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Sammanfattning  

 
Syftet med de s.k. 3:12 reglerna som finns i 56 och 57:e kapitlet Inkomstskattelagen (SFS 

1999:1229) (IL) är att förhindra att delägares arbetsinkomster i egna fåmansföretag 

omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Om en delägare upphör med att vara 

verksam i sitt eget bolag börjar en karenstid på fem år att löpa. När karenstiden har löpt ut 

beskattas utdelning och kapitalvinst i företaget till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, 

vilket är samma sak som 25 procent. Tidigare fanns en risk att delägare, för att få en 

förmånligare beskattning, lade företag med upparbetade medel i träda och överförde 

verksamheten till ett annat fåmansföretag. På så sätt kunde delägaren fortsätta vara 

verksamma under tiden som sparade medel i det vilande företaget väntade på att karenstiden 

skulle löpa ut. För att förhindra det stiftades bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet, som numera finns i 57 kap. 4 § st. 1 p. 1 IL. Det finns tre kriterier som måste 

uppfyllas för att bestämmelsen ska bli tillämplig; att delägaren är verksam i betydande 

omfattning i ett fåmansföretag, att verksamhet har överförts från det fåmansföretaget till ett 

annat, samt ägarsamband mellan det överförande och det förvärvande företaget. Av lagtexten 

framgår det inte huruvida ägarsamband måste föreligga för att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet ska bli tillämplig, eller huruvida olika slags karaktär på den förda 

verksamheten påverkar bedömningen om bestämmelsen är tillämplig. Genom praxis, med 

stöd i förarbeten, har det konstaterats att ägarsamband är ett krav, och att verksamheten i det 

senare bolaget i huvudsak ska ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. I 

praxis och i förhandsbesked från Skatterättsnämnden så har det antytts att möjligheten finns 

att tillämpa bestämmelsen vid vissa speciella förutsättningar även när ägarsamband inte finns. 

I praxis har upphörda ägarintressen fått genomslag vid bedömningen av kravet på 

ägarsamband. I praxis och i förarbeten har det även förts resonemang om att ägarsamband i 

vissa situationer möjligtvis inte är ett krav. Karaktären på verksamheten har i praxis lett till 

olika bedömningar om huruvida verksamhet har överförts eller inte. Uppsatsens syfte är att 

fastställa, och systematisera, gällande rätt vad gäller ägarsambandets, och karaktären på 

verksamhetens, betydelse för tillämpningen av bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet. 
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Summary in English  

 
The purpose of the so-called 3:12-rules in the 56 and 57th chapter of the Income Tax Act is to 

prevent shareholders from converting earnings from their labour into dividends or capital 

gain. If a shareholder ceases to be active in his or her company a waiting period of five years 

begins to run. Once the waiting period has expired, dividends and capital gains are taxed at 

5/6 of the capital income tax rate, which equals to 25 per cent of the total income. To prevent 

the shareholder transferring income to “resting” companies while continuing the business in 

another company while the saved funds in the dormant company waits for the waiting period 

to expire, Chapter 57 § 4 pcs. 1 p. 1 in the Income Tax Act was enacted. There are three 

criteria for the rule to be applicable; that the shareholder is active to a significant extent in his 

or her own company, that the business, or a part of the business, has been transferred from a 

company to another, as well as the transferring and the acquiring company sharing the same 

owner/owners. It is not stated in the text of Law that the transferring and the acquiring 

company needs to share the same owner/owners for the rule to be applicable, or if different 

types of businesses have different impacts on the applicability of the rule. Through case law 

with the support of the preliminary work, it has been found that it is a requirement that the 

transferring and the acquiring company share the same owner/owners, and that the activities 

of the acquiring company shall mainly be within the framework of the business previously 

conducted in the transferring company. In practice, and in advance ruling from the Tax Board, 

it has been suggested that there is a possibility to apply the rule in certain circumstances when 

the transferring and the acquiring company does not share the same owner/owners. The rule 

has been deemed applicable in cases where the ownership has ended in one of the companies, 

and it has been reasoned that in certain situations it may not be a requirement that both 

companies share the same owner/owners for the rule to be enacted, and different types of 

businesses has led to different outcomes when deciding whether the business, or a part of the 

business, has been transferred or not. The purpose of this thesis is to define and systematize, 

the existing law on the requirement of the transferring and the acquiring company sharing 

owner/owners, and how different kinds of businesses impact the applicability of the rule. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Problembeskrivning 

 

En delägare i ett fåmansföretag kan välja mellan att ta ut lön eller utdelning som ersättning för 

sin arbetsinsats.1 Lön beskattas i inkomstslaget tjänst med en progressiv beskattning på ca 32-

57 procent beroende på kommunalskatten i den kommun som delägaren är skriven i, se 65 

kap. 3 och 4 §§ IL.2 Utdelning och kapitalvinst beskattas enligt huvudregeln till en fastställd 

skattesats på 30 procent. 3 Utdelning, och kapitalvinst vid avyttring, av kvalificerade andelar i 

fåmansföretag beskattas dock enligt reglerna i 57 kap. Inkomstskattelagen (IL).  Utdelning, 

och kapitalvinst vid avyttring, av kvalificerade andelar i fåmansföretag, beskattas i 

inkomstslaget kapital till två tredjedelar, dvs. 20 procent, upp till ett för året bestämt 

gränsbelopp, och utdelning eller kapitalvinst som går utöver gränsbeloppet beskattas i sin 

helhet i inkomstslaget tjänst, se 57 kap. 20 och 21 §§ IL. Utdelning och kapitalvinst på 

onoterade andelar som inte är kvalificerade beskattas i inkomstslaget kapital till 25 procent 

enligt 42 kap. 15 a § IL. 

 

Då inkomsterna beskattas på olika sätt beroende på hur delägaren väljer att ta ut dem samt 

huruvida delägarens andelar anses kvalificerade är det viktigt att ta reda på vilka regler som 

ska tillämpas. Reglerna för att kunna avgöra hur inkomsten ska beskattas gällande utdelning 

eller kapitalvinst på fåmansföretag kallas för 3:12-reglerna då de tidigare fanns i 3 § 12 mom. 

lagen (1947:567) om statlig inkomstskatt (SIL). Reglerna återfinns numera i 56 och 57:e kap. 

Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) (IL). Syftet bakom reglerna är att förhindra att 

arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.4 En person som äger del i 

ett företag och arbetar i företaget ska i möjligaste mån få samma skattebelastning som en 

person som arbetar och äger aktier vid samma faktiska arbetsinkomst och samma faktiska 

kapitalinkomst.5 

Bedömningen av huruvida andelarna är kvalificerade eller inte görs genom att se om 

delägaren eller någon närstående till denne under beskattningsåret, eller under de fem 
                                                
1 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2015 s. 447. 
2 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2015, s. 53. 
3 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2015 s. 176. 
4 Prop. 1989/90:110 s. 467. 
5 SOU 2002:52 s. 351. 
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föregående beskattningsåren, har varit aktiv i betydande omfattning i företaget eller i ett annat 

fåmansföretag/fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, samt om 

delägaren eller någon närstående till denne har varit aktiv i ett 

fåmansföretag/fåmanshandelsbolag som företaget äger del i, se 57 kap. 4 § IL. Det framgår 

inte av lagtext, men för att regeln om samma eller likartad verksamhet ska vara tillämplig 

måste enligt praxis, och förarbeten, verksamhet ha överförts från ett företag till ett annat, och 

mellan företagen måste det finnas ett ägarsamband. En sak som inte har blivit utredd är vilken 

typ av ägarsamband som måste föreligga, eller hur karaktären på verksamheten påverkar 

bestämmelsens tillämplighet. Det som har konstaterats är att ägarsamband måste föreligga, 

och att verksamhet måste ha överförts som huvudsakligen ska ligga inom ramen för den 

tidigare bedrivna verksamheten, men i övrigt har det inte specificerats mer än så. I 

ordalydelsen till lagtexten så måste det vara ”samma eller likartad” verksamhet som bedrivs i 

två företag för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig. Enligt 

tidig praxis så har HFD bedömt att verksamheten som förs i det förvärvande bolaget måste 

ligga ”inom ramen” för den tidigare bedrivna verksamheten. Dock har HFD i senare rättsfall 

bedömt bestämmelsen som tillämplig mellan företag vars verksamheter är av olika slag efter 

att medel eller tillgångar har överförts mellan dem. I praxis har karaktären på verksamheten 

emellanåt spelat roll vid bedömningen av huruvida verksamhet ansetts överfört eller inte.   

 

De två kriterierna, bortsett från kravet på delägarens arbetsinsats i sin verksamhet, som måste 

uppfyllas för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska vara tillämplig, är att 

verksamhet har överförts mellan två bolag, och att det mellan bolagen finns ägarsamband. 

Rättsläget på området samma eller likartad verksamhet är väldigt rättsfallsbaserat, vilket 

kommer att framgå av uppsatsen. Det finns många olika situationer där ägarsamband och 

karaktären på verksamheten på olika sätt påverkar bedömningen och ingen systematisering 

eller djupare analys av dessa har gjorts. Detta gör att förutsägbarheten är låg, 

fåmansföretagare måste studera väldigt många rättsfall om de själva vill ta reda på rättsläget 

och vilka skatterättsliga konsekvenser vissa förfaranden kan medföra. Det kan möjligtvis vara 

så att den låga förutsägbarheten även är ett problem om det visar sig att den ökar SRN:s och 

domstolarnas arbetsbörda.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda och systematisera rättskällorna för vilket ägarsamband som 

krävs för att tillämpa bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, samt hur karaktären 

på verksamheten påverkar bedömningen av bestämmelsen, 57 kap. 4 § st. 1 p. 1 IL. Med 

karaktären på verksamheten så menas både hur likheter och olikheter i faktisk verksamhet 

mellan två företag påverkar bedömningen, samt huruvida olika slags verksamheter påverkar 

bedömningen av huruvida bestämmelsen är tillämplig. Syftet är alltså att utreda hur 

ägarsamband och karaktär på verksamhet kan påverka bedömningen om bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet är tillämplig. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Fåmansföretagsreglerna behandlar ett stort område. Då syftet med uppsatsen är att utreda 

vilket ägarsamband som krävs för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i 57 

kap. 4 § st. 1 p. 1 IL ska bli tillämplig, samt hur karaktären på verksamheten påverkar 

bedömningen, så kommer övriga regler kring fåmansföretag endast att behandlas 

övergripande för att läsaren ska få en förståelse för det skattemässiga regelverket kring 

fåmansföretag. Resterande delar i 57 kap. 4 § IL som inte behandlar samma eller likartad 

verksamhet kommer att lämnas därhän. Situationer där bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet hade varit tillämplig om det inte vore för ägarstrukturerna enligt den s.k. 

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL kommer inte att behandlas i uppsatsen. Rättsfallen berör 

ofta många fler frågor än ägarsamband och/eller överföring av verksamhet, exempelvis 

huruvida skatteflyktslagen är tillämpliga på vissa förfaranden, dessa kommer endast att 

behandlas i den mån de tillför något till besvarandet av vilket ägarsamband som krävs för att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig, samt hur karaktären på 

verksamheten påverkar bestämmelsens tillämplighet. Uppsatsen kommer inte behandla vad 

som är att vara ”verksam i betydande omfattning.” 

 

1.4 Metod och material 

 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningen kommer rättsdogmatisk metod att användas. 

Rättsdogmatisk metod innebär att gällande rätt ska beskrivas och systematiseras genom att 
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studera befintliga rättskällor.6 Detta innebär en analys av lagtext, förarbeten, rättspraxis, och 

doktrin. Lagtexten är allmänt formulerad och någon närmare definition för huruvida 

ägarsamband krävs, eller hur karaktären på verksamheten påverkar bedömningen, framgår 

inte av lagtexten. Förarbetena ligger till grund för lagtexten och kommer att användas för att 

tolka syftet med begreppet ”samma eller likartad verksamhet.” Till största del kommer 

material till uppsatsen att hämtas från rättspraxis då rättsläget är väldigt rättsfallsbaserat.  

Även förhandsbesked från SRN kommer att analyseras. Avgöranden från HFD har ett större 

prejudicerande värde än förhandsbesked från SRN, dock finns det även en hierarki mellan 

HFD-avgöranden. Generellt sätt tillmäts referatmål större rättskällevärde än notismål. Det 

beroende på att HFD själva väljer vilka mål som ska bli notismål och vilka som ska bli 

referatmål, och de kan därmed markera en ny riktning för rättsläget genom att låta en dom bli 

ett referatmål istället för ett notismål.7 Vid mål då HFD fastställer ett förhandsbesked utan att 

göra tillägg så får det antas att samtliga uttalanden som SRN anför stämmer överens med 

HFD:s uppfattning. En överklagan av ett förhandsbesked ”syftar till att få det klandrade 

beslutet ändrat eller upphävt.”8 Om HFD skulle fastställa ett förhandsbesked, utan någon 

ändring, som visserligen har rätt slutsats men ”fel” motivering enligt HFD, riskerar det att 

skapa ett felaktigt prejudikat som vid bedömning av framtid mål riskerar att leda till ”fel” 

slutsats. Därmed bör ett fastställande av ett förhandsbesked ses som att HFD:s uppfattning 

stämmer överens med SRN:s bedömning i sin helhet. Även allmänna rekommendationer från 

Skatteverket kommer att behandlas i uppsatsen. Skatteverkets uttalanden är inte av samma 

värde som doktrin skriven av opartiska författare. Det beror på att Skatteverket är en part i 

skattemål och deras uttalanden och rekommendationer kan därmed inte anses som helt 

opartiska. Både förhandsbesked från SRN och uttalanden från Skatteverket kommer att 

behandlas i uppsatsen i syfte att hitta möjliga lösningar och argument.  

 

1.5 Disposition 

 

I andra kapitlet ges det en översikt över fåmansföretag, kort om fåmansföretagens historia 

samt fåmansföretagsreglerna. Detta för att ge läsaren en förståelse av de speciella 

skattemässiga reglerna som tillämpas på dessa företag och syftet bakom dem.  

 
                                                
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne material, metod och argumentation, 3:e 
upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
7 Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, SvSkT 2011 nr. 10. 
8 RÅ 2001 ref. 23. 
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I tredje kapitlet undersöks vilket ägarsamband som krävs för att regeln om samma eller 

likartad verksamhet ska vara tillämplig. 

 

I fjärde kapitlet undersöks hur karaktären på verksamheten påverkar bedömningen av 

tillämpligheten av bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. 

 

I femte kapitlet ges en sammanfattande slutsats över allt material som har analyserats i 

uppsatsen. 
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2. Fåmansföretagsreglerna 

 

2.1 Historia 

 

Före 1990 år skattereform beskattades alla inkomster för en fysisk person samlade och efter 

en gemensam progressiv skatteskala, dvs. alla inkomster beskattades likadant oavsett om de 

kom från tjänst eller kapital. Pga. den då höga bolagsskatten på 52 procent var det då mer 

lönsamt att ta ut vinsten i lön. Efter år 1990 skattereform blev det omvänt. Inkomster av 

arbete och kapitalinkomster beskattas separat. Idag beskattas arbetsinkomsterna progressivt 

mellan 32-57 procent och kapitalinkomster 30 procent.9 För att förhindra att delägare som var 

aktiva i sina bolag och hade höga arbetsinkomster skulle utnyttja reglerna och ta ut vinsten 

som utdelning, eller kapitalvinst vid avyttring, stiftade lagstiftaren särregler för beskattning av 

utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag. Reglerna innebär att en del av vinsten beskattas i 

kapital upp till ett visst gränsbelopp och all vinst som överstiger det gränsbeloppet beskattas i 

inkomsktslaget tjänst.10 Dessa regler stiftades av likformighets- och rättviseskäl för att 

upprätthålla den progressiva beskattningen av arbetsinkomster.11  Anledningen bakom det är 

att inkomster i fåmansföretag ofta är resultatet av delägares arbetsinsatser och därmed bör de 

beskattas likadant som andra arbetsinkomster. Av praktiska skäl är det dock omöjligt att veta 

hur mycket av inkomsterna som är arbetsinkomst och vad som är kapitalinkomst och därför är 

beskattningsreglerna schablonmässiga.12 Dessa regler stiftades i 3 kap. 12 § mom. SIL (lagen 

om statlig inkomstskatt) och kallas även idag för 3:12-reglerna. I syfte att göra lagstiftningen 

mer lättöverskådlig trädde år 2000 en ny lag i kraft, Inkomstskattelagen (1999:1229), 

hädanefter kallad IL, som ersatte den gamla lagen, SIL.13 3:12-reglerna ligger idag i huvudsak 

i 57 kap. IL men viktiga definitioner finns även i 56 kap. IL. 

 

2.2 Allmänt om fåmansföretag 

 

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har fyra eller färre delägare som tillsammans 

äger andelar i ett företag som motsvarar mer än 50 % av rösterna, är ett fåmansföretag enligt 

definitionen i 56 kap. 2 § IL. Ett fåmansföretag kan även vara en del av ett företag när ett 
                                                
9 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 13-16. 
10 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 14-15. 
11 Prop. 1990/91:54 s. 218. 
12 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 15. 
13 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2015, s. 12. 
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företag vars näringsverksamhet är uppdelad på av varandra oberoende verksamheter där en 

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

bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat, 

56 kap. 2 § p. 2 IL. Om det är fler än fyra personer som äger mer än 50 % av rösterna och om 

flera delägare själva, eller genom närstående, har varit verksamma i betydande omfattning i 

företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag så ska 

de aktiva delägarna ses som en enda person. Alltså kan ett fåmansföretag föreligga även om 

det är fler delägare än 4 st. som tillsammans äger mer än 50 % av andelarna, 57 kap. 3 § IL. 

Delägare som är närstående ska också anses som en och samma person, 56 kap. 5 § IL. 

Privatbostadsföretag kan inte vara fåmansföretag. Samma sak gäller företag vars andelar är 

marknadsnoterade, dvs. upptagna till handel på en reglerad marknad inom eller utanför det 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 56 kap. 4 § IL. 

 

En delägares andelar anses ”kvalificerade” om delägaren eller någon närstående är, eller har 

varit, verksam i betydande omfattning i bolaget eller ett annat fåmansföretag som bedriver 

samma eller likartad verksamhet inom de senaste fem åren, 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. 

Kvalificerade andelar träffas av andra skatteregler än icke-kvalificerade andelar, 57 kap. 2 § 

IL. 

 

2.3 Delägare 

 

Med delägare i fåmansföretag avses fysiska personer som direkt, eller indirekt via juridisk 

person, äger, eller på därmed jämförligt sätt, innehar andelar i företaget, 56 kap. 6 § IL. Enligt 

Skatteverkets allmänna råd kan innehav av interimsbevis jämställas med andelsägande om 

interimsbeviset är bärare av samma rättigheter som en andel. Även optioner eller konvertibla 

skuldebrev kan, beroende på omständigheterna, jämställas med ägande av andelar enligt 

Skatteverket.14   

 

2.4 Närstående 

 

En ägare och dennes närstående anses vara en och samma delägare i ett fåmansföretag, 56 

kap. 5 § IL. Som närstående anses, enligt definitionen i 2 kap. 22 § IL, make, mor- och 

                                                
14 Skatteverkets allmänna råd 1:2, SKV A 2015:9, 2015-06-12. 
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farförälder, förälder, syskon, syskons make, syskons avkomling, avkomling och avkomlings 

make. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling och är därmed också närstående, 2 kap. 

