottagit i form av carried interest skulle beskattas som inkomst av 

tjänst.3 Domen överklagades till kammarrätten (KR) av bolaget och sedan till högsta 

förvaltingsdomstolen (HFD) av SKV. Tyvärr beslutade HFD dock att inte medge 

prövningstillstånd vilket gör att KR dom står fast.4 Samma dag som HFD vägrade 

prövningstillstånd så lämnade HFD ett förhandsavgörande om hur carried interest ska 

beskattas. 5 Förhållandena i det fallet var väldigt specifika men domen ligger i stort i linje med 

KR dom i NC. 

Efter domarna har dock nya oroligheter uppstått då SKV har meddelat att det tänker fortsätta 

sin granskning av riskkapitalbranschen.6 Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets 

rättsavdelning, uttalade följande efter domarna; ”Skatteverkets uppdrag är att se till att alla 

betalar rätt skatt. Vi välkomnar att vi har fått vägledning från domstolen i några frågor, men 

                                                 
1 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, 2012-03-29, s. 37. 
2 omprövningsbeslut 2010-12-21, Dnr: 410 796 528-10/527. 
3 Mål nr. 4182-11. 
4 Mål nr. 1058–1067-14. 
5 Mål nr. 5169-13. 
6 Skatteverkets pressmeddelande: skatteverket fortsätter granska riskkapitalbranschen, 2014-11-14. 
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fortfarande är rättsläget inte helt klarlagt.” Genom detta är frågan om vem som ska beskattas 

men framför allt om man kan beskatta delägarna enligt regler i IL ytterst aktuella i dag. 

Utöver det har SKV börjat utreda möjligheterna att beskatta ägarna till fonden enligt 3:12-

reglerna för att kunna beskatta en del av CI som inkomst av tjänst. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att utreda hur carried interest enligt gällande rätt ska beskattas för 

riskkapitalfondens delägare. Den syftar vidare till att utreda om de aktörerna som etablerar 

fonden kan beskattas enligt fåmansföretagsreglerna för den utdelning de erhåller.  

För att uppnå syftet kommer följande fråga att besvaras: 

 Vad är och hur ska carried interest behandlas enligt inkomstskattelagen?  

 Vem är rätt skattesubjekt till carried interest? 

 Kan reglerna om näringsbetingade andelar tillämpas på carried interest? 

 Kan key executives beskattas enligt fåmansföretagsreglerna för den carried interest de 

erhåller från sina bolag i form av utdelning? 

1.3 Metod och källmaterial 

För att besvara frågeställningen kommer denna uppsats som utgångspunkt att tillämpa den 

klassiska juridiska metoden, även kallad rättsdogmatisk metod. Genom det kommer de fyra 

rättskällorna, lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin att användas för att analysera den 

aktuella problematiken. Det följer även av det så kallade föreskriftkravet vilket innebär att 

uttag av skatt måste följa av lag.7 Eftersom det är ett relativt nytt område inom skatterätten 

finns det ett mindre antal tillämpliga rättskällor kommer därför även hänsyn tas till SKV:s 

utredningar, vetenskapliga debattartiklar, myndighetspromemorior och underinstansers 

avgöranden för att utreda vad som är gällande rätt och hur key executives ska beskattas. 

Genom att SKV tillämpar en genomsyn kommer även stor hänsyn ges till de civilrättsliga 

reglerna som ligger bakom de skatterättsliga reglerna. Det följer av att skatterätten i delar 

bygger på civilrättsliga termer och regler.8 

                                                 
7 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 88. 
8 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 92 
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1.4 Avgränsning 

Framställningen kommer att utgå från svensk gällande internrätt vilket betyder att analyser 

och diskussioner kommer ske utifrån de lege lata. Uppsatsen kommer dock inte att behandla 

olika skattebrottsregler. Inte heller kommer internationella skatteavtal eller regler som berör 

skattetillägg, taxeringsförfarandet att direkt behandlas i uppsatsen. Genom att uppsatsen utgår 

från de lege lata kommer inte någon diskussion om de lege ferenda att ske. Det betyder att 

finansdepartementets lagförslag inte kommer att diskuteras även om hänvisningar kan göras 

till den i texten. Inte heller kommer någon komparativ studie av andra länders lagstiftning att 

behandlas. Eftersom uppsatsen kommer fokusera på de privat ägda riskkapitalbolagen som är 

private equity bolag (PE) kommer inte heller de Participating Loan Agreements (PLA-avtal) 

som anställda i rådgivningsbolaget kan ingå  

Avgränsningen betyder inte att de olika ämnena ovan inte är intressant eller kan utredas utan 

de har bortsetts från på grund av uppsatsens syfte. 

1.5 Disposition 

Kapitel två kommer vara en beskrivande del av uppsatsen. Kapitlet kommer beskriva allmänt 

hur riskkapitalbranschen och hur fonder är uppbyggda samt fungerar. Här kommer även 

förklaras vad som menas med carried interest, hur den fungerar och utgår. Detta är nödvändigt 

för att läsaren ska få en överblick av ämnet och en förståelse av komplexiteten av 

fondstrukturen. I slutet av kapitlet presenteras även en skiss av en allmänt beskriven 

fondstruktur för att ge läsaren ett visuellt stöd. 

Kapitel tre kommer behandla den praxis som finns på området. Först presenteras parternas 

argumentation för att belysa problematiken med beskattningen av carried interest. Fallen 

kommer sedan att analyseras utifrån den argumentation som förs av parterna.   

Kapitel fyra kommer behandla SKV:s nya linje. Här kommer möjligheterna att beskatta key 

executives enligt 3:12-reglerna analyseras.  

Kapitel fem består av en diskussion om vad som har tagits upp i uppsatsen och även 

möjligheterna att beskatta bolagen och personerna till fonden enligt gällande rätt. 
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2 Riskkapitalfonder och carried interest 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur riskkapitalbolagen fungerar och hur en 

fondstruktur kan se ut. Kapitlet kommer gå igenom hur en fond generellt är strukturerade samt 

vad carried interest (CI) är och hur det utgår. För att göra det enklare för läsaren att få en bild 

av strukturen presenteras även en generell skiss av strukturen som avslutningen på kapitlet. 

1.3 Allmänt om riskkapitalbolagen 

Riskkapitalbolagens idé bygger på att man investerar i olika bolag, så kallade portföljbolag, 

som är i behov av kapital och kunskap9 för att kunna utvecklas. Det finns flera olika typer av 

riskkapitalbolag som alla har olika tillvägagångssätt och inriktningar. Syftet är dock det 

samma nämligen att investeraren blir delägare i bolagen och att en vinst skapas genom att 

portföljbolaget ökar i värde. PE innebär att man investerar i onoterade bolag och det finns tre 

olika huvudkategorier/strategier inom PE sektorn; venture capital, buyout och affärsänglar.10 

De olika modellerna som presenteras här är i grova drag och det kan vara svårt att göra en klar 

gränsdragning mellan dessa i affärsvärlden då investeringar sker på olika grunder, faser och 

sätt. 

De första som brukar investera i bolag är så kallade affärsänglar. Dessa utgörs ofta av 

privatpersoner som investerar sitt egna kapital i små onoterade bolag som är i sin 

uppstartningsfas.11 När bolagen har hunnit växa sig lite större brukar vanligen venture capital 

bolag/fonder investera i portföljbolagen. Med venture capital menas att man investerar i små 

till medelstora bolag som har kommit förbi uppstartsfasen och som är i behov av kapital för 

att expandera sin verksamhet. Här köper man oftast en minoritetspost i bolaget då 

investeringen är förknippad med höga risker. Dessa bolag är nämligen ofta i behov av kapital 

för att överleva och/eller kunna utvecklas.12 

 

Den strategi som är vanligast inom PE är buyout modellen. Den startegin går ut på att man 

investerar i äldre bolag som redan har bra finanser och man köper ofta upp hela eller stora 

                                                 
9 Utöver kapital brukar även investerarna, som ofta har en lång erfarenhet av att driva bolag eller liknande 

erfarenheter, investera i bolaget med sin kunskap för att effektivisera bolaget och genom det hjälpa till att göra 

det vinstgivande. 
10 Om private equity, hämtad 2015-02-15, http://www.svca.se/om-private-equity/ 

11 Metrick, Andrew, Yasuda, Ayako, Venture Capital and the Finance of Innovation, s. 4 
12 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37-38 
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delar av portföljbolaget.13 Investeringarna är i dessa fall ofta tidsbegränsade och man brukar 

hålla ett bolag mellan 5-10 år. Genom att bolagen ofta redan har bra finanser är beloppen som 

krävs för investeringen ofta betydande vilket gör att flera olika investerare krävs för att kunna 

köpa upp portföljbolaget. Uppsatsen kommer fortsättningens vis fokusera på PE-bolag som är 

venture capital men framför allt buyout-fonder då det är den största kategorin och det är även 

i dessa fonder som CI vanligen förekommer. 

2.1.1 Fondens uppbyggnad och struktur 

Fonderna upprättats av ofta av personer som har en lång erfarenhet av investeringar eller 

entreprenörskap. Dessa personer kallas för key executives (KE) och det är de som grundar 

fonden och har normalt sett en viktig roll för att får investerare att investera i fonden och även 

att driva fonden.14 Då riskkapitalbranschen är beroende av att utländska investerare investerar 

i fonden har det gjort att svenska riskkapitalfondernas struktur har fått en internationell prägel. 

Genom detta placeras fonden oftast utomlands i länder som har stabila och välkända 

associationsrättsliga och skatterättsliga regler som investerarna känner sig trygga med, 

vanligen någon av de engelska kanalöarna.15 Fonden upprättas där som ett limited partnership, 

vilket är vår motsvarighet av ett kommanditbolag. De externa investerarna  är limited partner 

(LP) och KE, genom indirekt ägande, är general partner (GP). Att vara LP är som att vara 

kommanditbolagsdelägare vilket gör att investerarna skyddas mot att bli personligt ansvariga 

och minimerar sin risk till enbart sitt investerade kapital. GP är således motsvarigheten till att 

vara komplementär och är obegränsat ansvariga för fondens åtaganden.16 Precis som ett 

kommanditbolag är ett limited partnership inte något eget skattesubjekt utan det är delägarna 

som påverkas av de skattekonsekvenser som uppstår.17 

Mellan de två delägarna upprättas sedan olika avtal som reglerar deras inbördes förhållanden, 

men det kanske viktigaste avtalet är ett partnership agreement.18 I avtalet regleras vanligen när 

och hur mycket investerarna ska investera, vilken typ av portföljbolag som fonden ska 

investera i, vilken roll KE ska ha, regler för när och hur fonden ska avvecklas, hur stora 

avgifterna som GP ska få för sitt arbete samt hur en eventuell vinst ska delas upp mellan 

                                                 
13 Nyman, Lundgren och Rösiö, Riskkapital, S.52-53. 
14 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37-39. 
15 Nyman, Lundgren och Rösiö, Riskkapital, s. 37-38. 
16 Sandström, Torsten. Handelsbolag och enkla bolag, s.90-93. 
17 Von Bahr, Stig, Nordic Capital i kammarrätten, Skattenytt 2014 s. 157. 
18 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37-39. 
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parterna.19 Avtalen förtydligar att det är GP som har det yttersta ansvaret, men även att det är 

den som ensamt kontrollerar den dagliga verksamhet och således även fondens investeringar. 

För dess arbete med fonden utgår ett arvode som förhandlas fram mellan parterna som brukar 

ligga någonstans mellan 1-3% utav det totalt investerade kapitalet och utgår årligen oavsett 

hur fonden utvecklas. Syftet med arvodet är att det framför allt ska täcka de kostnader som 

uppstår vid förvaltningen.20 För att ge GP och således även KE ett starkt initiativ att jobba för 

fondens bäst och på så vis undvika att de tar allt för stora risker brukar avtalet vanligen 

föreskriva att GP ska investera 1-3% av det totalt investerade kapitalet.21  

Som nämndes tidigare så är det KE som, oftast, indirekt är ägaren till GP och det är då deras 

bolag som har investerat dennes del av kapitalet. Man ska dock inte blanda ihop KE med GP 

som ofta är åtskilda i arbetet med fonden. Styrelsen i GP har normalt ingen koppling till 

investerarna, partners eller andra anställda i GP och således inte heller KE.22 Styrelsen består 

istället utav helt oberoende personer med erfarenhet av investeringar och liknande kunskap. 

KE är istället aktiva i ett rådgivningsbolag som vanligen ligger i det land där fonden ska 

verka.  Utöver att det är placerat i ett annat land brukar rådgivningsbolaget ligga helt utanför 

själva fondstrukturen, men det ägs utav KE. 23 Mellan GP och rådgivningsbolaget ingås ett 

advisory agreement vilket innebär att rådgivningsbolaget ska ta fram olika 

investeringsstrategier och lämna liknande råd till GP styrelse. Det är fortfarande GP som har 

den beslutandemakten angående vilka portföljbolag som fonden ska investera i och när man 

ska sälja av dessa. Det är inte ovanligt att rådgivningsbolaget som KE är aktiva i enbart är en 

av flera rådgivare till GP.24 Då rådgivningsbolaget inte är en del av fondstrukturen är det 

arvode som det erhåller för sitt arbete marknadsmässigt beräknat.25 

1.3.1 Carried interest 

Som nämndes ovan så reglerar partnership agreement förhållandena mellan LP och GP och då 

bland annat hur vinsten mellan parterna ska delas upp. Avtalet brukar normalt stadga att båda 

                                                 
19 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 

333. 
20 Metrick, Andrew, Yasuda, Ayako, Venture Capital and the Finance of Innovation, s. 31-32 
21 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37-39. 
22 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 

333. 
23 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 39. 
24 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 

333-334. 
25 Se kap 6, skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. 
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parterna ska återfå sitt investerade kapital med en avkastning på 8 %, vanligen kallade 

prioriterad utdelning.26 Den prioriterade utdelningen utgår proportionerligt i förhållande till 

det investerade kapitalet. Däremot om det återstår någon vinst efter den prioriterade 

utdelningen delas den ut asymmetriskt mellan parterna. Det är den del av utdelningen som 

brukar kallas CI och den utgår normalt med 80 % till LP och resterande 20 % av övervinsten 

går till GP.27 För att CI ska utgå krävs det normalt en avkastning mellan 10-15 %. Detta för att 

kunna betala av alla avgifter samt dela ut den prioriterad utdelning. Syftet med CI är också att 

motivera GP att förvalta fonden väl, det kan ses som en morot för GP.28 GP erhåller således 

20 % av övervinsten fastän den enbart har investerat 1-3 % av det totalt investerade kapitalet. 

CI är med andra ord en riskkapitalsterm som syftar till en på förhand bestämd uppdelningen 

av övervinster i fonden mellan dess delägare (LP och GP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Metrick, Andrew, Yasuda, Ayako, Venture Capital and the Finance of Innovation, s. 35. 
27 Metrick, Andrew, Yasuda, Ayako, Venture Capital and the Finance of Innovation, s. 32-35. 
28 Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 40. Samt, Bergkvist, 

S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 333-334. 
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2.1.3 Skiss över fondstrukturen 

Nedan presenteras en skiss av hur en generell PE fondstruktur kan se ut och vilka avtal som 

har ingåtts.29 Bilden är grovt förenklad och varje fonds uppbyggd och strukturerar är beroende 

av flera faktorer som investerares krav och syftet med fonden och skissen syftar till att 

fungera som ett stöd för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

    Partnership agreement                                                                 Advisory agreement 

                                            Investerat kapital  

 Rådgivningsarvode  
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29 Skissen bygger på en samanställning av; Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot 

riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 333. Finansdepartementet, Promemoria: Beskattning 

av vissa delägare i riskkapitalfonder, s. 37-39. Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527, Samt, 

http://www.svca.se/om-private-equity/. hämtad 2015-02-15. 
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domar, Nordic capital30 och Segulah31, och den argumentationen som parterna framförde för 

att CI ska beskattas i ett visst inkomstslag. Deras argumentation kommer även att analyseras 

för att besvara frågan hur CI borde beskattas och varför. Vid analysen av parternas 

argumentation kommer även frågan om genomsyn och verklig innebörd att disskuteras. 

2.1 Gränsdragningen mellan inkomstslagen 

Problematiken angående CI är om det ska anses vara en prestations eller resultatbaserad 

intäkt. SKV anser att det är en prestationsbaserad ersättning och att det således ska beskattas 

som inkomst av näringsverksamhet och sedan som inkomst av tjänst för KE. 

Rådgivningsbolaget anser att det är en resultatbaserad inkomst som ska beskattas som 

inkomst av kapital. Därför kommer en kort genomgång av vad som utgör de båda 

inkomstslagen göras nedan.  

3.1.1 Inkomst av tjänst 

Beskattningen av inkomst av tjänst eller förvarvsinkomst sker enligt reglerna i 10-12 kapitlet 

Inkomstskattelagen32 (IL). Med tjänst så menas framför allt inkomster som följer av 

anställningen, uppdrag eller andra liknande inkomster som inte är tillfälliga, enligt 10:1 IL. 

Dock är inkomst av tjänst ett uppsamlingsbegrepp som omfattar alla inkomster som följer av 

en prestation om det inte kan hänföras till något annat inkomstslag.33 Det är alltså en inkomst 

som en fysisk person erhåller för ett utfört arbete eller någon annan prestation. Enligt 10:8 IL 

beskattas en inkomst av tjänst när den kan disponeras över vilket följer av kontantprincipen.  

När det gäller inkomst av tjänst behöver inte en förmån som en person erhåller utgå från 

dennes arbetsgivare utan den kan komma från någon annans. För att man ska anse att en sådan 

inkomst ska vara hänförligt till dennes anställning krävs att det finns en koppling mellan 

dessa. 34  

                                                 
30 Mål nr: 8755–8764-12. 
31 Mål nr: 5169-13. 
32 SFS 1999:1229 
33 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del, s. 131. 
34 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 139-142 samt 133 ff. 
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3.1.2 Inkomst av kapital 

Beskattning av inkomst av kapital eller resultatbaserad inkomst sker som utgångspunkt enligt 

reglerna i kapitel 41-42 IL. Det finns två olika typer av kapitalinkomster och det är löpande 

kapitalinkomster eller kapitalvinster, sådana vinster som uppstår vid en försäljning av 

egendom/tillgångar. Förr var det inte lika uppenbart att löpande inkomster så som avkastning, 

räntor och hyra var att anse som inkomst av kapital men sedan man reformerade 

inkomstskattelagen är det nu mera klart att det är en kapitalinkomst.35 Om det är juridisk 

person som erhåller en kapitalinkomst ska den dock ta upp beloppet som inkomst av 

näringsverksamhet.36 Inkomst av kapital följer vanligen av att man har investerat kapital i 

olika tillgångar som sedan ger en vinst eller att investeringen ökar i värde.  

3.1.3 Gränsdragnings problematik 

Frågan om vad som utgör inkomst av tjänst och kapital har diskuterats en längre tid. Som 

nämndes ovan så är inkomstslaget tjänst ett ”rest-inkomstslag”. Vilket leder till att inkomster 

som inte är hänförligt till de andra inkomstslagen ska beskattas så som tjänst om de kan 

hänföras till något arbete. Frågan om gränsdragningen kan vara av stor vikt då skattesatsen 

mellan inkomstslagen skiljer sig åt. Frågeställningen rör ofta problemet att dra en gräns när 

det gäller de vinster som uppstår i bolag och framför allt ägarledda bolag. Detta följer av att 

man anser att ägarna har stor påverkan över värdetillväxten/vinstgenereringen.37 Vad är 

resultat av deras arbetsprestationer kontra händelser som ligger utanför deras kontroll som 

ökar värdet på bolaget? I dessa fall har man dock löst problemet genom att man har lagstiftat 

om det enligt 3:12-reglerna.38 Syftet med reglerna är att man ska undvika att ägarna i 

fåmansföretag omvandlar prestationsbaserade inkomster till resultatbaserade.39 Svårigheten är 

helt enkelt för domstolen att avgöra vilken faktor som har varit avgörande för den erhållna 

inkomsten uppstår. Några av de rättsfallen nedan kommer belys den här problematiken då 

samma fråga nu lyfts om CI.  

