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Sammanfattning 

I 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns det så kallade generella 

närståendebegrepp, vilket används i åtskilliga sammanhang i lagen. Bestämmelsen är 

utformad på ett sådant sätt att förhållanden mellan den skattskyldige och vissa av dennes 

närstående är ensidiga. Med ensidiga närstående avses två personer A och B när A är 

närstående till B, men B inte räknas som närstående till A enligt det generella 

närståendebegreppet. Företeelsen har uppmärksammats i olika rättskällor och anses medföra 

tillämpningsproblem och skillnader mellan beskattningen av personer som är ensidiga 

närstående. Det finns dock fortfarande områden, i vilka problematiken inte uppmärksammats i 

samma utsträckning. Ett att dessa områden är reglerna om lönebaserat utrymme i 3:12-

regelverket.  

Syftet med framställningen är att belysa och analysera problematiken avseende förekomsten 

av ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet samt utreda huruvida förekomsten 

av ensidiga närstående medför tillämpningsproblem och olikbehandling av ensidiga 

närstående vid tillämpning av de gällande reglerna gentemot de i SOU 2016:75 föreslagna 

reglerna om lönebaserat utrymme.  

Skillnader mellan beskattningen av personer som räknas som ensidigt närstående till varandra 

anses främst uppkomma till följd av att den ena kan utnyttja den andres ställning, lön eller 

ägarandel i företaget, men inte tvärtom. En hårdare beskattning kan träffa såväl den som har 

närstående som den som är närstående, beroende på vilken skatteregel som tillämpas. Trots 

att lagstiftaren har vidtagit vissa åtgärder i syfte att undvika olikbehandlingen av ensidiga 

närstående, anses de inte vara effektiva i ett större sammanhang. Med tanke på att det 

generella närståendebegreppet tillämpas i olika regler i IL, finns det ett incitament att utvidga 

eller inskränka begreppet till att det endast omfattar ömsesidiga närstående.  

Avseende reglerna om lönebaserat utrymme kan skillnader mellan beskattningen av ensidiga 

närstående uppstå vid tillämpningen av löneuttagskravet. Detta till följd av att en i det 

ensidiga förhållandet kan beakta den andres ersättning från företaget, men inte tvärtom. 

Samma oenighet kan uppstå vid tillämpning av regeln om taket för det lönebaserade 

utrymmet. Rättsläget avseende denna regel anses dock vara oklart. Vid fördelningen av det 

lönebaserade utrymmet uppstår däremot inga problem, eftersom närståendebegreppet inte 

beaktas i denna regel. Enligt ändringsförslagen i SOU 2016:75 föreslås regeln om taket för det 
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lönebaserade utrymmet slopas, vilket innebär att de eventuella skillnaderna mellan 

beskattningen av ensidiga närstående försvinner. Den nya metoden för beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet anses inte medföra problem för ensidiga närstående, eftersom 

fördelningen av det lönebaserade utrymmet sker för en närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL. 

Beträffande löneuttagskravet anses de olikbehandlingar som kan uppstå i dagsläget försvinna i 

och med förslagen. Löneuttagskravet bli mer kopplat till det lönebaserade utrymmet och anses 

kunna tillämpas på samma närståendekrets som det lönebaserade utrymmet. Det innebär att 

samtliga närstående i kretsen kommer att kunna beakta varandras ersättningar från företaget 

vid bedömningen av huruvida löneuttagskravet är uppfyllt. Huruvida förslagen i SOU 

2016:75 kommer att leda till en lagstiftning återstår dock att se.  
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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Inom den svenska skattelagstiftningen förekommer olika begrepp som har stor betydelse vid 

tillämpningen av de olika skattereglerna. Ett av de här begreppen är det så kallade 

närståendebegreppet.1 Den generellt gällande definitionen på närstående finns i 2 kap. 22 § 

inkomstskattelagen (1999:1229, IL) och kallas för det generella närståendebegreppet. I 

definitionen räknas de personer upp som anses vara närstående till den skattskyldige.2   

Omfånget av närståendekretsen i det generella närståendebegreppet har kritiserats regelbundet 

sedan det infördes år 1973.3 Tre olika utredningar har gett förslag på att ge 

närståendebegreppet en snävare innebörd, men inga av dessa förslag har lett till lagstiftning.4 I 

utredningarna beaktades dock inte en inkongruens som uppstår till följd av hur det generella 

närståendebegreppet är utformat.5 Bestämmelsen i 2 kap. 22 § IL är utformad på ett sådant 

sätt att förhållanden mellan den skattskyldige och vissa av dennes närstående räknas som 

ensidiga. Med ensidiga närstående avses nämligen två personer A och B när A är närstående 

till B, men B inte räknas som närstående till A enligt det generella närståendebegreppet.6 

Företeelsen har uppmärksammats i olika rättskällor och anses medföra problem och 

oenigheter i beskattningen av personer som räknas som ensidiga närstående.7  

Ett av de områden, i vilka närståendebegreppet har stor betydelse, är de så kallade 3:12-

reglerna. Reglerna tillämpas på utdelning och kapitalvinst i företag ägda av ett fåtal delägare, 

så kallade fåmansföretag.8 Det grundläggande syftet med reglerna är att säkerställa att 

inkomstomvandling av högre beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade 

kapitalinkomster inte sker i fåmansföretag.9 Reglerna är komplicerade och har varit föremål 

för flera omfattande utredningar och förändringar sedan de infördes.10 Numera finns reglerna i 

                                                           
1 SOU 2002:52, s. 517.  
2 SOU 2002:52, s. 513 f, Rydin m.fl., s. 106 och Tivéus, s. 24.  
3 Appelberg, s. 530. 
4 SOU 1993:29, s. 26, SOU 1998:116, s. 64 och SOU 2002:52, s. 578 ff.  
5 Appelberg, s. 533 och 537.  
6 Ibid, s. 533. 
7 Se exempelvis prop. 1983/84:63, s. 27, prop. 2011/12:1, s. 432 f och RÅ 1987 ref. 125.  
8 Rydin m.fl., s. 60. 
9 SOU 1989:33, del 2, s. 139 f.   
10 Tivéus, s. 15. 
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57 kap. IL.11 En av de viktigaste delarna av 3:12-regelverket är reglerna om lönebaserat 

utrymme, vilka regleras i 57 kap. 16-19 §§ IL. Reglerna utgör en del av det så kallade 

gränsbeloppet enligt 57 kap. 10-11 §§ IL, vilket avgör det högsta kapitalbeskattade 

utdelningsbelopp respektive kapitalbelopp som en delägare kan ta ut för beskattningsåret.12 

Vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme beaktas bland annat det generella 

närståendebegreppet. Trots att förekomsten av ensidiga närstående har uppmärksammats i 

olika skattesammanhang, har dess betydelse vid tillämpning av reglerna om lönebaserat 

utrymme inte uppmärksammats i samma utsträckning som vid tillämpning av vissa andra 

regler. Det är därför av intresse att analysera reglernas tillämpning i förhållande till ensidiga 

närstående.   

Under de senaste åren har en uppfattning bildats om att 3:12-reglerna har blivit för generösa 

och att risken för inkomstomvandling har ökat.13 Kritiken riktas framför allt mot de stora 

förändringarna av 3:12-reglerna som skedde genom 2005 års skattereform.14 Lagstiftarens oro 

för den ökade risken för inkomstomvandling har lett till att det tillsattes en utredning med 

uppdraget att se över 3:12-reglerna.15 Den 3 november 2016 överlämnades det nya förslaget i 

SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till regeringen. 

Lagändringarna föreslås att träda i kraft den 1 januari 2018.16  Förslaget, som har mött mycket 

kritik från såväl näringslivet som experter,17 innehåller flera väsentliga förändringar av 

regelverket.18 Utredningen föreslår bland annat att införa ett nytt system för beräkning av det 

lönebaserade utrymmet.19 Det är dock oklart vilken betydelse närståendebegreppet kommer 

att få i och med de här förändringarna, och framför allt hur de föreslagna reglerna om 

lönebaserat utrymme kommer att tillämpas i förhållande till ensidiga närstående.   

 

                                                           
11 Rydin m.fl., s. 60. 
12 Sandström & Bokelund Svensson, s. 98.  
13 Se exempelvis Alstadsaeter & Jacob 2012:4, Alstadsaeter & Jacob 2012 och Alstadsaeter & Jacob 2013.  
14 Prop. 2005/06:40.  
15 Dir. 2014:42 och dir. 2015:2.  
16 SOU 2016:75, s. 27.  
17 Se exempelvis Fritsch m.fl., s. 1 och Fall & Hellenius, s. 1.  
18 Rydin m.fl., s. 360.  
19 SOU 2016:76, s. 19 f. 
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1.2 Frågeställningen  

- Bör det generella närståendebegreppet ändras till följd av förekomsten av ensidiga 

närstående?  

- Medför förekomsten av ensidiga närstående tillämpningsproblem och olikbehandling av 

ensidiga närstående vid tillämpning av de gällande reglerna om lönebaserat utrymme?  

- Vilken effekt kommer de i SOU 2016:75 förändrade reglerna om lönebaserat utrymme att ha 

utifrån svaret på föregående fråga?   

 

1.3 Syfte 

Syftet med framställningen är att belysa och analysera problematiken avseende förekomsten 

av ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet samt utreda huruvida förekomsten 

av ensidiga närstående medför tillämpningsproblem och olikbehandling av ensidiga 

närstående vid tillämpning av de gällande reglerna gentemot de i SOU 2016:75 föreslagna 

reglerna om lönebaserat utrymme.  

Den tänkta läsarkretsen för denna uppsats är i huvudsak juriststudenter med grundläggande 

kunskaper i skatterätt, yrkesverksamma skattejurister samt andra sakkunniga i skatterätt som 

vill fördjupa sig i ämnet.  

 

1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med framställningen används den traditionella juridiska metoden. 

Metoden är ett ändamålsenligt instrument för att identifiera problem i gällande rätt, vilket 

kapitel 2 och 3 i framställningen grundas på.20 I metoden ingår bland annat att behärska 

rättskälleläran, den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och systematiken.21 Med 

rättskälleläran, vilken ligger till grund för framställningen, menas den hierarkiska 

rättskälleuppfattningen, enligt vilken lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin används i 

inbördes ordning.22  

                                                           
20 Sandgren, s. 728. 
21 Ibid, s. 727 f.  
22 Sandgren 2005, s. 651.  
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I framställningen används i första hand den objektiva lagtolkningsmetoden, enligt vilken 

lagtextens ordalag används som den viktigaste rättskällan.23 Metoden är dock bristande i det 

avseende att lagtexten inte tillhandahåller den information som behövs för att förstå syftet 

med närståendekretsens omfattning. Vikten läggs därför vid den subjektiva 

lagtolkningsmetoden som i praktiken tillmäter förarbeten högst dignitet.24 Förarbeten används 

som informationskälla, vilken ger en bättre förståelse för innebörden av närståendebegreppet 

genom upplysningen om dess syfte och om den verklighet som den avsåg att reglera.25 Utöver 

det belyses problematiken med ensidiga närstående i vissa förarbeten. Eftersom 

närståendebegreppet beaktas vid tillämpning av de olika reglerna i IL, används förarbeten 

också i syfte att få närmare upplysning om reglernas innehåll och tillämplighet.26 Med 

förarbeten menas i första hand propositioner, vilka betecknas som de generellt viktigaste 

lagförarbetena.27  I framställingen används också betänkanden i SOU-serien, vilka innehåller 

resultaten av ett utredningsarbete med lagförslag.28 Vikten läggs bland annat på SOU 

2016:75, vilket innehåller förslag på ändring av de gällande reglerna om lönebaserat 

utrymme. Betänkandet behandlas i kapitel 4, i vilket används en metod av ett jämförande slag, 

eftersom tillämpning av de föreslagna reglerna jämförs med tillämpning av de gällande 

reglerna om lönebaserat utrymme.  

Utöver lagtexten och förarbeten används i framställningen avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD), eftersom dess prejudicerande funktion har stor betydelse för 

rättsutvecklingen i praxis.29 Beträffande frågan om förekomsten av ensidiga närstående är 

dock rättspraxis sparsam. Det synes endast finnas ett rättsfall från HFD, i vilket problematiken 

har berörts.30 För att ytterligare belysa problematiken redogörs för två domar från 

Kammarrätten i Göteborg (KRNG), trots att de inte har samma tyngd som HFD:s 

avgöranden.31 Vid genomgång av rättspraxis används den objektiva tolkningsmetoden, enligt 

vilken texten i domen tolkas i dess rättsliga kontext.32 

                                                           
23 Strömholm, s. 334. 
24 Lehrberg, s. 196. 
25 Ibid, s. 163.  
26 Leijonhufvud, s. 111.  
27 Ibid, s. 114. 
28 Ibid, s. 115 och 117.  
29 Lodin m.fl., s. 814.  
30 RÅ 1987 ref. 125.  
31 Lehrberg, s. 185.  
32 Ibid, s. 180.  
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Doktrin anses ha ett lägre värde än de övriga rättskällorna och används i framställningen för 

att komplettera lagtexten och förarbeten när de är knapphändiga eller svårtolkade.33 Doktrin 

ger också värdefulla synpunkter avseende tolkningen av de högre rättskällorna.34 Med doktrin 

menas juridiska monografier, handböcker, lagkommentarer, läroböcker och övriga 

fackböcker.35 Utöver det används i framställningen artiklar i juridiska tidskrifter, såsom 

Svensk Skattetidning, Juridisk Tidskrift och dylikt. I dagsläget är det lite skrivet om 

problematiken avseende förekomsten av ensidiga närstående. Den har främst 

uppmärksammats av Mattias Appelberg i hans artikel Ensidiga närståenden och 

fåmansföretag. I framställningen görs därför återkommande referenser till denna artikel. Vid 

genomgång av de för framställningen relevanta förslagen i SOU 2016:75 hämtas 

vägledningen från den senaste upplagan av Rydins, Båvalls och Bartels Beskattning av ägare 

till fåmansföretag samt från vissa vetenskapliga artiklar i Skattenytt 2017. I remissvaren till 

betänkandet ges remissinstansernas syn på förslaget och dess tänkbara effekter. Det ges dock 

inga reflektioner avseende den problematik som analyseras i framställningen. Remissvaren 

beaktas därför inte här.  