22 § IL. Som avkomling räknas alla släktingar i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, 

barnbarns barn osv.15 Som makes anses även tidigare makar, sambor och par som har eller har 

haft gemensamma barn, 2 kap. 22 § IL. Även dödsbo är här att anse som närstående. Praxis 

har slagit fast att en sambos vuxna barn också är att anse som närstående.16 

 

2.5 Kvalificerade andelar – vilka värdepapper omfattas och när är en andel 

kvalificerad? 

 

Kvalificerade andelar i fåmansföretag är andelar som ägs av en delägare som själv, eller 

genom närstående, inom de senaste fem beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i företaget, eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver 

samma eller likartad verksamhet. Andelar kan även bli kvalificerade genom att delägaren 

själv eller genom närstående inom de senaste fem beskattningsåren har varit verksam i 

betydande omfattning i ett av företaget ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, 57 kap. 4 

§ IL. Med begreppet ”verksam i betydande omfattning” framgår det av förarbetena att 

bestämmelsen är tillämplig endast när delägaren eller närstående till delägaren varit verksam i 

en sådan omfattning att hans eller hennes ”arbetsinsats har haft en påtaglig 

betydelse för vinstgenereringen.”17 Arbetsinsatsens ska ses i relation till företagets omfattning 

och övriga omständigheter, det behöver inte vara fråga om heltidsarbete. Till de kvalificerat 

verksamma hör i regel företagsledare och andra med hög befattning inom företaget, dock 

måste de även vara verksamma i betydande omfattning.18 I vissa fall kan även anställda utan 

ledarbefattning anses verksamma i betydande omfattning, om deras arbetsinsatser är av stor 

betydelse för genereringen av vinst i företaget.19 En styrelsemedlem som i övrigt inte är aktiv 

i företaget kommer inte per automatik anses var verksam i betydande omfattning även om han 

eller hon har gjort enstaka insatser som har varit av stor betydelse för genereringen av vinst.20 

Vid tillämpning av reglerna likställs med andelar även andra delägarrätter. Vinstandelsbevis, 

kapitalandelsbevis och konvertibler behandlas som delägarrätter oavsett i vilken valuta de 

                                                
15 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 24. 
16 HFD 2014 ref. 26. 
17	Prop.	1989/90:110	s.	468	och	703. 
18 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 41-42. 
19 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 43. 
20 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2015 s. 454. 
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getts ut.21 Efter RÅ 2001 ref. 12 ansågs även konvertibla vinstandelsbevis i euro utgivna av 

fåmansföretag som delägarrätter. Även optioner och förpliktelser avseende optioner som 

avses i 44 kap. 31 § 2 st. IL anses som delägarrätter efter en lagändring år 2005.22  

 

2.6 Samma eller likartad verksamhet 

 

Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet finns som tidigare nämnt i 57 kap. 4 § st. 

1 p. 1 IL och blir tillämplig mellan företag när delägaren eller en närstående är verksam i 

betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver ”samma eller likartad verksamhet.” 

Syftet med bestämmelsen är att förhindra att delägare flyttar sin verksamhet mellan företag 

och på så sätt spara sin arbetsinkomst i ett vilande företag, ett s.k. trädabolag.23 Detta skulle 

utan reglering kunna leda till att delägare fortsätter sin verksamhet i ett annat företag och låter 

den upparbetade vinsten stanna i ett vilande företag som efter att karenstiden har löpt ut blir 

beskattad på ett för delägaren mycket mer förmånligt sätt än enligt reglerna i 57 kap. IL. Den 

skattskyldige hade då kunnat upprepa samma förfarande var femte år genom att fortsätta sin 

verksamhet i ett nytt bolag samtidigt som han lät det de upparbetade medlen stanna i det 

vilande företaget för att ta ut dem till en väsentligt lägre beskattning när karenstiden har löpt 

ut. Pga. bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet spelar det ingen roll om medlen 

överförs till en annan verksamhet som endast bedriver förvaltning av kapital, eftersom medlen 

är hänförliga till delägarens arbetsinsatser anses kapitalförvaltningen utgöra del av den 

tidigare bedrivna verksamheten och därmed blir andelarna i det förvaltande företaget också 

kvalificerade.24 Huruvida ägarsamband måste existera för att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet ska bli tillämplig framgår inte av lagtexten men antyds i förarbetena då 

det är ”enbart avkastningen av ägarens och hans närståendes arbetsinsatser som ska träffas av 

de särskilda reglerna.”25 Ägarsamband har blivit ett krav genom praxis i kombination med 

förarbeten då Regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen, hädanefter i boken kallad 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), har tolkat syftet med bestämmelsen ur förarbetena och 

funnit att ägarsamband måste existera för att syftet med lagen ska uppfyllas.26 I praxis med 

stöd av förarbeten framgår det att bestämmelsen i huvudsak tar sikte fall då hela eller delar av 

                                                
21 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 35. 
22 Prop. 2005/06:40. 
23 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
24 Andersson, Mari, m.fl., Inkomstskattelagen m.m. \ 57 kap. Utdelning och kapitalvinst på andelar i 
fåmansföretag, kommentar till 57 kap. 4 §, 16:e upplagan, 2016. 
25 Prop. 1989/90:110 s. 469. 
26 Se HFD 2012 ref. 67 II. 
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en verksamhet har överförts till ett annat företag och ligger inom ramen för den tidigare 

bedrivna verksamheten. I praxis har dock bestämmelsen i vissa fall ansetts tillämplig även när 

verksamheten i det senare bolaget inte ligger inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten. Det här arbetet avser som tidigare sagt att analysera gällande rätt för att om 

möjligt göra rättsläget beträffande ägarsambandet och karaktären på verksamheten mera klart. 
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3. Ägarsamband 

 

3.1 Inledning 

 

Följande kapitel behandlar kravet på ägarsamband vid tillämpningen av bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet. Kapitlet kommer i huvudsak att bestå av analys och 

systematisering av rättsfall och förhandsbesked i kombination med lagtext, förarbeten och 

doktrin. Ur varje rättsfall kommer det som hjälper besvara arbetets frågor att lyftas fram i en 

kommentar efter varje enskilt rättsfall. Rättsfall som liknar varandra kommer att jämföras 

med varandra och analyseras tillsammans för att få en bild av rättsläget. Mot slutet av kapitlet 

kommer en sammanfattning göras över de samlade analyserna. 

 

Praxis gällande betydelsen av ägarsamband har växt fram med tiden. Redan i fallet RÅ 1999 

ref. 28 anförde HFD i sin motivering att specialreglerna i 3 § 12-12 e mom. SIL (som nu 

återfinns i 57 kap IL) endast ska träffa avkastningen av en delägares och dennes närståendes 

arbetsinsatser utförda i ett fåmansföretag. Detta bör innebära att även ägarsamband var ett 

krav då specialreglerna annars riskerar att träffa någon som saknar ägarintresse i företaget. 

Under 2012 behandlades flera förhandsbesked gällande samma eller likartad verksamhet av 

HFD. I exempelvis fallet HFD 2012 ref. 67 II aktualiserades frågan om ägarsamband och 

HFD bedömde att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte bara förutsätter att 

verksamhet har överförts till ett annat fåmansföretag, utan att det även krävs ägarsamband 

mellan företagen. 

 

I avsnitt 3.2 analyseras fall där ägarsamband har funnits mellan företag, och delägaren 

fortfarande har en koppling till sin avyttrade verksamhet. Fallen fokuserar på rättsläget då ett 

företag avyttrar sin verksamhet, eller avyttrar ett annat företag, till en extern köpare, och den 

tidigare delägaren fortsätter att ha en koppling till den avyttrade verksamheten/företaget i 

form av anställning, tilläggsköpeskilling, och/eller uthyrning av lokaler. Analys av 

ägarsambandets betydelse vid fall där verksamhet har avyttrats till en extern köpare och den 

tidigare delägaren fortfarande har en koppling till verksamheten sker i avsnitt 3.3. 

 

I avsnitt 3.4 kommer ett fall där ägarsamband har funnits mellan företag att analyseras. Fallet 

fokuserar på situationen där två företag har förvärvat upparbetade medel från ett annat företag 

som har avyttrats, och om bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är tillämplig 
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mellan de två företagen och det avyttrade företaget, trots att inget ägarsamband längre finns. 

Analys av ägarsambandets betydelse vid fall där upparbetade medel i ett sedan tidigare 

avyttrat företag överlåts till ett annat av delägaren ägt bolag sker i avsnitt 3.5. 

 

I avsnitt 3.6 görs en sammanfattning av samtliga analyserade delar. 

 

Notera: det är inte möjligt att göra rättsfallsreferat på mål gällande samma eller likartad 

verksamhet utan nämna överföring av verksamhet då det är ett av kraven för att bestämmelsen 

ska bli tillämplig. Dock kommer så lite fokus som möjligt ligga på överföring av verksamhet i 

tredje kapitlet. Fördjupning i överföring av verksamhet vad gäller betydelsen av 

verksamhetens karaktär sker i fjärde kapitlet. Korshänvisningar mellan de olika avsnitten i 

kapitel 3 kommer att ske vid jämförelser. 

 

3.2 Extern köpare och fortsatt koppling 

 
I följande avsnitt behandlas fall där frågan är om bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet är tillämplig när inget ägarsamband längre föreligger mellan två företag 

samtidigt som den tidigare delägaren fortsätter att ha en koppling till sin tidigare verksamhet 

genom anställning, tilläggsköpeskilling, och/eller uthyrning av fastighet. Fokus ligger på hur 

den fortsatta verksamheten i det avyttrade fåmansföretaget, när inget ägarsamband längre 

föreligger, påverkar andelarna i kvarvarande företag. 

 

3.2.1 HFD 2012 ref. 67 II 

I målet bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte vara tillämplig 

mellan två delägares andelar i ett fåmansföretag och andelarna i ett utomstående företag som 

hade övertagit deras tidigare verksamhet. Delägarna hade varit fortsatt verksamma i sin 

avyttrade verksamhet, men HFD bedömde att ägarsamband är en förutsättning för att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska vara tillämplig. 

 

Omständigheterna i fallet var att två bröder ägde ett fåmansföretag, X AB. År 2006 sålde X 

AB sin rörelse till ett utomstående fåmansföretag som sedan fusionerades ihop med ett annat 

fåmansföretag, Y AB. Samtidigt sålde X AB sin fastighet, i vilken bolagets tidigare 

verksamhet hade bedrivits i, till fåmansföretaget Z AB. Vinsten från försäljningarna 

förvaltades i X AB. Ingen av bröderna hade från tidpunkten för försäljningarna varit 
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verksamma i betydande omfattning i X AB, dock hade bröderna varit verksamma i betydande 

omfattning i den externa köparens fåmansföretag Y AB, den ena t.o.m. den 30 november 

2007 och den andra var alltjämt verksam i betydande omfattning i bolaget. Anställningarna 

var reglerade enligt gängse kollektivavtal och försäljningsavtalet för överlåtelsen av 

verksamheten i X AB innehöll inte någon klausul om tilläggsköpeskilling eller liknande. En 

av bröderna, N, undrade huruvida hans aktier i X AB var kvalificerade efter utgången av 

2011. 

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att N:s andelar inte var 

kvalificerade efter utgången av år 2011 då det enligt förarbetena endast är avkastningen av 

ägarens och dennes närståendes arbetsinsatser som ska träffas av reglerna i 57 kap. IL.27 

Enligt ordalydelsen i bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska dock även 

bestämmelsen gälla för aktieägare som varit verksam i ett annat fåmansföretag eller 

fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. SRN anförde att enligt 

praxis tar bestämmelsen huvudsakligen sikte på fall där hela eller delar av verksamheten i ett 

fåmansföretag överförts till ett annat sådant företag och verksamheten i det övertagande 

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

samband föreligger mellan företagen. Enligt SRN hade verksamhet överförts mellan X AB 

och Y AB. Vinsten från försäljningen av rörelsen förvaltades av X AB och därmed ansågs X 

AB ha tillgodogjort sig inkomst hänförligt till brödernas arbetsinsatser i bolaget. Dock, 

eftersom enbart avkastningen av ägarens och närståendes arbetsinsatser ska träffas av de 

särskilda reglerna, och brödernas ägarintresse i verksamheten upphörde år 2006, bedömde 

SRN att det saknades grund för att tillämpa bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet. SRN anförde även att avtalet mellan X AB och det förvärvande bolaget som 

innebar att bröderna skulle fortsätta att arbeta i verksamheten inte innehöll någon förpliktelse 

för förvärvaren som skulle inneburit att brödernas fortsatta verksamhet i rörelsen skulle 

beaktas på annat sätt än genom sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden. 

 

Kommentar 

I målet avyttrar de båda delägarna sin verksamhet till ett utomstående fåmansföretag. De 

fortsätter att vara verksamma men bedömningen blir att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet inte blir tillämplig mellan de båda bolagen pga. uteblivet ägarsamband 

                                                
27 Prop. 1989/90:110 del 1 s. 469. 
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mellan bolagen. Det beror på att syftet med bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet är att förhindra att delägare flyttar verksamheten mellan olika företag och sparar 

arbetsinkomsten i trädabolag och på så sätt, efter att karenstiden i trädabolaget har löpt ut, 

omvandlar arbetsinkomster till kapitalinkomster som tillgodogörs genom lägre beskattad 

utdelning eller kapitalvinst i samband med försäljning av aktier.28 I målet förelåg ingen sådan 

risk då delägarna inte längre hade något ägarintresse i verksamheten de var verksamma i. 

Delägarna hade ingen beslutandemakt över verksamheten de var anställda i och de kunde inte 

spara sina arbetsinkomster i bolaget för att sedan ta ut dem genom utdelning eller avyttring av 

aktier. Domslutet innebär att tillämpningen av bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet inte bara förutsätter att delägaren eller närstående har varit verksam i betydande 

omfattning i ett annat bolag, utan att delägaren ska vara delägare i det bolaget också, vilket 

innebär ett ägarintresse i båda bolagen som då blir ett ägarsamband mellan bolagen.29 

 

I SRN:s motivering gjorde nämnden även ett obiter dicta-uttalande att förutom att inget 

ägarsamband existerar mellan företagen, så innehåller inte avtalet mellan X AB och det 

förvärvande företaget någon förpliktelse för det förvärvande företaget som innebär att någon 

ersättningarna för brödernas fortsatta anställning i verksamheten ska beaktas på något annat 

sätt än som sedvanlig ersättning. Obiter dicta-uttalanden är uttalanden i en dom som till 

skillnad från ratio decidendi-uttalanden inte är nödvändiga för avgörandet, utan har gjorts i 

förbigående.30 Eftersom HFD fastställde förhandsbeskedet utan vidare utläggning så talar det 

för att SRN:s uttalande är i enlighet med HFD:s uppfattning. Det talar för att om 

omständigheterna i målet hade varit sådana att delägarna erhöll ersättning som inte var att 

betrakta som sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden finns det en möjlighet att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet hade bedömts tillämplig, trots avsaknaden 

av ägarsamband. Då syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är att förhindra att 

arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster så talar även det för att 

bestämmelsen kan bli tillämplig även utan ägarsamband, beroende på om inkomsten kommer 

hans kvarvarande bolag till handa så att han vid ett senare läge kan tillgodogöra sig inkomsten 

när karenstiden på fem år har löpt ut. I rättspraxis, vid oklara fall gällande tillämpligheten av 

reglerna i 57 kap. IL, så har HFD ofta beaktat syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL. Ett 

                                                
28 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2015 s. 456. 
29 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2015, s. 457. 
30 Munck, Johan, Juridisk Publikation, Rättskällor förr och nu, 2014-07-05. 
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exempel på det är HFD 2015 ref. 17 där andelarna i ett företag bedömdes vara kvalificerade, 

dock ansåg två ledamöter i SRN att det var ett problematiskt med avseende på 

legalitetsprincipen att bedöma andelarna som kvalificerade då reglerna i 57 kap. 4 § IL enligt 

de två ledamöterna egentligen inte täckte de förfaranden som hade skett i målet. 

Resonemanget utvecklas vidare i analysdelen i avsnitt 3.3. 

 

För att sammanfatta; ägarsamband är enligt HFD ett krav för bestämmelsens tillämplighet. 

Samtidigt anför SRN ett obiter dicta-uttalande, som HFD inte yttrar sig över i målet, som talar 

för att HFD delar SRN:s uppfattning. Uttalandet talar för att om omständigheterna hade varit 

sådana att delägarna erhöll ersättning som inte var att betrakta som sedvanliga ersättningar i 

anställningsförhållanden, skulle bestämmelsen om samma eller likartat samband kunna bli 

tillämplig även utan ägarsamband. 

 

3.2.2 HFD 2012 mål 3413-11 

Ett mål som liknar HFD 2012 ref. 67 II, med ett liknande obiter dicta-uttalande av SRN vad 

gäller anställningsförhållandet i det avyttrade bolaget. Fallet blev dock senare undanröjt av 

HFD pga. oklarheter i de faktiska omständigheterna vad gäller det som hade överenskommits 

vid avyttringen av aktierna. 

 

Omständigheterna i fallet var att A ägde X AB, som i sin tur hade ett dotterbolag, Y AB, som 

det avyttrade till en extern köpare år 2004. Delägare A fortsatte att vara verksam i det 

avyttrade bolaget som VD fram t.o.m. år 2010.  

 

SRN:s bedömning, som senare blev undanröjt av HFD, var att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet inte var tillämplig mellan företagen då delägaren eller någon närstående 

till honom inte hade ägt andelar i det avyttrade företaget efter år 2004. I sitt resonemang 

anförde även SRN ett obiter dicta-uttalande om att utifrån lämnade förutsättningar så fanns 

det inga omständigheter i fallet som tyder på att A på annat sätt än genom lön skulle få del av 

den avkastning som hans arbete i Y AB gav upphov till. Två ledamöter var skiljaktiga och 

anförde att X AB och Y AB skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet på den 

grund att A hade varit verksam i betydande omfattning som VD i Y AB fram till januari år 

2010.  
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Kommentar 

SRN:s obiter dicta-uttalande om att de inte fanns någon omständighet som gav skäl att tro att 

A skulle erhålla någon annan avkastning än lön, ger, precis som uttalandet i HFD 2012 ref. 67 

II, en indikation om att SRN inte har avfärdat möjligheten att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet kan bli tillämplig även om inget ägarsamband existerar mellan företagen, 

förutsatt att den tidigare delägaren får del av avkastningen i sitt avyttrade företag på annat sätt 

än genom lön. Förhandsbeskedet blev undanröjt av HFD, men dock inte pga. SRN:s 

resonemang utan pga. oklarheter i omständigheterna. Alexandra Wallerius förde ett liknande 

resonemang om SRN:s obiter dicta-uttalande i en artikel i Skatteinformation från 2011-06-11 

om förhandsbeskedet SNR 2011-05-20 (dnr 109-10/D) – som senare blev undanröjt av HFD i 

det här målet – där hon skrev att SRN:s uttalande ”tyder på att ett avtal om till exempel 

tilläggsköpeskilling baserad på A:s verksamhet och prestationer i Y AB skulle kunna leda till 

en annan utgång.”31 

 

3.2.3 SNR 2013-04-09 (dnr 66-12/D) 

Ett förhandsbesked där två delägares fortsatta verksamhet i ett tidigare dotterbolag som ett av 

deras företag hade avyttrat till en extern köpare, inte ledde till att bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet blev tillämplig på aktierna i deras kvarvarande bolag.  