                                                 
35 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 174-175. 
36 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 173. 
37 Prop.1989/90:110 s. 468, 703 
38 Se kap 56 och 57 IL. 
39 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, 

s.335-336. 
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2.2 Nordic Capital bakgrund 

Som nämndes i inledningen gav SKV ut en utredning 2010 om hur de ansåg att CI borde 

beskattas. I december 2010 kom det första beslutet angående CI och det var mot 

rådgivningsbolaget NC Advisory AB (NC). Det var ett eftertaxeringsbeslut där SKV menade 

att NC hade deklarerat felaktigt då det inte hade redovisat CI. SKV ansåg nämligen att CI var 

en prestationsbaserad ersättning och valde därför att höja NC inkomst av näringsverksamhet 

samt att påföra bolaget arbetsgivaravgifter.40 NC ansåg att SKV inte hade lagstöd för att 

bortse från avtalen och omvandla en kapitalinkomst. Målet berör flera frågor men den 

viktigaste var om CI utgjorde en kapital- eller tjänsteinkomst. 

3.2.1 Strukturen 

Rättsfallet berörde tre olika buyout-fonder som var placerade på Jersey som limited 

partnership alla ägda utav Nordic capital. Fondstrukturen för dessa överensstämmer överlag 

med fondstrukturerna som presenterades ovan men det finns vissa olikheter. 41  Huvuddragen 

för dessa olikheter är desamma för de tre fonderna men varje fond har sin egen struktur vilket 

gör att mindre avvikelser förekommer.42 En av de stora skillnaderna var att istället för att KE 

genom sina holdingbolag äger GP så hade de personerna här gått ihop och skapat ett initial 

limited partner bolag (ILP) som var ägare till GP. Båda dessa parter ingick sedan i 

investeringsavtalen med de externa investerarna där KE genom sitt ILP bolag investerade ca 2 

% av det totalt investerade kapitalet. 43 De externa investerarna som ingick i avtalen som då 

blev LP till fonden stod således för ca 98 %. Den andra stora skillnaden var att 

rådgivningsbolaget NC hade överlåtits till en schweizisk stiftelse istället för att KE var ägare 

till det vilket gjorde att NC låg helt utanför fondstrukturen.44  

Förvaltningen av fonden sköttes utav GP genom dess styrelse och LP var passiva ägare och 

investerade enbart det avtalade kapitalet.45 För sitt arbete erhåll GP en management fee på ca 

1,75 % av det investerade kapitalet. GP ingick även ett rådgivningsavtal med NC och även om 

KE inte ägde NC var det fortfarande aktiva i bolaget. Enligt avtalet skulle NC bistå GP i sina 

                                                 
40 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 4. 
41 Vill man se en skiss över fonderna så finns det en i Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 5. 
42 För att se fondstrukturerna se; Skattenämndens beslut 2010-12-21, Dnr: 410 796 528-10/527 m.fl., s 25-28. 
43 Nilson, M, Berndt, F, Kommentar avseende Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5169-13 (Segulah) och 

Kammarättens i Stockholm dom i mål nr 8755–8764-12 (NC Advisory AB), Svensk Skattetidning, 2014, Nr 10, s. 

810. 
44 FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 5. 
45 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 12. 
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investeringsbeslut genom att lägga fram förslag på strategier och för sitt arbete erhöll NC 

marknadsmässig ersättningen.46 Om det uppstod någon vinst skulle den enligt avtalen delas 

upp mellan parterna så att investerarna fick tillbaka sitt investerade kapital jämte en viss ränta. 

Om det återstod någon vinst efter det skulle den utgå med 80 % till LP och 20 % till ILP som 

indirekt ägdes av KE.47 

3.2 Skatteverkets argumentation 

SKV menade att CI var en ersättning till ett fåtal personer, KE, för deras prestationer och att 

CI därför borde tagits upp enligt 15:1 IL för NC och sedan enligt 11:1 IL för KE.48 Som 

rättsligt stöd för att omklassificering var möjlig hänvisade man till två rättsfall; RÅ 2008 ref. 

66 (BIAB-fallet) och RÅ 2001 ref. 50 (Brynäsfallet). Fallen berör frågan om gränsdragningen 

mellan inkomstslagen, men kanske viktigare för SKV vem som rätteligen borde ta upp 

beloppen till beskattning. Utöver de fallen hänvisade även SKV till att andra länder 

beskattade eller övervägde att beskatta CI som en prestationsbaserad ersättning.49 

Det är viktigt att påpeka att SKV aldrig ifrågasatte den civilrättsliga giltigheten av avtalen 

som hade upprättats, men de menade att innebörden av dessa var en annan.50 SKV började 

därför med att påstå att den enda anledningen till att KE sålde NC till stiftelsen var att formellt 

skilja NC från den övriga fondstrukturen, inklusive sig själva.51 För att stödja sin uppfattning 

menade man att KE fortfarande satt med i NC styrelse samt att dessa personer var 

firmatecknare. Ytterligare ett argument var att GP hade tagit fram en internprissättning något 

man vanligen inte görs om det inte finns en intressegemenskap.52 SKV var således av 

uppfattningen att det var KE som hade den verkliga beslutandemakten i NC och inte stiftelsen 

i Schweiz.  

De gick sedan vidare och undersökte vem som kontrollerade fonden. De ifrågasatt aldrig att 

det fanns en styrelse i GP men de menade att den enbart skötte uppdrag av administrativ art. 

Till stöd för detta visade SKV på att styrelsen var tillsatt av NC samt att den saknade den 

                                                 
46 Nilson, M, Berndt, F, Kommentar avseende Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5169-13 (Segulah) och 

Kammarättens i Stockholm dom i mål nr 8755–8764-12 (NC Advisory AB), Svensk Skattetidning, 2014, Nr 10, s. 

810-811. 
47 Von Bahr, Stig, Nordic Capital i kammarrätten, Skattenytt 2014 s. 157.  
48 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s.71. 
49 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 9-11. 
50 FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 8. 
51 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 80. 
52 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 80. 
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kompetens som behövdes för att göra investeringarna här i Norden utan de råd som NC gav 

dem.53 Denna uppfattning byggde på att det enbart var NC och KE som hade den relevanta 

kunskapen om marknaden och insikt om hur man kan skapa värdetillväxt i de portföljbolagen 

man investerade i. De utvecklade även sitt resonemang med att de externa investerarna enbart 

investerade i fonden på grund utav KE:s framgångsrika historik. Utöver det skulle KE även 

aktivt arbeta med fonden och dess investeringar enligt avtalen. 54 De var helt enkelt inte 

intresserade av att binda GP och dess styrelse på samma sätt då det var NC och dess KE som 

var de intressant personer för investerarna. Avtalen innehöll en klausul som sade att de 

externa investerarna hade rätt att häva avtalen om KE inte aktivet arbetade med fonden vilket 

SKV lade stor vikt vid. Med ovan resonemang kom SKV fram till att GP inte var den part 

som styrde fonden utan att det var de KE och NC som hade den slutgiltiga makten.55 Man kan 

likna SKV resonemang som att GP enbart var en marionettdocka som följde NC råd blint och 

att NC i sin tur kontrollerades av KE. Med andra ord menade SKV att KE fungerade som en 

shadow director56 till fonden. 

Nästa fråga som SKV fokuserade på var vem som faktiskt skapade värdetillväxten i fonden. 

Argumentationen och resonemangen tangerar mycket med argumentationen ovan vilket gör 

att det förkommer upprepningar. Genom att KE spelar en viktigt roll vid upprättandet och 

arbetet med fonden menade SKV att det var dessa personer som var avgörande för 

vinstgenereringen.57 De personerna hade den specialkunskap om nordiska bolag, 

investeringar, omstruktureringar, avknoppningar, kontaktnät m.m. som krävdes för att skapa 

vinstgivande försäljningar av portföljbolagen och genom det attrahera investerarna.58 SKV 

argumenterade för att investerarna enbart investerade i fonden genom att KE hade de 

kunskaperna och erfarenheten som behövdes för att generera en ”säker” vinst. Det var även  

något som GP och ILP saknade enligt SKV.59 De menade vidare att hävningsrätten 

investerarna hade ifall KE inte aktivt arbetade för fonden styrkte deras argument att det var 

dessa personer som investerarna ville skulle arbeta med fonden. 

Utöver ovan argument var även anställda i NC ofta med i styrelsen för portföljbolagen för att 

mer effektivt kunna bidra med rådgivning till GP. SKV menade att de anställda från NC då 

                                                 
53 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 79. 
54 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 80-81. 
55 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 79. 
56 Hannigan, Brenda, Company law, s. 146-149. 
57 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 81. 
58 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s.78-79. 
59 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 81-82. 
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kunde arbeta aktivt för att skapa ett mervärde i bolagen och styra bolaget i rätt riktning.60 De 

anställda som gjorde det erhöll normalt inte något styrelsearvode från det bolaget vilket gjorde 

att SKV ansåg att det ingick i arbetet för NC. Det visade även att det var NC som skapade 

vinsten i dessa bolag och således även vinsten i fonden.61  

SKV anförde vidare att det utöver de externa investerarna enbart var KE som bar de 

finansiella riskerna. Detta då de var dessa personer som investerade kapital i fonden via sitt 

ILP samt att det även stod risken för att CI aldrig utgick. GP eller NC hade inget sådant 

intresse då dessa bolag erhåller sina arvoden ändå och bär således ingen reell finansiell risk, 

tillskillnad från KE.62 Detta pekade på, enligt SKV, att det var NC samt KE som tog alla 

viktiga beslut angående verksamheten och på så vis skapade vinsten. Det var således inte GP 

som den internprissättningensstudien och övriga avtalen statuerade.63 

Slutligen behandlade SKV frågan hur CI ska beskattas och även vilken part som ska ta upp 

beloppet till beskattningen. Som nämndes ovan menade SKV att CI skulle anses utgöra 

inkomst av tjänst då det belopp som utbetalades ansågs följa av de arbetsprestationer som KE 

presterat i form av rådgivning till GP. Deras uppfattning byggde till stor del på en artikel av 

Kleist.64 Han ansåg att CI inte kunde anses följa av aktieavyttringen utan att CI var ett 

förvaltningsarvode till rådgivningsbolaget för sitt aktiva arbete.65 Vidare så var SKV av 

inställningen att det var KE som tog alla viktiga beslut och genom det skapade vinsterna i 

portföljbolagen och således även i fonden. De menade att CI kan jämföras med ett 

bonusprogram för KE  eftersom CI enbart utgick då en viss avkastning hade uppnåtts, precis 

som en bonus till en VD.66 För att styrka att CI verkligen utgick för arbetet som KE hade 

presterat menade SKV att de personerna var de som styrde hur CI utgick i strukturen. Den 

tillföll ett bolag som inte hade några anställda, ILP, eller som arbetade med fonden. Då de 

enda ägarna till ILP sedan var KE gjorde det att CI i praktiken tillföll dem och inte GP.67 De 

menade också att det är orimligt att oberoende parter skulle avtala om att kompensera en part 

med ett sådant belopp utan att någon motprestation skulle utgått.68 Andra förhållande som 

                                                 
60 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 81. 
61 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 81-82. 
62 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 84. 
63 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 80-85. 
64 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 11. Samt, Kleist, David, Beskattning av verksamhet i 

enkelt bolag, Skattenytt 2006, Nr 9 s. 478-486. 
65 Kleist, David, Beskattning av verksamhet i enkelt bolag, Skattenytt 2006, Nr 9 s. 485. 
66 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 86. 
67 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.13.  
68 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 86. 
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visade att CI inte var en kapitalvinst var att ILP särredovisade CI. Det redovisade nämligen 

den utdelningen som det erhöll genom den prioriterade utdelningen och det den erhöll genom 

CI var för sig vilket visade att det inte var en vanlig kapitalvinst.  De argumenterade vidare att 

CI i sig är en kapitalvinst men då ILP enbart har investerat ca 2 % av kapitalet är den vinsten 

de externa investerarnas kapitalvinst och inte ILP:s.69 Det var således de externa investerarna 

som erlade CI till ILP för de tjänster som KE har presterat. 

För att sammanfatta SKV argumentation menade de att enligt gällande rätt är det möjligt att 

omklassificera en inkomst. För att visa på att CI inte är inkomst av kapital menade de att 

rådgivningsbolaget NC med dess KE var de som egentligen kontrollerade fonden. Det var 

även dessa personer som genom att de hade den kontrollen skapade ett mervärde i 

portföljbolagen. Eftersom de kontrollerade fonden kunde de även styra hur CI skulle utgå 

vilket gjorde att det utgick till ILP-bolaget. Genom att KE var enda ägarna till bolaget var 

utbetalningen till ILP att anse vara en ersättning för det arbete dessa personer la ner på att 

sköta fonden och generera vinst. 

3.3 NC Advisory argumentation 

NC menade att SKV inte hade lagstöd för att göra en genomsyn av de avtal som ingåtts. Till 

stöd för detta hänvisade NC till rättsfallen; RÅ 2008 not. 169, RÅ 2004 ref. 27 och RÅ, 2010 

ref. 51. Frågan i fallen var om avtalen var ett uttryck för rättshandlingarnas verkliga 

innebörder eller ej och man kom i fallen fram till att avtalen gjorde det. Utöver rättsfallen 

hävdade NC att SKV enligt gällande rätt inte utan uttryckligt lagstöd får omklassificera en 

inkomst och hänvisade till 3:12 reglerna.70 Utöver att SKV saknade lagstöd för att 

omklassificera CI menade NC att man både bolags- och skatterättsligt kunde avtala om 

asymmetriskt utdelningen av vinsten utan att den skulle omklassificeras och hänvisade till RÅ 

2007 not. 129 och RÅ 1997 ref. 81.  

För att motbevisa SKV påstående om att det var NC och KE som var de som förvaltade 

fonden menade de att SKV har gjort en felaktig genomsyn av de civilrättsligt giltiga avtalen. 

Avtalen beskrev de verkliga förhållandena och det var GP som tog alla beslut som berörde 

fonden.71 De menade att SKV hade använt sig utav ett marknadsföringsdokument och inte 

                                                 
69 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 85-86. 
70 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 92. 
71 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 65-66. 
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utav relevanta avtal vilket gör att deras bedömning är felaktigt.72 De menade att det är normalt 

att organisera en fond på det sättet som de har gjort samt att det de externa investerarna ofta 

har krav som gör att fonden ser ut som den gör.  

För att visa att SKV hade fel i att GP enbart bara följde NC råd och således enbart fyllde en 

administrativfunktion framförde de flera argument. För de första lyfte NC fram att GP:s 

styrelse består av personer som har liknande erfarenheter och kunskaper som KE. De är fullt 

kapabla att sköta fonden självständigt utan KE vilket också är aneldningen till att de sitter i 

styrelsen.73 Utöver det så har NC inget ansvar eller koppling till fonden förrän den är 

upprättad och de har ingått rådgivningsavtalen med GP. Vidare anförde NC att GP inte bara 

använder sig utav NC utan använder flera olika rådgivare och är inte på något vis bunden till 

deras råd.74 Dessutom menade de att GP för det mesta avvisar deras råd, ca 90 % av alla råd, 

och GP kan fritt bestämma över vad det anser är den lämpligaste strategin för fonden.75 Det är 

GP:s jobb att kvalitetssäkra rådgivningen som NC och andra ger dem.76 Slutligen anförde de 

att parterna av investeringsavtalen, externa investerare, GP och ILP, är fullt medvetna om att 

det är GP som kommer sköta fondens verksamhet och inte KE eller NC.77 Avtalen visar att 

det är GP som har den beslutande makten och inte KE. det framgår vidare av 

rådgivningsavtalet att NC kan enbart kan lägga fram förslag och kan inte på något sätt 

överklaga eller på något annat sätt påverka GP beslut. 

NC bestrider även att det är KE eller NC som skapar värdetillväxten i portföljbolagen. Först 

anför de att det inte går att knyta en värdetillväxt i ett bolag till en person utan en värde 

tillväxt är beroende av flera faktorer.78 Värdetillväxten är dels beroende av externa faktorer så 

som konjunkturer och utvecklingen på marknaden. Båda dessa ligger helt utanför båda NC 

och KE påverkan. Utöver externa finns det även interna förhållanden som är viktiga som till 

exempel hur/om man kan göra en omstrukturering, uppköpsmöjligheter men även personal 

och företagsledningen är viktiga för utvecklingen av bolaget. Att genomföra en 

omstrukturering behöver visserligen, normalt sett, en kapitalstark ägare men det är alltid 

företagsledningen i bolaget som genomför och följer upp ett sådant beslut.79 De personerna 

som sitter med i portföljbolagensstyrelse från NC arbetar inte med den dagliga driften av 

                                                 
72 KR dom, mål nr: 8755–8764-12. s.4-5 samt Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 90. 
73 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 65. 
74 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 88-89. 
75 KR dom, mål nr: 8755–8764-12. s.6. 
76 FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 12. 
77 KR dom, mål nr: 8755–8764-12. s.4. 
78 FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 6. 
79 FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 6. 
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bolaget ut arbetar enbart med styrelsearbete och kan således inte påverka det arbete. Vidare 

menade NC att det är GP som utser styrelsen i portföljbolagen och det arbetet är således helt 

skilt från NC verksamhet.80 Personer från NC som sitter med i styrelsen gör det för att kunna 

ha en bättre överblick av bolaget vilket kan påverka hur kvalitén för den rådgivning de sen 

kan ge. Slutligen anförde NC att det alltid utgår styrelsearvoden från det bolaget till dessa 

personer och arbetet är frivilligt och helt vid sidan av arbetet med NC.81 

När det gäller hur och hos vem som CI ska beskattas anförde bolaget utöver ovan resonemang 

att SKV saknar lagstöd även hade tolkat CI felaktigt. Bolaget börjar med att påpeka att de har 

redovisat CI på detta sätt under flera år och att det aldrig har ifrågasatts eller antytts att det var 

felaktigt.82 Vidare anför NC att CI är en på förhand bestämd uppdelningen av vinsten som har 

förhandlats fram mellan oberoende parter på affärsmässiga villkor. NC argumenterade vidare 

att en uppdelning av vinsten enligt följande procentsatser är praxis i branschen och det gäller 

även att CI indirekt betalas ut till KE.83 De menade att CI är en kapitalvinst som utgår till ILP 

för det risktagande bolaget gör vid grundandet av fonden.84 Det är ILP som står för alla de 

kostnader som finns vid grundandet av fonden, vilka kan uppgå till höga belopp. 85 Som 

exempel uppgick kostnaderna för etableringen av fond tre till ca 40 miljoner kronor. Den 

kostnaden är något ILP betalar ut och de står även risken för etableringskostnaden om fonden 

aldrig upprättas, vilket är ett stort risktagande.86 De erbjuder investerarna en färdig 

fondstruktur där det enda en investerar behöver göra är att investera pengar och det beloppet 

går direkt till att påbörja investeringsverksamheten.87  Det är dessutom så att det är ILP och 

GP som står för alla de risker med verksamheten. 88 Deras ansvar gäller mot såväl staten som 

mot tredje man och övriga investerare.89 CI utgår först efter att LP har erhållit sin investering 

jämte ränta vilket gör att de bär en liten risk och det är på grund av risktagandet som CI utgår 

med de belopp de gör.  

Man kan inte enligt NC jämföra CI med ett bonusprogram.90 Det är för det första orimligt 

menar bolaget att investerarna skulle betala ut så stora bonusar till någon för tjänster som de 

                                                 
80 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 66. 
81 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 65. 
82 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 91. 
83 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 91. 
84 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.7. 
85 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.4. 
86 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.4. 
87 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.7 samt 4. 
88 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.7. 
89 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.7. 
90 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 91. 
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har erhållit.91 CI är vidare en form av ersättningen för det risktagande KE genom ILP tar vid 

etableringen av fonden och kan inte knytas till någon prestation av dessa parter. 

Sammanfattningsvis anser bolaget att SKV har gjort en felaktig tolkning av både avtalen och 

om CI. Avtalen har genom det rätt rubricering vilket gör att det är GP som sköter fondens 

verksamhet. NC är således enbart en av rådgivare till GP och GP:s styrelse är inte under några 

obligationer att följa deras råd. Utöver det är även SKV argument att det är KE:s arbete som 

genererar vinst ökningen i portföljbolagen felaktigt. Det följer dels av att KE inte arbetar i 

dessa bolag och dels då en värdeökning i ett bolag beror på flera omständigheter var av många 

ligger utanför deras kontroll. NC menar också att de har gjort en riskfylld investering som 

leder till en skevdelning av övervinsterna och att LP godkänner denna då de tar väldigt liten 

risk i förhållande till den. CI ska således inte anses vara en prestationsbaserad ersättning utan 

en kapitalvinst så som avtalen stadgar enligt NC. 