 

1.5  Avgränsningar 

Eftersom definitionen av närstående i 2 kap. 22 § IL är generell och tillämpas i olika 

skattesammanhang, görs vissa avgränsningar. I framställningen görs endast en kort 

redogörelse av de delar av skattelagstiftningen, i vilka problematiken med ensidiga närstående 

har behandlats. Vikten läggs i huvudsak på reglerna för beskattning av delägare i 

fåmansföretag. För att underlätta framställningen behandlas endast fåmansföretag som är 

onoterade aktiebolag enligt 1 kap. 2, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Av 

samma skäl berörs inte de andra delägarrätter som definieras i 57 kap. 2 § 2 st. IL.  

Reglerna för fåmansföretag innehåller en rad definitioner och begrepp som bjuder in till 

närmare förklaring. I framställningen görs endast en kort redogörelse för de definitioner som 

är av relevans för framställningens syfte. Beskrivningen av de gällande 3:12-reglerna 

begränsas till reglerna om lönebaserat utrymme, vilka i sin tur endast beskrivs i den mån det 

behövs för att kunna besvara de ställda frågeställningarna. Detsamma gäller för de föreslagna 

                                                           
33 Bernitz, s. 29. 
34 Vogel, s. 185.  
35 Lehrberg, s. 207 ff.  
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reglerna om lönebaserat utrymme, vilka framförs i SOU 2016:75. De övriga förslagen i SOU 

2016:75 behandlas inte i framställningen.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på ett sådant sätt att analysen görs i anslutning till varje kapitel.  

I kapitel 2 introduceras begreppet närstående i såväl civilrätt som skatterätt, varav det 

skatterättsliga begreppet ligger i fokus. Därefter beskrivs innebörden av begreppet ensidiga 

närstående samt vad som uppmärksammats i förarbeten avseende denna företeelse. Eftersom 

förekomsten av ensidiga närstående främst uppmärksammats vid tillämpning av 

beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, görs en kort beskrivning av de 

grundläggande definitionerna för fåmansföretag. Därefter redogörs för de problem som, enligt 

olika källor, uppstår till följd av förekomsten av ensidiga närstående. Sedan följer ett 

analysavsnitt, i vilket bland annat utreds huruvida närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL bör 

ändras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

I kapitel 3 görs en kort beskrivning av de gällande reglerna om lönebaserat utrymme, vilka 

utgör en del av 3:12-regelverket. Därefter utreds huruvida tillämpningsproblem samt 

olikbehandlingar av ensidiga närstående uppstår vid tillämpning av dessa regler. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning.  

I kapitel 4 presenteras de föreslagna reglerna om lönebaserat utrymme i SOU 2016:75. I den 

efterföljande analysdelen utreds huruvida de eventuella problem och olikbehandlingar som 

illustrerats i kapitel 3 försvinner i och med förslaget samt huruvida nya problem och 

olikbehandlingar uppstår. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Framställningen avslutas med en slutasats i kapitel 5.  
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2 Närstående 

 

2.1 Inledning 

I detta kapitel introduceras begreppet närstående i såväl civilrätt som skatterätt, varav det 

skatterättsliga begreppet ligger i fokus. Vikten läggs vid närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL, 

vilket används i åtskilliga sammanhang i lagen, se avsnitt 2.3.36 I avsnittet redogörs för den 

historiska bakgrunden till begreppet samt vilken omfattning närståendekretsen har. Eftersom 

syftet med framställningen grundas på problematiken med ensidiga närstående, beskrivs i 

avsnitt 2.4 innebörden av begreppet ensidiga närstående samt vad som uppmärksammats i 

förarbeten avseende denna företeelse. Eftersom förekomsten av ensidiga närstående främst 

uppmärksammats vid tillämpning av beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, görs i 

avsnitt 2.5 en kort beskrivning av de grundläggande definitionerna för fåmansföretag, vilka är 

av relevans för framställningen. Därefter redogörs i avsnitt 2.6 för de problem som, enligt 

olika källor, uppstår till följd av förekomsten av ensidiga närstående. Mot bakgrund av det 

som framkommit i de tidigare avsnitten görs i avsnitt 2.7 en analys utifrån frågan huruvida 

närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL bör ändras. I samma avsnitt utreds även huruvida 

lagstiftarens olika förslag på hur problematiken med ensidiga närstående kan lösas är 

välfungerande. Därefter utreds vem av de som är ensidigt närstående till varandra träffas av en 

hårdare beskattning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 2.8.  

 

2.2 Närståendebegreppet i civilrätt 

Närståendebegreppet förekommer i olika civilrättsliga regler och varierar i sitt omfång.37 I 

vissa regler är omfattningen av närståendekretsen snäv och omfattar endast de närmaste 

släktingarna. Som ett exempel kan nämnas bestämmelsen i 5 § 2 st. lagen (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m., i vilket närståendebegreppet är begränsat till att 

omfatta föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling och avkomlings make. I vissa 

regler är däremot omfattningen av närståendekretsen vid, såsom exempelvis i 21 kap. 1 § 3-4 

p. ABL avseende reglerna om förbjudna lån från ett aktiebolag till vissa personer med nära 

                                                           
36 SOU 2002:52, s. 517.  
37 Ibid, s. 573.   
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anknytning till bolaget.38 Utformningen av närståendebegreppet i denna bestämmelse är av 

intresse för analysen i avsnitt 2.7.1 avseende omfattningen av närståendebegreppet i IL, vilket 

presenteras i avsnitt 2.3. Nedan görs därför en kort beskrivning av låneförbudsreglerna och 

utformningen av närståendebegreppet i 21 kap. 1 § 3-4 p. ABL.   

Reglerna om förbjudna lån infördes i syfte att skydda bolagskapitalet och att förhindra 

skatteflykt, vilket uppstod genom att aktieägarna ofta lånade pengar från aktiebolaget för sin 

privata konsumtion och på det sättet kunde undvika eller skjuta upp beskattningen.39 Trots att 

reglerna gäller för alla aktiebolag, är de mest inriktade mot fåmansföretag.40 De civilrättsliga 

reglerna i ABL är kopplade till de skatterättsliga i IL. Genom bestämmelserna i 21 kap. 1-7 §§ 

ABL avgörs huruvida ett lån är förbjudet och genom de skatterättsliga reglerna i 11 kap. 45 § 

och 15 kap. 3 § IL bedöms huruvida lånet ska beskattas hos låntagaren.41  

Enligt 21 kap. 1 § 1-2 p. ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till dess aktieägare, 

styrelseledamot eller verkställande direktör (VD). Förbudet gäller även för deras närstående, 

vilket framgår av 21 kap. 1 § 3-4 p. ABL. Bestämmelsen som anger närståendekretsen är inte 

helt lättläst, men innebär att följande personer räknas som närstående: make/sambo, förälder, 

mor- och farförälder, barn, barnbarn, styvförälder, fars eller mors styvförälder, barns make, 

barnbarns make, makes förälder, makes mor- och farförälder, makes avkomling, syskon, 

makes syskon och syskons make.42 Omfattningen av närståendekretsen kan illustreras med 

hjälp av följande bild:43 

                                                           
38 Rydin m.fl., s. 388.  
39 Prop. 1973:93, s. 90 ff och 133 ff och Rydin m.fl., s. 379 f.  
40 Rydin m.fl., s. 378 f, och Skatteverket, Beskattning av förbjudna lån, punkt 1. 
41 Skatteverket, Beskattning av förbjudna lån, punkt 1.  
42 SOU 2002:52, s. 553.  
43 Egen illustration, inspirerad av en illustration av Appelberg, s. 539.  
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I förslaget till bestämmelsen gavs ingen motivering till omfattningen av den valda 

närståendekretsen.44 Omfattningen diskuterades i samband med införandet av ABL år 1975, 

men endast mot bakgrund av näringslivets påpekande om att närståendekretsen var för vid.45 

Lagstiftaren valde att inte förändra närståendekretsen, eftersom en inskränkning av kretsen 

ansågs kunna öppna stora möjligheter för kringgående av låneförbudet i fåmansföretag.46  

 

2.3 Det generella närståendebegreppet i IL 

I IL finns en grundläggande definition av närstående, vilken används i åtskilliga sammanhang 

i lagen.47 Definitionen anges i 2 kap. 22 § IL och kallas för det generella 

närståendebegreppet.48 Lagrummet har följande lydelse:  

”Med närstående avses:  

- make,  

- förälder,  

- mor- och farförälder,  

                                                           
44 Prop. 1973:93, s. 58 ff, 90 ff och 133.  
45 Prop. 1975:103, s. 487. 
46 Ibid, s. 490 ff.  
47 SOU 2002:52, s. 517.  
48 Rydin m.fl., s. 106.   
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- avkomling och avkomlings make,  

- syskon, syskons make och avkomling, och 

- dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är 

delägare i.  

Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling.”49 

 

I definitionen bestäms närståendekretsen med utgångspunkt från den skattskyldige. 

Omfattningen av närståendekretsen kan illustreras enligt bilden nedan:50  

 

 

        

Trots att definitionen kan framstå som klar och tydlig, bör vissa delar av lagrummet 

förtydligas.  Eftersom en definition av begreppet make saknas i skattelagstiftningen, torde det 

allmänna begreppet i 1 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) kunna tillämpas.51 Som makar 

räknas även sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har eller har haft 

gemensamma barn, vilket anges i 2 kap. 20 § IL. Definitionen av sambobegreppet framgår av 

1 § 1 st. sambolagen (2003:376) och avser två personer som stadigvarande bor tillsammans i 

ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Sambobegreppet är dock begränsat i IL, 

eftersom ett mer generellt sambobegrepp i skattesammanhang anses leda till kontroll- och 

                                                           
49 2 kap. 22 § IL.  
50 Egen illustration, inspirerad av en illustration av Appelberg, s. 539.  
51 Rydin m.fl., s. 107. 
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gränsdragningsproblem.52 Bestämmelsen i 2 kap. 20 § IL är en allmän regel som utvidgar det 

generella närståendebegreppet.53 För att underlägga framställningen görs i de efterföljande 

avsnitten endast hänvisningar till närståendebegreppet 2 kap. 22 § IL.  

Med avkomling avses ättlingar i rakt nedstigande led, det vill säga barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn och så vidare.54 Till skillnad från uttrycket avkomling är begreppet barn mer 

inskränkt och innefattar endast personer i ett nedstigande led.55 Som framgår av definitionen i 

2 kap. 22 § IL räknas även styvbarn och fosterbarn som avkomlingar. Fosterbarn som har 

blivit myndiga eller uppnått den ålder när de inte längre har rätt till underhållsbidrag enligt 7 

kap. 1 § 2 st. föräldrabalken (1949:381, FB) torde dock inte vara närstående.56 Begreppet 

avkomling innefattar också adoptivbarn, eftersom adoption innebär ett rättsligt förhållande 

som är likvärdigt med förhållandet mellan barn och deras biologiska föräldrar, vilket framgår 

av 4 kap. 8 § FB.57 Sambos barn räknas också som styvbarn, oavsett deras ålder, vilket 

framgår av HFD 2014 ref. 26.58  

Begreppet föräldrar har inte närmare utvecklats, men det torde innefatta såväl biologiska som 

adoptivföräldrar.59 Beträffande styv- och fosterföräldrar är det dock oklart huruvida de räknas 

som närstående. Frågan togs upp vid IL:s införande år 1999, men lämnades obesvarad.60 

Rättspraxis talar dock för att det inte går att utvidga närståendebegreppet genom tolkning. I 

två rättsfall, RÅ 1990 ref. 22 och RÅ 1992 ref. 56, togs frågan upp huruvida andra juridiska 

personer än dödsbon kan vara närstående till delägarna. I båda rättsfallen ansåg HFD att så 

inte var fallet och konstaterade att endast fysiska personer och vissa dödsbon ingick i 

närståendekretsen. Andra juridiska personer, i vilka den skattskyldige eller dennes närstående 

har ägarintressen, kunde inte räknas som närstående. Regleringen av det generella 

närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL kan således betraktas som uttömmande.61  

                                                           
52 SOU 1975:54, s. 177.  
53 SOU 2002:52, s. 514.  
54 Tivéus, s. 24. 
55 Rydin m.fl., s. 107.  
56 Ibid, s. 108. 
57 Ibid, s. 107. 
58 Tivéus, s. 24 f.  
59 Rydin m.fl., s. 108. 
60 Prop. 1999/2000:2D1, del 2, förslaget till 2 kap. 21 § IL.  
61 SOU 2002:52, s. 515 och Rydin m.fl., s. 108. 
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2.3.1 Historisk överblick  

Det generella närståendebegreppet har sin grund i reglerna om vinstbolagstransaktioner och 

interna aktieöverlåtelser som år 1973 infördes i dåvarande 35 § 3 mom. kommunalskattelagen 

(1928:370, KL).62 Syftet med bestämmelserna var att förhindra kringgående av 

skattelagstiftningen med hjälp av bland annat vissa nära anhöriga till den skattskyldige. I 

förarbetena till dessa regler lämnades ingen motivering till omfattningen av 

närståendekretsen, utan det konstaterades endast att ”[t]ill närstående bör i detta sammanhang 

räknas följande personkrets, nämligen föräldrar, far- eller morföräldrar, avkomling eller 

dennas make, syskon eller dettas make eller avkomling samt dödsbo, vari den skattskyldige 

eller någon av nämnda personer är delägare. Som avkomling bör betraktas även styvbarn och 

fosterbarn”.63    

År 1976 infördes de så kallade stoppreglerna, vilka riktades mot olika transaktioner mellan 

fåmansföretag och deras delägare eller företagsledare och närstående till dessa. Det ansågs 

vara viktigt att införa ett närståendebegrepp som skulle förhindra kringgående av reglerna 

med hjälp av närstående personer. Lagstiftaren diskuterade dock inte omfattningen av 

begreppet, utan konstaterade endast att ”närståendekretsen borde kunna preciseras med 

utgångspunkt från regeln i 35 § 3 mom. KL”.64 Definitionen av närståendebegreppet 

överfördes således i oförändrad lydelse till dåvarande 35 § 1 a mom. 9 st. KL.65 

I samband med 1991 års skattereform flyttades definitionen av närståendebegreppet 

oförändrad över till punkt 14 sista stycket av anvisningarna till 32 § KL.66 Eftersom 

skattereformen medförde separation av kapitalinkomster från tjänsteinkomster, ansågs det 

nödvändigt att införa ett särskilt skattesystem för beskattning av utdelning och kapitalvinst för 

delägare i fåmansföretag. De så kallade 3:12-reglerna, vilka presenteras i avsnitt 2.5.2 nedan, 

infördes i dåvarande 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), i vilken 

hänvisades till punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL för definitionen av begreppet 

närstående.67 Vid införande av IL år 1999 placerades definitionen av närstående i 2 kap. 22 § 

                                                           
62 SOU 2002:52, s. 515.  
63 Prop. 1973:207, s. 16 och 25.  
64 Prop. 1975/76:79, s. 41.  
65 SOU 2002:52, s. 516.  
66 Prop. 1989/90:110, s. 502 och 678.  
67 Ibid, s. 470.  
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IL, vilket numera utgör det generella närståendebegreppet.68 Omfattningen av den nu gällande 

närståendekretsen är således densamma som när definitionen infördes. 