 

Omständigheterna i fallet var att fyra delägare avyttrade ett fåmansföretag till en extern 

köpare. Tre av de fyra delägarna var med varandra närstående, och samtliga delägare hade 

varit verksamma i betydande omfattning i det avyttrade bolaget. Vid förvärvet tecknades avtal 

om att den nye ägaren skulle hyra den fastighet där verksamheten hade bedrivits och fortsätta 

att bedriva verksamheten där. Förutom köpeskilling utbetalades tilläggsköpeskilling vid tre 

tillfällen, villkoret för att tilläggsköpeskilling skulle utbetalas var att två av delägarna fortsatte 

att vara anställda i verksamheten. Fråga uppstod om huruvida deras fortsatta verksamhet i sitt 

avyttrade bolag skulle anses som samma eller likartad verksamhet med deras kvarvarande 

bolag, och att därigenom skulle karenstiden på aktierna i deras bolag inte börja löpa. 

 

SRN:s bedömning blev den samma som i ovanstående två rättsfall, då ägarsamband saknades 

blev regeln om samma eller likartad verksamhet inte tillämplig, trots deras fortsatta 

anställning i företaget och faktumet att verksamheten fortsatte i en fastighet som tillhör deras 

                                                
31 Wallerius, Alexandra, Skatteinformation, 2011-06-11. 
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bolag.  

 

Kommentar 

I SNR 2013-04-09 (dnr 66-12/D) har SRN inte i sin motivering, till skillnad från de två 

ovanstående rättsfallen, anfört ett obiter dicta-uttalande om att de fortsatt anställda delägarnas 

endast erhöll sedvanlig ersättning för sin anställning. Hyresavtalet och köpeskillingarna i sig 

bedömde SRN inte vara skäl nog för en annan bedömning. 

 

3.2.4 SNR 2013-05-03 (dnr 101-12/D ) 

Ett förhandsbesked där medel hänförliga tre delägares arbetsinsatser i ett bolag förts vidare till 

andra av dem ägda bolag samtidigt som de fortsatte att vara anställda i verksamheten som de 

hade avyttrat. SRN bedömde att ett bolag som hade erhållit medel genererade i ett bolag som 

avyttrades år 2004, inte skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet med det 

avyttrade bolaget under år 2013. 

 

Omständigheterna var att tre delägare ägde tillsammans aktierna i ett fåmansbolag, X AB. I 

det bolaget fanns det vinstmedel från försäljningen av ett dotterbolag, Y AB, som avyttrades 

år 2012. Delägarna hade tidigare varit verksamma i betydande omfattning i ett annat av dem 

ägt fåmansföretag, Z AB, som de avyttrade till utomstående år 2007. Av avtalet framgick det 

att priset på aktierna var baserade på förutsättningen att de tidigare delägarna fortsatte sina 

anställningar i Z AB under en viss tid. Efter flertalet nybildade fåmansbolag, utdelningar och 

interna aktieöverlåtelser hade en del av vinsten från försäljningen av aktierna i Z AB hamnat i 

Y AB. Den vinsten fördes vidare till X AB genom intern aktieöverlåtelse av aktierna i Y AB 

till X AB. Därefter avyttrades Y AB. delägare A undrade huruvida hans aktier i X AB var 

kvalificerade andelar under 2013. A hade inte varit verksam i betydande omfattning i varken 

X AB eller Y AB. 

 

SRN:s bedömning var att Z AB och X AB bedrev samma eller likartad verksamhet då 

vinstmedel från avyttringen av Z AB, som var hänförliga till A:s tidigare arbetsinsats i 

bolaget, hade förts vidare till Y AB år 2007, och därefter vid ett senare skede hade en del av 

dessa vinstmedel överförts till X AB i och med avyttringen av aktierna i Y AB. Eftersom 

varken A, eller någon närstående till honom, som varit verksam i betydande omfattning i Z 

AB, har haft något ägarintresse i Z AB efter avyttringen 2007, bedömde SRN att A:s aktier i 

X AB inte var kvalificerade genom regeln om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. 4 § 
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IL. Ägarsamband saknades. Att priset på aktierna i avyttringen var villkorad av A:s fortsatta 

anställning i Z AB medförde inte någon annan bedömning enligt SRN. Karenstiden på 5 år 

efter att Z AB avyttrades år 2007 hade löpt ut vid år 2013 och därmed var A:s aktier i X AB 

inte kvalificerade enligt SRN. 

 

Kommentar 

Fallet visar att SRN inte bedömer ett villkorat avtal, som innebär att priset på aktierna är 

villkorade av delägarens fortsatta anställning, vara tillräckligt för att göra en annan 

bedömning än att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte är tillämplig, när 

inget ägarsamband längre existerar mellan delägarens avyttrade bolag och det kvarvarande. 

 

3.3 Analys: extern köpare och fortsatt koppling 

 

Det som de två målen och de två förhandsbeskeden, HFD 2012 ref. 67 II, mål 3413-11, SNR 

2013-04-09 (dnr 66-12/D) och SNR 2015-05-03 (dnr 101-12/D), alla har gemensamt är att 

delägarna inte är verksamma i betydande omfattning i bolagen som fortfarande är i deras ägo. 

Istället är de, i tre av målen, fortsatt verksamma i företagen som de har avyttrat till 

utomstående. Det delägarna har förändrat är inte arten på verksamheten eller sin arbetsinsats i 

företaget – bortsett från SNR 2015-05-03 (dnr 101-12/D) så fortsatte delägarna i de tre andra 

fallen att vara anställda i sin gamla verksamhet - utan det är endast ägarintressena som är 

förändrade då de saknar ägarintresse i företagen efter avyttringen. Karenstiden till andelarna i 

delägarnas kvarvarande företag börjar löpa pga. delägarnas avsaknad av ägarintresse i det 

avyttrade bolaget, som bedrev samma eller likartad verksamhet med bolagen som ännu är i 

deras ägo. Att det inte blev någon skillnad i bedömning mellan de fall där delägare fortsatte 

att vara anställda i sin gamla verksamhet, och SNR 2015-05-03 (dnr 101-12/D) där delägare 

inte fortsatte sin anställning efter avyttringen av bolaget, visar att det enligt SNR inte är 

andelsägarens verksamhetsgrad i det avyttrade bolaget som är avgörande för bedömningen av 

huruvida bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är tillämplig i dessa fall, utan 

just avsaknaden av ägarsamband mellan bolagen. 

 

Det som framgår av rättsfallen och förhandsbeskeden är att ägarsamband mellan företag är ett 

krav för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska vara tillämplig. Detta 
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följer även av förarbetena, då ägarintresse är ett krav för tillämpning av reglerna32, bör även 

ägarsamband vara det. Risk skulle annars finnas för att kapitalinkomster i företag där delägare 

inte är verksamma i betydande omfattning blir beskattade som arbetsinkomster, vilket inte är 

syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL.33 Eftersom att en fysisk person som inte är delägare 

inte kan besluta om att flytta verksamheten mellan olika bolag, så innebär det att en 

tillämpning av bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet mellan bolag som inte har 

ägarsamband, skulle riskera att gå utöver syftet med bestämmelsen.34 

 

Dock har, i flera av förhandsavgörandena, och i ett avgjort rättsfall, SRN gjort uttalanden som 

förmodligen är obiter dicta-uttalanden.35 Obiter dicta-uttalanden från HFD ska enligt Peter 

Melz tas på allvar och tillmätas lika stor principiell vikt som förarbets- och 

litteraturuttalanden.36 I målen har dessa obiter dicta-uttalanden varit att det inte finns någon 

omständighet i målet som tyder på att de tidigare delägarna har erhållit någon form av 

ersättning som skulle innebära att deras fortsatta arbete i sin avyttrade verksamhet skulle 

beaktas på annat sätt än som sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden. Dessa 

uttalanden indikerar på att SRN:s uppfattning är att om en delägare skulle erhålla ersättning 

som inte är att betrakta som sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden, så skulle 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet kunna bli tillämplig trots avsaknad av 

ägarsamband.  

 

I HFD 2012 ref. 67 II, fastställdes SRN:s bedömning utan vidare tillägg, och HFD yttrade sig 

därmed inte över SRN:s obiter dicta-uttalande att det inte fanns någon förpliktelse i avtalet för 

förvärvaren som innebar att delägarnas ersättningar skulle beaktas på annat sätt än som 

sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden. Eftersom HFD inte gjorde något vidare 

tillägg i målet, utan endast fastställde förhandsbeskedet, talar det för att HFD delade SRN:s 

bedömning. Detta talar även för att det finns en möjlighet att HFD:s uppfattning var att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet kan vara tillämplig även när ett faktiskt 

ägarsamband inte finns. Uttalandet får troligtvis ett något större prejudicerande värde då det är 

                                                
32 Prop. 1989/90:110 s. 469. 
33 Prop. 1989/90:110 s. 467. 
34 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
35 Se kommentaren till avsnitt 3.2.1 HFD 2012 ref. 67 II på s. 19. 
36 Melz, Peter, Regeringsrätten 100 år, Obiter dicta i Regeringsrättens prejudikatutbildning – hjälpsamt eller 
förvirrande, Iustis förlag, Uppsala, 2009. 



 26 

frågan om ett referatmål, som ofta är till för att markera en ny riktning för rättsläget.37 Då 

syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till 

lägre beskattade kapitalinkomster bör det finnas en möjlighet att bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet blir tillämplig vid en förändring av förvärvarens förpliktelser i 

avtalet.38 I en artikel i Skatteinformation av Alexandra Wallerius från 2011-06-11 om 

förhandsbeskedet SNR 2011-05-20 (dnr 109-10/D), tolkade Wallerius SRN:s obiter dicta-

uttalande som att bedömningen hade kunnat bli en annan om den tidigare delägaren hade 

erhållit exempelvis tilläggsköpeskilling.39 Tänkbara situationer skulle kunna vara t.ex. att 

tilläggsköpeskilling utgår till delägarens kvarvarande bolag, att tilläggsköpeskillingen är 

beroende av vinstgenereringen i verksamheten, och/eller att tilläggsköpeskillingen betalas ut i 

samband med utdelningar, och på så sätt liknar en utdelning. Med stöd i SRN:s obiter dicta-

uttalande i HFD 2012 ref. 67 II, som är ett referatmål fastställt utan vidare tillägg av HFD, 

talar det för att det skulle kunna ses som en utdelning, trots att inget ägarintresse längre finns. 

Om tilläggsköpeskilling vars storlek är beroende av den tidigare delägarens arbetsinsats i 

bolaget, skulle gå till hans bolag, som under tiden skulle kunna vara passivt och därmed ha en 

löpande karenstid, skulle det finnas en stor risk att denna inkomst genererad genom hans 

arbetsinsats omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Det går emot syftet med reglerna i 

57 kap. IL. Syftet med bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är visserligen att 

förhindra att delägare flyttar sin verksamhet mellan olika bolag och låter medel ligga i vilande 

företag, och det riskerar inte att hända om delägaren saknar ägarintresse, och därmed saknar 

han bestämmanderätt, över verksamheten. Dock är det huvudsakliga syftet med reglerna i 57 

kap. IL att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, och det är vad som 

riskerar att ske.40. 

 

Det som talar emot att bestämmelsen skulle bli tillämplig utan ägarsamband mellan företagen 

är att enligt praxis så är ägarsamband ett krav för att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet ska bli tillämplig. Av förarbetena går det dessutom att utläsa att det enbart är 

avkastningen av ägarens och hans närståendes arbete som ska träffas av de särskilda 3:12-

reglerna.41 Syftet med bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är att förhindra att 

                                                
37 Kristoffersson, Eleonora, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, SvSkT 2011 nr 
10 s. 840. 
38 Prop. 1989/90:110 s. 467. 
39 Wallerius, Alexandra, Skatteinformation, 2011-06-11. 
40 Prop. 1989/90:110 s. 703 och 467. 
41 Prop. 1989/90:110 s. 469. 
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verksamhet flyttas mellan bolag medan medel läggs i trädabolag.42 Det riskerar inte att ske 

om det saknas ägarintresse, och därmed bestämmanderätt, i bolaget delägaren är verksam i.  

 

Det som talar för att tillämpa bestämmelsen är att syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är 

att förhindra att arbetsinkomster tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster.43 Om den 

tidigare andelsägarens kvarvarande bolag skulle erhålla tilläggsköpeskillingar som var ett 

resultat av hans arbetsinsats i den avyttrade verksamheten, riskerar dessa att tas ut som lägre 

beskattade kapitalinkomster när karenstiden har löpt ut för andelarna i hans kvarvarande 

bolag. 

 

Frågan blir då om kravet på ägarsamband i tidigare praxis, samt syftet med bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet, väger tyngre än syftet med lagstiftningen; att förhindra att 

arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster. 

 

I praxis så har HFD, när rättsläget har varit oklart vad gäller tillämpningen av bestämmelserna 

i 57 kap. IL, tittat på syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL och lagt vikt vid dem vid sin 

bedömning.44 Ett exempel på det är HFD 2015 ref. 17 I, ett mål gällande bestämmelserna i 57 

kap. IL och Skatteflyktslagen, där två ledamöter i SRN var skiljaktiga då de ansåg att även om 

det gick emot syftet med lagstiftningen att inte beskatta andelarna enligt 57 kap. IL så var det 

problematiskt med avseende på legalitetsprincipen att bedöma att andelarna var kvalificerade 

då situationen var sådan att lagtexten i 57 kap. IL egentligen inte täckte de förfaranden som 

hade gjorts i målet. HFD fastställde dock majoritetens beslut som var att andelarna skulle 

anses kvalificerade. Det talar för att bestämmelsen skulle kunna bli tillämplig även när 

situationen ligger utanför lagtexten, för att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till 

kapitalinkomster i strid med syftet med lagstiftningen. Det talar även för att det inte behöver 

uppstå något problem med legalitetsprincipen att 57 kap. IL har en vidare tillämpbarhet än 

vad som framgår av lagtext, förarbeten och praxis. Det finns så många olika situationer där en 

delägare kan undvika att beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL genom t.ex. interna 

aktieöverlåtelser. Därför har en lag stiftats, lagen (1995:575) mot skatteflykt 

(Skatteflyktslagen), som är till för att täppa igen luckor i lagstiftningen som kan uppstå vid 

exempelvis interna aktieöverlåtelser som annars skulle göra det möjligt att undvika 

                                                
42 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
43 Prop. 1989/90:110 s. 467. 
44 Se exempelvis RÅ 1997 ref. 48, RÅ 1999 ref eller 28, HFD 2015 ref. 17 I. 
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beskattning enligt 57 kap. IL. Lagen gör att skattemässig hänsyn inte tas till rättshandlingar, 

som inte täcks av lagtexten i Inkomstskattelagen, men som ger delägare en väsentlig 

skatteförmån, om rättshandlingen strider mot lagstiftningens syfte. Även detta talar i viss mån 

för att syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är av stor vikt, och det i sig kan vara ett 

argument för att tillämpa bestämmelsen även utan att ägarsamband föreligger.  

 

Utöver ersättningar i anställningsförhållanden så har HFD i några av målen yttrat sig över 

andra ersättningar och omständigheter. I vissa av förhandsbeskeden hade 

anställningsförhållandena varit kombinerade med bl.a. tilläggsköpeskillingar, uthyrning av 

tidigare verksamhetslokaler eller köpeskilling vars pris var villkorat av den tidigare 

andelsägarens fortsatta anställning i verksamheten. Inget av detta har ändrat SRN:s 

bedömning.  

 

Det som tydligt framgår av analysen är att enligt gällande rätt är ägarsamband ett krav för att 

bestämmelsen som samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig. Dock finns det obiter 

dicta-uttalanden från SRN, varav ett i ett förhandsbesked fastställt i ett referatmål, som talar 

för att under vissa speciella omständigheter så kan bestämmelsen vara tillämplig även utan att 

ägarsamband föreligger. Argumentation både för och mot det går att finna i förarbetena, där 

syftet med bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är att förhindra att verksamhet 

flyttas mellan olika bolag medan medel placeras i trädaföretag, vilket det inte föreligger risk 

för när det inte finns ägarintresse, och syftet med 3:12-reglerna är att förhindra att 

arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, vilket det däremot föreligger risk för. 

Argumentation finns även i praxis, där domstolen tidigare har lagt vikt vid bestämmelsernas 

syfte. Allt sammantaget så talar det samlade materialet för att bestämmelsen, i särskilda fall, 

där fara föreligger för att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, ska bli tillämplig 

även om ägarsamband inte föreligger. 

 

3.4 Överföring av medel ur tidigare ägt bolag 

 

I följande rättsfall som analyseras här är det frågan om samma eller likartad verksamhet 

mellan fåmansföretag som med varandra tidigare har haft ägarsamband. Fokus ligger på 

frågan huruvida bestämmelsen ska vara tillämplig på andelarna i företag som förvärvar 

medel hänförliga till delägarens arbetsinsats i ett bolag som delägaren sedermera har 
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avyttrat. Frågan är om bestämmelsen blir tillämplig trots att ägarsamband inte längre finns. 

 

3.4.1 HFD 2012 not. 63 

Fallet behandlar frågan om två nybildade fåmansföretag anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet med ett tredje fåmansföretag som de båda förvärvar medel ifrån, efter att inget 

ägarsamband längre föreligger mellan dem och det överlåtande företaget. Aktierna i två 

nybildade bolag bedömdes vara kvalificerade genom bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet pga. att bolagen förvärvade aktier i ett annat fåmansföretag som deras respektive 

delägare äger del i, men som delägarna inte varit verksamma i. Det sistnämnda bolaget hade 

dock tidigare mottagit kapital hänförliga delägarnas arbetsinsats i ett tidigare ägt företag. 

 

Omständigheterna i fallet var att delägarna A och B ägde fåmansföretaget X AB till hälften 

var, som i sin tur ägde 30 procent av Y AB. Resterande andelar i Y AB ägdes av utomstående. 

A och B var verksamma i Y AB i betydande omfattning. År 2011 såldes andelarna i Y AB till 

utomstående. Utöver sedvanlig köpeskilling erhöll A och B en tilläggsköpeskilling. Villkoret 

var att A och B fortsatte sina anställningar i Y AB i minst 24 månader. Eftersom A och B 

varit verksamma i betydande omfattning i Y AB var deras aktier i X AB kvalificerade enligt 

57 kap. 4 § 1 st. 2 p. IL. A och B avsåg att förvärva varsitt helägt bolag, Nyab, och till sina 

respektive bolag överlåta sina aktier i X AB för att sedan överföra medlen i X AB till Nyab-

bolagen. A och B undrade bl.a. om deras aktier i deras respektive Nyab-bolag var 

kvalificerade andelar. 