3.4 Förvaltningsrättens dom 

Förvaltningsrätten (FR) meddelade sin dom i slutet av december 2010.92 FR valde att ge SKV 

rätt och dömde således att CI skulle anses vara en prestationsbaserad ersättning till KE. FR 

menade att det var KE som var de personerna som skapade den värdetillväxt i portföljbolagen 

som sedan gjorde att CI utgick. Det var genom deras aktiva kontroll av fonden, men framför 

allt genom deras arbete som CI kunde utgå vilket gjorde att de ansåg att det var en 

prestationsbaserad inkomst och inte en kapitalinkomst. Genom att FR ansåg att det var en 

prestationsbaserad inkomst ansåg de således att det var NC som betalde ut CI i form av lön till 

KE för deras värdeskapandearbete.  

3.5 Kammarrättens dom 

FR dom överklagades till kammarrätten (KR) och domen kom drygt ett år senare.93 KR gjorde 

en motsatt bedömning till FR. KR började med att påpeka att det rörde sig om en eftertaxering 

och efterbeskattningen vilket gjorde att det var SKV som bar ansvaret för att bevisa den 

verkliga innebörden samt att bevisbördan är högre än vid vanliga beskattningsprocesser. Efter 

att ha påpekat det sade KR att investeringsavtalen inte har haft en annan innebörd utan det var 

                                                 
91 Skattenämndens beslut, Dnr: 410 796 528-10/527. s. 92. 
92 Hela stycket bygger på FR dom, Mål nr. 4182-11, s. 1-2 samt 13-18. 
93 Hela stycket bygger på Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s.1-2 samt s. 19-28. 
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GP som var det beslutande organet i fonden. KR gick sedan vidare och konstaterade att det 

saknades förutsättningar för att beskatta NC och KE för den utbetalada CI. Domstolen 

menade visserligen att KE var viktiga för fondens utveckling men att värdetillväxten var 

beroende av flera faktorer som låg utanför deras påverkan. Vidare anförde domstolen att CI 

utgår på grund av den skillnad av risktagande de olika parterna tar vid fondens verksamhet 

och framför allt för det stora risktagande KE tar vid fondens etablering. KR slutsats var 

således att FR dom skulle upphävas samt att CI skulle beskattas enligt inlämnad deklaration, 

alltså hos ILP som inkomst av kapital. 

3.6 Analys NC 

Frågorna i målet är några av de mest grundläggande i skatterätten och båda har diskuterats 

flitigt under 1900-talet, nämligen vem som är rätt skattesubjekt och gränsdragningen mellan 

inkomst av kapital och tjänst.94 Båda frågorna tillhör även de åtta grundläggande frågorna 

som man ska ställa för att kunna utreda skatteskyldigheten för ett bolag. De åtta frågorna är; 

rätt skattesubjekt, subjektets skattskyldighet, rätt inkomstslag, skattesats, omfångsfrågan, 

inkomstens storlek, periodisering samt resultathantering, och de bygger på 

skattelagstiftningens systematik och struktur.95 Frågorna kan verka simpla att besvara men 

som vi såg ovan skapar dessa fortfarande svåra gränsdragningsproblem.  

3.6.1 Genomsyn 

Genom att det inte finns ett specifikt lagrum som tillåter en sådan omklassificering av en 

kapitalinkomst har SKV i detta fall gjort en så kallade genomsyn. SKV har då använt sig av 

en resultatinriktat tolkning och har genom det kommit fram till olika slutsatser angående CI 

och hur och vem som ska beskattas för det. I NC-målet menade SKV att svaret på första 

frågan, vem som är rätt skattesubjekt, var NC och att det således var bolaget som skulle anses 

vara skattesubjektet för CI. SKV borstsåg från civilrättsligt giltiga avtal och såg till vad de 

ansåg var den verkliga innebörden av avtalen och CI. En viktig fråga för analysen är då vad 

som menas med genomsyn och verkliga innebörd och dess plats i beskattningsprocesser. Det 

                                                 
94 Carlsson, Magnus, Stenman, Olle, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, Art: Anders Hultqvist, 

Fader Gunnar-doktrinen-till frågan om rätt skatesubjekt, s. 201. Och Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets 

offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s. 335. 
95 Kellgren, Jan och Bjuvberg, Jan, Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för 

inkomstbeskattningen, s. 13 
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finns olika tolkningar av vad som menas med genomsyn och om det är lämpligt och ens 

tillåtet av rättssäkerhetsskäl. 

Enligt Möller är genomsyn ett viktigt verktyg för att kunna beskatta inkomster som genom 

olika avtal och rättshandlingar har styrts så inkomsten minskar och följaktligen även 

skatteunderlaget.96 Han menar att genomsyn i dagsläget är en accepterad metod för att 

beskatta både juridiska och fysiska personer och hänvisar till en rad olika avgörande.97 I fallen 

RÅ 2004 ref. 27, 1998 ref. 19 uttalade HFD att rättshandlingar ska bedömas enligt sin 

verkliga innebörd och således beskattas enligt den verkliga innebörden. Möller menar att 

HFD:s utformning av principen är klar och tydlig vilket gör att han anser att den kan jämföras 

med en lagstiftning. Han menar vidare att när de gäller den verkliga innebörden så ska den 

fastställas utifrån skatterätten och inte civilrätten. Denna uppfattning delas även i stort med 

Gäverth.98 Han menar dock att man måste gå igenom fem olika steg för att komma fram till 

om en genomsyn ska genomföras. Han menar framför allt att man måste göra ett ekonomiskt 

ställningstagande till vilka effekter som avtalen ger upphov till.99 Om man ser att parterna har 

ingått rättshandlingarna enbart för att undgå eller bryta mot inkomstskattelagen. Han anser då 

att man ska göra en genomsyn och frångå avtalen och bestämma den verkliga innebörden i 

enlighet med skattelagstiftningen. Enligt både Möller och Gäverth har skattelagstiftningen 

således företräde framför den civilrättsliga tolkningen.  

Som sades ovan så är genomsyn ett diskuterat ämne där Gäverths och Möllers inte är den 

enda accepterade tolkningen. Bergström och Hultqvist har en motsatt tolkningen av de 

rättsfallen och hur en genomsyn får ske eller om det ens existerar i svensk skatterätt. De anser 

att man ska se till den civilrättsliga innebörden framför skattelagstiftningen och menar att man 

utifrån avtalen får se vilka skatteeffekter som uppstår.100 Bergström menar att alla HFD:s 

domar angående genomsyn kan förklaras utifrån avtalsrättsliga och civilrättsliga principer och 

regler.101 Han menar således att det inte existerar något som kan kallas genomsyn utan att det 

följer av andra principer och regler. Hultqvist har ett liknande resonemang där han menar att 

man ska se alla lagar som ett enhetligt system och att man ska tolka dessa på ett koherent sätt, 

såvida inte specifika regler stadgar något annat.102 Utifrån det anser han att det är den 

                                                 
96 Möller, Lars, Genomsyn av rättshandlingar, SN 2011, s. 529. 
97 bl.a; RÅ 1986 ref. 75, RÅ 1994 ref. 52, och RÅ 1995 ref. 84. 
98 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 71.  
99 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 72-73. 
100 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007, s. 696. 
101 Bergström, Sture, Regeringsrättens tolkningsprinciper - ännu en gång, SN 2003, s. 645-646. 
102 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007, s. 697. 
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civilrättsliga innebörden som har företräde och att man utifrån den får se vilka skatteregler 

som är tillämpliga. Det finns, enligt Hultqvist, inte någon sådan metod som Möller anser ska 

styra beskattningen utan det är civilrätten och avtalstolkning som har företräde.103 Ett annat 

problem som Hultqvist lyfter fram med genomsyn är att när SKV använder sig av det 

argumenterar de ofta utifrån ett visst resultat som de vill uppnå istället för att utgå från lagen 

och dess rekvisit.104 Både Bergström och Hultqvist anser att man av rättsäkerhetsskäl inte kan 

genomföra en genomsyn av giltiga rättshandlingar bara för man anser att inkomst beskattas 

felaktigt. Om SKV är missnöjda med ett upplägg får det använda sig av lag (1995:575) mot 

skatteflykt alternativt uppmuntra riksdagen att lagstifta mot det. Det är framför allt 

Bergströms och Hultqvists argumentation som har fått genomslag i doktrinen. 

När man ser till argumentationen av parterna och domsluten kan man konkludera att SKV och 

FR har ett synsätt som överensstämmer med Möller och Gäverth ställningstagande. 

Argumentation som SKV använder i målet är tydligt resultatinriktad då de menar att avtalen 

enbart ingåtts för att KE ska undgå beskattning av CI så som lön. SKV ger således 

skattelagstiftningen företräde vid tolkningen och genom det anser att de att CI är lön till KE 

istället för kapitalinkomst till ILP:en. För att bevisa sin inställning hänvisar de till en rad olika 

rättsfall där man har gjort en genomsyn.  

Bolagets och KR:s ställning är å andra sidan mer som den argumentation som Bergström och 

Hultqvists för. De menar att det är civilrätten som är avgörande och att avtalen faktiskt 

statuerar vad som verkligen sker. De menar att SKV inte i tillräckligt grad har bevisat att 

avtalen inte skulle beskriva den verkliga innebörden vilket gör att NC inte kan anses vara rätt 

skattesubjekt eller att inkomsten kan anses utgöra inkomst av tjänst. Frågan blir då att 

analysera om man kan genomföra en sådan ändring som SKV ville genomföra och om CI är 

en prestationsbaserad inkomst eller om avtalen speglar den verkliga innebörden. 

För att bedöma den frågan måste man se till den praxis som finns på området. Burmeister har 

gjort en studie om verklig innebörd och således även om genomsyn. Han menar att en 

genomsyn kan tillämpas vid komplicerade transaktioner där det krävs en utredning av 

rättsfakta för att utreda om ett lagrum är tillämpligt.105 Hans studie visar att möjligheten att 

göra en genomsyn existerar, men att den framför allt styrs av civilrätten. Han hamnar således 

mellan Hultqvist och Möllers argumentation, men något närmare Hultqvist resonemang. Av 

                                                 
103 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007, s. 697 och 701. 
104 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, SN 2007, s. 697. 
105 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.46. 
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det kan man dra slutsatsen att det är möjligt att ändra en inkomst i svåra fall, vilket NC-målet 

får anses vara. 

Som sades ovan så har HFD uttalat att beskattningen ska ske utifrån den verkliga innebörden. 

Det är här viktigt att påpeka att SKV aldrig ifrågasatte att de ingångna avtalen var giltiga utan 

att de egentligen stod för något annat. När man ser till den praxis som berör en omtolkning av 

avtal och vad dess verkliga innebörd är finns det en rad tillämpliga rättsfall. Dessa rättsfall har 

av Burmeister delats in i tre olika kategorier där domstolens tolkning och vad som legat till 

grunden för tolkningen av verklig innebörd har varit den avgörande.106  

Kategori 1: rättsfall när civilrättslig klassificering har varit avgörande vid beskattningen. Han 

menar att RÅ 1998 ref. 19 där domstolen kom fram till att den verkliga innebörden var något 

annat än de avtalen hade för beteckning. Även i RÅ 2010 ref. 51 där domstolen godtog 

avtalens innebörd är ett klassiskt fall för denna kategori.107 Gemensamt för båda dessa fall är 

att det är civilrätten som ligger till grunden för beskattningen. 

Kategori 2: rättsfall när skatterättslig bestämmelse/terminologi har varit avgörande vid 

beskattningen. Denna kategori berör frågor där skatterätten har en egen eller annan innebörd 

av en civilrättsligterm. Ett exempel där HFD tolkade ett begrepp med bakgrund mot 

skatterätten är RÅ 2001 ref. 50 där anställningsbegreppet tolkades utifrån skatterättens 

definition vilket gjorde att man ansåg att det var ett anställningsförhållande till skillnad mot 

avtalens rubricering. 

Kategori 3: rättsfall när skatterättsliga normerande principer har varit avgörande vid 

beskattningen. Denna kategori ligger relativt nära kategori två men de skiljer sig åt. Här utgår 

domstolen från skatterättliga principer som är relaterade till skatterätten och utgår från dessa 

principer för att tolka den verkliga innebörden. Ett exempel på detta är RÅ 2009 ref. 66 där 

domstolen slog fast att en skattskyldig inte kan råda över en inkomst karaktär. Burmeister 

menar att det var principen om att den skatteskyldiga inte kan råda över en inkomsts karaktär 

som påverkade utslaget i fallet.108  

När man går igenom de rättsfall som Burmeister belyser och hur han har analyserat dessa ger 

det stöd för att det är civilrätten som främst styr beskattningen. Om man ser till hela hans 

                                                 
106 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.72. 
107 För fler exempel se Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.82-150. 
108 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.183 samt186. 
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analys och argumentation så ligger den i stort i linje med Hultqvists argumentation.109 I praxis 

har man ofta utgått från den civilrättsliga innebörden. Om det däremot har funnits specifika 

skatterättsliga normer eller principer har HFD tolkat avtalen och andra rättshandlingar i ljuset 

av dessa. Detta kan resultera i att den verkliga innebörd ibland anses vara en annan än den 

som avtalen stipulerar, vilket leder till att en inkomst omklassificeras. På grund av det måste 

man se till andra regler och väga in andra argument, men framför allt utgå från 

sakomständigheterna i varje mål för att kunna bedöma om en genomsyn kan genomföra. Till 

hjälp för att komma fram till om man kan genomföra en genomsyn har Burmeister skapat en 

metod som underlättar denna bedömning.110  

Burmeister metod utgår från de kategorierna ovan, men han går sedan vidare och menar att 

man kan dela in dessa rättsfall i ytterligare grupper. Dessa grupper utgår från hur 

rättshandlingarna uppstår och dess samband med varandra. 111 Det bör uppmärksammas att det 

finns fall från alla de kategorierna ovan i de två grupperna. 

Han kallar de två grupperna för Grupp A; på förhand planerade rättshandlingskedjor. 

Exempel på rättsfall som tillhör grupp A är: RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 2010 ref 51.  

Grupp B: – rättshandlingar som är nära knutna till varandra och beroende av varandra. 

Exempel på rättsfall som tillhör grupp B är: RÅ 2001 ref. 50 och RÅ 1990 ref. 73.  

3.6.2 Burmeisters metod för att bedöma den verkliga innebörden 

Burmeisters metod består av flera olika steg för att kunna bedöma om en genomsyn ska/kan 

genomföras.112 Det första steget kan verka självklart, men det är viktigt att man klarlägga 

sakomständigheterna och händelseförloppet i fallet. Detta är viktigt då HFD i sina domar 

angående genomsyn och verklig innebörd alltid ser till vad som faktiskt har skett och vad 

parternas avsikt med avtalen har varit. HFD har även i många av de fall som faller inom 

kategori 1 uttalat att en omklassificering enbart ska ske om det klart framgår av 

sakomständigheterna. Normalt sett då innebörden har ansetts varit någon annan än den som 

avtalen stipulerar är om avtalen har varit atypiska/säregna. I NC-målet är omständigheterna 

                                                 
109 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.202-210. 
110 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.233-237. (På sidan 236 återfinns en 

schematisk uppställning över hans metod). 
111 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.233. 
112 Hela metoden nedan bygger på Burmeisters metod samt parternas argumentation i fallet. Burmeister, Jari, 

Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.233-237 samt kap 6. 
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redan kartlagda och de återfinns i kapitlet ovan. Efter att man har klart omständigheterna ska 

man enligt modellen göra en analys av de civilrättsliga omständigheter och en rättslig 

kvalificering. 

Den civilrättsliga analysen i NC-målet blir en aning komplicerad då man måste ta hänsyn till 

den brittiska lagstiftningen angående fonden, GP och ILP vid analysen. Dessa bolag regleras i 

Companies (Jersey) Law 1991 (CL) och Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 (LPL) där 

reglerna i stora drag påminner om de som berör liknande bolag i Sverige.113 Dessa regler 

statuerar att bolagen styrs till stor del av en bolagsordning och att varje medlem har rösträtt på 

bolagsstämman samt att i LPL stipuleras de inbördes ansvaret mellan GP och LP, vilket i 

storts har redogjorts i kap 2.114 Den kanske viktigaste artikeln för analys är den som stadgar 

att man får avtala om hur vinsten ska delas upp mellan parterna i bolaget.115 Det synes således 

inte finnas någon rättslig regel som hindrar eller begränsar möjligheterna att avtala om CI 

eller den årliga avgiften mellan parterna enligt dessa regler. Om man jämför dessa regler med 

de svenska ligger det väldigt nära varandra. Det hade även enligt 17 kap ABL ansetts vara en 

utdelning och en utdelning är tillåten om man inte bryter mot 17:3 ABL.116 Efter att man har 

bedömt de brittiska reglerna måste man även analysera de civilrättsliga omständigheterna för 

NC. 

Här vet vi inte lika mycket om det ingångna avtalen men troligen är KE heltidsanställda. Det 

är då anställningsavtalet samt de arbetsrättsliga reglerna som påverkar bedömningen. 

Rådgivningsbolaget ingår även ett Advisory Agreements med GP. Även detta avtal vet vi 

väldigt lite om, men det verkar inte som om det är några större problem angående det. För att 

analysera avtalet och dess civilrättsliga innebörd behöver vi veta vilket lands lag som är 

tillämplig och om vi utgår från svensk lagstiftning. Då det inte finns någon lag som är 

tillämpligt på avtal av denna sort är det partsvilja och avtalslagen som framför allt styr den 

civilrättsliga innebörden. Det gör att det är svårt att uttala sig om den civilrättsliga innebörden 

närmare, men den får anses vara det som avtalen stadgar. Detta resulterar i att CI enligt 

civilrätten anses vara utdelningen både enligt svensk och brittisk lagstiftningen. Det finns inga 

regler eller andra hinder som skenavtal som påverkar den civilrättsliga bedömningen.  

                                                 
113 Kommer inte att göra en lång utredning om just denna lagstiftning då det dels faller lite utanför syftet med 

uppsatsen dels då det inte är helt relevant att göra en ingående analys av dessa regler. 
114 Enligt art; 92 CL, 87 CL, 5 CL och ansvarsområdena enligt art; 3(2), 1, 11(1), 19(1), 1819(1), 14(1) och 11(3) 

LPL. 
115 Enligt art; 16(2) LPL 
116 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt. S 295-300 
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Nästa steg är att analysera och bedöma vilka skatteregler som är tillämpliga på situationen och 

jag kommer här tillämpa svenska skatteregler på hela transaktionskedjan. Då det rör sig om 

handelsbolag är det ägaren som ska beskattas för det denna erhåller genom sitt ägande, enligt 

5:1 och 5:3 IL. Genom att det anses vara kapitalvinster, sägs uttryckligen i 

omprövningsbeslutet, som uppstår i fonden då man avyttrar portföljbolagen anses det vara 

avkastningen på kapital enligt 42:1 IL. Efter att GP samt ILP erhåller CI samt sitt investerade 

kapital jämte ränta betalas det vidare till KEs egna bolag. Om vi utgår från att dessa bolag är 

obegränsat skatteskyldiga i Sverige enligt 6:3 och 4 IL blir 42:1 IL återigen tillämpligt. Enligt 

dessa lagrum ska en utdelning tas upp så som inkomst av kapital, men då det rör sig om 

bolagen ska de ta upp CI i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13:2 IL. Dock ska enbart 

den erhållna utdelningen tas upp till beskattningen om reglerna om näringsbetingade andelar 

inte är tillämpliga på utdelningen enligt 24:12-22, något som inte verkar troligt. Det sista 

steget blir att se vilka regler som är tillämpliga när de fysiska personerna erhåller utdelningen.  

Även här är 42:1 IL tillämpligt och inkomsten ska tas upp till beskattningen när den kan 

disponeras enligt 42:12 IL, vilket även gäller de ovanstående stegen. 

Efter att man har analyserat och bedömt den civilrättsliga innebörden och vilka skatteregler 

som är tillämpliga ska man enligt Burmeister placera fallet i en av de tre kategorierna som vi 

gick igenom ovan. Man gör det utifrån vilka normer som är tillämpliga då det är dessa som 

styr om det är en civilrättslig analys eller en skatterättslig metod som ska användas. Detta 

följer av att om normen utgår från en civilrättslig term blir civilrätten styrande, men om 

normen utgår från en specifik skatterättslig term eller om termen har en speciell skatterättslig 

innebörd är det skatterätten som man ska utgår från. Som sades ovan så är 42:1 och 42:12 IL 

tillämpliga på utdelningen. Det finns dock ingen speciell skatterättslig definition på vad som 

utgör utdelning.117 Detta gör att man måste se till den civilrättsliga innebörden av vad som 

anses utgöra utdelningen, civilrätten bör alltså vara prejudiciell i detta fall, vilket gör att NC-

målet anses falla inom kategorier 1. När man ser till de fall som tillhör denna kategori och 

argumentationen i de målen ligger de väldigt nära NC argumentation, vilket då förefaller 

naturligt. Dock skriver Burmeister att man bör testa alla de olika kategorierna och väga de 

mot varandra innan man går vidare.  