 

2.3.2 Närståendekretsens omfattning  

Som framgått av den historiska bakgrunden i avsnitt 2.3.1 ovan har den principiella 

omfattningen av närståendekretsen inte motiverats i förarbetena, trots att begreppet har stor 

betydelse i skattelagstiftningen. Omfattningen har dock kritiserats sedan begreppet infördes år 

1973.69 Enligt Grosskopf var den år 1973 införda närståendekretsen omotiverat vidsträckt.70 

Grosskopf menade att närståendekretsen inte borde vara vidare än att omfatta föräldrar, make 

och barn. Han påpekade dock att andra personer än de angivna skulle kunna inkluderas i 

närståendekretsen i de fall när närstående användes som bulvaner.71 Vid införandet av 

stoppreglerna år 1976 betonade flera remissinstanser att närståendekretsens omfattning var för 

vid. Detta ansågs ge en för vid innebörd till begreppet fåmansföretag.72  

Tre olika utredningar har gett förslag på att det generella närståendebegreppet skulle ges en 

snävare innebörd, men ingen av förslagen har lett till lagstiftning. Utredningen i SOU 1993:29 

föreslog att syskon, syskons make och syskons avkomling skulle plockas bort från 

närståendebegreppet.73 Ett liknande förslag lades fram i SOU 1998:116. Utredningen föreslog 

att syskons make och syskons avkomling skulle uteslutas från närståendebegreppet samt att 

syskon inte skulle räknas som närstående i andra fall än när syskonet är under 18 år.74 

Slutligen föreslog utredningen i SOU 2002:52 att syskonkretsen skulle uteslutas från 

närståendebegreppet samtidigt som sambobegreppet skulle utvidgas till att omfatta samtliga 

sambor.75 I de samtliga tre ändringsförslagen ansågs den skattskyldige inte ha samma nära 

släktgemenskap med sina syskon som med de övriga uppräknade närstående.76 I 

propositionerna som följde efter SOU 1993:2977 och SOU 2002:5278 gavs ingen motivering 

                                                           
68 Prop. 1999/2000:2, s. 21.  
69 Appelberg, s. 531. 
70 Grosskopf, s. 26 och 153 f. 
71 Ibid, s. 153 f. 
72 Prop. 1975/76:79, s. 70. 
73 SOU 1993:29, s. 26 och 106. 
74 SOU 1998:116, s. 64. 
75 SOU 2002:52, s. 578 ff. 
76 SOU 1993:29, s. 106, SOU 1998:116, s. 64 och SOU 2002:52, s. 579.  
77 Prop. 1993/94:50.  
78 Prop. 2003/04:17. 
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till varför regeringen inte följde utredningens förslag. Mot bakgrund av förslaget i SOU 

1998:116 angav dock regeringen att frågan om närståendebegreppets omfång var för 

omfattande för att reda ut i det aktuella lagstiftningsärendet och att problematiken borde 

utredas i ett annat sammanhang.79  

Eftersom närståendebegreppet förekommer i olika skatteregler, kan det vara svårt att nå 

konsensus kring hur närståendebegreppet bör avgränsas. Enligt Appelberg försvåras detta med 

det faktum att tillämpning av närståendebegreppet i vissa fall medför mer betungande och i 

andra fall mer gynnande beskattning för den skattskyldige.80 Bland bestämmelserna, enligt 

vilka närståendebegreppet har en gynnande effekt för den skattskyldige, kan nämnas 12 kap. 

24 och 29 §§ IL. Enligt dessa lagrum får den skattskyldige göra avdrag för utgifter som 

uppkommer i samband med den skattskyldiges arbetsresor med sin eller närståendes 

förmånsbil. Den betungande effekten uppstår exempelvis vid tillämpning av 42 kap. 32 § IL. 

Enligt bestämmelserna i 42 kap. 30-31 §§ IL får den skattskyldige göra två avdrag för 

hyresintäkter vid uthyrning av en privatbostadsfastighet eller en privatbostad. I 42 kap. 32 § 

IL anges dock att avdragen enligt 30-31 §§ IL inte får göras om uthyrningen bland annat sker 

till egen eller närståendes arbets- eller uppdragsgivare. Den betungande effekten uppstår 

också vid tillämpning av 20 kap. 23 § IL. Reglerna gäller avdrag för framtida 

substansminskning, vilket enligt 20 kap. 22 § IL ska göras när en fastighetsägare har upplåtit 

en rätt till utvinning av naturtillgångar och har fått betalt för framtida utvinning. Enligt 20 

kap. 23 § IL får avdrag inte göras om upplåtelseavtalet har ingåtts mellan varandra närstående 

personer eller mellan näringsidkare i intressegemenskap. Ordvalet för beteckningen av 

närstående i paragrafen är speciellt, varför paragrafen kommer att analyseras i avsnittet 2.7.2.  

Förutom de bestämmelser som gör tillämpningen av närståendebegreppet antingen 

betungande eller gynnande finns i IL en bestämmelse, enligt vilken effekten av 

närståendebegreppets tillämpning beror på omständigheterna. Bestämmelsen i 40 kap. 11 § IL 

berör frågan om avdragsbegränsningar av tidigare års underskott vid köp av aktier i ett 

underskottsföretag. Den så kallade beloppsspärren inträder om ägarförhållandena under ett år 

ändras så att en annan fysisk person får det bestämmande inflytandet över 

underskottsföretaget.81 Av paragrafens andra stycke framgår att en fysisk person och 

                                                           
79 Prop. 1999/2000:2, s. 41 och prop. 1999/2000:15, s. 48. 
80 Appelberg, s. 532.  
81 Lodin m.fl., s. 564 f.  
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närstående till denne räknas som en enda person. Skillnaden i effekten av 

närståendebegreppets tillämpning är beroende av vid vilket tillfälle det bestämmande 

inflytandet har uppstått. För att fastställa detta för en fysisk person görs en hypotetisk 

prövning, enligt vilken den fysiska personen jämställs med ett svenskt aktiebolag.82 

Bedömningen görs enligt definitionen av dotterföretag i 1 kap. 11 § ABL. Om den 

skattskyldige förvärvar en del av närståendes aktier i ett underskottsföretag, i vilket den 

närstående innehar ett bestämmande inflytande, inträder ingen beloppsspärr, eftersom 

ägarförhållandena inte anses ha förändrats. I detta fall blir effekten gynnande för den 

skattskyldige. Ifall den skattskyldige köper någon oberoende aktieägares aktier i ett företag, i 

vilket den skattskyldiges närstående också innehar aktier, kan deras sammanlagda 

aktieinnehav innebära att ett bestämmande inflytande har uppstått. I denna situation inträder 

beloppsspärren, vilket innebär att effekten blir betungande.83  

 

2.3.3 Utvidgning och inskränkning av det generella närståendebegreppet 

Utöver närståendebegreppet i 2 kap. 22 § IL förekommer i vissa lagrum närståendebegrepp 

som avviker från den generella definitionen. I vissa fall blir närståendekretsen snävare och i 

andra fall vidare genom olika inskränkningar respektive tillägg.84 En av de bestämmelser, 

genom vilken begreppet blir vidare, är 57 kap. 4 § 3 st. IL. I detta lagrum utvidgas 

närståendekretsen till att även omfatta delägare i dödsbo. Det framgår inte av förarbetena till 

paragrafen vad som föranledde denna utvidgning. Det påpekades endast att det saknades en 

bestämmelse om att ett dödsbo kunde ha närstående och att den därför borde införas.85 En 

inskränkning av närståendekretsen görs däremot i 53 kap. 9 § IL. Enligt detta lagrum utesluts 

syskon, syskons make och syskons avkomling från närståendekretsen. I förarbetena till detta 

lagrum ges ingen motivering till justeringen av närståendekretsen.86 Någon diskussion om den 

principiella omfattningen av närståendebegreppet förs inte heller i förarbetena till andra 

lagrum, i vilka närståendebegreppet avviker från det generella.87 Avsaknad av motiveringar 

                                                           
82 Baran, punkt 2.2.   
83 Appelberg, s. 532. 
84 SOU 2002:52, s. 528. 
85 Prop. 1995/96:109, s. 89. 
86 Prop.1998/99:15. 
87 Se exempelvis prop. 1980/81:104, s. 38 och 49 avseende avdrag för framtida substansminskning, prop. 
1983/84:63, s. 15 och 27 avseende avdrag för tidigare års förluster och prop. 1998/99:15, s. 355 f avseende 
reglerna om överlåtelse av tillgångar till underpris.  
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kan betraktas som att gränsdragningarna gjordes slumpmässigt. Det kan också tolkas på ett 

sådant sätt att gränsdragningarna framstod som självklara och inte krävde några 

kommentarer.88  

I SOU 1998:116 har uppmärksammats att det vore önskvärt att åstadkomma ett enhetligt 

närståendebegrepp inom olika skatteområden.89 I SOU 2002:52 har däremot påpekats att 

utvidgningen och inskränkningen av närståendebegreppet i olika lagrum beror på syften som 

de aktuella lagreglerna är avsedda att fylla. Ett enhetligt närståendebegrepp skulle kunna leda 

till att vissa paragrafer inte uppfyller sina syften.90 Med tanke på att närståendebegreppet kan 

ha såväl gynnande som betungande effekt, kan, enligt Appelberg, begreppets utvidgningar 

och inskränkningar uppfattas som försvarbara. Förekomsten av ensidiga närstående i det 

generella närståendebegreppet anses dock vara en märklig inkongruens, vilken bör utredas 

närmare.91 

 

2.4 Ensidiga närstående 

Det generella närståendebegreppet är utformat på ett sådant sätt att vissa av de uppräknade 

närstående är ensidiga. Med ensidiga närstående avses närstående till den skattskyldige utan 

att den skattskyldige är närstående till dem.92 Med andra ord är A och B ensidiga närstående 

om A anses vara närstående till B, men B inte räknas som närstående till A.93 Inom det 

generella närståendebegreppet avser det relationer mellan den skattskyldige och dennes 

avkomling i tredje och efterföljande led, avkomlings make, syskons make, syskons avkomling 

samt dödsbo. Styv- och fosterbarn tillhör antagligen också denna grupp av närstående, 

eftersom det är oklart huruvida styv- och fosterföräldrar omfattas av närståendebegreppet, se 

avsnitt 2.3 ovan. Ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet kan illustreras med 

hjälp av följande bild:94  

                                                           
88 SOU 2002:52, s. 574.  
89 SOU 1998:116, s. 64.  
90 SOU 2002:52, s. 578. 
91 Appelberg, s. 533. 
92 Ibid, s. 539.  
93 Ibid, s. 533.  
94 Ibid, s. 539.  
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Förekomsten av ensidiga närstående har uppmärksammats i såväl förarbeten som rättspraxis. I 

prop. 1983/84:63 illustrerades ett exempel på skillnader mellan beskattningen av delägare, 

vilka är ensidigt närstående till varandra, vid tillämpning av reglerna om förlustavdrag efter 

ägarskiften. I exemplet ägdes ett företag till lika delar av två gifta par, M1 och H1 samt M2 

och H2, varav H1 och H2 var systrar. H1 sålde sina aktier till sin systers make M2. För att 

avgöra huruvida en beloppsspärr för tidigare års underskott inträdde kunde bedömningen 

göras utifrån M1:s, H2:s och M2:s närståendekretsar. Enligt en nyinförd närståenderegel 

räknades en fysisk person och dennes närstående som en enda person. Om kretsen bestämdes 

utifrån H2, var dennes make M2, syster H1 och systers make M1 närstående. I detta fall 

ansågs någon ändring av ägarförhållandena inte ha ägt rum genom M2:s aktieförvärv. Bolaget 

förlorade därmed inte rätten till förlustavdrag. Med M1 eller M2 som utgångspunkter såg 

situationen annorlunda ut. I M1:s närståendekrets ingick endast dennes maka H1 och i M2:s 

krets endast H2. Makes syskonkrets räknades inte som närstående. I detta fall skulle det 

betraktas som att M2 förvärvade aktierna från en utomstående person, H1. Eftersom M2 och 

dennes maka H2 ansågs som en person, räknades deras aktier ihop, vilket ledde till att deras 

aktieinnehav ökade från 50 till 75 procent i och med köpet. Det innebar att det bestämmande 

inflytandet över företaget flyttades under året från en person till en annan, vilket resulterade i 

att beloppsspärren inträdde. Situationen visade således att aktieägare med samma 

aktieinnehav behandlades olika på grund av att vissa av dem var ensidigt närstående. Till följd 
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av den beskrivna situationen ansåg lagstiftaren att företagsägarna borde ha rätt att utgå ifrån 

den närståendekrets som var mest gynnsam för företaget.95  

Vid införandet av IL nämndes ensidiga närstående i prop. 1999/2000:15. I ett av förslagen till 

den nya skattelagen föreslogs utesluta myndiga syskon från närståendekretsen, se även avsnitt 

2.3.2 ovan. Utredningen ansåg att nära släktgemenskap inte förelåg mellan vuxna syskon.96 

Bland remissinstanserna som motsatte sig detta förslag angav RSV att förslaget skulle leda till 

märkliga situationer när ett omyndigt syskon skulle vara närstående till ett myndigt syskon, 

men inte tvärtom. RSV gav inga exempel på vilka konsekvenser detta skulle leda till, men 

påpekade att gruppen av personer som betraktas som närstående borde vara så homogen som 

möjligt. Verket ansåg att samtliga närstående borde vara ömsesidiga.97 Regeringen delade 

RSV:s uppfattning och följde inte förslaget.98  

Utöver det som framkommit i prop. 1983/84:63 och prop. 1999/2000:15 har förekomsten av 

ensidiga närstående uppmärksammats vid tillämpning av beskattningsreglerna för delägare i 

fåmansföretag. För en bättre förståelse av den efterföljande redogörelsen avseende 

problematiken med ensidiga närstående i fåmansföretagssektorn görs i avsnitt 2.5 nedan en 

kort beskrivning av de grundläggande definitionerna avseende fåmansföretag.  