 

SRN bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att aktierna i de båda Nyab-

bolagen var kvalificerade och att de båda bolagen bedrev samma eller likartad verksamhet 

som Y AB, trots att inget ägarsamband mellan Nyab-bolagen och Y AB längre förelåg. SRN 

anförde att andelarna i X AB var kvalificerade då de båda delägarna hade varit verksamma i 

betydande omfattning i företaget under den tid då X AB ägde del i Y AB. Genom 

försäljningen har X AB erhållit kapital hänförligt delägarnas arbetsinsats i Y AB. När aktierna 

i X AB överförs till Nyab-bolagen är meningen att kapital från X AB därefter ska överföras 

till dem. Detta innebär att Nyab-bolagen erhåller kapital hänförligt till de båda delägarnas 

arbetsinsatser i Y AB och därmed bedömde SRN att Nyab-bolagen bedriver samma eller 

likartad verksamhet med Y AB, trots att inget ägarintresse längre förelåg mellan delägarna 

och Y AB. Aktierna i de båda Nyab-bolagen ansågs kvalificerade enligt SRN tills karenstiden 

hade löpt ut, dvs. när karenstiden som startade vid försäljningen av Y AB löper ut. 
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Bestämmelsen kvarstod alltså efter att ägarsambandet mellan bolagen, Y AB och de båda 

Nyab-bolagen, upphörde. 

 

 

Kommentar 

Det som går att utläsa ur fallet är att enligt SRN får det upphörda indirekta ägandet i 

fåmansföretaget Y AB, som delägarna har varit verksamma i, genomslag vid bedömningen av 

karaktären på deras aktier i deras respektive Nyab. Detta pga. att bolagen erhåller kapital 

hänförligt till delägarnas arbetsinsats i det avyttrade bolaget. Det som framgår av fallet är att 

inget omedelbart ägarsamband mellan bolagen behöver föreligga för att bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet ska anses tillämplig om medel har överförts mellan bolagen. 

Detta beroende på att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte bara tar sikte på 

förhållandena under beskattningsåret utan även på förhållanden som rådde under de senaste 

fem beskattningsåren, 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. Aktierna i de nybildade bolagen anses enligt 

SRN vara kvalificerade tills karenstiden på fem år har löpt ut, dvs. fem år från det att Y AB 

blev avyttrat. Avsaknad av omedelbart ägarsamband mellan fåmansföretag är därmed inget 

hinder för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig på det/de 

kvarvarande företagens andelar förutsatt att de har erhållit medel hänförliga till delägarens 

arbetsinsats i det avyttrade fåmansföretaget samt att karenstiden på fem år ännu inte har löpt 

ut. Medel hänförliga till en avyttrad verksamhet kan fortfarande ”smitta” i fem år från det att 

karenstiden börjar löpa. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är därmed 

tillämplig under karenstiden även när något ägarsamband inte längre föreligger mellan 

bolagen.45  

 

3.5 Analys: överföring av medel ur tidigare ägt bolag 

 

I HFD 2012 not. 63, framgår det att det inte alltid krävs omedelbart ägarsamband för att 

samma eller likartad verksamhet ska uppstå om medel har överförts mellan bolagen. Det 

räcker med att delägaren inom den senaste femårsperioden har ägt företaget vars upparbetade 

medel har överförts till de andra företagen. Då kan det upphörda ägandet få genomslag vid 

bedömningen av karaktären på aktierna i bolagen som har tagit del av kapitalet från det 

avyttrade bolaget. Bestämmelsen blir tillämplig under karenstiden även när inget 

                                                
45 Andersson, Mari, m.fl., Inkomstskattelagen m.m. \ 57 kap. Utdelning och kapitalvinst på andelar i 
fåmansföretag, kommentar till 57 kap. 4 §, 16:e upplagan, 2016. 
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ägarsamband längre finns. Karenstiden för andelarna i det förvärvande företaget anses löpa 

samtidigt som karenstiden för det överförande företagets andelar börjar löpa. Det innebär att 

andelarna i delägarnas nybildade bolag kommer att upphöra att vara kvalificerade fem år efter 

avyttringen av bolaget vars medel de har erhållit. 

 

Skillnaden mellan målen som behandlas i avsnitt 3.2 och målet som behandlas i avsnitt 3.4 är 

att målen i avsnitt 3.2 låg fokus på huruvida det fortsatta arbetet i en avyttrad verksamhet gör 

så att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet förhindrade karenstiden från att 

börja löpa i delägarens kvarvarande bolag. I målet i avsnitt 3.4 låg fokus på huruvida 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet efter avyttring av ett bolag fortfarande kan 

orsaka att andelar i delägarens kvarvarande bolag blir kvalificerade om bolagen erhåller 

medel upparbetade i den avyttrade verksamheten. Bedömningen blev att bestämmelsen är 

tillämplig om medel överförs till andra företag inom de fem år som karenstiden löper på. Efter 

att karenstiden har löpt ut blir andelarna i de bolag som har förvärvat medel inte längre 

kvalificerade. Detta stämmer överens med Skatteverkets inställning. Skatteverket anförde i ett 

ställningstagande den 13 juni 2013 (dnr 131 360656-13/111) att överföring av verksamhet 

som sker efter att karenstiden har löpt ut gällande andelarna i det överförande bolaget, inte 

orsaka att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig mellan det 

överlåtande och det förvärvande bolaget.46  

 

3.6 Sammanfattning ägarsamband  

 

Av de analyserade rättskällorna så framgår det att så som rättsläget ser ut idag så är 

ägarsamband ett krav för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska kunna bli 

tillämplig. Överföring av verksamhet eller medel från ett företag vars andelar är kvalificerade, 

till ett annat företag, leder generellt sett till att de båda företagen anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet.47 Den enda förutsättningen är att det existerar, eller har existerat, ett 

ägarsamband mellan företagen.  

 

För att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig när ett bolag 

förvärvar medel hänförliga till aktieägarens arbetsinsats i ett annat bolag, så är det tillräckligt 

att ägaren har haft ägarintresse i det överlåtande bolaget inom det senaste fem åren. 

                                                
46 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 62. 
47 Se avsnitt 3.2.1 HFD 2012 ref. 67 II s. 31. 



 32 

Omedelbart ägarsamband krävs inte. Om medel har upparbetats i ett företag, företaget 

avyttras, och det upparbetade kapitalet överförs till ett annat av delägaren ägt bolag, så blir 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet tillämpligt även om det överförande 

bolaget har avyttrats innan det förvärvade bolaget existerade. Detta framgår av rättsfallet 

HFD 2012 not. 63. Det är alltså tillräckligt att ägarintresse i det avyttrade bolaget har existerat 

inom perioden för de fem senaste beskattningsåren, för att ägarsamband mellan det 

överlåtande och det förvärvande bolaget ska anses föreligga. 

 

Det blir alltså ingen skillnad om det överlåtande företaget avyttrades innan det förvärvande 

bolaget bildades eller om de båda var i delägarens ägo vid tidpunkten för avyttringen - 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig oavsett. Detta förutsatt att 

förvärvet av medel/tillgångar/verksamhet sker inom en femårsperiod från det att aktierna i det 

avyttrade företaget blev avyttrade, eller från det att delägaren eller hans närstående upphörde 

att vara verksamma i företaget. Denna praxis visar att ägarsambandet måste ha existerat för att 

bestämmelsen ska bli tillämplig, men det visar också att över en femårsperiod från det att 

bolaget avyttrades kommer företag, vars andelar direkt eller indirekt ägs av samma delägare, 

att träffas av bestämmelsen som om ägarsamband mellan företagen fortfarande existerade. 

 

I andra fall måste ägarsamband fortfarande existera för att bestämmelsen ska kunna göras 

gällande. Exempelvis måste ägarsamband fortfarande existera för att en delägares, eller en 

närståendes, verksamhet i ett företag ska fortsätta påverka bedömningen av delägarens andelar 

i ett annat bolag som det anses bedriva samma eller likartad verksamhet med, och på så vis 

skjuta fram karenstiden. Detta framgår av HFD 2012 ref. 67 II där det bedömdes att även om 

tidigare delägare har kopplingar till sitt avyttrade företag eller sin avyttrade verksamhet 

genom fortsatt anställning i företaget/verksamheten, så är det inte tillräckligt för att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig mellan delägarens 

kvarvarande bolag och den avyttrade verksamheten. Det som saknades för att bestämmelsen 

skulle bli tillämplig var just förekomsten av ägarsamband mellan företagen.48 Detta innebär 

att karenstiden på fem år i det kvarvarande bolaget löper även om delägaren är verksam i 

betydande omfattning i sin avyttrade verksamhet. Slutsatsen blir att om delägaren fortsätter 

sin verksamhet i eget bolag och samtidigt lägger vinstmedel i eget bolag börjar inte 

                                                
48 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2015, s. 457. 
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karenstiden på andelarna i något av bolagen att löpa.49 Om delägaren vill att karenstiden på 

andelarna i ett bolag ska löpa som har förvärvat vinstmedel från ett annat av honom ägt bolag, 

kan han inte fortsätta att vara verksam i det överlåtande bolaget, alternativt får han avyttra det 

överlåtande bolaget till en extern köpare och fortsätta sin verksamhet som anställd. 

 

I samma mål, HFD 2012 ref 67 II, som är ett referatmål som fastställdes av HFD utan vidare 

tillägg, så anförde SRN i ett uttalande, som förmodligen var ett obiter dicta-uttalande, att 

delägarna, som fortfarande var verksamma i sin gamla verksamhet som hade avyttrats till en 

extern köpare, inte erhöll någon ersättning som kunde beaktas som annat än sedvanlig 

ersättningar vid anställningsförhållanden. Detta talar för att om förvärvaren av verksamheten i 

försäljningsavtalet skulle haft förpliktelser som innebar att bröderna skulle erhålla ersättning 

för sin arbetsinsats som inte var att beakta som sedvanliga löner, så skulle SRN:s bedömning 

kunnat bli en annan, trots avsaknaden av ägarsamband mellan företagen. Tänkbara 

förpliktelser skulle kunna vara tilläggsköpeskillingar. I ett förhandsbesked, SNR 2013-04-09 

(dnr 66-12/D), ansåg SRN att tre tilläggsköpeskillingar vars utbetalningar var beroende av 

delägarnas fortsatta verksamhet i den avyttrade verksamheten, inte var tillräckligt för att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet skulle bli tillämplig. Förhandsbeskedet 

blev aldrig prövat i HFD, så hur HFD hade sett på saken går inte att veta. Dock är det tänkbart 

att om den utbetalda tilläggsköpeskillingen mer liknade en utdelning – om den exempelvis 

utbetalades i samband med utdelningar, och summan var beroende av resultatet i 

verksamheten, så talar obiter dicta-uttalandet i HFD 2012 ref. 67 II att bestämmelsen skulle 

kunna bli tillämplig trots avsaknaden av ägarsamband. Sett till syftet med reglerna i 57 kap. 

IL, att arbetsinkomster inte ska omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster, så är det inte 

orimligt att så skulle bli fallet. Om delägarna inte är verksamma i sitt egna företag så börjar 

karenstiden att löpa. Om företaget samtidigt erhåller kontinuerliga tilläggsköpeskillingar, som 

är genererade i den avyttrade verksamheten genom delägarnas arbetsinsatser, så är risken stor 

att efter att karenstiden på fem år har löpt ut så kommer delägarnas arbetsinkomster att tas ut 

som utdelningar eller kapitalvinst ur den förvaltande verksamheten. Då har deras 

arbetsinkomster omvandlats till lägre beskattade kapitalinkomster. Syftet med bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet är visserligen att förhindra att verksamhet flyttas mellan 

olika bolag och att medel placeras i vilande företag.50 Men med ovan beskriva förfarande 

skulle delägaren inte kunna flytta sin verksamhet mellan olika bolag då han inte är delägare, 

                                                
49 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 64. 
50 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
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dock skulle han ha möjlighet att tillgodogöra sig arbetsinkomster omvandlade till lägre 

beskattade kapitalinkomster, vilket går emot det huvudsakliga syftet med reglerna i 57 kap. 

IL.51 Frågan är då om praxis och förarbeten som anger att ägarsamband är ett krav väger 

tyngre än syftet med lagstiftningen. I tidigare praxis har domstolen ofta tagit stöd i syftet med 

lagstiftningen för att komma fram till ett domslut. Även det faktum att det redan finns en lag, 

Skatteflyktslagen, som är till för att täppa igen luckor i lagstiftningen genom att omintetgöra 

rättshandlingar som annars skulle ha inneburit en väsentlig skatteförmån i strid med syftet 

med bestämmelserna i 57 kap. IL, talar för att domstolen skulle avgöra med hänsyn till syftet 

med lagstiftningen och bedöma bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet som 

tillämplig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Prop. 1989/90:110 s. 467 
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4. Verksamhetens karaktär 

 

4.1 Inledning 

 

I följande kapitel studeras hur karaktären på den förda verksamheten påverkar bedömningen 

av huruvida bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är tillämplig. Hur karaktären 

på verksamheten påverkar bedömningen av bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet studeras genom analys av rättsfall i kombination med lagtext, förarbeten, och 

doktrin. Praxis gällande verksamhetskravet har växt fram över tid. I RÅ 1999 ref. 28, med 

visst stöd av förarbeten, bedömde HFD, att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet i huvudsak tar sikte på fall där verksamhet överförs till ett annat bolag och där 

verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. 

Verksamhet som anses personknuten, har bedömts annorlunda i praxis och får därför ett eget 

avsnitt.  

 

I avsnitt 4.2 studeras fall där medel eller tillgångar överförs mellan bolag. Analys sker i 

avsnitt 4.3. 

 

I avsnitt 4.4 studeras fall där verksamhet överförs mellan bolag utan att det är frågan om 

överföring av medel eller tillgångar. 

 

I avsnitt 4.5 studeras fall där verksamheten har ansetts vara knuten till person. Analys sker i 

avsnitt 4.6. 

 

I avsnitt 4.7 sammanfattas analyserna. 

 

Korshänvisningar mellan de olika avsnitten i kapitel 3 kommer att ske vid jämförelser. 

 

4.2 Överföring av medel och tillgångar 

 

4.2.1 RÅ 2010 ref. 11 I 

I målet avskiljer en delägare medel från ett fåmansföretag för att förvalta det i ett annat 

fåmansföretag i hans ägo, samtidigt som han fortsätter att vara verksam i det överlåtande 

bolaget. I fallet ansågs verksamhet ha blivit överförd genom överlåtelsen av medel hänförliga 
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till delägarens arbetsinsats, därför bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet bli tillämplig vara tillämplig. Detta innebar att den fortsatta verksamheten i det 

överlåtande företaget gjorde att karenstiden inte började löpa på hans andelar i företagen som 

hade mottagit medel. 

 

Omständigheterna i fallet var att en delägare, A, ägde samtliga aktier i MB, som i sin tur ägde 

samtliga aktier i DB. MB var ett holdingföretag vars enda uppgift var att äga aktierna i DB. A 

var verksam i betydande omfattning i DB, som bedrev konsultverksamhet och 

kapitalförvaltning, vilket innebar att hans aktier i DB var kvalificerade och att hans aktier i 

MB också var kvalificerade enligt 57 kap. 4§ 1 st. 2 p. IL. A avsåg att under år 2008 avskilja 

medel från DB till antingen MB eller till ett nystartat bolag, Nyab, för att därefter vara passiv 

i det mottagande bolaget, dvs. antingen i MB eller i Nyab. I praktiken innebar det, i alternativ 

ett, att en utdelning skulle göras från DB till MB varefter MB skulle överlåta aktierna i DB till 

underpris till Nyab. Alternativ två var att MB avyttrar en viss andel av aktierna i DB till Nyab 

till underpris. Därefter löses DB-aktierna som ägs av Nyab in till marknadspris och på så sätt 

skulle Nyab tagit emot medel hänförliga till DB.  

A ställde några frågor till SRN bl.a. om huruvida MB, alternativt Nyab, anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet som DB efter att aktierna i DB har avyttrats, alternativt lösts in. 

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att då A önskar avskilja 

medel i DB för privat förvaltning i MB eller Nyab, och fortsätta med konsultverksamheten i 

DB, kommer det att anses som att en verksamhetsgren har överförts mellan bolagen. SRN:s 

bedömning var att MB, alternativt Nyab, och DB ska anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet och att deras andelar därmed var kvalificerade. 

 

Kommentar 

Det framgår av fallet att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig när 

medel, ur ett företag vars andelar är kvalificerade, överförs till andra företag som delägaren 

äger del i. Detta trots att verksamheten som bedrivs i de båda bolagen inte är av samma eller 

likartat slag, och att enligt tidigare praxis måste den senare verksamheten ligga inom ramen 

för den tidigare bedrivna verksamheten (se RÅ 1997 ref. 48). 

 

Ett liknande mål är HFD 2012 not. 62 där bestämmelsen ansågs tillämplig mellan två bolag 

trots att bolaget som delägaren var verksam i hade avyttrats till en extern köpare för att sedan 
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köpas tillbaka, och dessutom, mellan 2006-2008, upphörde att vara ett fåmansföretag. 

Delägarens kvarvarande bolag hade vid två avyttringar av andelar i bolaget delägaren var 

verksam i, år 2005 och 2006, erhållit kapital som var hänförligt delägarens arbetsinsats i det 

avyttrade bolaget. Delägaren fortsatte att vara verksam i sitt avyttrade bolag. År 2008 köpte 

delägaren tillbaka det avyttrade bolaget och fortsatte att vara verksam i det. Eftersom 

ägarsamband återigen fanns mellan bolagen, och delägaren var alltjämt verksam i bolaget, 

blev inte andelarna i det passivt ägda bolaget avkvalificerade efter att fem år hade passerat 

från det att det överförande bolaget hade avyttrats till en extern köpare. Fallet visar att om 

verksamhet har överförts till ett bolag spelar det ingen roll om det avyttras för att sedan köpas 

tillbaka om några år, även om det upphör att vara ett fåmansföretag under perioden som den 

ägdes av den externa köparen. Verksamhet i det återköpta bolaget kommer att påverka 

andelarna i bolag som det anses bedriva samma eller likartad verksamhet med, trots att 

bolagen under flera år inte har haft ägarsamband. Det framgår av fallet att överföring av 

verksamhet kan ske genom kapital. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket den 13 juni 

2013 (dnr 131 360656-13/111) ska dock en överföring av verksamhet som sker efter att 

karenstiden har löpt ut gällande andelarna i det överförande bolaget, inte orsaka att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig mellan det överlåtande och 

det förvärvande bolaget.52 Detta ses med andra ord av Skatteverket som överföring av 

”passiva” tillgångar, då andelarna i det överlåtande företaget inte längre är kvalificerade.53 

 

4.2.2 RÅ 1997 ref. 48 I och II 

De två följande målen handlar om företag som försöker göra s.k. underprisöverlåtelser. Bolag 

hade överlåtit tillgångar och medel mellan varandra till underpris och frågan var om 

överlåtelserna skulle uttagsbeskattas eller ej. Bedömningen beror bl.a. på om överlåtande och 

mottagande företag anses bedriva samma eller likartad verksamhet. I första målet bedömdes 

bestämmelsen tillämplig när ett nybildat bolag förvärvar en aktiepost betingad av delägarnas 

verksamhet i det överlåtande bolaget, trots att de två företagens verksamheter inte är av 

samma slag. I det andra målet bedömdes bestämmelsen vara tillämplig mellan två bolag när 

en fastighet betingad av rörelse överlåts mellan dem, även i detta mål trots att de två 

företagens verksamheter inte var av samma slag. Överföring av verksamhet har ansetts 

föreligga när tillgångar ur ett bolag vars andelar är kvalificerade har överförts till ett annat 

bolag, trots att företagens faktiska verksamheter inte liknade varandra. Inkomstskattelagen 

                                                
52 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 62. 
53 För överlåtelse av tillgångar från ett bolag vars andelar är kvalificerade, se avsnitt 4.2.2 RÅ 1997 ref. 48 nedan. 
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(SFS 1999:1229) var ännu inte stiftad, utan den aktuella lagen var Lag (1947:576) om statlig 

inkomstskatt. 