Om vi ser till kategori 2 så finns det ett fall där HFD gav utdelningen en specifik skatterättslig 

innebörd, RÅ 2004 ref. 1 som handlar om underprisöverlåtelse. Burmeister menar dock att 

                                                 
117 Melz, Peter, När föreligger utdelning skatterättsligt?, SN 2008, s. 228. 
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detta är ett undantag från huvudregeln och menar vidare att det hade varit lämpligare om 

domstolen hade bedömt fallet enligt huvudregeln och bedömt fallet utifrån civilrätten.118 Man 

kan även argumentera att fallet enbart är tillämpligt på transaktioner som går i sidled vilket 

gör att det inte är tillämpligt på detta fall då utdelningen har utgått rakt upp i organisationen. 

Utöver det så finns det ingen special regler som är tillämpliga som till exempel 

underprisöverlåtelse, vilket var fallet i RÅ 2004 ref. 1. Utöver det så tangerar fallet med 

kategori 3 vilket gör att det är lämpligare att bedöma NC enligt den kategorin istället. kategori 

3 stämmer dessutom bättre överens med SKV framställningen. Genom ovan resonemang så 

faller inte NC-målet inom kategori 2.  

När det gäller kategori 3 krävs det att en normerande princip är tillämplig på fallet. En 

normerande princip är en princip som genomsyrar hela skatterätten och därigenom har 

påverkat utfromingen av flera regler eller en princip som har slagits fast i praxis.119 En viktig 

normerande princip för denna analys är principen om att en skattskyldig inte råder över en 

inkomsts karaktär. Burmeister menar att man kan utläsa denna princip dels ur källteorin och 

inkomstbegreppet vilket gör att den återfinns i inkomstbeskattningens grundstruktur, men den 

kan även kan utläsas från praxis.120 Även om principens ”namn” är relativt tydligt så innebär 

den att parterna enbart kan styra över den civilrättsliga innebörden medan den skatterättsliga 

ligger utanför deras påverkan. Som sades ovan tillhör RÅ 2008 ref. 66 (BIAB-fallet) denna 

kategori och det är även ett rättsfall som SKV bygger sin argumentation kring. Det finns en 

del likheter med det målet jämfört med NC-målet. HFD kom fram till att inkomsterna i fallet 

rätteligen borde ha tillfallit andra bolag som G.B ägde, men att de genom avtal med BIAB–

bolagen hade tillfallit några andra istället. Enligt Burmeister är detta ett tydligt exempel på när 

en normerande princip ges företräda samt att principen är normerande. Detta då domstolen 

utgick från både källteorin och inkomstbegreppet för att styrka att en person inte kan styra 

över inkomst karaktär genom civilrättsligt giltiga avtal.121  

En annan för fallet viktigt princip, som tyvärr inte direkt tas upp, är principen om rätt 

skattesubjekt. Även denna princip menar Burmeister är en grundpelare i skatterätten och att 

principer återfinns i flera rättsfall, rättsregler och i hela grundstrukturen för skatterätten. 

Burmeister menar att den troligen följer utav inkomstbegreppet, skatteförmåge-, och 

                                                 
118 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 289. 
119 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 55-62. 
120 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 61. 
121 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 186. 
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realisationsprincipen.122 Ett typiskt skolexempel är fader Gunnar-målet123 som även senare har 

utvecklats till en doktrin/princip. Ett fall som Burmeister också anser är ett bra exempel på 

denna princip är RÅ 1986 ref. 75.124 I fallet ansåg HFD att en anställd hade erhållet en förmån 

av arbetsgivaren och därför skulle beskattas i enlighet med det och inte som avtalen hade 

rubricerats. Parterna i målet kunde inte avtala bort att en förmån är en förmån hur den än 

rubricerats i avtalen. 

När man ser till SKV argumentation ligger den i linje med kategori 3. Frågan i målet är vem 

som är rätt skattesubjekt och om KE i målet har styrt CI till sina egna bolag vilket gör att 

fader Gunnar-doktrinen kan vara för handen. Det finns således mycket som talar för att även 

NC-målet faller inom kategori 3. Vilken av kategorierna som NC-målet passar in bäst i är en 

svår fråga. Det är uppenbart att det rör sig om en utdelning men parternas argumentation 

kretsar till större del runt kategori 3. Som sades ovan anser Burmeister att man borde göra 

analysen utifrån flera kategorier om situationen kräver det vilket jag kommer att göra. Det 

framstår dock mer troligt att Burmeister skulle anse att det rör sig om kategori 3 än kategori1. 

Nästa steg enligt modellen är att konstatera vilken av de två underkategorierna det rör sig om. 

Grupp A: Rättshandlingar som är på förhand planerade, men inte vid samma tidpunkt 

ingångna, rättshandlingar. Alternativt grupp B: om rättshandlingar som är nära knutna till 

varandra och beroende av varandra. NC bör falla inom grupp A.125 Detta eftersom fonden 

först etableras på Jersey av ILP- bolaget och efter det ingår GP, LP samt NC avtal om dels hur 

vinsten, kontrollen och avgifter av fonden ska ske, dessa avtal ingås dock inte samtidigt, men 

det följer av branschpraxis att det kommer ingås. Av dessa anledningar borde avtalen, då de 

redan är planerade att ingås, falla inom grupp A. 

3.7 Bedömning av NC-målet 

Efter att ha prövat de olika stegen och kommit fram till att NC-målet troligen klassificeras 

som kategori 3 och tillhör grupp A alternativt möjligen kategori 1 grupp A kan man göra vissa 

slutsatser för att bedöma den verkliga innebörden enligt Burmeister. Om man börjar bedöma 

det mindre troliga alternativet, alternativ två, är bedömningen något enklare än den för 

                                                 
122 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 61. 
123 RÅ 1962 ref. 46. 
124 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 61. 
125 En kort sammanfattningen av hur parterna har ingått avtalen presenteras nedan och för en längre utläggning 

av varför det är grupp A se kap 2och 3. 
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alternativ ett.126 Burmeister menar att HFD lägger stor vikt vid partsavsikten när de genomför 

analysen av den verkliga innebörden av avtalen. De bedömer avtalen var för sig och försöker 

komma fram till om de olika avtalen hade ingåtts oberoende av varandra, i första hand. Det 

som brukar leda till en omklassificering är om avtalen innehåller atypiska/säregna 

avtalsvillkor som normalt inte finns med i normala affärsförhållanden. Det räcker dock inte 

med konstatera att avtalen inte är affärsmässiga. För att en omklassificering ska vara möjlig 

måste det även vara uppenbart att så är fallet alternativt uppenbart att avtalen enbart ingåtts 

för skens skull.127 Detta gör att domstolen ofta ser avtalen som en helhet för att utröna 

avtalens innebörd och vad de leder till för konsekvenser. Vidare menar Burmeister att det inte 

är möjligt att omklassificera avtal som ingåtts enbart på den grunden att en part har kontroll 

och inflytande över den andra parten, domstolen ser varje part som ett eget skattesubjekt med 

egen rättshandlingsförmåga.128 

I NC-målet är de ingångna avtalen branschpraxis vilket gör att avtalen inte avviker från 

normala affärsförhållanden. Vidare är avtalen både civilrättsligt giltiga sedda var för sig samt 

att den ger uttryck för partsviljan. Trots att det skulle det kunna argumenteras, som SKV 

också gör, att det skulle finnas ett nära samband mellan NC och fonden genom KE. Dock så 

påverkar det inte analysen/bedömningen då det är irrelevant så länge avtalen är korrekta. 

Detsamma gäller självklart även om man utgår från en struktur som är uppbyggd som 

exemplet i kapitel 2. Genom detta har SKV en väldigt liten möjlighet att kunna genomföra sin 

genomsyn och omklassificera avtalen i enlighet med sin argumentation. Detta leder till att 

domstolen inte borde/kan omklassificera CI utan den ska tolkas enligt avtalens civilrättsliga 

innebörd. CI ska således enligt kategori 1 grupp A beskattas som en kapitalvinst/utdelning. 

Om man utgår från det första alternativet menar Burmeister att giltiga civilrättsliga 

rättshandlingar kan komma att tolkas efter normerande principer om vem som ska beskattas 

för en inkomst (RÅ 2002 ref.115 I) eller att parterna inte kan styra över inkomstens karaktär 

(BIAB-fallet).129 Det finns dock undantag från detta och det är när det finns skatteregler som 

tillåter en inkomstöverföring enligt det avtalade sätt och ett exempel på det är 

underprisöverlåtelse, som bevisades i HFD 2011 ref. 19. Något sådant undantag är inte 

tillämpligt på nuvarande situation vilket gör att man måste bedöma principernas styrka i 

                                                 
126 Då det inte förefaller troligt att det rör sig om ett 1,A fall samt att det involverar brittisk och Jersey 

lagstiftningen kommer jag enbart att kortfattat redogöra för hur en sådan bedömning genomförs och vad det 

skulle leda till. 
127 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 284-285. 
128 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 284. 
129 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s. 242. 
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målet. Som sades ovan så är det framför allt två normerande principer som är tillämpliga och 

som måste utredas mer ingående. När man ser till skatterättens systematik och möjligen även 

den frågan som kommer avgöra tillämpligheten av den andra är principen om vem som ska 

beskattas för en inkomst. Det är alltså frågan om man kan beskatta rådgivningsbolaget för CI 

som inkomst av näringsverksamhet och sedan även beskatta CI som lön till KE. Som också 

nämndes ovan är skolexemplet på vem som är rätt skattesubjekt fader Gunnar-fallet130, men 

även RÅ 2002 ref.115 I och för detta fall är även traktormålet131 av intresse. Denna princip 

har även i doktrinen kallats för fader Gunnar-doktrinen/principen132 varpå en kort redogörelse 

om det målet ska göras.  

Fader Gunnar hade hållit ett antal föreläsningar men istället för att själv ta emot betalningarna 

för arbetet hade han avtalat med köparen av tjänsten att betalningen skulle tillfalla en stiftelse. 

Genom att han hade destinerat betalningen ansåg domstolen att situationen var den samma 

som om han hade mottagit ersättningen personligen. Domstolen ansåg därför att det var han 

som hade skänkt pengarna till stiftelsen var på han beskattades för betalningarna så som lön. 

Det viktiga i målet var att man ansåg att fader Gunnar hade förfogat över inkomsten vilket 

gjorde att han ansågs vara rätt skattesubjekt och inte stiftelsen, fastän pengarna aldrig hade 

varit i hans hand. Man kan dela upp principen i två omständigheter som måste vara uppfyllda. 

Först måste det finnas ett intjänat vederlag som skattesubjekt har rätt till och sedan måste det 

styras/förfogas över så det kommer en tredjepart till godo.133  

Om man ska tillämpa fader Gunnar-doktrinen på vårt fall finns det vissa likheter. Även i NC-

målet har aldrig CI gått till eller via NC utan utgått till KE:s egna bolag. Frågan är dock om 

man kan anse att NC eller KE har haft rätt till samt styrt CI. Med andra ord har de utövat ett 

förfogande över inkomsten som de hade rätt till? Först och främst är viktigt att påpeka är att 

de tre olika parterna, GP, NC och KE:s egna bolag, är egna rätts- och skattesubjekt som är 

helt skilda från varandra. Detta är väldigt tydligt i NC-målet där KE inte ens är ägare till NC 

utan bara är anställda i bolaget. SKV har visserligen argumenterat att det är NC som styr allt 

arbete i GP men de presenterar väldigt lite material som stöder detta. Dock finns det ett visst 

samband mellan GP och NC då NC fortlöpande presenterar olika strategier och ekonomisk 

rådgivning, men deras ”relation” bygger på olika avtal som upprättats mellan oberoende 

                                                 
130 RÅ 1962 ref. 46. 
131 RÅ 1989 ref.57. 
132 Carlsson, Magnus, Stenman, Olle, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, Art: Anders Hultqvist, 

Fader Gunnar-doktrinen-till frågan om rätt skatesubjekt, s. 202. 
133 Carlsson, Magnus, Stenman, Olle, Blandade fång: en vänbok till Magnus Carlsson, Art: Anders Hultqvist, 

Fader Gunnar-doktrinen-till frågan om rätt skatesubjekt, s. 220. 



35 

parter. Det blir extra tydligt när man ser till dels avtalen, både de mellan GP och LP men även 

de mellan GP och NC, som säger att det är GP som är det beslutande organet för fonden och 

dels när man ser till den civilrättsliga regleringen av fonden. Även när fonden upprättas är de 

ILP och GP som står för alla kostnader för att upprätta fonden och de investerar också det 

avtalade kapital, inte NC. Ser man sedan till avtalen om CI finns det inga avtal som NC 

omnämns i eller är en part av utan det regleras i avtal mellan GP och LP. Det finns inte heller 

något samband mellan hur CI ska utgå och rådgivningen vilket visar att NC aldrig ens har haft 

rätt till att erhålla CI. Det enda som NC har haft rätt till är marknadsmässig ersättning för sina 

tjänster vilket också styrker att det inte har haft rätt till CI. Det följer av att NC redan har fått 

betalt för de tjänster de erhållit. Det gör att Gunnar-doktrinen134 inte är tillämplig då det inte 

uppfyller första kravet, att de har haft rätt till verdelaget.  

Om man ändå går vidare och utgår ifrån att det har haft det, som SKV menar, måste man 

utreda om NC kan anses har förfogat över inkomsten. Man kan dock inte heller säga att NC 

har förfogat över CI enbart på grund av att KE arbetar i NC och sedan är ägare till GP. Det 

skulle inte vara möjligt ens om strukturen såg ut som den gör i kapitel 2, där KE ägde båda 

bolagen. Ett rättsfall som visserligen berör en helt annan fråga men som ändå är av intresse 

för bedömningen av det är RÅ 2010 ref. 49. Frågan i målet var om man kan beskatta en 

privatperson för en vinst av en försäljning som lön när personen samtidigt driver och är 

företagsledare i ett bolag som säljer liknande produkter. HFD slog fast att för att kunna 

beskatta inkomst så som lön från en försäljning av egendom måste SKV visa att egendomen 

verkligen har tillhört bolaget och att personen således har sålt det för bolagets räkning. En 

annan fråga som domstolen prövade var om man kunde anse att egendom kunde bli ”smittad” 

enligt reglerna om näringssmitta.135 HFD uttalade att det krävs det uttryckligt lagstöd för att 

en egendom ska kunna bli smittad. Det visar att det går att äga en egendom privat även om 

man arbetar och driver ett bolag som har samma produkter. Detta stödjer argumentation ovan 

genom att det visar att man kan äga ett bolag och samtidigt äga samma produkt privat. Det gör 

att man inte kan beskatta KE enbart på den grunden att de är ägare till en part som har 

investerat i fonden och samtidigt är aktiva i ett annat. Bergkvist med flera uttrycker saken 

som: ”På samma sätt som det är möjligt att äga en parktraktor privat trots att man samtidigt 

är aktiv i ett aktiebolag som säljer markvårdsutrustning är det självklart att det är möjligt att 

göra privata investeringar i en riskkapitalfond trots att man är aktiv i ett rådgivningsbolag 

                                                 
134 RÅ 1962 ref. 46 och t.ex. RÅ 2002 ref. 115 I. 
135 Jfr med reglerna om byggmästarrörelse, 27:4 IL och RÅ 1987 not. 452, RÅ 1989 ref. 55, RÅ 1990 not. 399. 
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utan att detta innebär att avkastningen på den privata investeringen anses ingå i 

rådgivningsbolagets näringsverksamhet”.136 På grund av ägandet och anställning kan man 

inte säga att KE och rådgivningsbolaget erhåller CI utan det krävs antingen lagstöd eller 

någon annan form av bevisning att så faktiskt är fallet. Man måste kunna bevisa att NC aktivt 

har tagit ett beslut att avstå att erhålla CI eller på något liknande sätt styrt inkomsten till GP 

och sedan vidare till KEs egna bolag. I målet finns det inga avtal, partsavsikt eller andra bevis 

som styrker att något sådant förfogande har gjorts av NC. Tvärtom tyder allt på att det är GP 

och LP som har gjort ett förfogande över den upparbetade vinsten, vilket också är parterna 

som har rätt att ta del av vinsten och således är rätt skattesubjekt. Det är de parterna som har 

tagit risken att investera kapital och aktivt arbetat för fonden, inte NC. Rådgivningsbolaget 

kan av de anledningarna inte anses vara rätt skatesubjekt så som SKV menar.  Det leder till att 

beskattning borde ske i enlighet med avtalen vilket gör att det är GP och LP som ska beskattas 

för den utdelning de erhåller. 

Om man istället utgår från att SKV har rätt i att det är rådgivningsbolaget som är rätt 

skattesubjekt och att CI som lön hos KE måste de bevisa att det inte är inkomst av kapital för 

KE:s egna bolag. Det följer av inkomstskattelagens systematik då inkomstslaget tjänst137 är ett 

uppsamlingslagrum för inkomster som inte är att hänföra till de andra inkomstslagen.138 SKV 

menar att NC och KE har omkarakteriserat en inkomst vilket strider mot den normerande 

principen om att en skattskyldig inte råder över en inkomsts karaktär. Principen följer delvis 

av källteorin som menar att den som är inkomstförvarvaren och följaktligen rätt skatesubjekt 

ska beskattas för den erhållana inkomsten i enlighet med det inkomstslaget inkomsten 

härstammar från.139 SKV hänvisar till två rättsfall för att rättfärdiga sitt beslut RÅ 2001 ref 1 

och RÅ 2008 ref. 66. När det gäller första rättsfallet är det svårt att se hur SKV menar att 

fallet är relevant mer än att det visar att en omklassificering/genomsyn är möjlig. Frågan i 

målet var att göra en skatterättslig gränsdragning mellan arbets- och uppdragstagare. HFD 

kom fram till att det rörde sig om ett anställningsförhållande trots att avtalen rubricerades som 

uppdragsavtal var på socialavgifter skulle utgå. Frågan i det målet är inte för handen i NC-

målet och skillnaden mellan den gränsdragningen och en beskattning av en riskkapitalfond 

där man vill omklassificera en utdelning till inkomst av tjänst är en helt annan fråga. Jag 

                                                 
136 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s 

340. 
137 10:1 IL 
138 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 1, s. 131. 
139 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del, s. 124. 
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kommer därför lämna det fallet därhän och fokusera på BIAB-fallet då det är mer relevant för 

en sådan omklassificering.  

Som nämndes ovan så utgör BIAB-fallet ett bra exempel på när en normerande princip är 

prejudiciell och styr innehållet i en rättshandling. Dock finns det vissa specifika 

omständigheter i BIAB-fallet som måste belysas. I BIAB-fallet så hade G.B aldrig gjort en 

investering i BIAB-bolaget samt att det var ett tomt bolag som endast erhåll de 

provisionsinkomsterna från G.B:s egna bolag. Hela verksamheten hade drivits från G.B:s 

egna bolag och BIAB-bolaget var enbart till för att hålla provisionsinkomsterna tills de kunde 

delas ut. Det styrktes av att vinsten delades ut i proportion till vad varje delägare hade betalat 

in och inte efter deras aktie innehav.140 HFD sade också att det inte var troligt att inkomsterna 

skulle ha tillfallit BIAB-bolaget om man inte samtidigt hade avtalat om att G.B skulle erhålla 

ersättningen senare. En skillnad mot BIAB-målet är att NC och även KE erhåller en 

marknadsmässig ersättning för de utförda tjänsterna. Det är till och med motsatsen till BIAB-

fallet där G.B var aktiv i sina bolag och sedan betalade ersättningen till ett tomt bolag. Det 

leder till att KE redan har blivit ersatta för sitt arbete som rådgivare till fonden medan man i 

BIAB-fallet sköt upp ersättningen för de utförda prestationerna. Utöver att NC och KE redan 

har fått ersättningen för sitt arbete är det inte säkert att GP, och således även KE:s egna bolag, 

kommer erhålla CI. Detta följer av att fonden först måste gå med tillräckligt stor vinst för att 

kunna betala tillbaka investerarna som gjords vid fondens etablering jämte ränta, vilket är 

betydande belopp. Det finns genom det en osäkerhet om CI kommer att utgå något som det 

inte fanns i BIAB-fallet där G.B redan visste att han skulle erhålla utdelningen i förhållande 

till sitt arbete redan från början. En sådan osäkerhet om man kommer erhålla ett belopp tyder 

vanligen på att det rör sig om en kapitalvinst. Vilket leder in på den största skillnaden mellan 

fallen. I NC-målet har KE gjort en investering genom sina egna bolag i fonden vilket är en 

stor skillnad jämfört med BIAB-fallet. Det framgår i BIAB-fallet att G.B hade styrt en 

tjänsteinkomst till en kapitalinkomst och på den grunden omklassificerade HFD inkomst. I 

detta fall har KE genom GP gjort en investering vilket gör att det borde anses vara en 

kapitalinkomst från första början. Inkomsten härstamar i NC-målet från en investering medan 

det i BIAB-fallet var G.B:s prestationer som gav upphov till inkomsten. Dessutom påpekar 

KR att SKV inte har lyckats bevis att det faktiskt är KE som har skapat värdetillväxten utan 

de menade att den berodde på flera olika faktorer som låg utanför KE:s och NC:s påverkan. 