 

2.5 Fåmansföretag - grundläggande definitioner  

2.5.1 Fåmansföretag, delägare och företagsledare 

Begreppet fåmansföretag bestäms genom sammanlagt tre definitioner, nämligen 

huvuddefinitionen, den subsidiära och den utvidgade definitionen. I den följande 

framställningen beskrivs endast huvuddefinitionen, eftersom bestämmelsen i 56 kap. 5 § IL, 

vilken är av intresse för analysen, är kopplad till denna definition.  

Enligt huvuddefinitionen i 56 kap. 2 § 1 p. IL avses med fåmansföretag ett aktiebolag, i vilket 

högst fyra delägare sammanlagt äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i 

företaget. Vid bedömningen enligt huvuddefinitionen ska en person och dennes närstående 

enligt det generella närståendebegreppet räknas som en delägare, vilket framgår av 56 kap. 5 

                                                           
95 Prop. 1983/84:63, s. 27.  
96 SOU 1998:116, s. 64.  
97 Prop. 1999/2000:15, s. 45.  
98 Ibid, s. 48. 
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§ IL.99 Det är egentligen fyra närståendekretsar som ska kontrollera mer än 50 procent av 

rösterna i bolaget.100 Prövningen ska göras med utgångspunkt från den äldste personen och 

dennes närståendekrets. Därefter görs prövningen för den äldste personen som inte har 

medräknats i den första kretsen och så vidare. En person som har inräknats i en 

närståendekrets ska således inte medräknas i någon ytterligare krets, vilket framgår av 56 kap. 

5 § IL.  

Definitioner av delägare och företagsledare finns i 56 kap. 6 § IL. Enligt det första stycket i 

bestämmelsen avses med delägare i fåmansföretag en fysisk person som direkt eller indirekt 

innehar andelar i företaget. Enligt det andra stycket avses med företagsledare den eller de 

fysiska personer som genom eget eller närståendes innehav av andelar och sin ställning i 

företaget har ett väsentligt inflytande i företaget. För att räknas som företagsledare måste båda 

förutsättningarna i det andra stycket vara uppfyllda.101 För företagsledare gäller de särskilda 

reglerna om familjebeskattning i 60 kap. 12-14 §§ IL. Reglerna innebär att företagsledare kan 

beskattas för sina barns och medhjälpande makes löner från företaget.102  

 

2.5.2 Kvalificerade andelar  

Om en fysisk person äger så kallade kvalificerade andelar i ett fåmansföretag enligt 57 kap. 4 

§ 1 st. IL, beskattas dennes utdelning och kapitalvinst från företaget enligt de speciella 3:12-

reglerna, vilket framgår av 57 kap. 2 § 1 st. IL. Syftet med 3:12-reglerna är att minimera 

risken för omvandling av högre beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade 

kapitalinkomster.103 När en person både arbetar och äger andelar i ett fåmansföretag, är det i 

stort sett omöjligt att avgöra vad som egentligen är dennes arbetsinkomst respektive 

kapitalinkomst.104 Till skillnad från vanliga löntagare som inte har möjligheter att omvandla 

tjänsteinkomster till kapitalinkomster, kan delägare som aktivt jobbar i fåmansföretag 

bestämma sina egna löner och de belopp som tas ut som utdelning.105 Det är dock viktigt att 

betona att klassificeringen av ett företag som ett fåmansföretag inte per automatik innebär att 

                                                           
99 Lodin m.fl., s. 451.  
100 Rydin m.fl., s. 66.  
101 Ibid, s. 106.  
102 Lodin m.fl., s. 605.  
103 SOU 2016:75, s. 55.  
104 Prop. 1990/91:54, s. 219.  
105 Alstadsaeter & Jacob 2012, s. 5. 
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samtliga andelar är kvalificerade. Bedömningen av huruvida andelar är kvalificerade görs för 

varje enskild aktieägare.106  Enligt 57 kap. 4 § 1 st. IL är en förutsättning för att andelarna ska 

räknas som kvalificerade att aktieägaren eller någon närstående har varit verksam i betydande 

omfattning. I praktiken innebär det att aktieägarens eller närståendes arbetsinsatser måste ha 

haft en stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.107  

Beskattningen enligt 3:12-reglerna sker utifrån en uppdelning av inkomsten mellan 

inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Fördelningen beror på i vilken mån inkomsten 

överstiger ett särskilt gränsbelopp, se avsnitt 3.2 nedan.108 Den del av inkomsten som 

understiger gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket framgår av 

57 kap. 20 § 2 men. och 21 § 1 st. 2 men. IL. Den del av inkomsten som överstiger 

gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 57 kap. 20 § 1 men. och 21 § 1 st. 1 men. 

IL. I praktiken innebär det att beskattningen kan ske upp till 57 procent.109 

Tjänstebeskattningen begränsas dock med ett takbelopp, vilken beräknas enligt 57 kap. 20a 

och 22 §§ IL.  

 

2.6 Ensidiga närstående vid beskattning av delägare i fåmansföretag  

Det generella närståendebegreppet förekommer i olika bestämmelser avseende fåmansföretag. 

Problematiken med ensidiga närstående har dock endast uppmärksammats ett fåtal gånger. 

Inom rättspraxis från HFD har problematiken med ensidiga närstående berörts i RÅ 1987 ref. 

125. Rättsfallet handlade om en försäljning av andelar i ett fåmansföretag från ett dödsbo till 

ett annat fåmansföretag, vilket ägdes av dödsboets delägare. Frågan var huruvida hela 

köpeskillingen skulle räknas som skattepliktig realisationsvinst enligt de dåvarande 

bestämmelserna om interna aktieöverlåtelser i 35 § 3 mom. 8 st. KL. Det avgörande för 

bedömningen var huruvida delägare i dödsboet ansågs vara närstående till detta. HFD 

konstaterade att delägare i ett dödsbo inte räknades som närstående om det var dödsboet som 

var skattesubjekt. Skedde däremot försäljningen i motsatt riktning, skulle dödsboet räknas 

som närstående till delägarna. HFD anmärkte att omfattningen av närståendekretsen medförde 

motsvarande inkongruens i andra situationer som berörde ensidiga närstående. Som ett 

                                                           
106 Sandström & Bokelund Svensson, s. 52 f och Rydin m.fl., s. 66 och 70.  
107 Prop. 1989/90:110, s. 468 och 703.  
108 SOU 2016:75, s. 78.  
109 Tivéus, s. 134.  
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exempel nämndes förhållanden mellan den skattskyldige och dennes syskonbarn. HFD 

påpekade att det kunde finnas situationer där närståendebegreppet skulle kunna utvidgas när 

tillämpningen skulle leda till ett uppenbart orimligt resultat. I förevarande fall fastställde dock 

HFD att reglerna endast borde tillämpas på de av lagstiftaren angivna situationerna.110 Trots 

att Länsskattemyndigheten hävdade att syftet med bestämmelsen gav fog för att ett dödsbo 

ska anses ha samma närstående som den avlidne, valde HFD att inte avvika från paragrafens 

ordalydelse. Det gick således inte att tillämpa de hårdare beskattningsreglerna i 35 § 3 mom. 8 

st. KL på den skattskyldige.  

Rättsfallet visade att ensidiga närstående är en del av gällande rätt och att de kan vara en 

avgörande faktor vid bedömningen av huruvida en hårdare beskattning ska inträda eller 

inte.111 Genom 1996 års lagändring togs den ovan beskrivna ensidigheten bort, men endast vid 

tillämpning av 3:12-reglerna. Som angetts i avsnitt 2.3.3 ovan utvidgades närståendekretsen 

vid tillämpning av punkt 14 av anvisningarna till 32 § KL, nuvarande 57 kap. 4 § 3 st. IL, till 

att även omfatta delägare i dödsbo.112 Genom utvidgningen blir dödsbo och dess delägare 

ömsesidigt närstående vid tillämpning av dessa regler. Det bör noteras att det inte framgår av 

förarbetena vad som föranledde denna utvidgning.113 Vid införandet av IL angavs dock att 

grunden för denna utvidgning låg i RÅ 1987 ref. 125, vars utfall ansågs otillfredsställande.114  

Utöver det som framkommit i RÅ 1987 ref. 125 visade två avgöranden från KRNG115 att 

ensidiga närstående inte alltid är lätta att bedöma.116 I rättsfallen berördes frågan om skatt 

respektive skattetillägg för en bolagsägare, vars morbror m.fl. var verksamma i betydande 

omfattning i det aktuella bolaget. I det första fallet slog FR fast att morbrodern var närstående 

till bolagsägaren. KRNG kommenterade inte närmare närståendeförhållandena, utan 

konstaterade endast att någon av bolagsägarens närstående ansågs ha varit verksam i 

betydande omfattning. Detta ledde till att bolagsägarens andelar bedömdes vara kvalificerade. 

Till följd av den första domen uppgav bolagsägaren sin morbror som närstående vid 

beräkningen av lönebaserat utrymme i det följande årets deklaration. SKV ansåg att detta var 

                                                           
110 Prop. 1973:207, s. 16 f och 26.  
111 Appelberg, s. 534.  
112 Prop. 1995/96:109, s. 89. 
113 Ibid, s. 89. 
114 Prop. 1999/2000:15, s. 47. 
115  KRNG:s dom meddelad den 10 december 2008 i mål nr 2958-08 och KRNG:s dom meddelad den 8 februari 
2010 i mål nr 5229-09.  
116 Appelberg, s. 542. 
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en felaktig uppgift och påförde honom ett skattetillägg. Enligt KRNG var det ostridigt att 

bolagsägaren var närstående till sin morbror, men att morbrodern inte var närstående till 

bolagsägaren. KRNG fann dock bolagsägarens felbedömning som ursäktlig, eftersom FR i det 

tidigare målet hade bedömt morbrodern som närstående.   

I förarbeten har problematiken med ensidiga närstående belysts i prop. 2011/12:1 avseende 

tillämpning av takregeln för tjänstebeskattad utdelning och kapitalvinst enligt 57 kap. 20a 

respektive 22 §§ IL. Enligt dåvarande takregeln i 57 kap. 22 § IL skulle en kapitalvinst inte 

tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och dennes 

närstående sammanlagt tagit upp ett högre belopp än som motsvarar 100 IBB. Förslaget 

avseende denna regel var att införa samma regel för utdelningar i fåmansföretag.117 Bland 

remissinstanserna som kommenterat förslaget illustrerade SKV ett exempel på 

tillämpningssvårigheter som kunde uppstå till följd av att närståendebegreppet beaktades vid 

reglernas tillämpning. I exemplet ägdes ett fåmansföretag av sex personer, varav fyra av dem 

var bröder och två av dem var barn till en av bröderna. Bröderna var ömsesidigt närstående till 

varandra och barnen var ömsesidigt närstående till sin far. Farbröderna var däremot inte 

närstående till sina brorsbarn samtidigt som barnen var närstående till dem. Delägarna 

avyttrade vid samma tidpunkt samtliga andelar i företaget, vilka var kvalificerade. Deras 

kapitalvinster var lika stora och översteg totalt 100 IBB. SKV anförde att var och en av 

bröderna skulle ta upp ett belopp motsvarande 1/6 av 100 IBB i inkomstslaget tjänst. Vid 

beräkningen av barnens tjänstebeskattade belopp skulle dock hänsyn tas till att deras far redan 

har redovisat 1/6 (2/12) av 100 IBB. Eftersom bestämmelsen i 57 kap. 22 § IL utgick ifrån 

den skattskyldige, skulle den resterande delen (10/12) fördelas mellan barnen som vardera 

skulle ta upp ett belopp motsvarande 5/12 av 100 IBB. Härefter skulle, enligt SKV, en 

justering behöva göras av vad fadern och hans bröder skulle ta upp i inkomstslaget tjänst. 

Detta till följd av att deras respektive 1/6 medförde att var och en av dem tillsammans med 

sina närstående skulle beskattas för mer än 100 IBB i inkomstslaget tjänst, eftersom barnen 

skulle beskattas för ett högre belopp. Bestämmelsen i 57 kap. 22 § IL medförde således 

svårigheter att fördela tjänstebeskattat belopp ifall två delägare inte var ömsesidigt närstående 

till varandra enligt det generella närståendebegreppet.118   

                                                           
117 Prop. 2011/12:1, s. 430.  
118 Ibid, s. 432 f. 
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SKV föreslog att en hänvisning till 56 kap. 5 § IL skulle göras både i den befintliga takregeln 

för kapitalvinster och i den föreslagna takregeln för utdelningar.119 Regeringen kommenterade 

inte SKV:s grundantagande om att det fanns ensidiga närstående, men följde SKV:s förslag. 

Som angetts i avsnitt 2.5.1 ovan räknas en person och dennes närstående som en delägare 

enligt 56 kap. 5 § IL. Prövningen görs med utgångspunkt från den äldste delägaren och en 

person kan endast inräknas i en närståendekrets. Genom hänvisningen till detta lagrum skulle 

de tillämpningssvårigheter som uppmärksammats av SKV försvinna.120 Huruvida den ovan 

beskrivna problematiken löses genom hänvisningen till 56 kap. 5 § IL analyseras i avsnitt 

2.7.2 nedan.  

Ett ytterligare exempel på problematiken avseende förekomsten av ensidiga närstående 

illustrerades av Appelberg.121 I exemplet angavs följande förutsättningar. A äger samtliga 

aktier i ett företag, i vilket A inte är verksam, men A:s svärmor B jobbar som VD. A räknas 

som närstående till B, men B är inte närstående till A enligt det generella 

närståendebegreppet. Som VD anses B ha ett bestämmande inflytande i företaget.122 Till följd 

av sin ställning i företaget och sin närståendes innehav av samtliga aktier räknas B som en 

företagsledare enligt 56 kap. 6 § 2 st. IL. Det innebär att B exempelvis kan beskattas för sina 

barns och medhjälpande makes löner från företaget enligt reglerna om familjebeskattning i 60 

kap. 12-14 §§ IL. Eftersom B inte är närstående till A, har A inga närstående som är 

verksamma i betydande omfattning i företaget. A:s andelar är därför inte kvalificerade enligt 

57 kap. 4 § 1 st.1 p. IL, vilket innebär att 3:12-reglerna blir tillämpliga. Ifall förutsättningarna 

är omvända, det vill säga det är svärmodern B som äger samtliga andelar och svärsonen A är 

VD, ser situationen annorlunda ut. A kommer inte att räknas som företagsledare, eftersom 

denne inte uppfyller kravet på eget eller närståendes aktieinnehav i företaget. B:s andelar 

kommer däremot att räknas som kvalificerade, eftersom B:s närstående är verksam i 

betydande omfattning. Det innebär att 3:12-reglerna blir tillämpliga i detta fall.123  

Exemplet visar olikbehandling av både företagsledare och ägare till kvalificerade andelar till 

följd av att de är ensidigt närstående till varandra. Appelberg uppmärksammar att en hårdare 

beskattning i de här fallen träffar den som har närstående och inte den som är närstående. De 

                                                           
119 Prop. 2011/12:1, s. 433.  
120 Ibid, s. 433. 
121 Appelberg, s. 542 f.  
122 Prop. 1999/2000:15, s. 43 och RSV S 1999:21, s. 6.  
123 Appelberg, s. 542.  
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personer som räknas som ensidigt närstående till den skattskyldige brukar gå neråt i 

generationerna, vilket innebär att en hårdare beskattning vanligtvis träffar de äldre 

personerna.124 Huruvida detta gäller i de samtliga fall, i vilka skillnader i beskattningen 

uppstår till följd av förekomsten av ensidiga närstående, analyseras i avsnitt 2.7.3 nedan.  