 

Omständigheterna i första fallet var att ett fåmansföretag, som hade ett moderbolag vars aktier 

var kvalificerade, avsåg att till ett annat fåmansföretag överlåta näringsbetingade aktier till 

underpris. För att bedöma om särskilda skäl för att underlåta uttagsbeskattning förelåg gjorde 

ens bedömning om huruvida aktierna i det förvärvande bolaget efter överlåtelsen skulle bli 

kvalificerade eller inte, vilket var beroende av om bolagen skulle anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet. Y AB, som ägdes av tre fysiska personer som med varandra är 

närstående, var moderbolag till X AB. X AB var i sin tur moderbolag till en underkoncern 

bestående av fem dotterbolag. Y AB:s verksamhet bestod i att förvalta aktierna i X AB. X 

AB:s tidigare verksamhet hade varit bl.a. leasingverksamhet och bolaget ägnade sig sedan åt 

bl.a. konsultverksamhet inom det finansiella området och värdepappershandel. X AB 

förvaltade även en stor aktieportfölj bestående av aktier i börsnoterade T AB, ca 5 procent av 

aktierna i T AB. Av omstruktureringsskäl ville de tre delägarna fortsätta med förvaltningen av 

aktieposten i T AB i ett av dem nybildat bolag, NYAB. Delägarnas avsåg att genom 

försäljning överföra X AB:s värdepappersförvaltning till NYAB, som skulle ägas på identiskt 

lika sätt som Y AB vad avser kapital och rösträtt.  

De tre delägarnas undrade om det medförde uttagsbeskattning att sälja aktierna till det 

upptagna värdet som kraftigt understeg aktiernas marknadsmässiga värde. Eftersom den här 

uppsatsen inte handlar om uttagsbeskattning kommer den frågan att lämnas därhän och fokus 

kommer ligga på huruvida andelarna i NYAB blev kvalificerade genom transaktionen och 

motiveringen till det.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD, var att andelarna i NYAB skulle bli 

kvalificerade genom bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. SRN anförde att 

syftet med 3:12-reglerna är att arbetsinsatser utförda i ett fåmansföretag ska beskattas 

likvärdigt oavsett i vilken form den kommer delägaren till godo. Om en delägare upphörde att 

vara verksam i ett bolag, och påbörjade samma eller likartad verksamhet i ett annat 

fåmansföretag inom en tioårsperiod från det att han upphörde med att vara verksam i det 

ursprungliga bolaget, kunde karenstiden för andelarna i det ursprungliga bolaget förlängas 

enligt den tidigare regeln i 3 § 12 mom. st. 5 SIL. Med verksamhet menades inte helt passiv 

förvaltning av fastigheter, aktier m.m. Överlåtelse av ”passiva” tillgångar skulle inte leda till 

en förlängning av karenstiden avseende aktierna i det överlåtande bolaget. Överlåtelse av 
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passiva tillgångar skulle heller inte kvalificera aktierna i det övertagande bolaget. Regeln hade 

visserligen skrivits om, men enligt SRN skulle begreppet samma eller likartad verksamhet ges 

motsvarande innebörd som begreppet hade i den tidigare regeln. Endast sådan verksamhet 

som låg inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten skulle anses som ”samma eller 

likartad”. Samma eller likartad verksamhet kunde enligt SRN föreligga om ett bolag 

exempelvis övertagit ett aktieinnehav som betingats av den verksamhet i vilken aktieägaren 

varit aktiv. NYAB:s enda verksamhet skulle vara förvaltande. Då X AB idkade handel med 

värdepapper, var aktieposten därmed betingad av X AB:s verksamhet. SRN bedömde därför 

att andelarna i NYAB var kvalificerade vid överlåtelsen av aktieportföljen genom 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Två ledamöter var skiljaktiga då de ansåg 

att för att bestämmelsen skulle bli tillämplig så kan inte verksamheten i det övertagande 

företaget, NYAB, endast avse förvaltning, då de ansåg att den sortens verksamhet inte kunde 

anses vara samma eller likartad med den verksamheten i det tidigare företaget, X AB. 

 

HFD fastställde SRN:s bedömning och anförde att, förutom att aktieposten var betingad av X 

AB:s verksamhet, så kunde det antas att anknytningen mellan aktieinnehavet i NYAB och X 

AB:s rörelse skulle bestå efter aktieöverlåtelsen.  

 

I andra fallet är det en rörelsefastighet som avses att överlåtas till underpris.  

 

Omständigheterna i det andra fallet var att samtliga aktier i D AB ägdes av M AB som var ett 

renodlat holdingbolag. D AB bedrev utveckling och produktion av beredningsmaskiner för 

kommersiellt bruk från en fastighet ägd av bolaget. Bolaget avsåg att överlåta bolagets 

fastighet till ett Nybildat bolag, NYAB, till bokfört värde som var mycket lägre än det 

marknadsmässiga värdet. Aktierna i NYAB skulle ägas av samma tre fysiska personer som 

ägde aktierna i M AB. Bolaget undrade om överlåtelse till bokfört värde skulle medföra 

uttagsbeskattning eller ej.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD, var att andelarna NYAB blev kvalificerade 

genom överlåtelsen. Motiveringen liknade den i det ovanstående målet; vid överlåtelse av en 

tillgång till ett annat bolag måste andelarna i det överlåtande bolaget vara kvalificerade för 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig mellan det överlåtande 

och det förvärvande bolaget. Då andelarna i D AB var kvalificerade skulle även andelarna i 

NYAB bli kvalificerade när de övertar D AB:s fastighet. 



 40 

 

HFD:s bedömning var att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet var tillämplig 

mellan bolagen. Då NYAB:s verksamhet skulle bl.a. bestå i förvaltning av den fastighet som 

används i D AB:s rörelse och att fastigheten skulle användas i rörelsen ansåg HFD att 

bestämmelsen var tillämplig mellan bolagen.  

 

Kommentar 

Gemensamt för de två målen var att tillgångar i bolag, vars andelar var kvalificerade, skulle 

överföras till förvaltande bolag, och att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet 

blev tillämplig trots att verksamheten i de förvärvande bolagen inte var av samma slag som 

verksamheten i det överlåtande bolaget. Gemensamt för målen var också att ägarna skulle 

fortsätta att vara verksamma i betydande omfattning i de överlåtande bolagen, men inte i de 

förvärvande.  

 

De båda fallen visar på att SRN:s och HFD:s uppfattning är att överlåtande av tillgångar från 

bolag vars andelar är kvalificerade, orsakar att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir tillämplig på det övertagande företagets andelar. Andelarna i det övertagande 

företaget blir dock inte kvalificerade om förtaget övertar tillgångar från överlåtande bolag 

vars andelar är inte är kvalificerade. Fallet visar även på att det fanns oenighet inom både 

SRN och inom HFD hur man skulle beakta det fall att tillgångar från ett bolag med 

kvalificerade andelar överförs till ett annat då verksamheten i det förvärvande bolaget inte 

ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. Den syn som var majoritetens och 

som blev rättspraxis är den som anser att vid överföring av tillgångar ur ett bolag vars andelar 

är kvalificerade till ett annat bolag, så anses verksamhet vara överförd, oavsett om det 

övertagande och det överlåtande företagets verksamheter rent faktiskt är av samma eller 

likartat slag. Vilket troligtvis går ihop bättre med syftet med bestämmelsen, annars skulle 

antagligen bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet aldrig bli tillämplig mellan 

aktiva bolag och bolag som endast bedriver förvaltning, vilket skulle göra det väldigt lätt för 

delägare att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster och därmed gå runt syftet med 

bestämmelsen. 

 

4.2.3 HFD 2012 ref. 67 I 

I fallet bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig mellan 

två bolag som båda hade erhållit medel hänförliga till delägarens arbetsinsats i ett tidigare ägt 
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fåmansföretag, trots att de två bolagens verksamheter inte liknade varandra. 

 

Omständigheterna i fallet var att en delägare, A, ägde samtliga aktier i X AB. X AB hade 

tidigare ägt aktier i Z AB där A hade varit verksam i betydande omfattning, dessa hade blivit 

avyttrade till en extern köpare år 2006. A fortsatte dock att vara anställd i Z AB fram till 

februari 2009. X AB hade sedan avyttringen av Z AB endast förvaltat kapitalet som var 

hänförligt försäljningen av aktierna i Z AB. A bildade i november 2008 tillsammans med en 

annan person bolaget W AB, till vilket A avyttrade ett antal aktier i X AB till underpris som 

W AB sedan löste in till marknadsvärdet. W AB förvärvade den 31 december 2008 samtliga 

aktier i det tidigare avyttrade bolaget Y AB, som bolaget finansierade bl.a. med medlen som 

bolaget hade fått genom inlösningen av aktier i X AB. W AB hade sedan lånat pengar till Y 

AB och tillskjutit bolaget medel som aktieägartillskott. Y AB hade sedan betalat tillbaka lånet 

och aktieägartillskottet genom utdelningar. A var verksamma i betydande omfattning i Y AB 

vars verksamhet var att tillhandahålla tjänster och varor avseende energibesparing för 

fastigheter. Z AB:s verksamhet gällde marknadsföring och försäljning av ett eget utvecklat 

databaserat system för administration och förenklad kommunikation. 

A undrade bl.a. om huruvida hans aktier i X AB var kvalificerade eller ej.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att medel hänförliga A:s 

arbetsinsatser i Z AB, via X AB, hade överförts till Y AB genom köpeskilling, lån och 

aktieägartillskott. Eftersom både X AB och Y AB hade erhållit medel hänförliga delägarens 

arbetsinsats i Z AB, bedömde SRN att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet 

även blev tillämplig mellan de mottagande bolagen, alltså mellan X AB och Y AB. Eftersom 

A var verksam i betydande omfattning i Y AB hade den femåriga karenstiden på hans andelar 

i X AB inte börjat löpa. Att Y AB bedrev verksamhet som var av annat slag än den som hade 

bedrivits i Z AB medförde enligt SRN ingen annan bedömning. 

 

 

Kommentar 

I målet ansågs bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig mellan 

samtliga bolag som hade erhållit medel hänförliga till samma avyttrade bolag. Att 

verksamheten i bolagen var av olika slag medförde ingen annan bedömning. I målet spelade 

karaktären på de olika förda verksamheterna ingen roll, då medel hade överförts  
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mellan dem och därmed var kravet på överföring av verksamhet uppfyllt.54 Detta visar på att 

karaktären på verksamheten inte blir avgörande när medel ur ett företag, vars andelar är 

kvalificerade, överförs.  

 

Fallen kan jämföras med HFD:s mål nr. 3760-14, där några utländska fåmansföretag ej 

bedömdes bedriva samma eller likartad verksamhet med ett bolag som gav dem utdelning. De 

utländska bolagen ägde del i det utdelande företaget, men ingen av delägarna i de utländska 

bolagen hade varit verksamma i betydande omfattning i det utdelande bolaget. Detta visar på 

att även om ägarsamband finns och medel överförs, så krävs det verksamhet i det överförande 

bolaget för att bestämmelsen ska bli tillämplig mellan företagen. Eftersom syftet med 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är att förhindra att verksamhet flyttas 

mellan bolag medan sparade medel placeras i trädabolag, är det rimligt, då ingen verksamhet 

flyttas om andelarna inte är kvalificerade. Om delägarna aldrig har varit verksamma i 

betydande omfattning i det utdelande bolaget så är det ingen arbetsinkomst som det 

förärvande bolaget kommer att förvalta, därmed har ingen verksamhet överförts. Det är även 

rimligt med avseende på syftet med lagstiftningen, då den är att förhindra att delägarnas 

arbetsinkomster ska omvandlas till kapitalinkomster, och inget arbete från deras sida i det 

överförande företaget har skett. Detta visar att enbart för att medel har förflyttats mellan bolag 

som har ägarsamband med varandra så behöver inte det innebära att bestämmelsen blir 

tillämplig mellan bolagen, det krävs verksamhet i det överförande bolaget också. Det 

överensstämmer med ett ställningstagande från Skatteverket 2013-06-13 (dnr 131 360656-

13/111)  som anger  att överföring av verksamhet från ett företag vars andelar inte är 

kvalificerade inte medför att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir 

tillämplig, enligt Skatteverket.55 

 

4.2.4 RÅ 2005 ref. 3 

I fallet bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte vara tillämplig 

mellan ett företag, vars andelar var kvalificerade, som överlåt tillgångar till ett annat företags 

dotterbolag, och moderbolaget. Tillgångarna som överläts till dotterbolaget medförde inte ett 

sådant likartat samband mellan moderbolaget och det överlåtande företaget som skulle 

innebära att bestämmelsen blev tillämplig. 

Omständigheterna i fallet var att en andelsägare, R.E. som ägde samtliga andelar i X AB och 

                                                
54 Se kommentaren till avsnitt 4.2.2 RÅ 1997 ref. 48 ovan på s. 40. 
55 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 62. 
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Y AB, avsåg att avyttra ett antal fastigheter i X AB till underpris till ett nybildat dotterbolag 

till Y AB.  X AB bedrev byggnadsrörelse. Varken Y AB eller NYAB hade bedrivit någon 

verksamhet. Avsikten bakom underprisöverlåtelserna var att aktierna NYAB sedan skulle 

avyttras till en extern köpare innehållandes fastigheterna. För att göra en överlåtelse till 

underpris från ett bolag med kvalificerade andelar måste även det mottagande företagets 

andelar vara kvalificerade i minst lika stor utsträckning enligt 22 kap. 19 § IL. Då det 

förvärvande bolaget innehades av ett annat bolag var det förvärvande bolagets andelar 

tvungna att anses kvalificerade i lika stor utsträckning som moderbolagets andelar för att inte 

uttagsbeskattning skulle ske. Då uppstod frågan om bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet skulle bli tillämplig även på andelarna i Y AB. 

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att tillgångar hänförliga 

ett bolag var andelar är kvalificerade som överlåts till ett dotterföretag inte medför att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig mellan moderbolaget och 

det överlåtande företaget då det inte uppstår ett sådant ”likartat samband” mellan dem som 

skulle göra att bestämmelsen blev tillämplig. 

 

Kommentar 

Det som framgår av målet är att överföring av tillgångar, ur ett bolag vars andelar är 

kvalificerade, visserligen medför att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir 

tillämplig mellan det överlåtande bolaget och det förvärvande. Bestämmelsen bedömdes dock 

inte tillämplig mellan det överlåtande företaget och det förvärvande bolagets moderbolag.  

 

Målet kan jämföras med RÅ 2010 ref. 11 V där ett bolag ansågs bedriva samma eller likartad 

verksamhet med ett moderbolag vars dotterbolag det hade köpt till underpris och sedan 

avyttrat externt. Eftersom bolaget sålde det tidigare dotterbolagets aktier externt tillföll 

överskottet från försäljningen bolaget, och därmed bedömdes det att den verksamhet som 

tidigare bedrevs i moderbolaget tillsammans med dotterbolaget hade delats upp på ytterligare 

ett företag. Det som framgår är att en överföring av verksamhet till ett dotterbolag inte gör att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig mellan det överlåtande 

bolaget och moderbolaget, dock blir bestämmelsen tillämplig när ett dotterbolag avyttras till 

underpris för att sedan avyttras externt, för då har moderbolaget erhållit medel som är 

hänförliga till delägarens arbetsinsats i moderbolaget. Sett till syftet med bestämmelserna i 57 

kap. IL så är det logiskt då de kan finnas sparade arbetsinkomster i det avyttrade dotterbolaget 
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som utan tillämpning av bestämmelsen hade kunnat tas ut som kapitalinkomster efter att det 

hade avyttrats externt. Dock skulle en tillämpning av bestämmelsen på moderbolaget i RÅ 

2005 ref. 3 riskera att gå utöver syftet och göra andelarna i ett bolag, som ännu inte har 

erhållit några medel som kan utdelas från sitt dotterbolag, kvalificerade. Detta skulle innebära 

att bestämmelsen även riskerade att träffa inkomster som inte var hänförliga till delägarens 

eller en närståendes arbetsinsats.  

 

RÅ 2010 ref. 11 V och RÅ 2005 ref. 3 kan jämföras med HFD 2015 ref. 17 I där ett bolag, GM 

AB, först till underpris avyttrade sin verksamhet till ett annat bolag inom samma ägargrupp, 

NY AB, och sedan avyttrade sina andelar till ett annat bolag inom samma ägargrupp, W&H 

AB. Den första transaktionen ledde till att NY AB ansågs bedriva samma eller likartad 

verksamhet med det avyttrande bolaget, GM AB, då det övertog verksamheten. W&H AB 

som köpte andelarna i GM AB ansågs däremot inte bedriva samma eller likartad verksamhet 

då det varken sålde det vidare, tog utdelning ur bolaget eller på annat sätt tillgodogjorde sig 

upparbetade medel ur företaget. Dock bedömdes Skatteflyktslagen bli tillämplig om delägarna 

skulle sälja W&H AB med koncern till en extern köpare. Detta trots att karenstiden på fem år 

hade löpt ut avseende andelarna i GM AB vid tidpunkten för den tilltänkta försäljningen. SRN 

och HFD bedömde att då andelsägarna hade fortsatt med sin verksamhet i NY AB, samtidigt 

som de hade sparat upparbetade medel i GM AB, så skulle det bryta mot syftet med 57 kap. 

IL om kapitalvinsten beskattades enligt reglerna i 48 kap. IL. Trots att bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet enligt lagtexten inte var tillämplig på W&H AB då de inte 

hade erhållit varken verksamhet eller upparbetade medel ur GM, och att delägarna inte hade 

varit verksamma i varken W&H AB eller GM AB under karenstiden på fem år, så bedömde 

HFD det som att andelarna i W&H AB ändå skulle anses som kvalificerade vid en försäljning. 

Syftet med bestämmelserna fick ett väldigt stort genomslag, och 2 ledamöter i SRN var 

skiljaktiga då de ansåg att en tillämpning av Skatteflyktslagen i målet var problematisk med 

avseende på legalitetsprincipen. 

 

4.2.5 HFD 2011 ref. 75  

I fallet har andelarna i ett fåmansföretag förblivit kvalificerade hos den ursprunglige ägaren 

efter flera interna aktieöverlåtelser i samband med ett generationsskifte. Verksamhet 

bedömdes vara överförd när nybildade företag hade erhållit medel hänförliga till delägarens 

arbetsinsats i ett annat bolag. 
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Omständigheterna i fallet var att ett fåmansföretag, X AB, hade tre delägare; A som ägde 80 

procent av aktierna, och hans söner B och C, som ägde tio procent vardera. Delägarna var 

verksamma i betydande omfattning i bolaget som bedrev försäljning och distribution av 

livsmedel. De avsåg att genomföra ett generationsskifte. Först skulle de överlåta sina aktier 

till ett annat av dem ägt bolag Y AB, som blir kvalificerade pga. aktieägarnas verksamhet i X 

AB, 57 kap. 4 § st. 1 p. 2 IL. Nästa steg var att X AB skulle utdela vinstmedel till Y AB. Det 

tredje steget var att till underpris överlåta X AB till Nyab 1, som var helägt av C och B. Det 

fjärde steget var att A och hans söner skulle överlåta sina aktier i Y AB till Nyab 2 som var 

helägt av A. Sedan skulle de med något av följande motiv överföra de medel som fanns i Y 

AB Nyab 2 genom a) fusion, b) att Y AB likvideras eller, c) att aktierna i Y AB såldes till en 

extern köpare. 