                                                 
140 Bergkvist, S-Å., m.fl. Skatteverkets offensiv mot riskkapitalbranschen, Svensk Skattetidning 2011, Nr. 4, s 

338. 
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Även det är en skillnad jämfört med BIAB-fallet där domstolen menade att vinsten i BIAB-

bolagen var direkt hänförligt till G.B:s prestationer.  

Av det ovan anförde borde det stå klart att varken NC eller KE har styrt CI och på så vis 

omvandla CI till en kapitalinkomst. Den viktiga skillnaden och det som styrker det är framför 

allt att G.B inte hade investerat kapital i BIAB-fallet. Det gjorde det svårt att argumentera att 

det var inkomst av kapital. I NC-målet har aldrig KE i egenskap av anställda i NC varit rätt 

förvärvare. Man kan inte koppla deras rådgivning till att fonden har gått med vinst så att CI 

kan utbetalas. Det gör att man inte kan anse att de har styrt CI och genom det omvandlat en 

inkomst. KE har aldrig haft rätt till inkomsten i egenskap av anställda i NC eftersom det är en 

kapitalvinst på en investering som en tredje part har gjort. Av det ovan sagda kommer SKV 

troligen att ha dåliga möjligheter att kunna omklassificera CI till inkomst av tjänst med 

hänvisning till normerande principer också.  

3.8 Avslutande kommentar till NC-målet 

Sammanfattningsvis har SKV små möjligheter att omklassificera CI med stöd av normerande 

principer och möjligheten i alternativ ett där civilrätten är avgörande får anses vara minimala 

om inte obefintliga. Detta följer av att SKV inte har tagit hänsyn till den första frågan när man 

ska utreda vem som är rätt skattesubjekt, nämligen att man först måste ha rätt till ett vederlag 

för att kunna styra över den. SKV har i sin analys/argumentation enbart varit resultatinriktade 

och sett på hur de vill/anser att man borde beskatta CI. I sin argumentation har de börjat med 

vad de anser är rätt och sedan utifrån det argumenterat utan att faktiskt se till de olika 

stegen/metoderna som finns för att omklassificera en inkomst. Genom deras angreppssätt ser 

de inte till rättsfaktan och förhållandena i målet. NC har aldrig varit en del av avtalen, haft rätt 

till CI, i större utsträckningen påverkat värdetillväxten eller haft möjlighet att påverka hur den 

ska betalas ut vilket gör att de inte kan anses vara rätt skattesubjekt för CI. Utöver det är CI en 

civilrättslig giltigt skevdelningen av de övervinsterna som följer av en investering av en tredje 

part i förhållande till NC. Det gör att man inte kan säga att KE har styrt en inkomst av tjänst 

och på så vis omvandlat CI till en inkomst av kapital. KE har gjort en stor investering som 

involvera höga risker var på dem har erhållit en större utdelning än LP. Det är KE som genom 

sina bolag har tagit risken och etablerat fonden utan att veta om de kommer erhålla tillräckligt 

mycket kapital för att kunna påbörja verksamheten. Det vet inte heller om verksamheten 

kommer ge avkastningen vilket även innebär en hög risk. Avtalen som de har ingått följer 
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utav branschpraxis som dessutom har förhandlats fram mellan oberoende parter, GP och LP, 

vilket gör det ännu svårare att förstå SKV ställning i målet. Beskattningen ska så som KR 

dömde i målet göras i enlighet med de ingångna avtalen. 

3.9 Segulah 

3.10 Struktur och bakgrund  

Nästa fall som uppsatsen kommer ta upp är Segulah- fallet som var ett förhandsavgörande 

angående en omstrukturering. Förutsättningarnas var lite speciella som kommer visas nedan 

men den generella strukturen som kapitel två beskrev kan fortfarande användas som stöd. 

Bolaget Segulah som representerade ett antal fonder ville etablera en ny fond med ett 

annorlunda upplägg mot de andra fonderna som beskrivits. Segulah ville bilda ett nytt bolag 

(GPAB) i Sverige som skulle fungera som GP till den nya fonden. GPAB skulle sedan starta 

ett limited partnership beläget i Skottland (SLP) vilket var avsett att bedriva 

fondverksamhet.141 Ett SLP är precis som ett limited partnership inget eget skattesubjekt men 

det är en juridisk person som äger sina egna tillgångar skilda från dess ägare.142 SLP kommer 

att investera i onoterade nordiska bolag och för att finansiera sin verksamhet kommer externa 

investerar få möjlighet att investera i fonden. För att minimera deras risker kommer de att 

vara LP till SLP och riskerar således enbart sitt investerade kapital.143 För att reglera de 

externa investerarnas och GPAB inbördesrättigheter och skyldigheter kommer de ingå ett 

limited partnership agreement. Enligt avtalet kommer det vara GPAB som sköter hela fondens 

verksamhet och SLP kommer verken ha några lokaler eller anställda utan det kommer helt 

drivas genom GPAB.144 För det arbete som GPAB utför kommer bolaget erhålla ett 

marknadsmässigt arvode. Avtalet stipulerar vidare att de externa investerarna ska stå för 98 % 

av fondens totala kapital medan GPAB således kommer stå för 2 %. Resultatet i fonden 

kommer enligt avtalet delas ut proportionerligt till ett belopp som motsvarar investerarnas 

kapital jämte 8 % ränta. Efter att investerarna har erhållit det beloppet kommer övervinsten att 

delas ut asymmetriskt där GPAB erhåller 20 % och LP 80 %.145 

                                                 
141 Mål nr: 5169-13, s. 2. 
142 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, s. 2.   
143 Mål nr: 5169-13, s. 2. 
144 Mål nr: 5169-13, s. 2. 
145 Mål nr: 5169-13, s. 2. 
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Segulah ställde tre frågorna där den första var om SLP får fast driftställe i Sverige? Den andra 

frågan var vilka belopp som SLP skulle ta upp till beskattning? Och slutligen om GPAB:s 

andel av resultatet kommer vara undantaget från beskattning.146 

3.11 Segulahs argumentation 

När det gäller första frågan menade bolaget att 6:7, 6:11 och 2:29 IL var tillämpliga vilket 

gjorde att den i utlandet delägarbeskattad juridiska personen skulle anses vara skattesubjekt 

här i Sverige. 147 Detta då det var GPAB som skötte affärsverksamheten från en stadigvarande 

plats i landet.  

När det gäller den andra frågan så menade bolaget att 25a:23 och 23a IL var tillämpliga på 

fonden. Detta fastän ordalydelsen inte explicit uttryckte att det även gällde vid 

delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i landet.148 Bolaget menade att 

reglerna måste ses i ljuset av EU-rätten och reglerna om fri rörlighet för kapital och även 

etableringsfriheten. Genom EU-rätten menade bolaget att reglerna även var tillämpliga på 

SLP och att det genom det fasta driftstället borde jämföras med ett svensk aktiebolag. Detta 

då det framgick av förarbetena vilket gör att reglerna om näringsbetingade andelar borde vara 

tillämpliga.149 Genom att reglerna om näringsbetingade andelar var tillämpliga menade 

bolaget att SLP inte behöver ta upp de kapitalvinster som uppstod vid försäljningen av 

portföljbolagen. 

Den tredje frågan, och för denna uppsats den viktigaste, handlar om hur resultatet och CI 

borde beskattas. Även här menade bolaget att 25a:23 IL och reglerna om näringsbetingade 

andelar var tillämpliga. Genom det behövde inte GPAB ta upp de kapitalvinsterna det erhöll 

till beskattning.150 Bolaget började med att påpeka att det var branschpraxis att dela upp 

vinsten på det sätt som de hade gjort och att det hade gjorts på affärsmässiga grunder. Bolaget 

menade att det finns flera exempel på att parter kan avtala om asymmetrisk utdelningen utan 

att det skulle förändra vinstens karaktär. Som rättsligt exempel på detta hänvisade de till 5:3 

IL och menade att delägarna i ett handelsbolag har avtalsfrihet hur eventuella vinster ska 

                                                 
146 Hela stycket bygger på, förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, s. 1-2 samt s. 4. 
147 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 8.  
148 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 9. 
149 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 9-10. 
150 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 10. 
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fördelas och att paragrafen inte reglerar hur dessa ska fördelas.151 De går sedan vidare och 

hänvisar till flertalet rättsfall där man inte har accepterat en sådan fördelning av vinsten då 

domstolen ansåg att det var en obehörig inkomstöverföring. 152  Dock påpekar bolaget att 

dessa fall handlade om en obehörig inkomstöverföring där det hade förelegat en 

intressegemenskap, något som inte var för handen nu. Detta eftersom vinstfördelningen med 

CI var framförhandlad mellan två oberoende parter som berörde en förutbestämd uppdelning 

av eventuella övervinster.153  

Bolaget fortsatte sedan att argumentera att domstolen i RÅ 1998 ref. 54 accepterade, med 

skatterättslig verkan, att man i ett avtal hade avtalat om hur vinsten skulle fördelas. I fallet 

hade ett enkelt bolag delade ut vinsten så att alla bolagsmän fick en fjärdedel var. Utdelningen 

i fallet var asymmetriska då bolagsmännen hade tillskjutit olika belopp, men det påverkade 

inte utgången utan det accepterade.154 Domstolen motiverade sitt domslut med att det 

saknades skäl att frångå avtalets laga verkan. Bolaget gick vidare och sa att man även i RÅ 

2007 not 129 accepterade att man i ett bolag med skatterättsligverkan kunde avtala om olika 

utdelningen. Bolaget menade att det enligt rättsfallet saknas lagstöd att omvandla utdelningen 

till exempelvis lön, något som också slogs fast i ett senare förhandsavgörande155. Vidare 

anförde bolaget att det även gäller om man kan koppla den asymmetriska utdelningen till en 

persons arbetsprestationer och hänvisade bolaget till RÅ 1997 ref. 81.156 

Bolaget menade att det varken finns lagstöd eller stöd i praxis för att omklassificera den 

asymmetriska utdelningen, CI. Att bolagsmännen har investerat olika belopp är helt irrelevant 

och det påverkar inte karaktären av utdelningen.157 Slutligen anförde bolaget att det i fallen 

som berörde aktiebolag där man frångått utdelningen på grund av prestationer i bolaget inte 

var tillämpligt i detta fall. I de fallen hade utdelningen bestämts efter att vinsten hade blivit 

känd i bolaget. I GPAB:s fall är CI en på förhand bestämde utdelning om hur eventuella 

övervinster ska fördelas oavsett prestationer av bolagsmännen. Detta menade bolaget visade 

på att det saknas fog att inte acceptera den utdelningen som GPAB erhåller.158 

                                                 
151 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 11. 
152 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 11. 
153 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 11. 
154 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 11. 
155 Dnr: 47-09/D. 
156 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 112. 
157 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 12. 
158 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D, Bilaga. 1. s. 12. 
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3.12 Skatteverkets argumentation 

När det gäller första frågan så ansåg även SKV att SLP fick fastdriftställe i Sverige och att 

fonden inte är skatteskyldig för den delen av inkomsten som belöper på GPAB.159 SKV gick 

därför vidare till fråga två där de ansåg att bolaget hade fel. SKV började med att anföra att 

SLP inte faller inom 25a:3 IL. Detta då SLP inte är en sådan juridisk person som paragrafen 

åsyftar vilket gör att fonden inte kan inneha näringsbetingade andelar.160 Genom att SLP inte 

kan inneha näringsbetingade andelar kommer fonden vara tvungen att ta upp de vinsterna till 

beskattning. Dock var SKV av inställningen att den delen av fondens resultat som faller på 

utländska bolag hemmahörande inom EES var skattefria och således ej avdragsgilla för 

SLP.161 Ett annat resultat menade SKV skulle strida mot EU-rätten och reglerna om 

etableringsfriheten.  

När det gällde fråga tre menade SKV att CI skulle anses utgöra ett förvaltningsarvode till 

GPAB och således beskattas som inkomst av näringsverksamhet.162 SKV menade att eftersom 

GPAB:s kapitalandel enbart utgjorde 2 % av fondens totala kapital kan endast utbetalningar 

som följer av det direkta ägande omfattas av näringsbetingade andelar och resterande 18 % 

skulle beskattas som arvode.163 

3.13 Skatterättsnämndens bedömning 

När det gäller första frågan där parterna var överens ansåg även nämnden att SLP får fast 

driftställe i Sverige.164 Nämnden anförde att eftersom GPAB var obegränsat skatteskyldig här 

i landet skulle bolaget ta upp den del av vinsten i SLP och beskattas för det vilket gjorde att 

SLP inte var skatteskyldig för den del som belöpte på GPAB.165 

Angående fråga två anförde nämnden först att 24:13 IL enbart är tillämpliga på subjekt som 

räknas upp i paragrafen, en delägarbeskattade juridisk person som SLP utgjorde föll där med 

utanför dessa subjekt.166 Nämnden gick sedan vidare och konstaterade att 25a:23 IL ska ges 

företräde framför de allmänna reglerna. Av det sagda kom nämnden fram till att SLP inte 

                                                 
159 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 4. 
160 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 4. 
161 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 5. 
162 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 5. 
163 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 5. 
164 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 5-6. 
165 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 6. 
166 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 6. 
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skulle ta upp de kapitalvinsterna som belöper på GPAB eller något annat utländskbolag inom 

EES.167 

När det gäller sista frågan började nämnden att konstatera att frågan är om CI kan anses 

utgöra kapitalvinster på näringsbetingade andelar eller om det är en prestationsbaserad 

ersättning till GPAB för dess arbete med fonden.168  Först anförde nämnden att varje delägare 

ska beskattas för så stor del som motsvarar hans andel, enligt 5:3 IL, och att delägarnas 

fördelning normalt brukar ligga till grund för beskattningen om den är affärsmässigt 

motiverad. 169 Nämnden går dock vidare och konstaterar att beskattning ska ske utifrån 

avtalens verkliga innebörd och hänvisar bland annat till; RÅ 2010 ref. 51 och RÅ 1989 ref. 

32. I detta fall erhåller GPAB ett arvode för det arbete som de utför men utöver detta erhåller 

det utdelning som överstiger deras innehav med 18 %. Anledningen till att de externa 

investerar är villiga att fördela vinsterna på detta sätt menade nämnden var på grund av att det 

var GPAB som etablerar fonden samt att bolaget knyter ett antal KE till fonden.170 Dessa 

personer bidrar till fonden med kunskap om den aktuella marknaden och bistår GBAP med 

investeringsstrategier. Med ovan resonemang kom nämnden fram till att den delen som inte 

följer av bolagets direkta innehav ska anses utgöra en ersättning för det arbete som GPAB 

utför.171 Det resulterar i att bolaget ska redovisa de överstigande 18 % som tillfaller bolaget 

som inkomst av näringsverksamhet, enligt 15:1IL, medan de övriga 2 % ansågs falla in under 

näringsbetingade andelar. 

3.14 Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde nämndens förhandsbesked dock skilde sig 

HFD:s domslut angående fråga tre varför den kommer redogöras. HFD:s majoritet konstatera 

först att en fördelning av vinster i ett handelsbolag normalt ska ligga till grunden för 

beskattningen. De fortsatte sedan och hänvisade till RÅ 2002 ref. 115 I att man kan frångå 

fördelningen om det innebär en obehörig inkomstfördelning eller annars framstår som 

oskäligt. Inget av de undantagen var dock för handen i detta fall menade domstolen.172 HFD 

gick sedan vidare och konstaterade att kapitalvinster enligt 25a:23 IL inte ska tas upp till 

                                                 
167 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 6-7. 
168 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 9. 
169 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 9. 
170 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 9. 
171 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 9. 
172 Mål nr: 5169-13, s. 7. 
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beskattning. Det finns dock ett undantag och det är om GPAB hade varit tvungen att ta upp 

vinsten till beskattningen om det hade avyttrat portföljbolagen. För att bestämma i vad mån 

kapitalvinsterna från avyttringen skulle undgå beskattning hos GPAB var man därför tvungen 

att bestämma i vilken mån GPAB hade varit tvungen att ta upp vinsterna om de själva direkt 

ägt portföljbolagen.173 

HFD påpekade sedan att syftet med att implementerade handelsbolag i lagstiftningen om 

näringsbetingade andelar var att dessa skulle likställas med aktiebolagets direkta ägande. 

domstolen konstaterade därför att om GPAB direkt hade ägt andelarna i portföljbolagen så 

skulle deras andel endast ha varit 2 %. Genom detta så kan 25a:23 endast bli tillämplig på de 

2 % av vinsterna då dessa får anses belöpa på GPAB:s innehav och övrig 18 % ska beskattas 

så som inkomst av näringsverksamhet.174 

Justitierådet Silfverberg var av skiljaktig mening angående fråga tre. Han menade till skillnad 

från majoriteten att den avtalade fördelningen av resultatet i SLP var att anses som ”belöper 

sig på delägarens andel”.175 Han var således av uppfattningen att undantaget om 

näringsbetingade andelar enligt 25a:23IL var tillämpligt vilket resulterar i att GPAB inte 

behöver ta upp de kapitalvinsterna de erhåller från SLP till beskattningen. 

3.15 Analys Segulah  

Då de två första frågorna faller utanför syftet med uppsatsen kommer analysen enbart 

behandla den tredje frågan i målet nedan. Även i detta fall kom domstolen indirekt fram till att 

CI ska anses utgör en kapitalinkomst. Det följer av att 25a:23 IL enbart är tillämplig på 

kapitalvinster. Då framför allt SKV:s argumentation i målet är väldigt kortfattat är det svårt att 

analyser exakt hur de anser att CI ska beskattas i detta fall vilket göra att analysen kommer 

fokusera mer på domslutet i målet. Det framgår dock att de anser att CI även i Segulah-fallet 

är till största del en prestationsbaserad ersättning. Genom att SKV inte överklagade nämndens 

beslut kan man anta att de har samma inställning som nämnden. Det skulle leda till att SKV 

har ett liknande resonemang som i NC-målet och således en snarlik argumentation. De skulle 

då tillämpa en resultatinriktat genomsyn av avtalen och således omklassificera CI till inkomst 

av tjänst. Dock verkar det som om SKV inte har en lika sträng bedömning i detta fall då de 

                                                 
173 Mål nr: 5169-13, s. 7. 
174 Mål nr: 5169-13, s. 8. 
175 Mål nr: 5169-13, s. 9. 
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menar att det enbart är 18 % av CI som ska anses utgöra förvaltningsarvode. SKV har i detta 

mål troligen utgått från civilrätten och bedömt att det som följer av investeringen är att anses 

som utdelningen. Trotts det borde bedömningen i stort vara den samma som i analysen till NC 

vilket gör att jag kommer hänvisa till den analysen samt hålla denna något kortfattad.  

Återigen kan man utgå från Burmeisters metod för att bedöma vad den verkliga innebörden är 

och således om CI är en prestationsbaserad- eller kapitalinkomst. Det är något svårare att göra 

en fullständig analys då hans metod framför allt bygger på partsavsikten och de faktiskta 

omständigheterna i fallet. Något som inte direkt framgår i målet då både parternas och 

domstolens resonemang är relativt kortfattade. Det borde dock även i detta mål rör sig om 

antingen kategori 3 grupp A eller kategori 1 grupp A.  

Det är här viktigt att påpeka att SKV inte ansåg att Segulah som rådgivningsbolag skulle 

anses vara rätt skatesubjekt eller att det bolaget skulle beskattas för CI. Det leder till att en 

bedömning enligt fader Gunnar-doktrinen och frågan om rätt skattesubjekt inte är aktuell i 

målet. Detta eftersom det får anses uppenbart att det är GPAB som är rätt skattesubjekt. Det är 

GPAB som ingår avtalet med LP och som även står som rätt subjekt enligt avtalen, vilket gör 

att en analys om det är överflödigt.  