 

2.7 Analys 

2.7.1 Bör omfattningen av det generella närståendebegreppet ändras? 

Omfattningen av den skattskyldiges närståendekrets enligt 2 kap. 22 § IL anses, enligt vissa 

förarbeten och doktrin, vara för omfattande. I tre olika utredningar har getts förslag på att 

utesluta syskonkretsen från närståendebegreppet, se avsnitt 2.3.2 ovan. Det ansågs att syskon 

inte hade samma nära släktgemenskap och sammanfallande ekonomiska intressen som de 

övriga uppräknade närstående. Enligt min mening är det oklart varför utredningen har valt att 

utesluta just syskonkretsen. Utredningens antaganden om att syskon inte har gemensamma 

ekonomiska intressen är, enligt min åsikt, inte välgrundade. Trots att det är möjligt att vissa 

syskon inte står nära varandra, kan det ifrågasättas varför exempelvis avkomlings make inte 

föreslås uteslutas på samma grund. Det går i för sig att resonera att avkomlings make kan ha 

en intressegemenskap med den skattskyldige, eftersom denne står nära den skattskyldiges 

avkomling. Det bör dock noteras att avkomlings make var utomstående innan denne gift sig 

med den skattskyldiges avkomling. Avkomlings make kan även bli utomstående i framtiden 

om äktenskapet tar slut. Detta till följd av att det inte framgår av 2 kap. 22 § IL att före detta 

makar räknas som närstående. Enligt min åsikt är det anmärkningsvärt att utredningen har 

avgränsat sina förslag om inskränkning av det generella närståendebegreppet till att endast 

föreslå att utesluta syskonkretsen.  

Trots att tre olika utredningar har analyserat närståendekretsens omfattning, anses 

problematiken med ensidiga närstående ha blivit förbisedd. Enligt min mening är det viktigt 

att förekomsten av ensidiga närstående utreds utförligt. Inom ensidiga förhållanden är en av 

parterna närstående till den andra och anses ha ett sammanfallande ekonomiskt intresse med 

denne. Frågan är varför den andra parten inte förutsätts vara närstående och ha ett 

sammanfallande ekonomiskt intresse med den första parten. Syftet med införandet av 

                                                           
124 Appelberg, s. 543.  
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närståendebegreppet i de olika skattereglerna synes i stort sett vara att motverka den 

skattskyldiges benägenhet att kringgå reglerna med hjälp av sina närstående. Som ett exempel 

kan nämnas tillämpningen av 3:12-reglerna på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Enligt 

Appelberg anses den person, vilken skapar värdet i företaget genom sitt arbete, ha ett 

incitament att gynna sin närstående ekonomiskt och försöka kringgå beskattningsreglerna 

genom att föra över värden till denne. Sådana motiv anses inte hanteras konsekvent i ensidiga 

förhållanden.125 Appelberg betonar också att den hårdare beskattningen enligt 3:12-reglerna 

brukar träffa den närstående som är äldre, eftersom ensidiga närstående brukar gå neråt i 

generationerna. Det anses inte vara försvarbart att tillämpa de hårdare beskattningsreglerna på 

vissa andelsägare bara eftersom de är äldre.126 Enligt min mening bör andelsägarens ålder inte 

beaktas i sådana situationer. Tillämpningen av närståendebegreppet bör förutsätta att 

närstående vill gynna varandra, oavsett deras ålder. Trots att det är möjligt att exempelvis en 

brorson inte vill gynna sin farbror trots att farbrodern vill gynna sin brorson, bör, enligt min 

åsikt, sådana situationer räknas som undantagsfall än som huvudregeln. Det är knappt möjligt 

att gå in på varje enskilt familjeförhållande och utreda huruvida närstående personer vill 

gynna varandra eller inte. För att undvika skillnader i beskattningen samt förhindra 

kringgåendet av skattereglerna bör, enligt min mening, det förutsättas som utgångspunkt att 

två närstående personer vill stödja varandra ekonomiskt och hjälpa varandra att undvika en 

hårdare beskattning. Detta skulle kunna lösas genom att det generella närståendebegreppet 

endast skulle innefatta ömsesidiga närstående.  

Utformningen av det generella närståendebegreppet kan också ifrågasättas mot bakgrund av 

utformningen av närståendebegreppet i ABL:s låneförbudsregler, vilka är kopplade till 

skatterätten, se avsnitt 2.2 ovan. Låneförbudsreglerna infördes samma år som reglerna om 

vinstbolagstransaktioner och interna aktieöverlåtelser, vilka låg till grund för det generella 

närståendebegreppet, se avsnitt 2.3.1 ovan. Syftet med införandet av närståendebegreppet 

både i låneförbudsreglerna och i reglerna om vinstbolagstransaktioner och interna 

aktieöverlåtelser var att förhindra kringgående av reglerna med hjälp av närstående.127 De 

båda reglerna var också i stort sett inriktade mot transaktionerna i fåmansföretag.128 Det kan 

ifrågasättas varför omfattningen av närståendekretsen skiljer sig åt mellan dessa regler. I 

                                                           
125 Appelberg, s. 543.  
126 Ibid, s. 544.  
127 Se prop. 1973:93, s. 133 och prop. 1989/90:110, s. 600 avseende låneförbudsreglerna i ABL samt prop. 
1973:207, s. 16 och 25 avseende reglerna om vinstbolagstransaktioner och interna aktieöverlåtelser.  
128 Prop. 1973:207, s. 16 och 25 och Rydin m.fl., s. 378 f.  
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närståendekretsen enligt 21 kap. 1 § 3-4 p. ABL ingår, utöver de närstående som omfattas av 

det generella närståendebegreppet, även släktingar till aktieägarens m.fl. make. Det enda som 

inte räknas med i ABL:s bestämmelse är dödsbo. I likhet med det generella 

närståendebegreppet saknar förarbetena till låneförbudsreglerna i ABL motiv till omfattningen 

av den valda närståendekretsen.129 Det är därför oklart huruvida valet av närståendekretsen 

var slumpmässigt eller inte. Enligt min uppfattning är dock närståendebegreppet i ABL 

utformat på ett sådant sätt att det endast omfattar ömsesidiga närstående, se bilden i avsnitt 2.2 

ovan. Till skillnad från det generella närståendebegreppet anses exempelvis förhållandet 

mellan en svärson och en svärmor i ABL:s närståendebegrepp ömsesidigt, eftersom makes 

föräldrar räknas som närstående till aktieägaren m.fl. Enligt min åsikt är omfattningen av 

närståendekretsen i 21 kap. 1 § 3-4 p. ABL ett exempel på hur det generella 

närståendebegreppet bör se ut om det utvidgas till att endast innefatta ömsesidiga närstående.  

Enligt Appelberg kommer utvidgningen av närståendekretsen till att den endast omfattar 

ömsesidiga närstående att lösa många problem vid tillämpningen av de olika skattereglerna.130 

Huruvida det generella närståendebegreppet bör utvidgas eller inskränkas är, enligt min 

mening, en omfattande fråga som kräver en separat utredning. Att förhållanden mellan den 

skattskyldige och dennes närstående ska anses vara ömsesidiga bör dock, enligt min 

uppfattning, vara en utgångspunkt vid utformningen av det generella närståendebegreppet.  

 

2.7.2 Är lagstiftarens åtgärder för att lösa problematiken med ensidiga närstående 

välfungerande? 

Till följd av de olika problem och olikbehandlingar, vilka uppmärksammats i avsnitt 2.4 och 

2.6 ovan, anses lagstiftaren i viss mån ha försökt att lösa problemen på olika sätt. Frågan är 

huruvida lagstiftarens åtgärder är välfungerande. I avsnitt 2.4 illustrerades ett exempel från 

prop. 1983/84:63 avseende reglerna om förlustavdrag efter ägarskiften. Lagstiftaren föreslog 

att företagsägarna borde ha rätt att utgå ifrån den närståendekrets som var mest gynnsam för 

företaget.131 Enligt min mening fungerar denna lösning inte ifall förutsättningarna är 

annorlunda. I exemplet uppmärksammades att vissa av aktieägarna var ensidigt närstående till 

varandra. Köparen M2 ingick i säljaren H1:s närståendekrets, medan H1 inte ansågs som 

                                                           
129 Prop. 1973:93, s. 58 ff, 90 ff och 133. 
130 Appelberg, s. 543.  
131 Prop. 1983/84:63, s. 27. 
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närstående till M2. Om förutsättningarna i exemplet var sådana att företaget ägdes till lika 

delar av endast H1 och M2, skulle lagstiftarens förslag om att utgå ifrån den mest gynnsamma 

närståendekretsen för företaget inte kunna lösa problemet. Anta att H1 säljer alla sina aktier 

till M2. Eftersom H1 inte är närstående till M2, betraktas aktieförvärvet som ett köp från en 

utomstående person. M2 har således fått bestämmande inflytande i och med förvärvet, vilket 

leder till att beloppsspärren inträder. Om M2 däremot säljer alla sina aktier till H1, inträder 

ingen beloppsspärr. Detta till följd av att M2 ingår i H1:s närståendekrets, vilket innebär att 

deras andelar räknas ihop. Det betyder att det bestämmande inflytandet har uppnåtts innan H1 

har tagit över sin närståendes aktier. Exemplet visar att aktieägare med samma aktieinnehav 

behandlas olika, eftersom endast en av dem kan utnyttja den andres aktieinnehav och undvika 

beloppsspärren. Eftersom företaget bara ägs av H1 och M2, finns det inga andra delägare, vars 

kretsar köparen skulle kunna utgå ifrån. Enligt min åsikt skulle denna olikbehandling 

försvinna om H1 och M2 räknats som ömsesidigt närstående eller som utomstående till 

varandra.  

Lagstiftaren anses också ha försökt att lösa problematiken med ensidiga närstående genom 

diverse justeringar av det generella närståendebegreppet i andra lagrum. Som angetts i avsnitt 

2.6 ovan har den ensidighet som illustrerats i RÅ 1987 ref. 125 tagits bort genom en 

utvidgning av det generella närståendebegreppet i 57 kap. 4 § 3 st. IL. Utvidgningen innebär 

att dödsbo och dess delägare blir ömsesidigt närstående vid tillämpning av 3:12-reglerna.  

Denna åtgärd är dock inte effektiv i ett större sammanhang. Inom det generella 

närståendebegreppets omfång tillhör dödsbo fortfarande kategorin ensidiga närstående. Det 

innebär att olikbehandlingar kan uppstå vid tillämpning av andra regler, i vilka 

närståendebegreppet beaktas.    

Förutom utvidgningen av det generella närståendebegreppet i 57 kap. 4 § 3 st. IL bör en 

bestämmelse i 20 kap. 23 § IL om framtida substansminskning nämnas, se avsnitt 2.3.2 ovan. 

Enligt paragrafens första mening får avdrag för avsättning för framtida substansminskning 

inte göras om avtalet har ingåtts mellan varandra närstående personer eller mellan 

näringsidkare som har intressegemenskap. Enligt Appelberg kan beteckningen ”varandra 

närstående personer” innebära att bestämmelsen endast ska tillämpas på avtal mellan personer 

som är ömsesidigt närstående enligt det generella närståendebegreppet.132 Förarbetena till 

                                                           
132 Appelberg, s. 536. 
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denna bestämmelse ger dock inte någon förklaring till ordvalet, varför det är oklart huruvida 

lagstiftarens avsikt var att undvika ensidiga förhållanden i denna situation.133 Paragrafens 

andra mening gör läget ännu mer osäkert. Det generella närståendebegreppet utvidgas här till 

att även omfatta ett fåmansföretag, i vilket den fysiska personen eller dennes närstående är 

företagsledare eller äger andelar. Det anges inte att den fysiska personen också räknas som 

närstående till företaget, vilket innebär att förhållandet mellan den fysiska personen och 

företaget är ensidigt. Det är således möjligt att ordvalet i den första meningen var 

slumpmässigt. Rättsläget avseende denna bestämmelse är, enligt min mening, oklart.  

Som framkommit i avsnitt 2.6 ovan illustrerade SKV ett problem som förekomsten av 

ensidiga närstående medförde vid tillämpning av takregeln för tjänstebeskattad utdelning och 

kapitalvinst enligt 57 kap. 20a respektive 22 §§ IL.134 I SKV:s exempel ägdes ett företag av 

sex personer, varav fyra var bröder och två var barn till en av bröderna. Delägarna avyttrade 

vid samma tidpunkt samtliga aktier i företaget och fick lika stora kapitalvinster. Eftersom 

bestämmelsen om takregeln utgick ifrån varje skattskyldig och dennes närstående, medförde 

förekomsten av ensidiga närstående problem med fördelningen av det tjänstebeskattade 

beloppet. Enligt SKV skulle fördelningsproblemet försvinna om en hänvisning till 56 kap. 5 § 

IL gjordes i bestämmelsen om takregeln. Lagstiftaren instämde med SKV:s förslag och 

införde hänvisningen till 56 kap. 5 § IL.135 Frågan är huruvida den föreslagna åtgärden löser 

problemet. Enligt 56 kap. 5 § IL räknas en person och dennes närstående som en delägare. En 

viktig regel i denna bestämmelse är att en person endast kan inräknas i en närståendekrets. 