A hade flera frågor, i fråga nr 2. A om aktier i Nyab 2 skulle bli kvalificerade i något av de 

förfaranden som avsågs i de olika ovanstående alternativen. 

 

SRN:S bedömning i fråga 2, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att aktierna i 

Nyab 2 skulle utgöra kvalificerade andelar för A. SRN anförde i sin motivering att X AB 

skulle utdela vinstmedel till Y AB. Y AB skulle alltså bedriva förvaltning av kapital som var 

hänförlig till delägarnas arbetsinsatser i X AB. I samtliga alternativ skulle detta kapital sedan 

övertas av Nyab 2. Därmed bedömde SRN att Nyab 2 skulle anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet som den som bedrevs i X AB.  

 

Kommentar 

Själva förvaltandet av kapital hänförliga delägarens arbetsinsats i ett annat av honom ägt 

företag bedömdes tillräckligt för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska 

bli tillämplig mellan företagen. Bestämmelsen bedömdes vara tillämplig då medel ur ett 

företag var andelar var kvalificerade hade överförts till det förvärvande bolaget, trots att 

verksamheten i det förvärvande bolaget inte låg inom ramen för den tidigare verksamheten 

 

4.3 Analys: överföring av medel och tillgångar 

 

Av praxis framgår att verksamhet har överförts när ett bolag, vars andelar är kvalificerade, 

överlåter tillgångar eller medel till ett annat bolag som det har ägarsamband med. Detta 

oavsett om verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det 

överlåtande bolaget eller inte. Därmed blir bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet 
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tillämplig i dessa fall även om den faktiska verksamheten i det förvärvande bolaget inte är av 

samma eller likartat slag som verksamheten i det överlåtande bolaget. I RÅ 1997 ref. 48 I och 

II framgår det att bestämmelsen som samma eller likartad verksamhet blir tillämplig när 

tillgångar ur ett fåmansföretag, vars andelar är kvalificerade, har överförts till ett annat, oaktat 

om de båda verksamheterna är av samma slag eller ens liknar varandra. I RÅ 2005 ref. 3 

framgår det att när medel överförs från ett fåmansföretag, vars andelar är kvalificerade, till ett 

annat fåmansföretag, så blir bestämmelsen tillämplig mellan verksamheterna även om de 

bedrivna verksamheterna inte är av samma eller likartat slag. Av fallet HFD 2012 ref. 67 I 

framgår det att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig mellan 

bolag som erhåller medel från ett annat bolag, vars andelar är kvalificerade. Bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet bedömdes vara tillämplig mellan de förvärvande bolagen 

trots att de inte bedrev verksamhet av samma eller likartat slag varken med varandra eller det 

överlåtande bolaget.  

 

Syftet med bestämmelsen är att förhindra att verksamhet flyttas mellan bolag och att medel 

placeras i trädabolag vars karenstid löper.56 Det för att undvika att arbetsinkomster omvandlas 

till kapitalinkomster.57 Vid överföring av tillgångar eller medel, ur ett bolag vars andelar är 

kvalificerade, till ett förvaltande bolag, skulle det utan bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet finnas en risk för att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster. 

Förvärvande bolag tar hand om medel eller tillgångar som är betingade av verksamhet och 

därmed blir det som att en del av verksamheten har förflyttats till andra bolag för förvaltning. 

Därmed är det rimligt att bestämmelsen blir tillämplig trots att situationen inte alltid stämmer 

överens med ordalydelsen i lagtexten där det anförs att det är frågan om ”samma eller 

likartad” verksamhet.  

 

Karaktären på verksamheten är därmed inte avgörande när tillgångar eller medel har överförts 

från ett bolag, vars andelar är kvalificerade, till ett annat bolag. 

 

4.4 Överföring av verksamhet 

 

4.4.1 RÅ 2010 ref. 11 IV 

I målet bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig mellan 

                                                
56 Prop. 1989/90:110 s. 703. 
57 Prop. 1989/90:110 s. 467. 
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två bolag pga. att verksamhet hade överförts från ett av bolagen till det andra. Delägaren blev 

verksam i betydande omfattning i det förvärvande bolaget och karenstiden på det överlåtande 

bolaget började därmed inte löpa. 

 

Omständigheterna var att två syskon, A och hans syster, ägde hälften vardera av aktierna i Y 

AB, som i sin tur ägde samtliga aktier i Z AB och 49 procent av aktierna i X AB. Resterande 

aktier i X AB ägde A och hans syster med 25,5 procent vardera. Aktierna i Y AB och X AB 

hade tillkommit dem via arv från sin far år 2006. Verksamheten i X AB flyttades till Y AB år 

1986, som i sin tur flyttade den till Z AB År 1993. Fadern var verksam i X AB fram till år 

1986 då rörelsen flyttades till Y AB. A var verksam i Z AB under faderns ledning mellan åren 

2003-2005, och sedan verksam i bolaget sedan år 2007. Systern har aldrig varit verksam i 

något av bolagen. Fastigheten som rörelsen bedrevs i hade behållits i X AB:s ägo och hade 

hyrts ut till 90 procent till Z AB och i resterande del till andra hyresgäster. Y AB bedrev 

sedan dess fastighetsförvaltning och hyrde ut en fastighet till externa hyresgäster. Fastigheten 

hade inte använts i Z AB:s eller X AB:s verksamhet.  

A undrade om hans aktier i X AB var kvalificerade enligt 57 kap. 4 § st. 1 p. 1 IL.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att A:s aktier i X AB var 

kvalificerade genom bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. SRN motiverade sin 

bedömning med att verksamheten, som ursprungligen utfördes i X AB, hade överförts till Z 

AB via Y AB. Verksamheten pågick ännu, och A hade varit verksam i betydande omfattning i 

Z AB sedan år 2007. Verksamheten som bedrevs i X AB fram t.o.m. år 1986 bestod i handel 

och uthyrning av lyftkranar och verksamheten var sedan dess uppdelad på två bolag; Z AB 

som stod för den huvudsakliga verksamheten handel och uthyrning, och X AB som hyrde ut 

den fastighet som Z AB bedrev sin verksamhet på. Då det framgår av praxis att bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet tar sikte på fall där hela eller delar av verksamheten har 

överförts till ett annat företag vars verksamhet ligger inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten, och verksamhet har överförts mellan X AB och Z AB, bedömde SRN att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet var tillämplig mellan X AB och Z AB. 

SRN anförde i sin motivering att A:s verksamhet i X AB som bestod i att hyra ut sin fastighet 

hade inte ensamt räckt för att kvalificera hans aktier enligt 57 kap. 4 § IL. 

 

Kommentar 

I fallet har en verksamhet förts vidare i två omgångar för att slutligen hamna i Z AB där 
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verksamheten ännu pågick. Det ursprungliga överlåtande företaget hade kopplingar till det 

övertagande företaget då de hyrde ut en fastighet på vilken verksamheten utfördes, och 

fortfarande utfördes, på. Fråga om karaktären på verksamheten aktualiserades inte, troligtvis 

pga. att det var samma sorts verksamhet som bedrevs. 

 

4.4.2 RÅ 1999 ref. 28 

I målet bedömdes två bolag inte bedriva samma eller likartad verksamhet då ingen 

verksamhet hade överförts mellan bolagen. Detta trots att verksamheten i de två bolagen var 

av samma eller likartat slag, det förelåg identiska ägarförhållanden mellan företagen, och de 

delägare som var aktiva i det ena företaget var passiva i det andra och omvänt. 

 

Omständigheterna i fallet var att det var flera delägare som ägde del i två aktiebolag som hade 

identiska ägarförhållanden. De delägare som var aktiva i det ena företaget var passiva i det 

andra, och omvänt. Bolagen bedrev i huvudsak likartad verksamhet och inkomsterna i bolaget 

genererades till stor del genom delägarnas egna arbetsinsatser. 

 

SRN:s bedömning, som senare ändrades av HFD, var att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet var tillämplig mellan företagen. SRN gjorde sin bedömning med beaktan 

av verksamhetens inriktning och de faktorer som generade inkomst i båda bolagen. SRN 

anförde att arbetsinsatsen i båda företagen i huvudsak var finansiell rådgivning, att inkomsten 

i bolaget till stor del var beroende av ägarnas arbetsinsatser och att ägaridentitet förelåg 

mellan bolagen. 

 

HFD hade en annan uppfattning och bedömde att bestämmelsen inte var tillämplig. HFD 

bedömde att syftet med bestämmelserna i 3 § 12-12 e mom. SIL är att ägarens arbetsinsatser i 

företaget ska beskattas likvärdigt oavsett om delägaren tar del av värdet genom lön eller 

utdelning. Med stöd av förarbeten bedömde HFD att bestämmelsen om samma eller likartad 

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

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

företaget ligger inom ramen för den tidigare. Då ingen verksamhet hade flyttats mellan 

företagen bedömde HFD att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte var 

tillämplig mellan bolagen. Två justitieråd var av skiljaktig mening och anförde att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet bör vara tillämplig pga. att 

verksamheterna liknade varandra, ägaridentitet förelåg, och att inkomsterna i hög utsträckning 
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genererades av respektive bolags aktiva delägares arbetsinsatser. De anförde även att de 

tjänster som tillhandahölls av bolagen bygger på samma kompetens. Av dessa skäl ansåg de 

två justitieråden att det förelåg ett sådant starkt samband mellan bolagen att bestämmelsen 

borde varit tillämplig mellan dem. 

 

Kommentar 

Det som går att utläsa ur domen, vilket även står att finna i förarbeten, är att bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på fall när hela eller delar av 

verksamheten har flyttats mellan företag och verksamheten i det senare företaget ligger inom 

ramen för den tidigare bedrivna verksamheten.58 HFD:s resonemang antyder att karaktären på 

verksamheten är av vikt då verksamheten i det senare företaget ska ligga inom ramen för den 

tidigare bedrivna verksamheten. HFD anförde i sin motivering att bestämmelsen även i 

huvudsak var tillämplig på fall där ”likartat samband föreligger mellan bolagen.” Vad 

”likartat samband mellan företag” är framgår dock inte av motiveringen. Två justitieråd var 

dock skiljaktig och de bedömde det som att det fanns ett ”starkt samband” mellan bolagen och 

att bestämmelsen borde ha varit tillämplig på den grunden. Det som ansågs vara ”starkt 

samband” enligt de två skiljaktiga justitieråden var likheterna i bolagens verksamheter, att de 

tillhandahållna tjänsterna byggde på samma typ av kompetens, ägaridentitet, samt att 

inkomsterna i bolaget genererades i stor utsträckning av arbetsinsatser av respektive aktiva 

delägare.  

 

I senare praxis har verksamhet ansetts överförd mellan två företag om delägaren påbörjar en 

ny verksamhet som ligger inom samma ram som den tidigare bedrivna verksamheten, om 

verksamheten har ansetts ”knuten till person.”59 Med knuten till person har SRN och HFD 

menat att delägaren har specialistkunskaper som exempelvis i konsultverksamhet, eller fall då 

delägaren tar med sig t.ex. tidigare affärskontakter in i den nya verksamheten.60 Vinsten i RÅ 

1999 ref. 28 som genererades i verksamheten hade till stor del genererats genom delägarnas 

arbetsinsatser, och kunskaperna de använde sig av kan nog bedömas som specialistkunskaper. 

Det talar för att om fallet hade tagits upp inför domstol idag så hade det funnits en möjlighet 

att bedömningen hade blivit en annan. Men enligt förutsättningarna i fallet så hade de passiva 

delägarna i respektive företag aldrig varit verksamma överhuvudtaget i bolagen som de är 

                                                
58 SOU 2002:52 del 1 s. 313-314. 
59 Se avsnitt 4.6 om verksamhet som anses knuten till person s. 56. 
60 Se avsnitt 4.6.1 RÅ 2010 ref. 11 III s. 57. 
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passiva delägare i. Alltså har ingen flytt av ”kunskap” skett bolagen emellan. Det talar för att 

bestämmelsen inte ska bli tillämplig, även med dagens rättspraxis om verksamhet knuten till 

person. Det går att utläsa ur domen att karaktären på den bedrivna verksamheten är av vikt vid 

bedömningen om bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska anses tillämplig, 

dock inte om ingen verksamhet har överförts mellan bolagen. Enligt en artikel från 2009 

skriven av Christer Silfverberg så bör dock bestämmelsen vara tillämplig även vid fall då en 

delägare köper andelar i ett bolag vars verksamhet är av samma eller likartat slag som 

verksamheten i ett annat av delägaren ägt bolag, även om delägaren inte avser att bli verksam 

i det nya bolaget.61  

 

4.4.3 RÅ 2010 ref. 11 II 

I fallet bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig på ett 

företag som hade avyttrat sin verksamhet till delägarnas barn. Bestämmelsen bedömdes dock 

inte vara tillämplig på ett nybildat aktiebolag till vilket delägarna överlät sina kvalificerade 

aktier.  

 

Omständigheterna i fallet var att A och B, som är sambor men inte närstående enligt 

definitionen i 2 kap. 22 § IL då de varken har varit gifta eller haft barn tillsammans, 

genomförde ett generationsskifte. Generationsskiftet gick till så att de överlät verksamheten i 

ett av sina fåmansföretag, X AB, till två andra av dem ägda fåmansföretag, Y AB och Z AB, 

varefter de avyttrade dessa två företag till respektive delägares barn. A:s barn fick Y AB, och 

B:s barn fick Z AB. De båda företagen bedrev X AB:s gamla verksamhet, försäljning av 

möbler. Y AB bedrev försäljning av inomhusmöbler, och Z AB bedrev försäljning av 

utomhusmöbler. Den verksamhet som fortfarande bedrevs i X AB var uthyrning av fastighet 

till barnens företag där de bedrev sin verksamhet, samt uppbärande av royalty från barnens 

företag för utnyttjandet av bolagsnamnet som varukännetecken.  

A och B undrade bl.a. om deras andelar i X AB var kvalificerade, samt om andelarna i ett av 

dem nybildat bolag skulle bli kvalificerade om företaget förvärvade aktierna i X AB till 

underpris. 

 

SRN:s bedömning, som HFD fastställde, var att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet var tillämplig på A och B:s andelar i X AB då verksamhet hade överförts till 

                                                
61 Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009, s. 449-451. 
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bolag som närstående till dem ägde och var verksamma i betydande omfattning i. Gällande 

deras andelar i Nyab anförde SRN, med stöd i RÅ 2005 ref. 3, att bestämmelsen inte skulle bli 

tillämplig på A och B:s andelar i Nyab då dessa andelar inte skulle påverkas av den 

detaljhandel som deras närstående skulle bedriva i Y AB och Z AB. Skatteflyktslagen skulle 

heller inte anses tillämplig på förfarandet att överlåta andelarna i X AB till Nyab. 

 

Kommentar 

I fallet överlät delägarna sin verksamhet till närstående, och verksamheten var av samma slag 

som den tidigare verksamheten, därmed blev delägarnas andelar i det överlåtande bolaget 

fortsatt kvalificerade genom deras närståendes arbetsinsats i sina bolag. Det framgår vidare att 

de närståendes verksamhet i det förvärvande bolaget endast påverkar andelarna i det 

överlåtande bolaget, bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir inte tillämplig på 

ett bolag som förvärvar det överlåtande bolaget. 

Eftersom det var närstående, och inte utomstående, som förvärvade verksamheten så ses det 

som att delägarna fortfarande har ägarintresse i verksamheten, 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. 

Frågan om karaktär på verksamheten aktualiserades aldrig då det var samma sorts verksamhet 

som skulle bedrivas i barnens bolag som hade bedrivits i den tidigare verksamheten. 

 

4.4.4 HFD 2013 ref. 35 

I målet ansågs bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig mellan två 

svenska dotterbolag och dess utländska moderbolag.  

 

Omständigheterna i målet var att ett utländskt bolags verksamhet, som bedrevs i filialer och 

dotterbolag i olika länder, skulle påbörjas även i Sverige. Verksamheten skulle delas upp på 

två nybildade dotterbolag; ett som fick rätten att sälja tjänster under ett visst varunamn, och 

ett som självständigt mot marknadsmässiga ersättningar skulle utföra de uppdrag som det 

andra bolaget åtog sig.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att överföring av olika 

delar av en tidigare sammanhållen verksamhet till två bolag ska innebär att de båda 

förvärvande bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som moderbolaget.62  

 

                                                
62 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 53. 
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Kommentar 

Verksamhet bedömdes bli överförd trots att inga realtillgångar hade överförts mellan bolagen. 

Därmed blir slutsatsen att HFD anser det vara tillräckligt likartat samband mellan 

moderbolaget och dotterbolagen att moderbolaget beslutar att överföra verksamhet filialer och 

dotterbolag till de två nybildade dotterbolagen, att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir tillämplig mellan moderbolaget och de två nybildade bolagen. Själva beslutet 

att verksamheten överföras mellan dotterbolag blir därmed tillräckligt för att bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig. 

 

4.4.5 RÅ 2007 not. 66 

I målet har två fåmansföretag, ett franchisinggivande och ett franchisingtagande, inte ansetts 

bedriva samma eller likartad verksamhet trots att en delägare ägde andelar i båda företagen 

och var verksam i betydande omfattning i det franchisingtagande företaget. 

 

Omständigheterna var att delägaren A.A. ägde samtliga aktier i X Förvaltning AB (X FörV), 

som i sin tur ägde samtliga aktier i Y AB. X FörV bedrev ingen annan verksamhet än att 

förvalta aktierna i Y AB. A.A:s andelar i både X FörV och Y AB var kvalificerade då A.A. 

var verksam i betydande omfattning i Y AB som var dotterbolag till X FörV. Y AB var 

franchisetagare till Z AB, som A.A. ägde en del aktier i. Y AB bedrev försäljning och 

montering av produkter som köptes dels direkt från Z AB och dels från tillverkare som Z AB 

hade avtal med om förmånliga försäljningsvillkor för Z AB:s franchisetagare. Z AB ägde 

varumärket under vilka 23 fristående franchisetagare bedrev försäljning och montering till 

konsumenter av Z:s tillhandahållna produkter och affärskoncept. Z AB:s verksamhet bestod i 

att förhandla priser med tillverkare samt ansvara för marknadsföring och byggandet av sitt 

varumärke. Sina intäkter fick Z AB från franchiseavgifter, försäljning av importerade 

produkter till franchisetagarna och externa återförsäljare, samt från intäkter erhållna från 

tillverkare som franchisetagarna köpte produkter direkt av. A.A. hade ett ordinärt 

styrelseuppdrag i Z AB. A.A. och hans fru hade även ordinära styrelseuppdrag i ett annat 

företag som också är franchisetagare till Z AB. 

A.A. undrade huruvida hans aktier i Z AB skulle anses kvalificerade pga. hans styrelsearbete 

och/eller pga. hans verksamhet i Y AB.  