Av nämndes beslut framgår det att de har utgått från normerande skatterättsliga principer vid 

sitt beslut, således utgår de från kategori 3 grupp A. Det framgår av att många av de rättsfall 

som nämnden hänvisar till har berörts i NC-analysen inom den kategorin.176 Om man då utgår 

från att SKV har ett liknande resonemang blir även analysen den samma som i NC-målet. 

SKV hänvisar bland annat till BIAB-fallet samt RÅ 2002 ref. 115 I för att omkvalificera CI. 

Genom att de tillämpar dessa fall ännu engång tyder det på att de anser att principen om att en 

skattskyldig inte råder över en inkomsts karaktär ska tillämpas även i detta fall. Varken 

nämnden eller SKV anser att den investering och de risker GPAB och Segulah tar vid 

etableringen av fonden i större utsträckning ska påverka bedömningen om det är en 

prestationsbaserad inkomst. De tar dock större hänsyn i detta mål till investeringen. Detta 

eftersom de anser att 2 % den CI som de erhåller ska anses vara inkomst av kapital, det följer 

således av GPAB investering. Analysen blir ändå snarlik den som gjordes i NC-målet genom 

då SKV vill genomföra en genomsyn på de resterade 18 % av CI. Det leder till att man får 

göra en ny analys av avtalen enligt Burmeisters metod. 

                                                 
176 Förhandsbesked, Dnr: 133-11/D. s. 9 
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Analysen går då till på samma sätt som i NC-målet vilket gör att man först ska utreda 

sakomständigheterna och vilka civilrättsliga regler som är tillämpliga, vilket har gjorts ovan. 

Nästa steg blir att utreda om avtalen är av säregen/atypiskt karaktär, vem det är som skapar 

värdetillväxt, om det finns en intressegemenskap mellan parterna och risktagandet av 

parterna.177 För att hålla det kort leder Burmeisters metod till samma resultat som i NC. HFD 

påpekar i sin dom att det inte finns utrymme att tillämpa en genomsyn i detta fall. HFD gör 

således en korrekt bedömning att undantagen för att omkvalificera CI inte är möjligt. Precis 

som i NC är det avtal mellan oberoende parter, GPAB erhåller först en marknadsmässig 

ersättning för sitt arbete, GPAB tar alla legala risker samt risken vid etableringen och 

värdetillväxten beror på många olika faktorer som ligger utanför GPAB kontroll.178 Att 

omkvalificera de 18 % av CI till ett förvaltningsarvode och beskatta det som inkomst av 

näringsverksamhet är följaktligen inte möjligt i Segulah-målet heller. Avtalen har således en 

korrekt rubricering och ingen av de omständigheter som skulle göra en genomsyn tillämplig 

är för handen. Eftersom avtalen har en korrekt rubricerade borde CI beskattas som inkomst av 

kapital hos GPAB, precis som i NC-målet, enligt ingångna avtal. 

Nästa fråga är då om man kan tillämpa reglerna om näringsbetingade andelar på CI enligt 

25a:23 IL. Då HFD anser att CI beskattas i inkomstslaget kapital och vilket även följer av 

analysen ovan blir reglerna om inkomst av kapital tillämpliga på fallet. Enligt huvudregeln 

ska kapitalinkomster beskattas som inkomst av näringsverksamhet när ett bolag är 

skattesubjektet.179  Dock finns det här ett undantag som kan vara tillämpligt och det är 

reglerna om näringsbetingade andelar.180 Det leder till att en analys av de krav som lagen 

ställer på utdelningen för att undantaget ska vara tillämpligt måste göras, precis som HFD 

gör.181 Som sades ovan anser domstolen att 25a:23 IL är tillämplig på en viss del av 

utdelningen. Vilket innebära att HFD indirekt anser att CI är en kapital inkomst, vilket stödjer 

resonemanget ovan om verklig innebörd.182 Dock fortsätter domstolen sin tolkning av 

lagrummet och innebörden av begreppet ”belöper sig på delägarens andel”. Majoritet ansåg 

att begreppet ska tolkas snävt. De ansåg att om GPAB hade ägt portföljbolagen direkt hade 

det enbart innehaft 2 % av bolagen. Genom att det enbart hade haft rätt till 2 % av utdelningen 

kan enbart 2 % av den erhållna CI anses vara en kapitalvinst som faller in under 25a:23 IL. 

                                                 
177 Jmf med RÅ 2002 ref. 115 I. 
178 Jmf BIAB-fallet och RÅ 2002 ref. 115 I och analysen om målen under NC analysen. 
179 Enligt 42:1 och 15:1 IL. 
180 Se kapitel 25a IL. 
181 Burmeister, Jari, Verklig innebörd - en studie av inkomstskattepraxis, s.151. 
182 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 50. 
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I målet har dock HFD inte i tillräckligt stor utsträckning utgått från de civilrättsliga-, 

bolagsreglerna och principerna angående resultatfördelningen i handelsbolag. Den förefaller 

också gå emot syftet med införandet av näringsbetingande andelar för handelsbolag.183 De 

äldre reglerna ansågs bland annat vara ett hinder för framför allt riskkapitalbranschen. 184 Det 

skapade ett asymmetriskt system då näringsbetingade andelar inte ansågs tillämpliga på 

handelsbolag vilket resulterade till en icke likformig beskattning av aktiebolag och 

handelsbolag. Det berodde på att de äldre reglerna ledde till en kedjebeskattning där vinsterna 

beskattades i flera led.185 Genom HFD anser att större delen av CI ska beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet blir CI beskattade två gånger. Först beskattas 

portföljbolagen för de vinster de genererar och genom HFD:s dom blir sedan GPAB 

beskattade för den vinsten.186 Då syftet med reglerna har varit att undvika en kedjebeskattning 

och skapa en enhetlig beskattning av olika former av bolag förefallar domen gå emot syftet 

med införandet av näringsbetingade andelar. Det enda som kan tala för en sådan tolkning är 

om GPAB skulle erhålla en oberättigad skatte- eller vinstfördel genom att portföljbolagen inte 

skulle beskattas. Det är något som varken domstolen belyser i sin dom eller något som verkar 

ske i det aktuella målet.  

Utöver det ovan framkommer det av förarbetena till 25a:23 IL att man normalt utgå från den 

resultatfördelning som delägarna avtalat om vid beskattning av dessa.187 Som sades ovan i NC 

analysen finns det inte någon speciellt utdelnings/uttags begrepp enligt inkomstskattelagen. 

Det finns inte heller någon specifik skatterättslig förklaring till begreppet ”del av vinsten som 

belöper sig på delägarens andel”. Domstolen beskriver inte mer ingående hur den kom fram 

till sin slutsats om varför en restriktiv tolkning av begreppet ska göras. Det förefaller dock 

som en egendomlig slutsats då reglerna om handelsbolag bygger på bolagsavtalet.188 

Handelsbolagsavtalet är dessutom särskilt viktigt när man ska driva sin verksamhet i ett 

kommandithandelsbolag då ansvaret mellan delägarna är ojämnt fördelat.189 Det gör att man 

måste se till civilrätten för ledningen om hur det begreppet ska tolkas.190 Enligt 2:8 HBL191 

ska resultatet delas lika mellan delägarna om inte något annat har avtalats. Domstolen kan 

                                                 
183 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 52. 
184 Höglund, Mats, Handelsbolag, s. 67. 
185 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 52 
186 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 52-53. 
187 Prop. 2009/10:36, s. 56-57. Följer även av 5:3 IL 
188 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 50. 
189 Höglund, Mats, Handelsbolag, s. 12 och 31-32. 
190 Se Hultqvist, Bergkvist och Burmeisters resonemang i NC-analysen. 
191 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). 
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dock frångå en sådan fördelning om det innebär en obehörig inkomstöverföring.192 För att 

frångå ett sådant avtal krävs normalt att det antingen är ej affärsmässigt grundat, 

intressegemenskap, skattemässigt betingad eller liknande, något som också uttrycks i 

förarbetena till 25a:23 IL.193  

När man ser till CI och den resultatfördelning mellan GPAB och LP måste man bedöma om 

den är betingad av skatteskäl eller framstår som en obehörig inkomst överföring. I flera 

rättsfall angående den frågan kan man utläsa att HFD utgår från följande faktorer: 

kapitalinsatsens storlek, arbetsinsatserna, om det föreligger en intressegemenskap mellan 

delägarna, risktagandet och om fördelningen är betingad av att uppnå skattefördelar.194 När 

det gäller Segulah-målet skulle avtalet om CI upprättas mellan oberoende parter (LP och 

GPAB), det finns inga direkta skattefördelar och GPAB tar stora risker vid dels etableringen 

och det är dels även genom att GPAB står alla risker med fonden och dess verksamhet. Det 

finns således flera olika faktorer som pekar på att resultatfördelningen med CI inte borde 

frångås. Frågan är dock om man utifrån kapitalinsatsen kan göra det. GPAB investerade 2 % 

av kapitalet men erhåller 20 % av övervinsterna. Genom att GPAB är komplementär är det 

normalt att den partnern erhåller större del av resultatet sett till just risktagandet och arbete.195 

Utöver det är fördelningen framförhandlad mellan oberoende parter vilket också tyder på att 

det är ett beslut som har gjort på affärsmässiga grunder.  

Av det ovan sagda bör uttrycket i 25a:23 IL ”belöper sig på delägarens andel” bör följa av 

den avtalade resultatfördelningen och inte utifrån kapitalinsatsen. Det följer av förarbetena till 

lagen samt syftet med införandet då de menar att resultatfördelningen ska vara styrande. Det 

får också anses följa av de civilrättsliga reglerna av handlesbolag. Det skiljaktiga justitierådet 

Silfverberg gör således en korrekt bedömning av 25a:23 IL i sitt domslut. Den inkomsten som 

GPAB erhåller i form av CI borde genom det anses vara kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar.  

3.16 Avslutande kommentar till Segulah-målet 

 HFD:s domslut förefaller som sagt märklig när man ser till syftet med reglerna om 

näringsbetingade andelar. Genom att HFD här ansåg att man ska tolka ”belöper sig på 

                                                 
192 Se NC-analysen samt Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 50-51. 
193 Höglund, Mats, Handelsbolag, s. 85-88. Samt Prop. 2009/10:36, s. 56. 
194 Se bland annat: RÅ 2002 ref. 115 I och II, RÅ 1988 not. 553 och RÅ 1991 not. 335. 
195 Se, Höglund, Mats, Handelsbolag, s. 86. 
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delägarens andel” restriktivt som de gjorde blir rättsläget ungefär som det var innan 

ändringen om näringsbetingade andelar infördes för handelsbolag i detta fall. HFD:s minotitet 

har dock utgått från de civilrättsliga avtalen som ska avgöra vad som ”belöper sig på 

delägarens andel”. Silfverberg anser där igenom att avtalen ska ges företräda vid 

beskattningen av CI och att 25a:23 IL ska tillämpas på beloppen som GPAB erhåller. Hans 

resonemang stämmer väl överrens med syftet med reglerna samt att det skapar ett koherent 

regelsystem. CI bör följaktligen beskattas enligt reglerna om näringsbetingade andelar. 

Majoritetens tolkning framstår genom det ovan som mindre förenlig reglerna och 

konsekvenserna av domen är svåra att förutse. Det finns en risk att det kommer fasa ut detta 

sätt att etablera riskkapitalfonder på och istället kommer vi få se strukturer enligt NC-målets 

uppbyggnad.196 

Det är dock viktigt att påpeka att HFD har gjort en korrekt bedömning om hur CI ska 

beskattas. Även om domstolen inte uttryckligen tar ställning till om CI ska anses vara 

prestations- eller resultatbaserad inkomst så framkommer det indirekt. Detta eftersom att HFD 

först anser att avtalen har rätt rubricering och således avfärdar SKV påstående om att tillämpa 

genomsyn på avtalen, men framför allt genom sitt val av regler. Hade domstolen ansett att CI 

var inkomst av tjänst hade de inte behövt tillämpa 25a:23IL då den regeln berör hur ett 

handelsbolag ska beskattas för sina kapitalvinster. Det får anses att HFD i alla fall indirekt har 

slagit fast att CI ska anses vara inkomst av kapital och inte, som SKV menar, inkomst av 

näringsverksamhet. Det är dock svårt att uttala sig om vilket prejudikatvärde domen kommer 

få eftersom det är ett indirekt ställningstagande. 

3.17 Sammanfattning 

Beskattningen av CI är en högst svår fråga att besvara. Man återkommer här till några frågor 

som diskuterats flitigt under en längre tid och det är vem som är rätt skattesubjekt och 

gränsdragningen mellan inkomst av kapital och tjänst. När det gäller inkomst av tjänst har 

SKV visst belägg för att KE har en viktig roll när det gäller att etablera fonden och få 

investerare att investera. Det är dock inte klart vilken roll de sedan har med arbetet från 

rådgivningsbolagen och hur det påverkar värdetillväxten. SKV anser att det är KE som har 

gjort allt arbete i GP och att CI genom det ska anses vara en prestationsbaserad inkomst. De 

presenterar dock lite bevisning för att bevisa sin ståndpunkt.  Det finns flera olika faktorer 

                                                 
196 Jfr med artikel skriven av Lodin, sven-Olf, Skatteverket saknar lagstöd i korståget mot riskkapitalet, DN, 

2013-01-16. 
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som man ska ta hänsyn till när man ska bedöma vad den verkliga innebörden. SKV har inte på 

ett tillräckligt klart eller övertygande sätt gjort det. Avtalens rubricering är därmed korrekt 

och beskriver verksamheten i fonden som den är. Det som framför allt stödjer detta är att 

rådgivningsbolaget redan har fått en marknadsmässig ersättning för sina tjänster. Utöver det 

har KE:s egna bolag gjort en investering samt att det bolaget. GP är även komplementär och 

ansvarar för fondverksamheten vilket gör att det är dessa bolag som står all risk. Man kan se 

det som en riskjusterad avkastning. CI ska således anses vara en inkomst av kapital. Genom 

att det är en inkomst av kapital och att utdelningen följer av den resultatfördelningen mellan 

delägarna till fonden borde även regler om näringsbetingade andelar vara tillämpliga på vissa 

fondstrukturer. Det kräver dock att de andra kraven som lagen uppställer på näringsbetingade 

andelar är uppfyllda men om fonden är uppbyggd enligt den äldre Segulah- strukturen borde 

det vara tillämpligt. Om kraven är uppfyllda borde den resultatfördelningen som parterna 

kommit överrens anses falla inom reglerna om näringsbetingade andelar. Det följer av dels 

syftet med regler samt av civilrätten där bolagsavtalet är av yttersta vikt.  

4 Skatteverket fortsätter granska riskkapitalbranschen  

Efter domar har SKV fortsatt att utreda riskkapitalbranschen och möjligheten att beskatta CI 

som prestationsbaserad ersättning. SKV anser att fåmansföretagsreglerna är tillämpliga på den 

utdelningen som KE erhåller från sina egna bolag.197 Syftet med kapitlet är att belysa SKVs 

nya linje och sedan även analysera och se om det är möjligt att beskatta ägarna enligt den. 

Kapitlet kommer därför först kort presentera fåmansföretagsreglerna och dess konsekvenser 

vid beskattning. Efter det kommer en redogörels för vad SKV har bedömt i olika fall198 samt 

en analys av tillämplighet av den. 

4.1.2 Fåmansföretagsreglerna 

3:12-reglerna utgör en särreglering på hur utdelning ska beskattas och har nu funnits en längre 

tid. Regleringen uppstod med syfte att hindra att ägare till ägarledda bolag skulle omvandla 

prestationsbaserade inkomster till kapitalinkomster och genom det uppnå skattefördelar.199 En 

                                                 
197 Skatteverkets pressmeddelande: skatteverket fortsätter granska riskkapitalbranschen, 2014-11-14. Se även 

Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037-13/5472 och Dnr: 450 772590-12/5481. 
198 Se bl. a. Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037-13/5472 och Dnr: 450 772590-12/5481. 
199 Prop. 1989/90:110 s.3. 
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annan anledning till utformingen med 3:12-reglerna var att man vill uppnå en rättvis 

beskattning mellan ägare till bolag och en löntagare som äger aktier i ett börsnoterat bolag.200 

Regler som idag reglerar vad som anses utgöra utdelningen på kvalificerade andelar finns i 57 

kapitlet inkomstskattelagen. Enligt 57:3 IL återfinns dock definitionen på vad som anses utgör 

ett fåmansföretag i 56:2-5 IL. Enligt 56:2 IL finns det två grunder som ett aktiebolag kan 

anses vara ett fåmansföretag. Enligt punkt ett anses ett bolag vara ett fåmansbolag201 om fyra 

eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i 

företaget. Enligt punkt två anses ett bolag där verksamheten är uppdelad i oberoende delar och 

en person har kontrollen/bestämmanderätten över respektive del av verksamheten. Det gör att 

det enligt första punkten är möjligt för ett företag att ha flera delägare så länge max fyra har 

mer än 50 % av rösterna. Det finns även ett speciellt lagrum för att bedöma om ett 

handelsbolag är ett så kallat fåmanshandelsbolag. Enligt 56:4 IL är det ett 

fåmanshandelsbolag om fyra eller färre delägare genom innehav av andelar eller på liknande 

sätt har ett bestämmande inflytande över handelsbolaget. Punkt två är nästan exakt likadan 

som den om aktiebolag.  

Inkomstskattelagen har även en specifik definition på vad som utgör en delägare. Enligt 56:6 

definieras en delägare som en fysisk person som direkt eller indirekt, äger eller på liknande 

sätt innehar andelar i företaget. Begreppet delägare här i dessa samanhang även en bredare 

definition, enligt 56:5 IL anses nämligen en delägare och hans närstående202 som en enda 

delägare. Man har sedan utvidgat begreppet ännu mer enligt 57:3 st 2 IL. Här stadgas ”Om 

flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem 

föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget eller i 

ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller 

fåmanshandelsbolag, ska de anses som en enda delägare[,]”. Det reglerna som berör delägare 

är det samma för alla företagsfromer som berör 3:12-beskattning.203 Detta är alltså de krav 

som ställs på ägandet av ett bolag eller handelsbolag för att reglerna om kvalificerade andelar 

ska kunna bli tillämpliga.  

För att andelarna ska anses vara kvalificerade måste de uppfylla kraven enligt 57:3-5 IL. Det 

är då viktigt att avgöra vilka som är aktiva i bolaget och de som endast innehar aktier utan att 

                                                 
200 Rydin, Urban, Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s.51. 
201 Syftar på både fåmansföretag och fåmanshandelsbolag. 
202 Närstående begreppet definieras enligt 2:22 IL. 
203 Prop. 1999/00:2 del 2 s. 621. 
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vara aktiva ägare. Är man en aktiv delägare beskattas man enligt reglerna nedan. Är man 

däremot en passiv delägare beskattas man enligt de vanliga reglerna om inkomst av kapital. 

Vad som utgör en kvalificerad andel stadgas i 57:4 IL. Det finns tre olika grunder som andelar 

anses vara kvalificerad. Första är om en delägare eller någon närstående är verksam i 

betydande omfattning i fåmansbolaget. Andra grunden är om delägaren själv eller någon i 

dennas närståendekrets är verksamma i betydande omfattning i ett annat fåmansbolag som 

bedriver samma eller likartad verksamhet. Samt sista grunden om bolaget direkt eller indirekt 

äger andelar i ett annat fåmansbolag eller fåmanshandelsbolag vari delägaren eller någon 

närstående är verksam i betydande omfattning. Det är följaktligen tillräckligt att en delägare 

eller en närståendes andelar är kvalificerad för att alla i dennes närståendekrets andelar också 

ska anses vara det. Utöver de ovan grunderna gäller det för det aktuella beskattningsåret samt 

de fem föregående beskattningsåren.204  

Det viktiga rekvisitet för tillämpligheten är att man ska vara verksam i betydande omfattning i 

bolaget. I förarbetena har man sagt att personen i fråga ska vara viktigt för vinstgenereringen i 

bolaget.205 När man ser till de rekvisit som ställs på att en andelsägare ska vara verksam i 

betydande omfattningen under något av de fem föregående beskattningsåren ser man en tydlig 

koppling till syftet med reglerna. Detta då en person som är aktiv i betydande omfattning 

vilket oftast innebär att personen har en ledande position i ett bolag kan styra hur den erhåller 

betalning för sitt arbete, alltså kan välja mellan lön eller utdelning. 206  

Det finns dock en undantagsregel som kan avkvalificera andelarna och det är om en 

utomstående i betydande omfattning äger andelar i bolaget. Det följer av att man har ansett att 

om det finns en utomstående som i betydande omfattning har rätt till utdelningen finns det 

inte skäl att styra sina inkomster.207  

Om dessa kriterier är uppfyllda ska utdelningar, räntor eller andra kapitalinkomster från 

fåmansbolaget beskattas på ett specifikt vis där inkomsten delas upp mellan inkomstslagen 

kapital och tjänst.208 Genom att det rör sig om utdelningar i detta fall blir reglerna i 57:20-22 

IL tillämpliga. Enligt 57:20 ska enbart 2/3 tas upptill beskattningen i inkomstslaget kapital 

                                                 
204 Även det följer av 57:4 IL. 
205 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
206 Se RÅ 2002 ref. 21 s. 112. 
207 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 454. 
208 Se 57:1-2 IL 
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upp till gränsbeloppet. På belopp över gränsbeloppet beskattas enligt de vanliga reglerna om 

inkomst av kapital. 