Om en person har inräknats i någon annans krets, kommer det inte att finnas någon 

närståendekrets i företaget med den här personen som utgångspunkt.136 Beräkningen av taket 

enligt 57 kap. 20a respektive 22 §§ IL grundas på den sammanlagda utdelningen respektive 

kapitalvinsten som tagits ut i en närståendekrets. Enligt Tivéus fördelas det tjänstebeskattade 

beloppet proportionellt mellan de personer i en närståendekrets, vilka har tagit ut en utdelning 

eller kapitalvinst under samma år.137 Eftersom företaget i SKV:s exempel ägs av fyra bröder 

och två barn till en av bröderna, finns det bara en närståendekrets i företaget, vilken bestäms 

med utgångspunkt från den äldste av bröderna. Var och en av delägarna tar därför upp 1/6 av 

det tjänstebeskattade beloppet utan att några ytterligare justeringar behöver göras. Enligt min 

                                                           
133 Prop. 1980/81:104, s. 38 och 49, prop. 1989/90:110, s. 667 och prop. 1999/2000:2, del 2, s. 275. 
134 Prop. 2011/12:1, s. 432 f. 
135 Ibid, s. 433. 
136 Rydin m.fl., s. 359.  
137 Tivéus, s. 135.   
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åsikt innebär det att hänvisningen till 56 kap. 5 § IL löser det fördelningsproblem som 

illustrerats av SKV.  

Enligt de ovan beskrivna exemplen anses vissa åtgärder som vidtagits för att lösa problem och 

olikbehandlingar av ensidiga närstående vara effektiva. Dessa åtgärder fungerar dock endast 

vid tillämpning av de regler som de hänförs till. Med andra ord är dessa åtgärder inte effektiva 

i större sammanhang. Det innebär att problem och olikbehandlingar kan uppstå vid 

tillämpning av andra regler, i vilka närståendebegreppet beaktas. Detta talar för att det 

generella närståendebegreppet bör ändras till att endast omfatta ömsesidiga närstående.  

 

2.7.3 Vem träffas av en hårdare beskattning? 

I ett exempel som illustrerats i avsnitt 2.6 ovan avseende beskattningen av företagsledare och 

ägare till kvalificerade andelar uppmärksammade Appelberg att en hårdare beskattning träffar 

i sådana fall den som har närstående och inte den som är närstående.138 I exemplet ansågs 

svärmodern vara både företagsledare och ägare till kvalificerade andelar, vilket innebar 3:12-

reglerna var tillämpliga på hennes andelar. Hon kunde även bli beskattad enligt de hårdare 

reglerna för företagsledare enligt 60 kap. 12-14 §§ IL. Svärsonen ansågs däremot vara varken 

företagsledare eller ägare till kvalificerade andelar, vilket innebar att han inte träffades av de 

hårdare beskattningsreglerna. 

Att en hårdare beskattning träffar den som har närstående anses, enligt min mening, inte vara 

en generell regel. Den i avsnitt 2.7.2 beskrivna situationen avseende förlustavdrag efter 

ägarskiften visar att beloppsspärren inträder för den som är närstående och inte för den som 

har närstående. För M1, vilken är närstående till H1, inträder beloppsspärren, eftersom denne 

anses ha uppnått det bestämmande inflytandet i företaget genom ett köp av andelarna från en 

utomstående person, H1. För H1, vilken har M1 som sin närstående, inträder däremot ingen 

beloppsspärr, eftersom denne anses ha uppnått det bestämmande inflytandet innan denne köpt 

andelarna från M1. Det innebär således att en hårdare beskattning kan träffa såväl den som är 

närstående som den som har närstående, beroende på vilken skatteregel situationen handlar 

om.  

                                                           
138 Appelberg, s. 543.  
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2.8 Sammanfattning 

Närståendebegreppet är ett begrepp som förekommer i såväl skatterätt som civilrätt och 

varierar i sitt omfång. I IL är det framför allt det generella närståendebegreppet i 2 kap. 22 § 

IL som är av stor betydelse, eftersom begreppet används i olika skattesammanhang. 

Bestämmelsen är dock utformad på ett sådant sätt att den skattskyldiges förhållanden med 

vissa av de uppräknade närstående är ensidiga. Denna inkongruens leder till skillnader mellan 

beskattningen av personer som är ensidigt närstående till varandra. En hårdare beskattning 

kan träffa såväl den som har närstående som den som är närstående, beroende på vilken 

skatteregel som tillämpas. Förekomsten av ensidiga närstående kan även skapa problem vid 

tillämpning av vissa skatteregler. Det finns därför en anledning av se över utformningen av 

det generella närståendebegreppet, vilken, enligt min åsikt, bör utvidgas eller inskränkas till 

att det endast omfattar ömsesidiga närstående.  

Lagstiftaren har försökt att lösa de problem och olikbehandlingar som uppstår till följd av 

förekomsten av ensidiga närstående genom diverse åtgärder, bland annat genom olika 

justeringar av det generella närståendebegreppet i andra lagrum. Det är dock enstaka åtgärder 

som inte anses vara effektiva i ett större sammanhang. Med tanke på att närståendebegreppet 

används i olika delar av IL, kan förekomsten av ensidiga närstående även medföra problem 

och olikbehandlingar vid tillämpning av andra regler än de som beskrivits i detta kapitel. Ett 

av dessa områden är reglerna om lönebaserat utrymme, vilka utgör en del av 3:12-regelverket. 

I det nästkommande kapitlet görs en kort beskrivning av dessa regler samt utreds huruvida 

problem och olikbehandlingar av ensidiga närstående även uppstår i detta område.  

Valet av reglerna om lönebaserat utrymme har inte varit slumpmässigt, utan gjorts till följd av 

de nya ändringsförslagen som presenterats i SOU 2016:75. Förslagen innehåller flera 

förändringar av de gällande 3:12-reglerna, bland annat reglerna om lönebaserat utrymme. I 

kapitel 4 kommer därför en jämförande analys att göras mot bakgrund av det som 

framkommer i kapitel 3.   
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3 Ensidiga närstående vid tillämpning av reglerna om lönebaserat 

utrymme 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras problematiken med ensidiga närstående vid tillämpning av de 

gällande reglerna om lönebaserat utrymme. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för de 

delar av 3:12-reglerna, vilka är av relevans för analysen. Därefter följer en analysdel och en 

sammanfattning.  

 

3.2 Fördelning mellan kapital- och tjänstebeskattning 

Som anförts i avsnitt 2.5.2 ovan tillämpas 3:12-reglerna på de andelar som bedöms vara 

kvalificerade, vilket framgår av 57 kap. 2 § 1 st. IL. Beskattningen sker utifrån en uppdelning 

av inkomsten mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Fördelningen beror på i 

vilken mån inkomsten överstiger ett särskilt gränsbelopp.139 Det totala gränsbeloppet 

motsvarar årets gränsbelopp med tillägg på ett eventuellt sparat utdelningsutrymme från 

tidigare år, vilket framgår av 57 kap. 10 § IL. Närståendebegreppet används inte i reglerna om 

sparat utdelningsutrymme, varför den följande beskrivningen av fördelningsreglerna 

begränsas till årets gränsbelopp. 

 

3.2.1 Årets gränsbelopp  

Enligt 57 kap. 11 § 3 st. IL beräknas årets gränsbelopp för delägare som direkt äger andelar 

vid årets ingång. Beräkningen kan göras utifrån två olika regler, den så kallade 

förenklingsregeln eller huvudregeln.140 Vid beräkningen enligt förenklingsregeln beaktas inte 

delägarens närstående.141 Denna regel behandlas därför inte i den följande framställningen. 

Närståendekretsen beaktas däremot vid tillämpningen av reglerna om lönebaserat utrymme, 

vilka utgör en del av huvudregeln.142 Nedan följer en kort beskrivning av dessa regler.  

                                                           
139 SOU 2016:75, s. 78.  
140 Tivéus, s. 82. 
141 Rydin m.fl., s. 338.  
142 SOU 2016:75, s. 79.  
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3.2.2 Lönebaserat utrymme 

Den lönebaserade delen av årets gränsbelopp ger en möjlighet till stora belopp i lågbeskattad 

utdelning.143 Den bakomliggande tanken med reglerna om lönebaserat utrymme är att fler 

anställda innebär ett större risktagande och samtidigt en mindre risk för inkomstomvandling. 

Reglerna svarar således den ökade avkastningen som en placering med högre risk ger.144 I 

praktiken innebär det att 3:12-reglerna inte tillämpas på avkastning på andelar i fåmansföretag 

med många anställda.145  

Det lönebaserade utrymmet baseras på det så kallade löneunderlaget, vilket utgör föregående 

kalenderårs utbetalade löner till arbetstagare i bolaget och andra koncernföretag.146 I 

löneunderlaget ingår också lön till de aktiva delägarna.147 Enligt 57 kap. 16 § 1 st. IL utgör det 

lönebaserade utrymmet 50 procent av löneunderlaget och fördelas med lika belopp på 

andelarna i företaget. Fördelningen görs på delägarnas andelar utan beaktande av närstående.  

För att det lönebaserade utrymmet inte ska utnyttjas utan begränsningar har ett tak införts.148 

Enligt 57 kap. 16 § 3 st. IL får det lönebaserade utrymmet inte överstiga 50 gånger den 

kontanta ersättningen som delägaren eller någon närstående har fått från företaget och dess 

dotterföretag under året före beskattningsåret. 

För att få använda det lönebaserade utrymmet uppställs två krav, det så kallade 

kapitalandelskravet och löneuttagskravet. Enligt bestämmelsen i 57 kap. 19 § 1 p. IL innebär 

kapitalandelskravet att andelsägaren måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget vid 

beskattningsårets ingång. Kravet gäller för varje delägare utan beaktande av eventuella 

närståendes innehav.149 Löneuttagskravet innebär att delägaren eller dennes närstående har 

tagit ut en viss minsta lön från företaget eller dess dotterföretag under året före 

beskattningsåret, vilket framgår av 57 kap. 19 § 2 p. IL. Enligt denna bestämmelse ska 

löneuttag ha gjorts med ett belopp som inte understiger det lägsta av sex IBB med tillägg av 

fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag eller 

9,6 IBB. Motivet för löneuttagskravet var att förhindra omvandling av sparade 

                                                           
143 Sandström & Bokelund Svensson, s. 107.  
144 Prop. 1993/94:234, s. 88 och prop. 2005/06:40, s. 38 ff. 
145 Prop. 2005/06:40, s. 42. 
146 Tivéus, s. 92. 
147 Sandström & Bokelund Svensson, s. 111.  
148 Prop. 2013/14:1 s. 276.  
149 Rydin m.fl., s. 353.  
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arbetsinkomster till kapitalinkomster, vilket motsvarade det grundläggande syftet med 3:12-

reglerna.150  

 

3.3 Analys  

3.3.1 Ensidiga närstående vid tillämpning av löneuttagskravet  

Enligt 57 kap. 19 § IL måste kapitalandelskravet och löneuttagskravet vara uppfyllda för att 

bestämmelsen om det lönebaserade utrymmet ska få tillämpas. Vid kapitalandelskravet 

beaktas inte den skattskyldiges närstående, varför kravet inte är av intresse för den följande 

analysen. Löneuttagskravet är däremot kopplat till både den skattskyldige och dennes 

närstående, vilket framgår av 57 kap. 19 § 2 p. IL. Regeln i 56 kap. 5 § IL om att en person 

endast ska räknas med i en närståendekrets gäller inte vid lägsta löneuttag.151 Varje delägare 

måste utgå ifrån sin egen närståendekrets för att se om löneuttagskravet är uppfyllt.152 Det bör 

uppmärksammas att bestämmelsen om löneuttagskravet är utformad på ett sådant sätt att 

kravet måste bli uppfyllt helt av en person i närståendekretsen. Det går således inte att lägga 

ihop närståendes löner för att uppfylla kravet.153 Frågan är hur situationen ser ut för ensidiga 

närstående vid tillämpning av löneuttagskravet. Problematiken kan illustreras med hjälp av 

följande exempel:    

A och dennes farbror B äger hälften var av aktierna i ett företag. A ingår i B:s närståendekrets 

som syskons avkomling enligt 2 kap. 22 § IL. B kan därmed utgå ifrån sin egen eller A:s lön 

för att se om lönekravet är uppfyllt. B ingår däremot inte i A:s närståendekrets, eftersom 

föräldrarnas syskon inte omfattas av det generella närståendebegreppet. A måste således själv 

ta ut tillräcklig lön för att få beräkna ett lönebaserat utrymme.154  

Exemplet har illustrerats av såväl Tivéus som Rydin m.fl., men utan en djupare analys av 

problematiken. Enligt min mening visar exemplet en olikbehandling av personer som rimligen 

kan anses vara närstående till varandra. Det framgår inte av förarbetena vad som kan ligga till 

grund för en sådan olikbehandling. Det kan ifrågasättas varför en person kan utnyttja den 

andres ersättning från företaget, men inte tvärtom. Den oförklarade olikbehandlingen kan 

                                                           
150 Prop. 2005/06:40, s. 50.  
151 Ibid, s. 49. 
152 Rydin m.fl., s. 67 och Tivéus, s. 102.  
153 Rydin m.fl., s. 353.  
154 Rydin m.fl., s. 67 och Tivéus, s. 102. 
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medföra skillnader mellan beskattningen av den skattskyldige och dennes ensidiga närstående, 

i förevarande fall farbrodern och dennes syskonbarn. Om A inte tar ut tillräcklig lön, får 

denne inte beräkna det lönebaserade utrymmet, vilket innebär att gränsbeloppet blir lägre och 

skatten blir högre. B har däremot två löner att utgå ifrån, vilket innebär att beskattningen blir 

förmånligare för denne om någon av lönerna uppnår det lägsta av nivåerna angivna i 57 kap. 

19 § 2 p. IL. Denna olikbehandling skulle, enligt min mening, försvinna om A och B räknades 

som ömsesidigt närstående, eftersom de skulle i så fall kunna beakta varandras löner. Det är 

också värt att påpeka att B inte behöver ta ut någon lön alls. Det räcker med att A uppfyller 

löneuttagskravet för att B ska få använda det lönebaserade utrymmet. Om det däremot är B 

som tar ut lönen, kan A inte beakta B:s lön. A har således mindre möjligheter än B att 

uppfylla löneuttagskravet och få beräkna det lönebaserade utrymmet.   