 

SRN:s bedömning, som fastställdes av HFD utan vidare tillägg, var att A.A:s arbete i Z AB:s 

styrelse inte hade påtaglig betydelse för vinstgenereringen och därmed ansågs inte hans aktier 
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i Z AB vara kvalificerade på den grunden. SRN anförde vidare att varken A.A. eller någon av 

hans närstående hade inom den senaste femårsperioden varit verksamma i betydande 

omfattning i ett annat fåmansföretag som Z AB ägt del i. Någon verksamhetsöverföring 

mellan Y AB och Z AB hade heller inte skett, och därmed bedömde SRN att A.A:s aktier i Z 

AB inte var kvalificerade på den grunden heller. Enligt praxis (RÅ 1999 ref. 28) ska även 

samma eller likartad verksamhet anses föreligga om det föreligger likartat samband mellan 

företagen. SRN bedömde dock att på enbart den grund att bolagen hade ett 

franchisingförhållande så ska det inte anses föreligga sådant likartat samband mellan 

företagen, och därmed bedömde SRN att Z AB och Y AB inte skulle anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet.  

 

Kommentar 

Det som framgår av målet är att franchisingverksamhet och ägarsamband ensamt inte räcker 

för att två bolag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Ägarsamband förelåg 

men ingen verksamhet hade överförts, och inget sådant likartat samband mellan företagen 

förelåg som avses i praxis. Frågan är om utfallet hade kunnat bli annorlunda om även det 

franchisegivande företaget hade ägnat sig åt att bedriva försäljning och montering av 

produkter och därmed bedrivit en verksamhet som är av likartat slag som det 

franchisingtagande företaget. Tidigare praxis, t.ex. RÅ 1999 ref. 28 där verksamheten som 

bedrevs var av samma slag, men ingen verksamhet hade överförts mellan företagen, talar för 

att så förmodligen inte är fallet.63  

 

4.5 Analys: överföring av verksamhet 

 

I samtliga behandlade mål i avsnittet har verksamheterna i de förvärvande bolagen varit inom 

ramen för den bedrivna verksamheten i de överlåtande bolagen. HFD och SRN har i sina 

motiveringar anfört att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet huvudsakligen ska 

tillämpas på fall där hela eller delar av en verksamhet har överförts, och verksamheten i det 

senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. Att verksamheten 

i det senare företaget ska ligga inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten tyder på 

att det är av vikt att verksamheten i bolagen liknar varandra för att bestämmelsen ska bli 

tillämplig, karaktären på verksamheten är därmed av betydelse. Enligt ordalydelsen i 

                                                
63 Se avsnitt 4.4.2 RÅ 1999 ref. 28 s. 48. 
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lagtexten handlar bestämmelsen inte om överföring av verksamhet utan om att ägaren eller en 

närstående till honom är verksam i en verksamhet som rent faktiskt är av samma eller likartat 

slag. Av domslutet i RÅ 1999 ref. 28 framgår det dock att HFD anser att det inte är tillräckligt 

med att verksamheterna rent faktiskt är av samma slag i bolagen.64 Av målet framgår det att 

om två bolag, som med varandra har ägarsamband, bedriver verksamhet som är av samma 

eller likartat slag, så blir bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte tillämplig 

om verksamhet inte har överförts mellan bolagen. HFD anförde dock i sin motivering att 

verksamheten i det senare företaget ska ligga inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig. 

Enligt HFD:s anförande spelar karaktären på verksamheten roll för om bestämmelsen ska bli 

tillämplig, anledningen till att bestämmelsen inte bedömdes tillämplig var för att HFD ansåg 

att ingen verksamhet hade överförts mellan bolagen. 

 

Enligt Christer Silfverberg i en artikel i Skattenytt från 2009 så bör verksamheter som rent 

faktiskt är av samma eller likartat slag omfattas av lagstiftningen även om ingen överföring av 

verksamhet mellan bolag har skett. Enligt Silfverberg bör det vara tillräckligt att en delägare 

köper aktier i en verksamhet som till sitt slag liknar den han bedriver för att bestämmelsen ska 

bli tillämplig mellan bolagen. Enligt Silfverberg bör det bedömas att delägarens ägande i det 

nya bolaget kan vara passivt, och ändå ska bestämmelsen vara tillämplig. Silfverberg 

motiverar det med att det är svårt att utreda om delägare utnyttjar kunskaper eller 

affärskontakter från sitt aktiva bolag i det nya bolaget, även om delägaren inte bedöms vara 

verksam i betydande omfattning i det nya bolaget.65 Silfverbergs resonemang liknar de 

resonemang förda av HFD och SNR i senare praxis gällande verksamheter som har snetts 

knutna till person och som behandlas i avsnitt 4.6.66 Skillnaden mellan Silfverbergs 

resonemang och praxis och förhandsbesked vad gäller verksamheter knutna till person är att 

enligt rättsfallen och förhandsbeskeden som har behandlats så har det varit ett krav att 

delägaren ”överför” sig själv, dvs att delägaren blir verksam i betydande omfattning i det nya 

bolaget för att verksamhet ska anses vara överförd.67 Överföring av verksamhet har 

fortfarande varit ett krav. I en artikel i Skatteinformation skriven av Irini Kallides gällande 

förhandsbeskedet SNR 2014-05-20 (dnr 102-13/D) anför Kallides att det är logisk sett till 

                                                
64 Lodin, Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt 15:e upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 2015, s. 457. 
65 Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009, s. 449-451. 
66 Se avsnitt 4.6 sid 56. 
67 Se avsnitt 4.6 s. 56. 
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syftet med lagstiftningen att bestämmelsen inte blir tillämplig mellan två verksamheter som 

bedriver faktisk likartad verksamhet, men som inte överför någon verksamhet mellan 

varandra.68 Då syftet med lagstiftningen är att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till 

kapitalinkomster, skulle en kvalificering av en passivt ägd verksamhet riskera att gå utöver 

syftet då det finns en risk att kapitalinkomster skulle omvandlas till högre beskattade 

arbetsinkomster. 

 

I HFD 2013 ref. 35 ansågs bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vara tillämplig 

mellan två dotterbolag och ett moderbolag efter att verksamhet som bedrivits i en filial till ett 

annat dotterbolag överförts och delats upp mellan dem. Detta trots att inga realtillgångar hade 

överförts mellan moderbolaget och de två dotterbolagen. Eftersom det inte framgår av 

motiveringen får det antas att HFD bedömde att det är tillräckligt att ett moderbolag beslutar 

om överföring av verksamhet mellan sina dotterbolag för att själv anses som den överförande 

parten. De båda dotterbolagen skulle vara självständiga gentemot varandra och det ena 

bolaget skulle mot marknadsmässiga ersättningar utföra de uppdrag som det andra 

dotterbolaget åtog sig. HFD bedömde ändå det som att verksamheten hade delats upp mellan 

de två bolagen, trots verksamheten ansågs bedrivas självständigt. Själva beslutet att 

verksamhet skulle överföras från dotterbolag och filialer till två andra dotterbolag blir därmed 

tillräckligt enligt praxis för att tillämpa bestämmelsen. I detta fall bör karaktären på 

verksamheten vara avgörande vid bedömningen om verksamhet har överförts mellan bolagen. 

Om verksamhet anses överförd från ett dotterbolag till två andra dotterbolag och delas upp 

mellan dem, utan att realtillgångar har överförts, och utan att den faktiska verksamheten i de 

nybildade bolagen inte liknar verksamheten som bedrevs i den tidigare verksamheten, så har 

det i realiteten endast skett en uppstart av en ny verksamhet utan kopplingar till den tidigare 

verksamheten. 

 

Med stöd av praxis och förarbeten talar det för att vid en överföring av verksamhet, utan att 

medel eller tillgångar ur ett bolag var andelar är kvalificerade överförs, så bör karaktären på 

den förda verksamheten i det förvärvande bolaget vara avgörande. Om varken medel eller 

tillgångar betingade i den tidigare verksamheten överförs, så har inte den tidigare 

verksamheten delats upp på ett nytt bolag som förvaltar medel och/eller tillgångar. Om 

verksamheten i det förvärvande bolaget inte till sitt slag liknar den tidigare bedrivna 

                                                
68 Kallides, Irini, Inte samma eller likartad verksamhet för företag som säljer varor Skatteinformation, 2014-06-
18. 
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verksamheten, då bör det anses att ingen överföring av verksamhet har skett. I praktiken har 

endast en ny verksamhet startats i ett nytt bolag, och syftet med bestämmelsen är enligt 

förarbetena att förhindra att verksamhet flyttas runt mellan bolag medan upparbetade medel 

sparas i trädabolag, inte att förhindra att delägaren startar en helt ny verksamhet. Därmed bör 

karaktären på verksamheten vara avgörande i fall då verksamhet har överförts utan att 

tillgångar eller medel betingade av rörelse överförs. 

 

4.6 Verksamhet knuten till person 

 

4.6.1 RÅ 2010 ref. 11 III 

I målet bedömdes verksamhet ha överförts från ett bolag till ett annat bolag då 

konsultverksamheten som bedrevs i båda bolagen ansågs knuten till delägaren som person 

pga. delägarens kunskaper och affärskontakter som han förde med sig till den nya 

verksamheten.  

 

Omständigheterna i målet var att delägaren A under flera år fram till och med sommaren 2005 

hade bedrivit konsultverksamhet i sitt helägda bolag X AB. Verksamheten bestod av 

konsultationer inom området konstruktion och produktutveckling, och bestod till sin helhet av 

A:s arbetsinsatser i bolaget. Sommaren 2005 avvecklades X AB och A påbörjade en 

anställning som konstruktionschef i ett annat företag som han saknade ägarintresse i. Under år 

2007 avslutade A sin anställning och återupptog en verksamhet som i huvudsak motsvarade 

den som han tidigare bedrev i X AB. A hade bedrivit verksamheten som enskild näringsidkare 

och avsåg att fortsätta sin verksamhet i Y AB, som han ägde sedan tidigare men som han 

aldrig hade varit verksam i.  

A undrade därför bl.a. om hans aktier i X AB skulle bli kvalificerade på annan grund än att 

karenstiden fortfarande löpte vid tidpunkten (fram till 2010).  

 

SRN:s bedömning var att A:s aktier i X AB var kvalificerade fram t.o.m. år 2011 pga. hans 

verksamhet i bolaget. Verksamheten i X AB bestod av att förvalta kapitalet som var 

upparbetat i verksamheten och bedömdes därför ha behållit en del av sin ursprungliga 

verksamhet. Y AB, som också var ett av A helägt bolag, bedömdes av SRN återuppta den 

tidigare bedrivna konsultverksamheten då verksamheten var knuten till A:s person pga. hans 

kunskaper och affärskontakter som A tidigare hade utnyttjat i X AB. Därför bedömde SRN att 

verksamhet skulle anses överförd till Y AB trots att inga tillgångar skulle överföras mellan 
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bolagen i form av inventarier, byggnader eller liknande egendom. Den verksamhet som X AB 

tidigare bedrev ansågs bli uppdelad mellan två bolag och därmed skulle bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet bli tillämplig mellan bolagen. A aktier i X AB skulle därmed 

bli kvalificerade även på annan grund än hans tidigare verksamhet i bolaget. 

 

Kommentar 

A ämnar inte överföra någon verksamhet i materiell mening till sitt nya bolag, men då han tar 

med sig kunskaper och tidigare affärskontakter in i den nya verksamheten anses det ändå 

rättsligt som att verksamhet kommer att överföras. Verksamheten anses enligt SRN vara 

knuten till A som person och därmed bedömdes bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir tillämplig när A återupptog sin konsultverksamhet i ett annat fåmansföretag 

trots att inga realtillgångar har överförts från den tidigare verksamheten till den nya.69 

Eftersom motiveringen bakom att bestämmelsen ska bli tillämplig är att delägaren kan 

använda sin kunskap och sina affärskontakter i sin nya verksamhet så bör det vara ett krav att 

verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för den tidigare verksamheten till den 

grad att delägaren kan utnyttja både sina kunskaper och sina affärskontakter i den. Resultatet 

blir annars att verksamhet anses överförd trots att den bakomliggande anledningen till att 

verksamhet anses överförd, kunskaper och affärskontakter, inte kan utnyttjas i den nya 

verksamheten. Därmed bör karaktären på verksamheten vara av betydelse för bedömningen 

av huruvida verksamhet har överförts, och därför även för bedömningen huruvida 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska anses tillämplig. I en artikel av Urban 

Rydin och Peter Nilsson i svensk Skattetidning från år 2014 skriver författarna att om A 

väntade med att överföra sin verksamhet tills dess att karenstiden hade löpt ut för andelarna i 

det ursprungliga bolaget, så skulle bestämmelsen inte bli tillämplig mellan företagen när han 

påbörjade verksamheten i annat bolag.70  

 

Fallet kan jämföras med förhandsbeskedet SNR 2014-05-20 (dnr 102-13/D), ett 

förhandsbesked där SRN bedömde att bestämmelsen inte var tillämplig mellan två 

fåmansföretag som båda bedrev försäljning. Motiveringen till SRN:s beslut var att ingen 

verksamhet hade överförts, varken i form av tillgångar, kapital eller kunskaper, 

branschkännedom eller affärskontakter då företagens respektive verksamheter bedrevs på 

olika marknader rent geografiskt och avseende kunder. Även produktutbudet, inköpsfunktion 

                                                
69 Tivéus, Ulf, Tretolv: Skatt på kvalificerade andelar, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 58. 
70 Rydin, Urban, Nilsson, Peter, ”Samma och likartad verksamhet” – en uppdatering, SvSkT 2014:6-7 s. 488. 
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samt prissättning hade skiljt sig åt mellan företagen. Skillnaden mellan förhandsbeskedet och 

RÅ 2010 ref. 11 III var att i förhandsbeskedet kunde ingen sådan kunskap eller kontaktnätverk 

som utnyttjades i det ursprungliga företaget användas i verksamheten i det andra företaget, till 

skillnad från situationen i RÅ 2010 ref. 11 III. Förhandsbeskedet blev aldrig fastställt av HFD, 

men om HFD skulle fastställa ett liknande förhandsbesked från SRN skulle det förmodligen 

göra att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blev tillämplig på fler 

verksamheter. Om det skulle bedömas att nystart av en liknande verksamhet, utan överföring 

av tillgångar, inom samma geografiska område och riktat till samma kunder, gör att 

bestämmelsen blir tillämplig, då är det förmodligen väldigt många verksamheter som skulle 

anses utföra samma eller likartad verksamhet. Detta skulle förmodligen innebära att 

bestämmelsen blir tillämplig på i princip alla fall där verksamhet har påbörjats inom ett nytt 

bolag och håller sig inom ramen för den verksamhet som bedrevs i det tidigare bolaget, som 

HFD ansåg i RÅ 1999 ref. 28. Dock skulle detta troligtvis gå väl ihop med syftet med 

bestämmelsen då den är stiftad för att förhindra att verksamhet flyttas mellan bolag medan 

medel placeras i trädabolag. Huruvida överföring av medel eller tillgångar betingade av 

rörelse har skett eller inte skulle, med SRN:s resonemang i förhandsbeskedet, endast påverka 

bedömningen i de fall då verksamheten i det nya bolaget inte ligger inom ramen för den 

tidigare verksamheten, eller de fall där delägarens nya verksamhet är så skild från den tidigare 

verksamheten att varken tidigare kunskap eller affärskontakter kan komma till nytta i den 

nystartade verksamheten. Därmed blir karaktären på verksamheten avgörande för 

bedömningen av huruvida verksamhet ska anses överförd. I en artikel i Skattenytt från 2009 

skrev Christer Silfverberg ett resonemang om att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet bör anses tillämplig mellan bolag som rent faktiskt bedriver verksamhet av 

samma eller likartat slag, även om ingen verksamhet har överförts dem emellan. Silfverberg 

ansåg att det är svårt att utreda huruvida en delägare har använt sig kunskaper och 

affärskontakter även i det passivt ägda företaget.71 

 

4.6.2 SNR 2015-12-15 (dnr 75-14/D) 

Två fåmansföretag som har varit delägare i samma fåmanshandelsbolag och har erhållit 

resultatandelar från handelsbolagen har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet.  

 

Omständigheterna i fallet var att två bröder år 2014 förvärvat aktierna i sin fader C:s helägda 

                                                
71 Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009, s. 449-451. 
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bolag, C AB, genom arv. Fadern hade varit verksam i betydande omfattning i sitt företag fram 

till sin död år 2013 och hade dessutom tillsammans med sin son varit verksam i flera 

fåmanshandelsbolag som deras respektive helägda bolag, C AB och A AB, var, eller hade 

varit, delägare i. A hade även fr.o.m. den första januari 2015 påbörjat en anställning i 

fåmanshandelsbolaget X HB, som ett annat av hans fåmansföretag, X AB, var delägare i. 

 

SRN bedömde att då båda bolagen, C AB och A AB, hade varit delägare i handelsbolagen och 

mottagit resultatandelar från dessa, ansågs företagen bedriva samma eller likartad verksamhet 

med handelsbolagen. En konsekvens av det var att även C AB och A AB ansågs bedriva 

samma eller likartad verksamhet då det fanns ett ägarsamband och de hade erhållit medel från 

samma handelsbolag. Även B:s aktier i C AB blev kvalificerade då A och B är närstående. Då 

A är advokat ansåg SRN att hans uppdrag är av utpräglad personlig karaktär och med stöd i 

praxis, RÅ 2010 ref. 11 III, anförde SRN att X HB får anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet med A AB, och även C AB. Även B:s aktier i C AB bedömdes kvalificerade 

genom A:s verksamhet i X HB då de är närstående. 

 

Kommentar 

Precis som i RÅ 2010 ref. 11 III visar fallet på hur karaktären på den förda verksamheten kan 

påverka kravet på verksamhetsöverföring. I RÅ 2010 ref. 11 III tog delägaren med sig både 

specialkunskaper och affärskontakter. I SNR 2015-12-15 (dnr 75-14/D) nämner SRN inte 

huruvida affärskontakter från den tidigare förda verksamheten ska utnyttjas i den nya, utan 

beslutet grundade sig på A:s profession som advokat. Eftersom det inte har avgjorts i HFD har 

det inte så högt prejudicerande värde, men det som kan konstateras är att enligt SRN är det 

tillräckligt att delägaren ”överför” sig själv till en ny verksamhet för att bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet ska bli tillämplig mellan det nya och det gamla företaget, om 

delägaren utövar en verksamhet som är beroende av delägarens specialkunskaper. I en artikel 

från grantthornton.se skriver artikelförfattaren att förhandsbeskedet innebär att flytt av 

kunskap mellan två bolag resulterar i att de två fåmansföretagen bedriver samma eller likartad 

verksamhet.72 Även här bör det vara ett krav att verksamheten i det nya bolaget ligger inom 

samma ram, för om verksamheten inom handelsbolaget inte ens hade med juridik att göra så 

skulle inte hans kunskaper som advokat vara behjälpliga. Resonemanget innebär att enligt 

SRN bör karaktären på verksamheten vara avgörande för bedömningen om huruvida 

                                                
72 Sveger, David, Flytt av kunskap ”smittar”, Skattenyheter, Grant Thornton, 2016-01-13. 
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verksamhet ska anses överförd.  