4.2 Fåmansföretagsreglerna tillämplighet på riskkapitalsfonder 

Som sades i inledningen till detta kapitel så anser SKV att 3:12-reglerna är tillämpliga på 

utdelningen från riskkapitalfonderna. SKV anser enligt yttrandet till målet att den utdelningen 

som KE erhåller från GP och uppåt i strukturen i form av CI ska beskattas enligt reglerna i 57 

kapitel IL. Först och främst är det viktigt att påpeka att reglarna även är tillämpliga på 

utländska bolag enligt 56:2 och 2:2 IL.  

4.2.1 Fåmansbolag 

SKV menar att KE, indirekt, äger mer än 50 % av rösterna till GP vilket gör att de uppfyller 

ägande kravet. De menar vidare att deras holdingbolag också är uppfyller kravet på ägande 

enligt 56:2 IL.209 Det är dock svårt att generellt bedöma tillämpligheten av reglerna för alla 

riskkapitalfonder då det beror på hur de har strukturerat fonden. Men om man utgår från 

skissen i Kapitel två är det uppenbart att det deras helägda holdingbolag faller inom kraven 

för ett fåmansföretag enligt 56:2 IL och GP enligt 56:2 eller 4 IL beroende om bolaget är ett 

aktiebolag eller att handelsbolag.210 Det är även något som SKV har kommit fram till i sina 

bedömningar av olika fonder, där bland annat NC:s och Segulahs KE har bedömts.211 SKV 

går sedan vidare och bedömer samma fråga angående fonden. SKV menar att även fonden 

utgör ett fåmanshandelsbolag enligt 56:4 IL då GP har ett bestämmande inflytande över 

fonden och då de finns mindre än fyra delägare.212 De anser att de följer av att det rör sig om 

ett komanditbolag där GP dels enligt bolagsrätten och dels enligt partnership agreement är den 

som har större delen av kontrollen över fonden.213 Det stöds enligt SKV av 3:4 samt 3:7 HBL 

där det stadgas att komandidelägaren inte har rätt att verken ta del av komanditbolagets 

verksamhet eller företräde bolaget. Det leder till att GP anses ha full kontroll över 

komanditbolagets (fondens) verksamhet. GP har således ett bestämmande inflytande över 

fonden, precis som SKV anser. Det är svårt för KE:s att argumentera att deras helägda 

                                                 
209 Se bl. a. Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 12. Samt Dnr: 450 772590-12/5481. Kap 2. 
210 Von Bahr, Stig, Nordic Capital och Segulah i HFD, Skattenytt 2015, s. 47. 
211 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 12-14. Samt Dnr: 450 772590-12/5481. Kap 2. 
212 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 13. 
213 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 13. 
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holdingbolag inte skulle anses vara att fåmansbolag enligt 56:2 IL och så även för de andra 

bolagen. 

Det finns dock ett fall där KE har argumenterat att de saknar bestämmande inflytande vilket 

skulle leda till att bolaget inte kan anses vara ett fåmanshandelbolag.214  De menade att de inte 

hade kontroll då utomstående i stor omfattning var med i styrelsen. SKV har dock ansett att så 

inte är fallet då de indirekt äger mer än 50 % av andelarna vilket gör att det är deras bolag 

som väljer ut styrelsen m.m. De ansåg dock att om KE möjligen skulle avsäga sig sin rösträtt i 

bolaget så skulle ett liknande resonemang godtas. Det skulle leda till att deras innehav inte 

skulle kunna utöva bestämmande inflytande och således falla utanför lagens tillämpning.215  

Rådgivningsbolaget som oftast indirekt ägs av en eller flera KE eller ett gemensamt ägt bolag 

är troligen normalt att anses som ett fåmansföretag enligt 56:2 IL. Även här är det uppenbart 

att reglerna om fåmansbolag är tillämpliga förutsatt att kravet på ägandet är uppfyllt, fyra eller 

färre som innehar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar. Som sades ovan så får en 

bedömning göras i varje enskilt fall men många av de riskkapitalfonderna som existerar idag 

skulle troligen falla inom reglerna om fåmansbolag enligt 56:2 IL och då även deras 

holdingbolag. 

4.2.2 kvalificerade andelar 

Den svårare frågan att utreda är dock om andelarna kan anses vara kvalificerade enligt 57 

kapitlet. SKV har i ansett att andelarna ska vara kvalificerade på olika grunder i olika fall. Om 

man utgår från strukturen i kapitel två är frågan om KE:s arbete i rådgivningsbolaget gör att 

andelarna för GP blir kvalificerade. I ett fall har SKV argumenterat för att det arbete som 

rådgivningsbolaget gör åt fonden är av stor betydelse för värdetillväxten i fonden och GP.216 

De hänvisar bland annat till NC-domen där både KR och FR uttalade att de personerna var 

viktiga för fondens etablering samt värdetillväxten. Genom det ansåg SKV att andelarna 

skulle anses vara kvalificerade för ägandet i rådgivningsbolaget, enligt 57:4 IL.  

                                                 
214 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 13. 
215 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 13. 
216 Dnr: 450 772590–12/5481. Kap 2.1. 
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4.2.2.1 Verksam i betydande omfattning 

Första frågan att utreda är om KE kan anses vara verksamma i betydande omfattning. Som 

sades ovan måste KE arbete ha betydelse för vinstgenereringen. SKV har i sina allmänna råd 

uttalat att man måste göra en helhetsbedömning och se till olika faktorer som bolagets storlek, 

verksamhetens art m.m.217 Det som framför allt brukar åsyftas med uttrycket är personer som 

har en ledande position inom bolaget som exempelvis chefer eller företagsledare.218 Kravet 

som ställs på KE är att det arbetet de utför är av en viss kvalitativ betydelse för bolaget. Det 

finns dock ytterligare en viktig begräsning som slogs fast i rättsfallet RÅ 2000 not. 164. 

Domstolen uttalade här att vanligt styrelsearbete inte var tillräckligt för att kvalificera 

andelarna även om vissa insatser har varit av stor betydelse för bolaget. Det räcker alltså inte 

enbart att man har en viss position utan det är de uppgifter/arbete som personerna gör som är 

avgörande. Om man utgår från att KE äger rådgivningsbolaget, direkt eller indirekt, är frågan 

om de kan anses uppfylla kravet på kvalitativt arbete enligt ovan. Det framgår av avtalen att 

KE ska vara aktiva i rådgivningsbolaget under hela fondens livstid. KE har de kontakter och 

erfarenhet som krävs för att driva verksamheten och det är även dessa personers kontakter 

som upprättar avtalen mellan GP och bolaget. Det står även i avtalen att de ska vara aktiva i 

rådgivningsbolaget och aktivt understödja GP i deras investeringsarbete med rådgivning. Det 

är även troligt att det är KE som presenterar rådgivningen för GP. De har den nödvändiga 

erfarenheten att bedöma om olika rådgivningsbesked borde läggas fram och hur man ska driva 

ett sådant bolag med tanke på deras framgångsrika historik. Det gör att de borde utgör en 

viktig del för rådgivningsbolagets vinstgenerering i form av rådgivningsarvode. Det är dock 

svårt att kunna uttala sig exakt om reglerna e tillämpliga. Man måste nämligen veta hur varje 

rådgivningsbolag är strukturerat, men det är troligt att deras arbete i rådgivningsbolaget 

uppfyller kravet på verksam i betydande omfattning.219 

SKV har dock inte stannat vid ovan analys utan de fortsatte och argumenterade att andelarna 

även var kvalificerade om rådgivningsbolaget skulle avskiljas från strukturen så som i NC-

målet. SKV menar att det arbete KE utfört i form av rådgivningsarbete har varit av stor 

betydelse för den management fee som GP har erhållit. De har ett liknande resonemang som 

under de andra två rättsfallen nämligen att det ska anses som om KE har utfört arbete i GP 

eller åtminstone att deras arbete skapar vinsterna åt GP. På grund utav det ska andelarna 

                                                 
217 Prop. 1989/90:110 s. 703. Och SKV A 2006:12. Se även RÅ 2002 ref. 21. 
218 Prop. 1989/90:110 s. 703 
219 Det är även något som SKV anser i sina olika beslut och yttranden, se: Dnr: 410 746037–13/5472, s. 12-14. 

Samt Dnr: 450 772590–12/5481. Kap 2. 
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uppfylla första kravet enligt punkt ett.220 Detta följer av SKV allmänna råd: SKV A 2006:12 s. 

6. Enligt rådet ska en personens som inte är anställd i bolaget men som har stor betydelse för 

vinstgenereringen i ett bolag likställas med att personen har utfört arbetet i det bolaget där 

vinsten genereras. Genom att personens arbete i genererar vinster i ett bolag, utan att arbeta i 

det, ska de andelarna ändå anses kvalificerade.221 De hänvisar även till olika rättsfall för att 

styrka sin inställning.222 SKV gör här en tolkning av reglerna som inte direkt kan utläsas av 

verken lagen eller förarbetena. När man ser till rättsfallen de hänvisar till framkommer det att 

domstolen har ansett att det följer utav syftet med reglerna. I förhandsbeskedet uttalade 

nämnden: ”Något krav på anställning i det företag där arbetet utförs ställs inte upp. 

Lagrummets ordalydelse kan inte heller sägas utesluta att en delägares arbete i ett företag, 

vars omfattning ska bedömas, utförs av delägaren i egenskap av anställd i ett annat företag. 

Denna slutsats vinner också stöd av praxis där hänsyn togs till en närståendes arbetsinsats 

som anställd i ett annat företag än det där arbetet utfördes (jfr HFD 2013 ref. 11 I)”.223 SKV 

anser alltså ännu engång att KE arbete i rådgivningsbolaget är viktigt för värdeskapandet i 

fonden.  

När man ser till den strukturen de beskriver stämmer den relativt väl överrens med NC-målet. 

KR ansåg där att KE var viktiga för fondens utveckling men att värdetillväxten var beroende 

av flera faktorer som låg utanför deras påverkan.224 Frågan är dock om man kan säga att deras 

arbete är viktig för GP vinstgenereringen. Om KE skulle vara anställda i GP som rådgivare är 

det inte troligt att de skulle inneha en ledande ställningen i bolaget. Om vi utgår från att de 

skulle ha samma arbetsuppgifter i GP som de har i rollen som rådgivningsbolaget är det 

tveksamt om de kan påverka vinstgenereringen. De skulle där lägga fram olika strategier till 

styrelsen/ledningen och det är sedan de personerna som skulle ta ett beslut om investeringen 

ska göras eller ej. Som sades i kapitel tre är KE aldrig själva med i styrelsen i verken GP eller 

portföljbolagen vilket också pekar på en underordnad ställning. SKV har visserligen rätt att 

syftet med reglerna gör att de skulle kunna tillämpas enligt ovan om någon är anställd i ett 

bolag men är viktigt för vinstgenererande i ett annat bolag som de äger. KE är dock inte 

viktigt för vinstgenereringen i GP i roll som rådgivare. De har verken den makten att ta ett 

slutgiltigt beslut som kan påverka fondens utveckling eller portföljbolagens utveckling. 

Dessutom är GP:s enda säkra inkomst det arvode den erhåller enligt avtalen. Arvodet utgår 

                                                 
220 Dnr: 450 772590–12/5481. Kap 2.1 (näst sista stycket) 
221 Dnr: 450 772590–12/5481. Kap 2.1. 
222 HFD 2013 ref. 11, förhandsbesked Dnr: 15-13/D samt KR domarna: mål nr: 3627-05 och mål nr: 2369-07.  
223 Förhandsbesked Dnr: 15-13/D 
224 Kr dom, mål nr: 8755–8764-12. s. 26. 
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årligen och utan hänsyn till utveklingen i fonden och brukar ligga någonstans mellan 1-3% 

utav det totalt investerade kapitalet. Arvodet ska dessutom framför allt täcka de kostnader 

som uppstår för GP när den förvaltar fonden.225 Det gör att KE inte kan anses påverkar 

vinstgenereringen i GP eller det arvodet de erhåller då det är framförhandlat på förhand. Det 

utgår dessutom oavsett hur fonden utvecklas vilket också tyder på att KE arbete inte kan 

påverka vinstgenereringen. 

Genom att arvodet utgår oberoende av rådgivningen samt att KE inte har den beslutande 

makten borde leda till att deras arbete inte kan anses vara av stor viktigt för vinstgenereringen. 

Som har sagt ovan men tåls att påpekas igen, det beror på hur avtalen om arvodet ska utgå och 

vilken makt KE har i sin roll som rådgivare i fall till fall. Det finns dock små chanser för SKV 

att nå framgång med sitt påstående om att kriteriet skulle kunna anses vara uppfyllt och 

möjligheten att kvalificerade andelarna på denna grund. 

Det finns även en sista fråga som SKV inte ger någon förklaring till. Fondens och inkomster 

GP erhåller som CI består till största delen av en organisktillväxt/allmänvärdetillväxt i 

portföljbolagen. SKV förklarar inte hur de anser att den inkomsten är hänförlig till KE eller 

någon annans arbetsprestationer. Det gör det svårt att bedöma hur de anser att det påverkar 

ovan bedömning, men det är en i fallet viktigt fråga. När man ser till syftet med re3:12-

reglerna förefaller det som en svår utamingen att anses att en sådan normal värdetillväxt ska 

anses beskattas enligt dessa. Detta eftersom vinsterna inte består utav arbetsprestationer utan 

av normal värdestegring. Syftet är att hindra att äger omvandlar sina arbetsprestationer till 

kapitalvinster. Frågan är dock om KE kan anses gjort någon sådan omvandling då deras 

vinster i form av CI beror på en värdestegering på deras bolags innehav av aktier. I och med 

RÅ 2007 ref. 15 finns det anledning att utreda vad vinsterna i ett bolag är att hänföra till. I 

fallet ansåg HFD att vinsterna i ett fåmansbolag bestod av en aktieförsäljning. Den vinst som 

hade uppkommit vid försäljningen berodde enligt domstolen på värdeökningen av en fastighet 

och inte på grund av ärgarens arbete. Genom det ansågs andelar inte kvalificerade trotts att 

personen hade varit verksam i bolaget. Om ett bolag innehar kapitaltillgångar som utgör en 

stor del av verksamhetens värde finns det anledning att utreda vad värdeutvecklingen beror 

på.226 Genom det finns det anledning att utreda hur vinsterna uppstår i detta fall. KE kan 

genom att deras verksamhet tillstörsta del består av vinster på portföljbolagens värdetillväxt 

ifrågasätta tillämpningen av 57:4 IL. Det är dock svårt att utreda denna punkt då SKV inte har 

                                                 
225 Metrick, Andrew, Yasuda, Ayako, Venture Capital and the Finance of Innovation, s. 31-32 
226 Rydin, Urban, Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s.70-71. 
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tagit ställning till frågan. Deras inställning är återigen att KE genom sina rådgivningsbolag 

har varit bidragande till vinsterna. SKV måste utreda frågan mer ingående för att kunna nå 

framgång med sin argumentation om reglernas tillämplighet. Det är dock en bevisfråga vilket 

är svår att besvara utan att veta hur värdet på bolagen uppstår och frågan kommer därför att 

lämnas obesvarade, men SKV har ingen enkel uppgift framför sig. 

4.2.2.2 Samma eller likartad verksamhet 

Det värdeskapande arbetet behöver dock inte utföras i det bolaget vinsten är att hänföra till. 

Nästa steg är därför att utreda om kriteriet på samma eller likartad verksamhet kan anses vara 

uppfyllt då KE inte arbetar i fonden utan i rådgivningsbolaget. Kriteriet infördes för att hindra 

att personer skatteplanerade genom att flytta verksamheten mellan olika bolag och på så vis 

undvika att andelarna blev kvalificerade.227 Det gör att lagrummet blir tillämpligt även på fall 

där en person inte är aktiv i det bolaget som lämnar utdelningen. Ett utav det viktigaste fallet 

är RÅ 1999 ref. 28. HFD uttalade att regeln i huvudsak syftar på situationer där verksamheten 

i ett fåmansbolag har flyttats över till ett annat fåmanbolag. Syftet är inte att den ska kunna 

tillämpas på alla situationer där någon driver ett fåmansbolag och samtidigt äger ett annat utan 

det är till för att träffa situationer där någon försöker undvika beskattningen enligt 3:12-

reglerna.228 Då denna fråga i sig själv skulle kunna vara ett uppsatsämne eftersom begreppet i 

stort sett är bestämd utifrån praxis kommer denna del hållas något kortfattad.  

I RÅ 1999 ref. 28 ansåg domsteln inte att det var tillräckligt samband mellan två bolag där det 

ena bedrev finansiell rådgivning och det andra arbetade med värdepappersförvaltning. 

Rådgivningsbolaget är vidare skilt från riskkapitalstrukturen, den ingår inte i själva strukturen, 

vilket även det skulle tyda på att det inte rör sig om samma eller liknande verksamhet. Det 

som talar för att bolaget ändå skulle falla inom begreppet är att det enbart arbetar till fonderna 

som KE etablerar. Det skulle kunna anses som att KE har försökt skilja på bolaget enbart för 

att göra det lättare att ge rådgivning till flera olika fonder och på så vis lyfte ut 

rådgivningsfunktionen. Det kan dock jämföras med RÅ 2007 not 66 där det inte var 

tillräckligt att bolagen var i samma bransch för att reglerna skulle bli tillämpliga då ingen 

överföring hade skett. Bolagen i fallet hade dessutom från starten bedrivits parallellt vilket 

visade på att ingen verksamhetsdel, kapital eller liknande hade överförts till något bolag. Av 

den anledningen ansåg domstolen att det inte kunde anses utgöra samma eller liknande 

                                                 
227 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 452. 
228 Sandström, K & Svensson, U, Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, s. 35-36. 



59 

verksamhet.229 Rättsfallet visar att kravet för rekvisitet är relativt höga. Det räcker inte med att 

bedrivna bolag parallellt eller inom samma bransch för att det ska omfattas av lagen. Det 

krävs någon form av överföringen eller att man kan bevisa att strukturen används till 

skatteundandragande.230  Av den praxis som finns har båda parterna argument som ger stöd åt 

deras inställingen. Självklart beror även denna fråga på hur den fonden är strukturerad och 

framför allt när och under vilka omständigheter rådgivningsbolaget har etablerats. Det gör att 

detta är en argumentations/bevisfråga. Även i denna fråga finns det inget stöd som klart skulle 

få balansvågen att slå över åt någon part. Det får dock anses att frågan är av stor vikt i målen 

och inte så uppenbar som SKV verkar anse. 

4.2.3 Utomståenderegeln 

Om man anser att andelarna som KE äger uppfyller kraven ovan och att andelarna är 

kvalificerade skulle 3:12-reglerna vara tillämplig på utdelningen som KE erhåller. Det finns 

dock ett undantag som kan avkvalificera ens andelar. Enligt 57:5 IL avkvalificeras andelarna 

om en utomstående ägare innehar andelar i bolaget i betydande omfattning. Skälet för 

undantaget är att man har ansett att risken att någon omvandlar en tjänsteinkomst till 

kapitalinkomster för att ”spara skatt” är låg om en utomstående har rätt till utdelningen.231 Det 

följer av att utdelningen nu måste delas med utomstående personer vilket skulle göra det 

alternativet mindre attraktivt. Även till detta lagrum har man tillämpat uttrycket i betydande 

omfattning utan att man i lagrummet har specificerat det mer ingående. I förarbetena anses ett 

ägande på minst 30 % uppfylla kriteriet på ägande i betydande omfattning och det är 

fortfarande utgångspunkten i gällande rätt.232 Man har ansett att om en utomstående äger 

nästan 1/3 av bolaget är risken liten för att en majoritetsägare omvandlar sina inkomster.  

När man ser till riskkapitalfonder och dess ägarstruktur så äger KE:s bolag normalt runt 1-2 % 

av fonden om man utgår från kapitalinsatsen. Även om det är den skatteskyldige som har 

bevisbördan för att regeln är tillämplig bör nog utgångspunkten vara resultatfördelningen. 