Ifall den skattskyldige har flera närstående i företaget, blir situationen mer ojämn. Anta att 

företaget i exemplet ovan ägs, förutom av A och B, även av A:s far C som är bror till B samt 

B:s barn D. Både B och C har en större chans att uppfylla löneuttagskravet eftersom de kan 

utgå ifrån fyra personers ersättningar från företaget, det vill säga sina egna och varandras 

ersättningar samt sina barns och brorsbarns ersättningar. A och D, vilka är kusiner, är däremot 

begränsade i valet och får endast beakta två personers ersättningar, nämligen sina egna och 

sina fäders. Om det generella närståendebegreppet skulle utvidgas så att de uppräknade 

närstående till den skattskyldige också hade den skattskyldige som sin närstående, skulle A 

och D också kunna beakta sina farbröders ersättningar. Detta skulle ha eliminerat 

olikbehandlingen i en sådan situation, eftersom två delägare som är ömsesidigt närstående till 

varandra skulle kunna beakta varandras ersättningar från företaget.  

Det är värt att notera att A och D inte kan utgå ifrån varandras ersättningar, eftersom det 

generella närståendebegreppet inte omfattar den skattskyldiges kusiner. Att inkludera kusiner 

i närståendebegreppet skulle, enligt min åsikt, vara en för långtgående utvidgning. Problemet 

med ensidiga närstående består i den olikbehandling som uppstår till följd av att den ena kan 

dra nytta av den andra, men inte tvärtom. Införande av kusiner skulle i för sig inte skapa 

ensidiga förhållanden, men skulle, enligt min mening, göra en onödig utvidgning av 

begreppet. 
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3.3.2 Ensidiga närstående vid tillämpning av taket för det lönebaserade utrymmet 

Utöver närståendebegreppets betydelse för löneuttagskravet beaktas närståendebegreppet vid 

bedömningen av huruvida det lönebaserade utrymmet överstiger en viss gräns enligt 57 kap. 

16 § 3 st. IL. Taket för det lönebaserade utrymmet beräknas antingen på delägarens eller 

någon närståendes ersättning från företaget. Enligt min mening är rättsläget oklart här. 

Oklarheten ligger nämligen i innebörden av order ”delägare” i bestämmelsen. Enligt 56 kap. 5 

§ IL räknas en person och dennes närstående som en delägare vid bedömningen av huruvida 

ett företag är ett fåmansföretag. Det framgår dock inte att detsamma gäller vid tillämpningen 

av 3:12-reglerna. Som det anförts i avsnitt 2.5.2 ovan innebär det faktum att ett företag 

klassificeras som ett fåmansföretag inte per automatik att dess samtliga delägare ska omfattas 

av 3:12-reglerna. Tillämpligheten av de här reglerna ska prövas för varje enskild delägare.155 

Som redovisats för i avsnitt 2.6 och 2.7.2 ovan finns det två paragrafer i 57 kap. IL, nämligen 

57 kap. 20a och 22 §§ IL, i vilka en uttrycklig hänvisning till 56 kap. 5 § IL görs. En sådan 

hänvisning finns dock inte i bestämmelsen om taket för det lönebaserade utrymmet. Frågan är 

huruvida ordet ”delägaren” i 57 kap. 16 § 3 st. IL betyder en enskild ägare av kvalificerade 

andelar, vilken måste utgå ifrån sin egen närståendekrets för att se om taket för det 

lönebaserade utrymmet har uppnåtts.  

I förarbetena till regeln om taket för lönebaserat utrymme angavs att en delägare kunde välja 

om det var den egna eller någon närståendes ersättning som skulle ligga till grund för 

beräkningen. Det gjordes sedan ett antagande om att det var sannolikt att samtliga närstående 

skulle kunna ”beräkna taket på den högsta ersättningen som någon närstående har fått”.156 

Med andra ord kunde den skattskyldige och dennes närstående beräkna taket utifrån den 

högsta ersättningen inom närståendekretsen. Grunden för detta antagande gavs dock inte i 

förarbetena. Tivéus157 och Rydin m.fl.158 har gjort samma antagande med en motivering att 

det saknas en reglering om vilken närstående som avses i det fall flera närstående har fått 

ersättningen. Enligt min mening skulle detta stämma om det med ”samtliga närstående” 

menades de personer som ingår i en närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL. Det bör dock 

återigen påpekas att bestämmelsen i 56 kap. 5 § IL inte innebär att 3:12-reglerna, bland annat 

regeln om taket för lönebaserat utrymme, per automatik ska tillämpas. Det finns inte hellen en 

                                                           
155 Rydin m.fl., s. 61 och 70.  
156 Prop. 2013/14:1, s. 277.  
157 Tivéus, s. 100. 
158 Rydin m.fl., s. 353.  
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hänvisning till 56 kap. 5 § IL i bestämmelsen om takregeln. Utöver detta framgick det av 

förarbetena att närståendes ersättning borde beaktas vid beräkningen av taket för lönebaserat 

utrymme till följd av att den beaktades vid tillämpningen av löneuttagskravet. Med andra ord 

menade lagstiftaren att det fanns ett samband mellan reglerna. Som framgått i avsnitt 3.2.2 

ovan måste varje enskild delägare utgå ifrån sin egen närståendekrets för att bedöma huruvida 

löneuttagskravet är uppfylld. Vid tillämpningen av takregeln borde i så fall delägaren utgå 

ifrån samma närståendekrets som vid tillämpningen av löneuttagskravet. Mot bakgrund av det 

ovan anförda kan, enligt min mening, riktigheten av lagstiftarens antagande ifrågasättas.  

Eftersom rättsläget anses vara oklart, bör problematiken avseende ensidiga närstående vid 

tillämpningen av takregeln illustreras utifrån de båda synvinklarna. Med andra ord bör 

problematiken illustreras både utifrån bedömningen att det med ”delägare eller någon 

närstående” i 57 kap. 16 § 3 st. IL menas en enskild ägare av kvalificerade andelar och dennes 

närståendekrets och utifrån bedömningen att det menas en närståendekrets bestämd enligt 56 

kap. 5 § IL. I det första fallet uppstår, enligt min mening, samma olikbehandling som har 

illustrerats i avsnitt 3.3.1 ovan avseende löneuttagskravet. Detta till följd av att beräkningen 

av taket för det lönebaserade utrymmet och tillämpningen av löneuttagskravet grundas på den 

ersättningen som delägaren eller närstående har fått från företaget. I det andra fallet uppstår 

däremot ingen olikbehandling, eftersom samtliga personer i en närståendekrets kan, enligt 

lagstiftarens antagande, utgå ifrån den högsta ersättningen i närståendekretsen. Ett exempel 

som beskrivits i avsnitt 3.3.1 ovan kan förtydliga situationen. I exemplet ägs ett företag av 

fyra personer; A, B, C och D. Eftersom bedömningen av närståendekretsen enligt 56 kap. 5 § 

IL utgår ifrån den äldste delägaren, kommer bedömningen att göras från B eller C, beroende 

på vem av dem som är äldre. I förevarande fall kommer de samtliga delägarna att ingå i B:s 

eller C:s närståendekrets, eftersom A, C och D räknas som närstående till B och A, B och D är 

närstående till C. Det innebär att det endast finns en närståendekrets i företaget, eftersom en 

person endast får medräknas i en närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL. Det betyder i sin tur att 

A och D kommer att kunna utgå ifrån sina farbröders löner trots att farbröderna inte räknas 

som deras närstående. A och D, vilka är kusiner, kommer också att kunna beakta varandras 

löner och på detta sätt behandlas som ömsesidigt närstående, dock endast vid tillämpningen 

av denna regel.  

Den ovan beskrivna situationen visar att lagstiftarens antagande om att samtliga närstående i 

en närståendekrets kan utgå ifrån den högsta lönen i kretsen innebär att även ensidiga 
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närstående kan beakta varandras löner. På detta sätt uppstår ingen olikbehandling av ensidiga 

närstående. Enligt min mening kan dock lagstiftarens antagande ifrågasättas, varför rättsläget 

anses vara oklart i denna fråga.  

 

3.4 Sammanfattning 

Vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme, vilka utgör en del av 3:12-reglerna, 

beaktas det generella närståendebegreppet. En olikbehandling av ensidiga närstående uppstår 

framför allt vid tillämpning av löneuttagskravet, vilket måste vara uppfyllt för att det 

lönebaserade utrymmet ska kunna beräknas. Olikbehandlingen uppstår till följd av att en i det 

ensidiga förhållandet kan beakta den andres ersättning från företaget, men inte tvärtom. Det 

innebär att den ena har mindre chanser att få beräkna det lönebaserade utrymmet än den 

andra.   

Avseende regeln om taket för det lönebaserade utrymmet anses rättsläget vara oklart. I 

förarbetena har ett antagande gjorts om att samtliga personer i en närståendekrets kan utgå 

ifrån den högsta ersättningen i kretsen. Om detta antagande är riktigt, anses det inte föreligga 

någon olikbehandling av ensidiga närstående. Antagandet saknar dock en motivering och 

anses inte heller stämma överens med det som annars angetts i samma förarbeten. Om 

antagandet är felaktigt anses samma olikbehandling av ensidiga närstående uppstå som vid 

tillämpning av löneuttagskravet.  

Sedan januari 2015 har de gällande 3:12-reglerna varit föremål för en omfattande utredning. I 

november 2016 lämnade utredningen över ändringsförslaget i SOU 2016:75 till regeringen. 

Förslaget berör en stor del av 3:12-reglerna, bland annat reglerna om lönebaserat utrymme. 

Det är av intresse att utreda huruvida de ovan beskrivna olikbehandlingarna av ensidiga 

närstående kommer att försvinna i och med förslagen och huruvida nya problem uppstår. I det 

nästkommande kapitlet presenteras de föreslagna reglerna om lönebaserat utrymme med 

utgångspunkt från dessa fråga.  
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4 Ändringsförslag i SOU 2016:75 

 

4.1 Inledning  

I mars 2014 tillsattes en utredning med uppdraget att se över beskattningen vid ägarskiften i 

fåmansföretag.159 I januari 2015 utvidgades uppdraget till att även avse en större översyn av 

3:12-regelverket i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.160 Den 3 

november 2016 presenterade utredningen sina förslag i SOU 2016:75. Förslagen innehåller 

flera förändringar av 3:12-reglerna, och bland annat förändring av reglerna om lönebaserat 

utrymme.161 För att utreda hur situationen kan se ut för ensidiga närstående vid tillämningen 

av de föreslagna reglerna om lönebaserat utrymme, görs en kort presentation av dessa regler. 

Därefter utreds huruvida de problem och olikbehandlingar som illustrerats i det föregående 

kapitlet försvinner i och med förslagen och huruvida nya problem uppstår. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning.   

 

4.2 Kortfattat om de föreslagna reglerna om lönebaserat utrymme 

Utredningen formulerade ett antal utgångspunkter för sina förslag beträffande förändring av 

de gällande reglerna om lönebaserat utrymme. Utredningen anförde att reglerna bör utformas 

på ett sådant sätt att det utöver det kapitalbaserade utrymmet skapas ett utdelningsutrymme till 

andelsägare i företag, i vilka risken för inkomstomvandling är begränsad. Samtidigt påpekade 

utredningen att det bör införas någon form av begränsning av den höga nivån på det 

lönebaserade utrymmet.162 Enligt utredningens uppfattning borde delägarnas löner inte ingå i 

löneunderlaget, eftersom de är en dålig mätare av vad som är en kapitalinkomst.163 Förslaget 

ansågs dock försvåra för företagen att behålla nyckelpersoner genom att erbjuda dem 

delägarskap, vilket i sin tur skulle få för negativa effekter för företagandet.164 Det förhållandet 

att lönerna till de aktiva delägarna ingår i löneunderlaget balanseras istället genom andra 

förändringsförslag. Enligt utredningen beräknas förslagen om individualiseringen och 

höjningen av löneuttagskravet, införandet av tre skikt på löneunderlaget och 

                                                           
159 Dir. 2014:42.  
160 Dir. 2015:2. 
161 Rydin m.fl., s. 360.  
162 SOU 2016:75, s. 184.   
163 Ibid, s. 175.  
164 Ibid, s. 194.  
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individualiseringen av det lönebaserade utrymmet minska risken för inkomstomvandling utan 

skada för företagandet.165 Nedan följer en kort beskrivning av dessa förslag.  

 

4.2.1 Beräkning av det lönebaserade utrymmet 

Utredningen föreslår att införa tre olika skikt för beräkning av det lönebaserade utrymmet. En 

viktig förändring som föreslås är att det lönebaserade utrymmet individualiseras genom att 

företagets löneunderlag fördelas på delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas. 

Detta fördelade belopp utgör delägarens löneunderlag som ligger till grund för beräkningen av 

det lönebaserade utrymmet.166 Beräkningen ska göras för respektive delägare till: 

”- 10 procent av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger 8 inkomstbasbelopp, 

- 25 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger 8 inkomstbasbelopp men inte 60 

inkomstbasbelopp, och 

- 50 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger 60 inkomstbasbelopp.”167 

Utredningen föreslår en väsentlig förändring för delägare som inräknas i samma 

närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL. Förslaget innebär att det lönebaserade utrymmet ska 

beräknas gemensamt för personer i samma närståendekrets och därefter fördelas mellan dem 

utifrån deras andelar i företaget.168 Enligt utredningen är det viktigt att personer som ingår i 

samma närståendekrets behandlas som en delägare vid tillämpningen av 3:12-reglerna. Det 

motverkar också incitament att centrera ägandet till en person i en närståendekrets för att höja 

det lönebaserade utrymmet.169  

 

4.2.2 Löneuttagskravet 

Enligt förslaget bör löneuttagskravet höjas. Utredningen anser att en lämplig miniminivå för 

löneuttagskavet är 8 IBB med tillägg av 5 procent av löneunderlaget samt att taket bör höjas 

till 15 IBB. Löneunderlaget föreslås dock inte utgöra de sammanlagt utbetalda lönerna i 

                                                           
165 SOU 2016:75, s. 196.  
166 Ibid, s. 20. 
167 Ibid, s. 19.  
168 Ibid, s. 196. 
169 Ibid, s. 20.  
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företaget, utan bestå av företagets löneunderlag som är fördelat med lika belopp på andelarna i 

företaget. Löneunderlaget är med andra ord kopplat till delägaren och dennes närstående. 