 

4.7 Analys: verksamhet knuten till person 

 

Det som är gemensamt för målet och ett av förhandsbeskeden som behandlades i avsnittet är 

att verksamhet har ansetts överförd enbart genom att delägaren själv blir verksam i sitt nya 

bolag. Delägarens verksamhet har i båda fallen ansetts så knuten till delägaren som person 

pga. affärskontakter och/eller specialkunskaper att HFD och SRN har bedömt att verksamhet 

har överförts mellan bolagen. Det som skilde de två fallen åt från det jämförande 

förhandsbeskedet SNR 2014-05-20 (dnr 102-13/D) var att i det sistnämnda fallet kunde inte 

delägaren använda sig av varken kontaktnätverk eller kunskaper, hämtade i det ursprungliga 

bolaget, i det nya bolaget. I de övriga fallen kunde delägarna använda sig av tidigare 

affärskontakter och kunskaper i det nya bolaget. Karaktären på verksamheten har med andra 

ord påverkat bedömningen av huruvida verksamhet ska anses överförd eller inte. Av målet 

och förhandsbeskeden framgår det att karaktären på verksamheten kan vara avgörande vid fall 

där delägare avser att bli verksamma i betydande omfattning i ett annat bolag i hans ägo, om 

inga medel eller andra tillgångar har överförts från den tidigare verksamheten till den nya. 

Om verksamheten anses tillräckligt knuten till delägaren som person räcker det med hans 

verksamhet i det nya bolaget för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli 

tillämplig. Då blir det avgörande om den nya verksamheten är av samma slag som den gamla, 

samt om affärskontakter från den gamla verksamheten utnyttjas även i den nya. Om 

verksamheten i den nya verksamheten rent faktiskt är av ett annat slag än den tidigare och 

specialkunskaper och tidigare affärskontakter inte blir behjälpliga i den nya verksamheten bör 

det nog inte ses som att verksamhet är överförd. Enligt SRN i förhandsbeskedet SNR 2014-

05-20 (dnr 102-13/D) blir det även avgörande om verksamheten sker inom samma 

geografiska område, till samma kunder och om verksamheten går till på samma sätt – 

exempelvis prissättning och produktutbud. Det sistnämnda förhandsbeskedet skulle, om det 

eller ett liknande fall fastställdes av HFD, förmodligen göra så att bestämmelsen blev 

tillämplig på nästan alla fall där en delägare, utan att överföra tillgångar, väljer att starta upp 

en liknande verksamhet i ett nytt bolag. Om kravet för att bestämmelsen inte ska bli tillämplig 

är att verksamheten inte får ligga inom samma geografiska område, rikta sig till samma 

kunder eller ens bedrivas på liknandes sätt så innebär det att väldigt många verksamheter 

skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Huruvida tillgångar har överförts eller 

inte skulle endast göra skillnad vid de fall då den nya verksamheten inte låg inom ramen för 
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den tidigare bedrivna verksamheten. 

 

Vid en jämförelse med avsnitt 4.2 framgår det att när medel eller tillgångar överförs från ett 

bolag vars andelar är kvalificerade spelar karaktären på verksamheten ingen roll, oavsett hur 

olik den faktiska verksamheten i det nya bolaget är i jämförelse med det överlåtande bolaget 

så kommer bestämmelsen att bli tillämplig. Det är vid fall där överföring av realtillgångar inte 

har skett, som karaktären på verksamheten blir avgörande vid bedömningen om verksamhet 

har blivit överförd eller inte. 

 

4.8 Sammanfattning av verksamhetens karaktär 

 

I RÅ 1997 ref. 48 och RÅ 1999 ref. 28 anförde HFD att det i huvudsak är vid fall av 

överföring av verksamhet när verksamheten i det senare fallet ligger inom ramen för den 

tidigare verksamheten som bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska bli 

tillämplig. Detta innebär att enligt HFD är karaktären på den förda verksamheten av betydelse 

då den i huvudsak ska ligga inom samma ram för att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet ska anses tillämplig. 

 

Av fallen som analyserades i avsnitt 4.2 framgår det att när ett bolag, vars andelar är 

kvalificerade, överför medel eller tillgångar till ett annat företag, så bedöms det som att 

verksamhet har överförts mellan bolagen. Denna bedömning sker även om den faktiska 

verksamheten i det förvärvande bolaget inte är av samma eller likartat slag som verksamheten 

i det överlåtande bolaget. Detta beror på att det bedöms som att verksamheten har delats upp 

på flera bolag när medel eller tillgångar som har betingats av rörelse överförs till ett annat 

bolag. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig oavsett hur lika, 

eller olika, de faktiska verksamheterna är. Karaktären på verksamheten är alltså inte 

avgörande för bedömningen när medel eller tillgångar, från ett bolag var andelar är 

kvalificerade, överförs till ett annat bolag som det överförande bolaget har ägarsamband med.  

  

Enligt praxis kan en verksamhet anses knuten till person. Det innebär att för att verksamhet 

ska anses överförd räcker det med att delägaren blir verksam i betydande omfattning i sitt nya 

bolag för att kravet ska anses vara uppfyllt. Bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir därmed tillämplig, förutsatt att delägaren har ägarintresse i båda bolagen, se 

RÅ 2010 ref. 11 III. I målet ansågs det vara tillräckligt att delägaren påbörjade en ny 
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konsultverksamhet för att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet skulle bli 

tillämplig. Motiveringen var att delägaren hade sådana kunskaper samt affärskontakter, som 

delägaren hade använt sig av i sin tidigare verksamhet, att verksamhet skulle anses vara 

överförd. Andra argument för att verksamhet ska anses överförd genom enbart delägarens 

person finns i bl.a. SNR 2015-12-15 (dnr 75-14/D) där bestämmelsen bedömdes tillämplig då 

verksamheten ansågs starkt knuten till person pga. bl.a. delägarens specialistkunskaper. Då 

har ingen materiell verksamhet överförts utan det är delägarens person och likheten på de 

förda verksamheterna som är anledningen till att SRN bedömde att det ska anses finnas ett så 

starkt samband mellan företagen som gör att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir tillämplig. 

 

Det är när en delägare avser att påbörja verksamhet i ett nytt företag som karaktären på 

verksamheten kan bli avgörande. I praxis från HFD och i förhandsbesked från SRN har 

verksamhet bedömts som överförd mellan bolag trots att inga realtillgångar har överförts 

mellan dem. Anledningen till att det har bedömts att verksamhet har överförts är för att 

verksamheten har ansetts knuten till person, alltså till delägaren. Om delägaren besitter 

specialistkunskaper, eller om han tar med sig affärskontakter som han har använt sig av i den 

tidigare verksamheten, så anses det enligt praxis från HFD som att verksamhet har överförts, 

och därmed blir bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet tillämplig. I dessa fall blir 

karaktären på verksamheten avgörande, om den faktiska verksamheten i det förvärvande 

bolaget inte är av samma slag som verksamheten i den tidigare verksamheten är risken stor att 

delägaren inte kan utnyttja varken sina specialistkunskaper eller sina affärskontakter och då 

bör inte verksamhet anses vara överförd. 

 

Verksamhet har i praxis även ansetts överförd mellan moderbolag och två dotterbolag utan att 

realtillgångar har flyttats mellan dem. I HFD 2013 ref. 35 hade en verksamhet som tidigare 

bedrivits i Sverige av en filial till ett dotterbolag överförts till två nybildade bolag som var för 

sig självständigt skulle ta hand om varsin del av den tidigare verksamheten. Bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet bedömdes tillämplig mellan moderbolaget och 

dotterbolagen trots att realtillgångar inte hade överförts mellan bolagen. Verksamhet 

bedömdes vara överförd mellan bolagen med moderbolaget som det överförande bolaget. 

Karaktären på verksamheten bör vara avgörande då det är frågan om självständiga bolag som 

tar över en verksamhet som tidigare bedrevs av ett annat bolag. Om den senare verksamheten 

inte skulle ligga inom ramen för den tidigare verksamheten har inge verksamhet blivit 
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överförd utan det enda som har skett är att moderbolaget har bildat två nya bolag som 

bedriver en verksamhet som inte fanns i ett tidigare bolag ägt av modern. Därmed bör 

karaktären på verksamhet vara av vikt vid bedömningen av huruvida verksamhet har överförts 

eller inte även här. 
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5. Slutsats  

 

5.1 Ägarsamband 

 

För att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska anses tillämplig när medel 

hänförliga delägarens arbetsinsats överförs från ett bolag, till ett annat bolag i hans ägo, 

behöver inte omedelbart ägarsamband föreligga. Det är tillräckligt att ägarsamband fanns 

inom de senaste fem åren mellan det överförande och det förvärvande bolaget för att 

bestämmelsen ska bli tillämplig. Alltså kan ett fåmansföretag vara avyttrat i upp till fem år, 

och bestämmelsen kommer bli tillämplig på bolag som under dessa fem år förvärvar medel 

som är hänförliga till delägarens arbetsinsats i det avyttrade bolaget. Fem år efter det att 

bolaget avyttrades, alternativt fem år efter det att delägaren slutade att vara verksam i bolaget 

- om delägaren upphörde att vara verksam i betydande omfattning i bolaget innan det 

avyttrades - kommer karenstiden att ha löpt ut vad gäller andelarna i bolaget som förvärvade 

medel. Karenstiden löper alltså samtidigt med det avyttrade bolagets karenstid, förutsatt att 

delägaren inte är verksam i betydande omfattning i det förvärvande bolaget. Ett rättsfall som 

illustrerar det är HFD 2012 not. 63.73 

 

I andra fall krävs att ägarsamband fortfarande existerar. För att en delägares verksamhet i ett 

fåmansföretag ska kunna förhindra att karenstiden börjar löpa i ett annat av honom ägt bolag 

så måste det finnas ägarsamband mellan företagen för att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet ska bli tillämplig. Ett rättsfall som illustrerar det är HFD 2012 ref. 67 II.74  

 

I HFD 2012 ref. 67 II så gjorde SRN, utöver sitt anförande att bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet inte var tillämplig mellan bolagen pga. avsaknad av ägarsamband, ett 

obiter dicta-uttalande avseende den ersättning som delägarna erhöll genom sin fortsatta 

anställning i sin avyttrade verksamhet, att den inte gav SRN skäl att beakta ersättningen som 

något annat än sedvanlig ersättning i ett anställningsförhållande. HFD fastställde 

förhandsbeskedet utan vidare tillägg och yttrade sig därmed inte över SRN:s obiter dicta-

uttalande, vilket kan innebära att HFD:s bedömning är den samma som SRN:s. Uttalandet 

antyder att det är SRN:s bedömning att bestämmelsen kan bli tillämplig även om inget 

ägarsamband mellan företagen längre föreligger, om den anställde delägaren erhåller 

                                                
73 Se avsnitt 3.4.1, HFD 2012 not. 63, s. 28. 
74 Se avsnitt 3.2.1, HFD 2012 ref. 67 II, s. 18.  
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inkomster som inte är att beakta som sedvanliga ersättningar i anställningsförhållanden. Om 

exempelvis den anställde delägaren får tilläggsköpeskilling som går till hans kvarvarande 

bolag, och tilläggsköpeskillingen liknar utdelning genom att exempelvis vara regelbunden, 

om utbetalning sker i samband med utdelningar, och storleksmässigt är beroende av resultatet 

eller den anställde delägarens arbetsinsats i verksamheten. Då skulle det föreligga en risk för 

att när andelarna i delägarens kvarvarande företag blir avkvalificerade, så riskerar den 

anställde delägarens arbetsinkomster, som kommer hans bolag till godo genom 

tilläggsköpeskillingar, att omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Frågan blir då om 

tidigare praxis som säger att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet kräver 

ägarsamband gäller, eller om syftet med lagstiftningen, att förhindra att arbetsinkomster 

omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster, väger tyngre. Detta resonemang förde även 

Alexandra Wallerius i en artikel i Skatteinformation från 2011-06-11 gällande 

förhandsbeskedet SNR 2011-05-20 (dnr 109-10/D)  där hon skrev att SRN:s resonemang tyder 

på att ett avtal om exempelvis tilläggsköpeskilling baserad på den tidigare delägarens 

verksamhet och prestationer i det avyttrade bolaget skulle kunna leda till en annan utgång.75 

Eftersom att syftet med lagstiftningen i praxis ofta har varit avgörande, det finns en lag som är 

stiftad för att förhindra att delägare erhåller skatteförmåner i strid med lagstiftningen, och det 

faktum att vid ett liknande fall skulle det föreligga reell risk för att arbetsinkomster omvandlas 

till kapitalinkomster, så talar det sammantaget för att bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet nog kan bli tillämplig i dylika fall även om inget ägarsamband föreligger. 

 

I flera förhandsbesked har dock SRN bedömt att tilläggsköpeskillingar till delägarens bolag 

villkorade av den avyttrande delägarens fortsatta anställning, eller storleken på köpeskillingen 

vid avyttring av aktierna villkorade av den avyttrande delägarens fortsatta anställning, inte har 

ansetts utgöra skäl nog för att ändra på SRN:s bedömning att ägarsamband är ett krav för att 

tillämpa bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Dessa har dock inte avgjorts av 

HFD och kan därför inte tillmätas stort prejudicerande värde. 

 

Det kan därmed konstateras att rättsläget idag är att ägarsamband är ett krav för att 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska kunna bli tillämplig. Vid fall då medel 

har överförts från ett bolag med kvalificerade andelar till ett annat bolag är det dock 

tillräckligt att det har funnits ett ägarsamband inom de senaste fem åren. Det finns även en del 

                                                
75 Wallerius, Alexandra, Skatteinformation, 2011-06-11. 
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argument oh uttalanden i praxis, förhandsbesked och doktrin som talar för att bestämmelsen 

under särskilda förhållanden kan komma att bli tillämplig även om inget ägarsamband 

existerar, om beskattning enligt andra regler i inkomstskattelagen skulle bryta mot syftet med 

reglerna i 57 kap. IL. 

 

5.2 Verksamhetens karaktär 

 

Enligt praxis ska bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet huvudsakligen tillämpas 

på fall där hela eller delar av en verksamhet i ett fåmansbolag har överförts till ett annat 

sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare 

bedrivna verksamheten. Karaktären på verksamheten är alltså av vikt enligt praxis vid 

bedömningen om bestämmelsen ska anses vara tillämplig. 

 

Om medel eller tillgångar överförs mellan bolag, förutsatt att tillgångarna är kvalificerade och 

att ägarsamband finns, anses det dock som att verksamheten har delats upp mellan det 

överlåtande och det förvärvande bolaget, och bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir tillämplig även om verksamheten i det förvärvande bolaget inte är av samma 

eller likartat slag som verksamheten som bedrivs i det överlåtande bolaget. Detta illustreras av 

RÅ 2010 ref. 11 I där ett fåmansföretag bedrev konsultverksamhet bedömdes bedriva samma 

eller likartad verksamhet med ett nybildat bolag vars enda verksamhet var förvaltning av 

kapital, hänförligt delägarens arbetsinsats i konsultverksamheten. Det illustreras även av HFD 

2011 ref. 75 där ett bolag som bedrev försäljning och distribution av livsmedel bedömdes 

bedriva samma eller likartad verksamhet med ett annat fåmansföretag som endast bedrev 

förvaltning av kapital, hänförligt delägarnas arbetsinsats i det bolaget som bedrev försäljning 

och distribution av livsmedel.76 Verksamheten bedömdes ha delats upp på flera bolag när 

medel överfördes till de förvaltande bolagen, som ansågs bli en del av verksamheten då de 

förvaltade de medel som hade upparbetats i de andra företagen. 

 

Om delägaren har blivit verksam i betydande omfattning i ett nytt bolag, utan att materiella 

tillgångar från hans tidigare verksamhet har överförts, har bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet ansetts tillämplig i fall där verksamheten har bedömts som knuten till 

delägarens person. Med ”knuten till person” har i praxis ansetts vara att delägaren har 

                                                
76 Se avsnitt 4.2.1 RÅ 2010 ref. 11 I, s. 36. 
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specialkunskaper och affärskontakter som delägaren ”tar med sig” till den nya verksamheten, 

se RÅ 2010 ref. 11 III. I målet bedömdes en konsultverksamhet vara överförd när delägaren 

blev verksam i betydande omfattning i det nya bolaget, då det bedömdes att delägaren tog 

med sig specialkunskaper och affärskontakter från den tidigare verksamheten till den nya. I ett 

förhandsbesked, SNR 2015-12-15 (dnr 75-14/D) bedömdes det tillräckligt att delägaren blev 

verksam i betydande omfattning i sitt nya bolag för att verksamhet skulle anses överförd. 

Delägaren var advokat och SRN bedömde att i sin roll som advokat hade delägaren 

specialkunskaper som överfördes när delägaren blev verksam i betydande omfattning i det 

nya bolaget, och därför bedömde SRN att verksamhet var överförd. SRN har även i ett fall 

gällande två bolag som båda bedriver försäljning, SNR 2014-05-20 (dnr 102-13/D), bedömt 

att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte var tillämplig. SRN grundade sin 

bedömning på att den förda verksamheten i det nya bolaget rent geografiskt och kundmässigt 

inte bedrivs på samma marknad som den tidigare verksamheten, samt att den nya 

verksamheten har olika produktutbud och priser. SRN anförde att då den nya verksamheten 

var på en annan marknad rent geografiskt och kundmässigt kunde inte delägaren använda sig 

av kunskaper och affärskontakter som han hade använt sig av i den tidigare verksamheten. I 

kombination med det och övriga omständigheter i fallet bedömde SRN att verksamhet inte 

hade överförts och därmed var bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet inte 

tillämplig. HFD har visserligen inte bedömt i målet men detta talar för att SRN anser 

karaktären på verksamheten vara av stor vikt vid bedömningen av huruvida verksamhet ska 

anses vara överförd eller ej. Karaktären på verksamheten bör vara av vikt. Resonemanget 

bakom att verksamhet sak anses överförd är att delägaren har kunskaper, affärskontakter eller 

dyl. som delägaren använt sig av i den tidigare verksamheten så när han påbörjar en 

verksamhet av samma eller likartat slag i ett annat bolag anses det att delägaren har överfört 

verksamhet till det nya bolaget. Kunskaperna och affärskontakterna ses därmed som en del av 

en verksamhet som kan överföras. Det bör innebära att om verksamheten i det nya bolaget 

inte är av samma eller likartat slag som den tidigare verksamheten, så att delägaren inte kan 

utnyttja varken kunskaper eller affärskontakterna han använde sig av i den tidigare 

verksamheten, så bör det bedömas att verksamhet inte har överförts, som gjordes i 

förhandsbeskedet SNR 2014-05-20 (dnr 102-13/D). Annars skulle själva anledningen till 

varför det bedömdes att verksamhet hade överförts, kunskaperna och affärskontakterna, inte 

kunna vara till nytta för delägaren och då har han i praktiken inte överfört verksamhet utan 

påbörjat en ny verksamhet. Praxis och förhandsbesked talar för att karaktären på den förda 

verksamheten är av vikt både vad gäller bedömningen om verksamheten är att anse som 
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knuten till person, samt huruvida det förvärvande företagets verksamhet rent faktiskt är av 

samma eller likartat slag. 

 

Sammanfattningsvis; karaktären på verksamheten är av vikt vid alla fall där verksamhet har 

överförts från ett bolag vars andelar är kvalificerade till ett annat bolag som det har 

ägarsamband med, men inte i fall där tillgångar eller medel i bolag vars andelar är 

kvalificerade har överförts till ett annat bolag. När ”aktiva” tillgångar eller medel har 

överförts anses verksamhet vara överförd oavsett karaktären på den faktiska verksamheten då 

det beaktas som att verksamheten har delats upp på flera bolag. 
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HFD 2012 not. 62 

HFD 2012 not. 63 

HFD 2013 ref. 35 
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