Detta eftersom syftet med gränsen på 30 % är att minimera risken för att någon kommer 

omvandla inkomster och på så vis spara skatt. Det är följaktligen naturligt att utgå från 

resultatfördelningen mellan LP och GP istället för investerat kapital och det borde även följa 

av civilrätten. Då skulle GP:s innehav uppgå till ca 20 % och LP till ca 80 % vilket gör att 

                                                 
229 Rydin, Urban, Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s.76-77. 
230 Rydin, Urban, Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s.77. 
231 Lodin, Sven-Olof, m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt del 2, s. 454 
232 Prop. 1989/90:110 s. 704. 
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GP:s innehav ligger under gränsvärdet. Det borde leda till att KE:s andelar i fonden ska anses 

vara avkvalificerade då utomståenderegeln är tillämplig. SKV är dock av motsatt inställning 

som vi kommer se nedan. 

SKV anser att det finns ett hinder för att tillämpa utomståenderegeln vid 

fåmanshandelsbolag.233 Enligt 57:5 2 st IL framgår att ägandet ska vara i det bolaget som en 

skatteskyldig anses vara verksam i betydande omfattning oavsett strukturen i 

bolagsstrukturen.234 I vårt fall skulle det innebära att de utomstående investerarna måste äga 

andelar i rådgivningsbolaget alternativt att riskkapitalfonden var ett aktiebolag.235 Det är dock 

så att HFD i två avgöranden har slagit fast att man inte ska göra en så strikt bedömning av 

ordalydelsen i 57:5 2 st.236 Båda fallen är överklagade förhandsbesked och i båda har frågan 

om man ska tolka utomståenderegeln enligt ordalydelsen eller ej varit i fokus. I RÅ 2004 ref. 

124 uttalade domstolen: ”Undantagsbestämmelsen i 57 kap. 5 § IL skall således inte enbart 

gälla andelar i företag där den skattskyldige faktiskt varit verksam”.237 Ett liknande 

resonemang som framkommer i dessa domar återfinns även i förarbetena.238 Domarna berör 

framför allt frågan då det rör dig om ett moder- och dotterbolag. Frågan är då om man kan 

tillämpa samma resonemang på ett systerbolag som vi oftast har att bedöma när det rör sig om 

en riskkapitalsfond. I RÅ 2007 not 1 berördes frågan om indirekt ägande och det ansågs även 

i det målet vara tillämpligt. Genom att HFD har ansett att det skulle vara i strid med syftet 

med regleringen att strikt följa ordalydelsen i stycke två borde det kunna tillämpas på en 

riskapitalsfond.  

SKV har dock gått vidare i sin argumentation för att undantagsregeln inte ska anses vara 

tillämplig vid beskattning av KE. De menar att 57:5 IL inte är tillämplig på 

fåmanshandelsbolag. Detta genom att regeln enbart syftar på fåmansföretag med uttrycket 

”företag” vilket gör att handelsbolag faller utanför lagens ordalydelse.239 Det är även denna 

fråga som SKV har lagt mest fokus på. SKV menar att 57:4 IL enligt ordalydelsen enbart 

                                                 
233 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 14. 
234 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 14. 
235 Som i omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472,  
236 RÅ 2004 ref. 124 samt RÅ 2007 not 1. 
237 RÅ 2004 ref. 124, SRN bedömning. Se även deras exempel på ägandet: ”B äger genom X AB i betydande 

omfattning del i Y AB i vilket bolag A varit verksam på sådant sätt att hans andelar i X AB är kvalificerade enligt 

57 kap. 4 § första stycket 2 IL. Med hänsyn emellertid till B:s ägande i X AB är Y AB, vilket bolags aktier inte 

skulle ha varit kvalificerade hos honom om de ägts direkt, i betydande omfattning indirekt ägt av utomstående, 

som också indirekt - såvitt förutsättningarna för förhandsbeskedet är att förstå - har rätt till utdelning. A:s andel 

i X AB skall därför anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl.” 
238 SOU 2002:52, s. 340-341. 
239 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 14. 
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gäller fåmansföretag och ekonomiska föreningar.240 Det leder till att andelarna till ett 

komandithandelsbolag inte kan bli avkvalificerade. Utöver det menar SKV att 57:5 IL anger 

att personen ska ha rätt till utdelning. Det kravet går inte att uppfylla när man äger ett 

handelsbolag eftersom det är skattetransparanta skattesubjekt.241  När det gäller handelsbolag 

anses en överföring mellan delägaren och handelsbolaget som ett uttag. På grund av det är 

reglerna inte tillämpliga på ett handelsbolag. Till stöd för sin uppfattning hänvisar SKV till 

förarbetena till lagen.242 Genom att lagstiftaren inte ändrade/klargjorde vad som menades med 

företag efter lagändringen trotts olika påpekanden mer SKV att det är klart att med företag 

enbart syftar på fåmansföretag. 

När man ser till förarbetena och ordalydelsen i lagen ger det visst stöd till SKV 

argumentation. Å andra sidan har inte lagstiftaren klart uttrycket en vilja att syftet är att det 

ska tolkas restriktivt och strikt enligt ordalydelsen. När man ser till 57:3 IL framgår det att vid 

bedömningen om ett företag är fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag ska man utgå från 

56 kapitlet IL. Det tyder på att ett fåmanshandelsbolag borde innefattas i uttrycket företag. 

Även de ovan citerade rättsfallen ger visst stöd för att uttrycket företag också innefattar 

fåmanshandlesbolag. Skatterättsnämnden har i ett liknande fall kommit fram till samma 

slutsats.243 Även det fallet rörde ett komanditbolag som ägdes till 70 % av utomstående och 

SKV använde ungefär samma resonemang. Nämnden beslutade att 57:5 IL skulle anses 

tillämplig även på handelsbolag, dock har fallet överklagats av SKV. Nämnden ansåg att 

syftet med dels utomståenderegeln och syftet med att införa även handelsbolag i 57 kapitlet 

gör att SKV tolkning inte är förenlig med dessa.244 Nämnden gjorde följande slutsats vilket 

sammanfattar beslutet: ”Enligt Skatterättsnämndens mening omfattar därför 

utomståenderegeln även en situation som den aktuella när den verksamhet som ska bedömas 

bedrivs i ett fåmanshandelsbolag som indirekt genom ett fåmansföretag ägs av den 

skattskyldige. En sådan tolkning är förenlig med regelns ordalydelse och är i linje med dess 

syfte”.245 Utöver att nämnden kom fram till att utomståenderegeln var tillämpligt även på 

fåmanshandelsbolag är situationen snarlik den som berör riskkapitalfonder.  

                                                 
240 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 14. 
241 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 14. 
242 Omprövningsbeslut, Dnr: 410 746037–13/5472, s. 15-16. Se prop. 2001/02:46, s.49. prop. 1995/96:109, s. 92 

ff. 
243 Dnr 66-14/D. 
244 Dnr 66-14/D. 
245 Dnr 66-14/D. 
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Genom nämndens beslut och syftet med fåmansföretagsreglerna samt syftet med 

utomståenderegeln får SKV inställning anses som en restriktiv tolkning. Som det uttalades i 

förhandsbeskedet förefaller det naturligt att regeln är tillämplig på fåmanshandelsbolag när 

man ser till syftet med lagen. Det finns inte något behov för GP och således även för KE att 

försöka omvandla inkomster som följer av deras arbetsprestationer eftersom ca 80 % av 

utdelningen kommer tillfalla LP. Utöver syftet får regeln även anses vara tillämplig genom 

57:3 IL syftar på både fåmansföretag och fåmanshandelsbolag. Genom att lagen uttryckligen 

säger innefattar fåmanshandelsbolag förefaller det logiskt att det med företag i resten av lagen 

även åsyftas handelsbolag. Sammanfattningsvis borde således utomståenderegeln vara 

tillämplig även på komandithandelsbolaget (fonden). Det skulle resultera i att även om 

andelarna skulle anses vara kvalificerade borde KE ändå beskattas enligt de vanliga reglerna 

för utdelning på onoterade aktier då undantaget är tillämpligt och således avkvalificerar 

andelarna. 

4.3 Sammanfattningen om SKV nya linje 

Som sades i början av kapitlet är det svårt att allmänt bedöma fåmansföretagsreglernas 

tillämplighet på riskkapitalbranschen. Detta då reglernas tillämplighet är beroende av 

strukturen och vart och i vilken utsträckning KE arbetar. SKV är av inställningen att det är 

möjligt att beskatta KE i enlighet med dessa regler. Av det ovan framgår det dock att det inte 

är uppenbart att reglerna är tillämpliga. Det finns flera argument/bevisfrågor som måste 

presenteras i varje enskilt fall. En av de dess frågor som SKV inte direkt berör är vad 

vinsterna i bolaget härstammar från och om de är att hänför till KE arbete som rådgivare. Som 

har framgått så har båda parterna argument som styrker deras position. Den frågan som 

troligen kommer bli den avgörande i dessa mål är om utomståenderegeln är tillämplig på 

handelsbolag. SKV snäva tolkning av ordalydelsen av lagen verkar strida mot syftet med 

regeln och när man ser till praxis ger den stöd för en motsatt tolkning. Genom att HFD inte 

har tagit ställning till tillämpligheten av 57:5 IL får dock även den frågan anses vara något 

oklar. Det finns dock anledning för SKV att gå tillbaka till skrivbordet och se över sin 

argumentation då det finns vissa stora oklarheter angående om reglerna kan tillämpas på 

riskkapitalbranschens aktörer. 
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5 Avslutande sammanfattade analys 

Uppstasen har gått igenom NC- och Segulah-målet och redogjort för parternas inställning till 

hur CI ska beskattas. Parternas argumentation har sedan anlyserat utifrån principerna om 

genomsyn och verklig innebörd för att komma fram till hur CI ska behandlas enligt 

inkomstskattelagen. Det innebar även att utreda om CI kan anses vara utdelning på 

näringsbetingade andelar. Slutligen presenterat SKV nya linje där de menar att aktörerna inom 

riskkapitalbranschen ska beskattas enligt fåmansföretagsreglerna för den utdelningen de 

erhåller. 

För att besvara den första och kanske den simplare frågan som uppsatsen syftar till att belysa, 

vad CI är för något. Det är en ekonomisk term som man ofta använder inom 

riskkapitalbranschen för att beskriva en skevutdelning av övervinsterna som en investering 

genererar. Som framkom i kapitel två avtalar de oberoende parterna, GP och LP, om hur den 

särskilda vinstandelen ska delas ut Det sker redan innan fonden har påbörjat sin verksamhet 

och är en del utav handelsbolagsavtalet. Det finns inte någon garanti att fonden kommer att 

utvecklas med vinst eller att vinsterna kommer bli så stora att CI kommer utgå. Det får genom 

det anses vara en vanlig resultatfördelnigen som sker mellan delägare i denna bransch.  

När man ser till den andra frågan hur CI ska behandlas enligt inkomstskattelagen är den 

betydligt mer komplicerad att besvara. Det stora problemet med CI är att bedöma i vilket 

inkomstslag den ska anses falla inom och vem som är rätt skattesubjekt. SKV menar att det är 

en prestationsbaserad ersättning för det arbete som KE presterar i form av rådgivning. De 

bortser således från de ingångna avtalen som rubricerar CI som utdelning till GP och att det är 

KE och deras rådgivningsbolag som är rätt skattesubjekt. Problemet är att det inte finns något 

lagstöd för att omvandla en inkomst på det sättet SKV menar. För att motiverar sin inställning 

argumenterar SKV på ett resultatinriktat sätt och för en extensiv argumentation i fallen. De 

anser att det är KE arbete som genererar vinsterna och att det på grund av det är en ersättning 

för deras prestationer och att avtalen ingåtts för skens skull.   

Den första frågan är då om SKV verkligen kan använda sig av sådan extensiv 

genomsynsmetod som de vill tillämpa på avtalen och hela riskkapitalbranschen. Det får anses 

att det inte är möjligt att tillämpa en sådan starkt resultatinriktad angreppssätt. Detta då dels 

metoden inte är helt accepterad i doktrinen men framför allt av rättssäkerhetsskäl. Juridiska 

och fysiska personer måste kunna förutse vad olika handlingar kommer leda till för 
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beskattning. Det framstår som konstigt att SKV på detta sätt ska kunna riva upp giltiga avtal 

enbart genom att de anser att en inkomst borde beskattas på ett visst sätt. Det stödjs även av 

de två domarna som uppsatsen analyserat. SKV får därför använda sig av en mer restriktiv 

tolkning och tillämpa den praxis som vuxit fram på likande situationer. Det gör att man får se 

till principen om verklig innebörd och se till helheten och om en genomsyn på dessa grunder 

kan genomföras. 

För att besvara den frågan tillämpas i uppsatsen Burmeisters metod som bygger på den praxis 

som finns inom området. Han anser att man måste utgå från de specifika i avtalen varje fall 

och sedan se till en rad olika faktorer. Det som Burmeister menar krävs för att omvandla en 

inkomst är bland annat att avtalen är atypiska, det finns en intressegemenskap, betingad av 

skattefördelar eller att partavsikten har varit en annan än den som avtalen stipulerar. För att 

utreda de faktorerna menar han att ledning får sökas i sakomständigheterna, partsavsikten och 

civilrätten vilket gör att varje fall blir en bevisfråga. Det är något som också kan utläsas av att 

HFD inte medgav prövningstillstånd i NC-målet. SKV presenterar dock inte övertygande 

bevis i målen att vinsterna skapas av rådgivningsbolagets rådgivning. De lyckas inte heller 

föra en övertygande argumentation att det är rådgivningsbolaget som egentligen kontrollerar 

alla beslut för fonden och att det därför är rätt skatesubjekt. Om man utgår från civilrätten och 

avtal visar de mer på motsatsen och det är även svårt att motivera att något av undantagen för 

en omtolkning av dessa är för handen. Avtalen är ingångna mellan oberoendepart och det 

framgår även att det är GP som ensam sköter fondensverksamhet och beslutar om 

investeringarna, något som LP är väl införstådd med.  

Men det som pekar på att avtalen visar den riktigta strukturen är att rådgivningsbolaget 

erhåller ett marknadsmässigt arvode från GP för sina tjänster. KE och rådgivningsbolaget har 

genom det redan fått sin ersättning och det visar tydligt på att CI inte relaterar till deras 

arbetsprestationer. Utöver det så har KE:s egna bolag gjort en kapitalinvestering i fonden 

genom GP vilket också tyder på att det är en kapitalinkomst. Även om GP erhåller 20 % av 

övervinsterna så är det naturligt då KE genom sina bolag tar stora risker vid etableringen. 

Som framkom finns det en överhängande risk att fonden inte erhåller tillräckligt många 

investerare vilket gör att de kan förlorar stora belopp. Det är även så att de tar all risk vid 

arbete med fonden och dess investeringar samt att det är GP som faktiskt sköter hela 

verksamheten. Av de förutsättningarna är det inte konstigt att parterna väljer att avtala om en 

skevutdelning av de eventuella övervinsterna då de tar olika risker och att den ena parten inte 

arbetar för att generera vinster.  
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Genom det ovan anförda är det inte möjligt att beskatta CI som en prestationsbaserad 

ersättning enbart för man anser att det är felaktigt på ett fiskalt plan. CI följer av en riskfylld 

investering från KE:s egna bolag som är framförhandlad mellan oberoende parter. Det går inte 

att säga att affärsmässigt grundande avtal mellan parterna A, B, och C angående utdelningen 

av övervinsterna i ett bolag egentligen är en ersättning för det arbete som parten D har gjort, 

som står helt utanför dessa avtal. Beskattningen av CI bör alltså ske i enlighet med avtalen 

och rådgivningsbolaget kan inte så som SKV anses som rätt skatesubjekt. 

Genom att det är en kapitalvinst och inte en inkomst av tjänst har frågan om näringsbetingade 

andelar kan tillämpas på den erhållna CI. Även här är det en fråga som beror på hur fonden är 

strukturerad men om GP är ett svenskt aktiebolag som sköter all verksamhet här i landet kan 

reglerna bli tillämpliga. Majoriteten av HFD har dock i Segulah-målet gjort en snäv tolkning 

av 25a:23 IL och menar att uttrycket ”del av vinsten som belöper sig på delägarens andel” 

ska bestämmas utifrån delägarnas kapitalinsats. Övervägande skäl talar dock för att så inte 

borde anses vara fallet. När man ser till syftet med regeln och även syftet med beskattningen 

av handelsbolag borde det utgå från den resultatfördelning som delägarna kommit överrens 

om. Det framgår av att syftet var att undvika en kedjebeskattning av handelsbolag som ägdes 

av aktiebolag samt att det kunde anses som ett hinder mot till exempel riskkapitalbranschen 

med den äldre lagstiftningen. Det framgår även av civilrätten och aktiebolagslagen att 

resultatfördelningen mellan delägare ska vara utgångspunkten av rätten till utdelning i bolaget 

och framför allt i kommandithandelsbolag då ansvaret är ojämnt fördelat. Det borde av dessa 

anledningar anses att reglerna om näringsbetingade andelar kan tillämpas på CI. Det är dock 

under förutsätter att man inte kan tillämpa principen om genomsyn på resultatfördelningen.  

Den sista frågan uppsatsen tar upp är om SKV:s nya linje om att beskatta en del av CI som en 

prestationsbaserad ersättning är möjlig. SKV anser nu att man kan tillämpa 3:12-reglerna för 

att kunna beskatta en del av den CI som KE erhåller i utdelning från sina egna bolag. Denna 

fråga är framför allt en argumentations- och bevisfråga vilket gör det svårt att besvara den på 

ett generellt plan. Det får dock anses vara så att KE:s egna bolag uppfyller kravet på att vara 

ett fåmansbolag enligt 56:e kapitlet inkomstskattelagen. När man sedan ska tillämpa reglerna 

enligt 57:e kapitlet inkomstskattelagen är det svårare att dra några definitiva slutsatser. Här är 

det beroende på hur fonden är strukturerad samt var och hur KE är aktiva.  

I analysen framkommer det att framför allt två frågor är avgörande för att SKV nya linje ska 

vara tillämplig. Den första frågan är om de vinsterna som GP erhåller är att hänföra till en 
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allmän värdeökning på sina kapitaltillgångar i form av portföljbolagen. Om värdeökningen 

inte kan relateras till insatser som GP har bidragit med borde inte 47:4 IL vara tillämpligt. Det 

följer av att personerna måste vara verksamma i betydande omfattning i ett fåmansbolag. För 

att uppfylla lagens kriterier ska man personerna vara viktiga för vinstgenereringen. Om 

vinsten består utav en normal värdestegering av ens innehav har det i praxis inte ansetts att 

kriteriet är uppfyllt. SKV berör inte den frågan i sina första yttranden angående målen där de 

argumenterar för sin nya linje vilket gör det svårt att besvara frågan om det kan anses 

tillämligt på en riskkapitalfond. Det får dock anses vara en svår fråga att bevisa då verken KE 

eller GP är aktiva och viktiga för vinstgenereringen i portföljbolagen. 

Den andra frågan som kan skapa problem för SKV nya linje är om undantaget enligt 57:5 IL 

som kan avklassificera andelarna är tillämplig. Det har ansetts att om utomstående äger ca 30 

% av bolaget är risken låg att någon väljer att omvandla sin lön till utdelning. I 

riskkapitalfonden har utomstående rätt till 80 % av utdelningen vilket borde göra att 

undantaget är tillämpligt. SKV menar att det av ordalydelsen enbart innefattar fåmansföretag 

vilket gör att fåmanshandelsbolag inte kan tillämpa regeln om utomstående. SKV 

argumentation strider dock mot syftet med undantaget. Det är även något som 

skatterättsnämnden har ansett i ett nyligen avgjort förhandsbesked. Syftet med undantaget är 

att ägaren till ett fåmansbolag inte har ett initiativ att omvandla prestationsbaserad inkomst till 

utdelningen vilket gör att behovet av 3:12-reglerna inte längre behövs. På grund av det borde 

det även gälla fåmanshandelsbolag då ägarna till dessa inte heller har initiativ att omvandla 

inkomster. Undantaget borde där med vara tillämpligt även på fonden vilket gör att SKV nya 

linje inte är tillämplig på beskattningen av den CI som KE erhåller som utdelning. 

Det är dock svårt att dra en generell slutsats innan HFD har avgjort frågan om 

utomståenderegeln är tillämplig på fåmanshandelsbolag. SKV har dock en stor utmaning 

framför sig att bevisa att alla de olika fonderna uppfyller 3:13-reglernas krav. 
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