Genom denna individualisering kommer löneuttagskravet att korrespondera med det 

individualiserade lönebaserade utrymmet som delägare får tillgodoräkna sig.170 En annan 

förändring som, enligt Tjernberg, anses vara positiv är att löneuttagskravet ska beräknas 

gemensamt för närstående.171 Den fördelen att det lönebaserade utrymmet beräknas 

gemensamt i en närståendekrets motsvaras av den nackdelen att löneuttagskravet höjs. Även i 

fortsättningen anses det vara tillräckligt att endast en i närståendekretsen uppfyller 

löneuttagskravet.172  

 

4.2.3 Taket för det lönebaserade utrymmet 

Beträffande taket för det lönebaserade utrymmet föreslår utredningen att regeln tas bort.173 

Takregeln infördes år 2014 i syfte att motverka tillväxten av sparade utdelningsutrymmen.174 

Med hänsyn till de föreslagna förändringarna av lönebaserat utrymme anses det att takregeln 

endast kommer att aktualiseras i undantagsfall. Enligt utredningen finns det därför inte längre 

behov av denna regel.175 Till följd av att takregeln föreslås slopad, försvinner de eventuella 

olikbehandlingarna som illustrerats i avsnitt 3.3.2 ovan. Regeln kommer därför inte att 

analyseras i avsnitt 4.3 nedan.  

 

4.3 Analys 

4.3.1 Ensidiga närstående vid beräkning av det lönebaserade utrymmet 

Enligt de gällande 3:12-reglerna beaktas närståendekretsen inte vid beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet, se avsnitt 3.2.2 ovan. I SOU 2016:75 föreslås däremot att det 

lönebaserade utrymme ska beräknas gemensamt för personer som ingår i en närståendekrets 

bestämd enligt 56 kap. 5 § IL. Det innebär att närståendebegreppet får betydelse vid 

beräkningen av det lönebaserade utrymmet. Frågan är huruvida förslaget leder till problem 

                                                           
170 SOU 2016:75, s. 209.  
171 Tjernberg, s. 26.  
172 SOU 2016:75, s. 21. 
173 Ibid, s. 20.  
174 Prop. 2013/14:1, s. 276.  
175 SOU 2016:75, s. 212. 
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och olikbehandlingar när delägarna är ensidigt närstående till varandra. Beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet enligt förslaget liknar, enligt min mening, beräkningen av taket för 

den tjänstebeskattade utdelningen eller kapitalvinsten enligt 57 kap. 20a respektive 22 §§ IL. 

Som anförts i avsnitt 2.7.2 ovan grundas beräkningen av taket på den sammanlagda 

utdelningen eller kapitalvinsten som tagits ut i en närståendekrets. Det tjänstebeskattade 

beloppet fördelas sedan proportionellt mellan de personer i en närståendekrets enligt 56 kap. 5 

§ IL, vilka har tagit ut en utdelning eller kapitalvinst under samma år.176 Liknande 

förutsättningar anses gälla vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet enligt förslaget. 

Beräkningen grundas på företagets sammanlagda löneunderlag som fördelas mellan delägarna 

innan det lönebaserade utrymmet beräknas.177 För personer som ingår i en närståendekrets 

enligt 56 kap. 5 § IL beräknas det lönebaserade utrymmet gemensamt och fördelas därefter 

proportionellt mellan dem.178 Beräkningen av det lönebaserade utrymmet kan illustreras 

utifrån exemplet beskrivet i avsnitt 2.7.2 avseende beräkningen av taket för den 

tjänstebeskattade utdelningen eller kapitalvinsten. 

I exemplet ägdes ett företag till lika delar av sex personer, varav fyra var bröder och två var 

barn till en av bröderna. I företaget fanns endast en närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL, 

vilken bestämdes med utgångspunkt från den äldste av bröderna. Om delägarna har tagit ut en 

utdelning, skulle det lönebaserade utrymmet för var och en av dem beräknats enligt följande. 

Anta att löneunderlaget i företaget uppgår till 10 miljoner kronor. Eftersom delägarna i 

närståendekretsen tillsammans äger 100 procent av andelarna i företaget, uppgår det 

löneunderlag som belöper på deras andelar till 10 miljoner kronor. Det lönebaserade 

utrymmet beräknas därefter enligt de skikt som utredningen har föreslagit, se avsnitt 4.2.1 

ovan. Om IBB antas uppgå till 60 000 kronor, blir det lönebaserade utrymmet 4 028 000 

kronor:  

8 IBB x 0,1 + (60 IBB – 8 IBB) x 0,25 + (10 000 000 – 60 IBB) x 0,5 = 4 028 000 

                                                           
176 Tivéus, s. 135.   
177 SOU 2016:75, s. 19.  
178 Ibid, s. 196. 
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Denna summa fördelas därefter mellan personerna i närståendekretsen utifrån deras andelar i 

företaget. Eftersom samtliga närstående i kretsen äger lika stora andelar i företaget, belöper 

1/6 av det lönebaserade utrymmet på varje delägare.179  

I likhet med beräkningen av taket för den tjänstebeskattade utdelningen respektive 

kapitalvinsten uppstår, enligt min åsikt, inga fördelningsproblem vid beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet. Den avgörande faktorn anses vara en hänvisning som görs till 

bestämmelsen i 56 kap. 5 § IL. Trots att denna bestämmelse inte är en tydlig utvidgning av det 

generella närståendebegreppet, såsom exempelvis bestämmelsen i 57 kap. 4 § 3 st. IL är, 

anses dess tillämpning eliminera problem som uppstår till följd av förekomsten av ensidiga 

närstående.  

Det är värt att notera att de föreslagna reglerna medför att det blir fördelaktigare för delägarna 

att ingå i en närståendekrets, eftersom deras respektive lönebaserade utrymme kommer att bli 

högre. Anledningen till detta är att när det lönebaserade utrymmet beräknas gemensamt, blir 

en större del av löneunderlaget beräknat utifrån de högre skikten, det vill säga 25 och 50 

procent. För personer som inte ingår i en närståendekrets kommer det att vara svårare att 

uppnå de högre skikten. I detta fall blir beräkningen fördelaktigare för delägare som innehar 

en högre ägarandel.180 Detta anses motsvara det större risktagande som en investering i ett 

företag innebär.181 En fråga som kan bli aktuell här är huruvida den nya metoden för 

beräkningen av det lönebaserade utrymmet kan ha negativa effekter på vissa typer av företag, 

såsom exempelvis konsultföretag som ägs av oberoende personer. Denna fråga ligger dock 

utanför framställningens syfte och kommer därför inte att utredas här.  

 

4.3.2 Ensidiga närstående vid tillämpning av löneuttagskravet 

Till skillnad från den förändrade bestämmelsen om lönebaserat utrymme görs det ingen 

hänvisning till 56 kap. 5 § IL i bestämmelsen om löneuttagskravet.182 I de gällande reglerna 

om lönebaserat utrymme ställs löneuttagskravet för varje respektive delägare och dennes 

närstående. Frågan är huruvida detsamma gäller för det förändrade löneuttagskravet. Det 

                                                           
179 Se ett exempel i författningskommentarer till 57 kap. 16 § IL på hur beräkningen av det lönebaserade 
utrymmet görs utifrån den nya beräkningsmetoden, SOU 2016:75, s. 460.  
180 SOU 2016:75, s. 460.  
181 Ibid, s. 18.  
182 Ibid, s. 37.  
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framgår av förslaget att närstående bör behandlas som en delägare.183 Det är dock oklart 

huruvida bedömningen ska grundas på varje respektive ägare av kvalificerade andelar och 

dennes närstående eller på närståendekretsar bestämda enligt 56 kap. 5 § IL. Enligt min 

uppfattning menar utredningen att bedömningen ska göras utifrån bestämmelsen i 56 kap. 5 § 

IL. Grunden för min uppfattning ligger i det faktum att individualiseringen av 

löneuttagskravet är kopplad till individualiseringen av det lönebaserade utrymmet.184 Detta 

understryks även av Christer Silfverberg i hans artikel om SOU 2016:75.185 Det skulle vara 

orimligt att ställa löneuttagskravet på andra närståendekretsar än de som det lönebaserade 

utrymmet beräknas för. Ett exempel i författningskommentarer på hur beräkningen av det nya 

löneuttagskravet sker anses stödja dessa resonemang.186 Enligt min mening kommer i så fall 

de olikbehandlingar som illustrerats i avsnitt 3.3.1 ovan att försvinna. Samtliga personer som 

ingår i en närståendekrets enligt 56 kap. 5 § IL kommer att kunna utgå ifrån den högsta lönen 

i kretsen. De personer som räknas som ensidigt närstående till varandra kommer att kunna 

beakta varandras ersättningar från företaget och på detta sätt behandlas som ömsesidigt 

närstående. I och med förslaget anses således bestämmelsen i 56 kap. 5 § IL få betydelse vid 

tillämpningen av löneuttagskravet och eliminera de olikbehandlingar som uppstår vid 

tillämpningen av den gällande regeln om löneuttagskravet.  

 

4.4 Sammanfattning 

Ändringsförslagen i SOU 2016:75 berör en stor del av 3:12-regelverket, bland annat reglerna 

om lönebaserat utrymme. I kapitlet 3 illustrerades situationer, i vilka olikbehandlingar av 

ensidiga närstående uppstår vid tillämpning av dessa regler. I och med ändringsförslagen 

anses de beskrivna olikbehandlingarna försvinna. Lösningen synes ligga i hänvisningen till 

bestämmelsen om närståendekrets i 56 kap. 5 § IL. Trots att närståendebegreppet får även 

betydelse vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet, anses det inte skapa några problem 

med fördelningen av det lönebaserade utrymmet. Löneuttagskravet har blivit mer kopplat till 

det lönebaserade utrymmet och anses tillämpas på samma närståendekrets som det 

lönebaserade utrymmet tillämpas på. I detta fall försvinner de olikbehandlingar av ensidiga 

närstående som illustrerats i det föregående kapitlet. Regeln om taket för det lönebaserade 

                                                           
183 Ibid, s. 461.  
184 SOU 2016:75, s. 209 
185 Silfverberg, s. 8.  
186 SOU 2016:75, s. 462.  
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utrymmet har avskaffats, vilket innebär att de oklarheter och olikbehandlingar som beskrivits i 

det föregående kapitlet försvinner.  
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5 Slutsats 

Omfånget av närståendekretsen i det generella närståendebegreppet har i många år kritiserats 

som för vidsträckt. Trots att tre olika utredningar har analyserat närståendekretsens 

omfattning har inga förändringar skett i detta avseende. Förekomsten av ensidiga närstående i 

det generella närståendebegreppet är dock en inkongruens som anses ha blivit förbisedd i 

dessa utredningar. Företeelsen har uppmärksammats ett antal gånger i olika rättskällor, i vilka 

omotiverade skillnader mellan beskattningen av ensidiga närstående har illustrerats. 

Skillnaden uppstår till följd av att en person kan utnyttja den andres ställning, lön eller 

ägarandel i företaget, men inte tvärtom. Förekomsten av ensidiga närstående kan även 

medföra problem vid tillämpning av vissa regler. Lagstiftaren har vidtagit vissa åtgärder i 

syfte att undvika olikbehandlingar och tillämpningsproblem, men dessa åtgärder anses inte 

vara effektiva i ett större sammanhang. Med tanke på att det generella närståendebegreppet 

används i olika delar av IL, kan problem och olikbehandlingar uppstå vid tillämpning av de 

andra reglerna, i vilka närståendebegreppet beaktas. Huruvida det generella 

närståendebegreppet bör utvidgas eller inskränkas anses vara en omfattande fråga som kräver 

en separat utredning. Att förhållanden mellan den skattskyldige och dennes närstående anses 

vara ömsesidiga bör dock vara en utgångspunkt i denna fråga.   

Trots att förekomsten av ensidiga närstående har uppmärksammats i olika skattesammanhang, 

har dess betydelse vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme inte uppmärksammats 

i samma utsträckning som vid tillämpning av vissa andra regler. I framställningen har 

illustrerats en olikbehandling av ensidiga närstående vid tillämpning av löneuttagskravet, 

vilket måste vara uppfyllt för att det lönebaserade utrymmet ska få beräknas. 

Olikbehandlingen uppstår till följd av att en i det ensidiga förhållandet kan beakta den andres 

ersättning från företaget, men inte tvärtom. Det innebär att den ena har mindre chanser att få 

beräkna det lönebaserade utrymmet än den andra. Avseende regeln om taket för det 

lönebaserade utrymmet anses rättsläget vara oklart. I förarbetena till denna regel har ett 

antagande gjorts om att samtliga personer i en närståendekrets kan utgå ifrån den högsta 

ersättningen i kretsen. Om detta antagande är riktigt, anses det inte föreligga någon 

olikbehandling av ensidiga närstående, eftersom samtliga närstående i kretsen kan beakta 

varandras ersättningar. Antagandet saknar dock en motivering och anses inte heller stämma 

överens med det som annars angetts i samma förarbeten. Om antagandet är felaktigt anses 

samma olikbehandling som vid tillämpning av löneuttagskravet uppstår. Vid beräkningen av 
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det lönebaserade utrymmet uppstår däremot inga problem, eftersom närståendebegreppet inte 

beaktas i denna regel.  

I framställningen har de förändrade reglerna om lönebaserat utrymme, vilka förslås i SOU 

2016:75, presenterats. Enligt förslagen slopas regeln om taket för det lönebaserade utrymmet, 

vilket innebär att de eventuella skillnaderna mellan beskattningen av ensidiga närstående 

enligt de gällande reglerna försvinner. Löneuttagskravet och reglerna om beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet föreslås i sin tur att ändras. Den nya metoden för beräkningen av det 

lönebaserade utrymmet anses inte medföra problem för ensidiga närstående. Detta till följd av 

att en hänvisning till 56 kap. 5 § IL görs i de föreslagna bestämmelserna om lönebaserat 

utrymme. Beträffande löneuttagskravet anses de olikbehandlingar som kan uppstå i dagsläget 

försvinna i och med förslagen. Löneuttagskravet bli mer kopplat till det lönebaserade 

utrymmet och anses kunna tillämpas på samma närståendekrets som det lönebaserade 

utrymmet beräknas för. Det innebär att samtliga närstående i kretsen kommer att kunna beakta 

varandras ersättningar från företaget vid bedömningen av huruvida löneuttagskravet är 

uppfyllt. Bestämmelsen i 56 kap. 5 § IL synes stå i linje med de andra bestämmelserna i IL, 

vilka skapar ömsesidiga förhållanden mellan den skattskyldige och dennes ensidiga 

närstående. Det är dock en åtgärd som endast är effektiv vid tillämpning av 

fåmansföretagsreglerna. Avslutningsvis bör det också noteras att SOU 2016:75 har fått kritik 

från såväl experter som näringslivet. Det återstår därför att se huruvida förslaget kommer att 

leda till en lagstiftning.   
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