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Sammanfattning 

I Sverige finns det mer än en miljon registrerade företag och det är många familjeföretag som 

kan komma att ställas inför att genomföra ett generationsskifte; att den äldre generationen 

lämnar över sin verksamhet till den yngre generationen. Det kan även vara så att en förälder 

avlider och att företaget således kommer att ställas inför ett arvskifte istället för ett 

generationsskifte. Oavsett om det är frågan om ett generationsskifte eller ett arvskifte är det 

många företagsägare som har flera barn som kan tänkas fortsätta att bedriva verksamheten. I 

vissa fall är tanken att det enbart är ett av barnen som ska ta över förälderns verksamhet. Om 

så är fallet kan föräldern, men även barnen, vilja se till att samtliga barn får lika mycket var av 

verksamhetens värde för att uppnå en rättvis fördelning. Det barn som inte kommer att ta del 

av verksamheten kan således komma att behöva kompenseras på något sätt. 

Ett sätt att kompensera det barn som inte kommer att ta del av förälderns verksamhet är att 

barnets syskon ger en kompensationsgåva i form av likvida medel eller annan tillgång till 

honom/henne. I praktiken ser vi dock att kompensationsgåvor behandlas olika, rent 

skatterättsligt. Vid ett generationsskifte anses kompensationsgåvan utgöra ett byte, vilket är 

skattepliktigt. Vid ett arvskifte anses kompensationsgåvan höra till arvet och eftersom arv utgör 

skattefria överlåtelser blir kompensationsgåvan skattefri.  

Frågan är om det är berättigat att en skillnad görs i beskattningen vad avser om en 

kompensationsgåva ges vid ett generationsskifte eller om den ges vid ett arvskifte. I förevarande 

uppsats behandlas denna fråga vidare. Utöver detta spörsmål diskuteras även frågan om det 

finns ett behov av att införa en ändring i regelverket vad avser kompensationsgåvor vid 

generationsskiften, samt hur en eventuell ändring skulle kunna utformas. Diskussionen avser 

framförallt huruvida en undantagsregel kan införas och utformas för att skapa neutralitet mellan 

generationsskiften och arvskiften. Efter genomförd utredning och analys har det konstaterats 

att det inte sker en likabehandling vad avser beskattningen av kompensationsgåvor vid 

generationsskiften och vid arvskiften. Skattereglerna kan således uppfattas som icke neutrala.  

För att uppnå neutralitet i beskattningen för kompensationsgåvor vid generationsskiften och 

arvskiften är ett alternativ att införa en undantagsregel för kompensationsgåvor vid 

generationsskiften. Eftersom en undantagsregel kan utformas på olika sätt ligger det nära till 

hands att starta en utredning för att undersöka problematiken närmare, men även för att se om 

det finns andra alternativ på lösningar som kan tänkas genomföras istället för att införa en 

undantagsregel. Det är således mycket arbete kvar som behöver göras innan ett beslut kan tas.   
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns det idag över en miljon registrerade företag.1 I takt med att ett företags ägare 

blir äldre, kan det komma att bli aktuellt att genomföra ett generationsskifte av verksamheten, 

vilket är något som många familjer kan komma att ställas inför. I samband med ett 

generationsskifte kan ett flertal ställningstaganden behöva göras; exempelvis om verksamheten 

ska tas över av en familjemedlem eller om den ska säljas till en extern part. Om verksamheten 

ska finnas kvar inom familjen är en intressant fråga hur beskattningen kommer att ske. Det är 

även intressant att ta reda på om det är möjligt att ge kompensationsgåvor till sina syskon, ifall 

de inte ska vara med och ta över verksamheten. Enligt Molin och Svensson är det vanligt att 

generationsskiften sker genom att gåvor ges mot att ett vederlag erläggs av gåvomottagaren till 

föräldern,2 men det skulle likväl kunna vara att ersättningen ges till gåvomottagarens syskon.   

En gåva är en inkomst som är skattefri (8 kap. 2 § IL). Om ett generationsskifte skulle 

genomföras genom olika gåvoöverlåtelser kan det antas att överlåtelserna är skattefria. I HFD 

2012 not. 74 kom domstolen dock fram till att en gåva, i form av en kompensationsgåva, är 

skattepliktig eftersom den utgör ett byte, vilket är en skattepliktig avyttring.3 I samband med 

detta mål vill jag lyfta fram en fråga som Ohlsson har uttryckt i en artikel och som är viktig att 

fundera över; ”[ä]r […] gåvor inkomstskattepliktiga?”.4 Om vi spinner vidare på Ohlssons fråga 

och kopplar ihop den med HFD:s mål från 2012, är frågan om vi kan ge Ohlsson ett svar. Jag 

skulle vilja besvara frågan jakande; att vissa gåvor, exempelvis kompensationsgåvor vid 

generationsskiften, är skattepliktiga. Frågan är om det är berättigat att dessa gåvor beskattas.  

I och med att beskattning sker av kompensationsgåvor vid generationsskiften kan det vara 

attraktivt att se över om det finns någon annan möjlighet att genomföra ett skifte utan att 

beskattning behöver ske, men att en kompensationsgåva ändå ges av något slag. Ett alternativ 

är att avvakta med generationsskiftet och vänta tills det är möjligt att genomföra ett arvskifte. 

Frågan är på vilket sätt det skulle kunna hjälpa. Om arvskiftet ska ske på liknande sätt som 

generationsskiftet, det vill säga att en kompensation ges till ett syskon, är frågan om 

skattekonsekvensen blir en annan. Svaret är att kompensationen som ges vi ett arvskifte inte 

                                                 
1 Det kan nämnas att majoriteten av dessa företag är aktiebolag och enskilda näringsverksamheter. Den senaste statistiken visar 
på att det i februari 2017 totalt fanns 1 028 468 registrerade företag i Sverige. Bolagsverket – Statistik om företag och 

föreningar, 2017. 
2 Molin & Svensson, 2010, s. 300.  
3 HFD 2012 not. 74 (mål nr 4376–11). 
4 Ohlsson, 2006, s. 661.  
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kommer att beskattas. I RÅ 1941 ref. 51 kom domstolen nämligen fram till att en 

kompensationsgåva, även kallad skifteslikvid, hör till arvet och ska beskattas som ett arv,5 vilket 

är skattefritt precis som gåvor (8 kap. 2 § IL).  

För att undgå beskattning av kompensationsgåvor vid generationsskiften kan det vara aktuellt 

att avvakta med ett skifte tills att ett arvskifte är möjligt att genomföra. Att en skattskyldig står 

inför ett sådant val kan anses strida mot neutralitetsprincipen; den skattskyldige ska inte behöva 

välja sina handlingsalternativ utefter vilken skatt han/hon skulle behöva erlägga. 

Skatteeffekterna bör vara likartade oavsett vilket alternativ den skattskyldige avser att välja.6 

Det kan således diskuteras ifall det är motiverat att det finns en skillnad vad avser beskattningen 

av en kompensationsgåva vid ett generationsskifte, kontra ett arvskifte. Problematiken behöver 

ses över och det kan vara så att det finns ett behov av att en ändring behöver ske i lag.  

1.2 Problemformulering 

Är rättsläget att kompensationsgåvor beskattas olika vid generationsskiften respektive vid 

arvskiften? Om så är fallet, är det berättigat att gåvor i vissa fall beskattas olika?  

Finns det ett behov av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor, vilka ges i 

samband med generationsskiften, för att bland annat skapa neutralitet mellan generationsskiften 

och arvskiften?  

Om det finns ett behov av att en ändring behöver ske, skulle en undantagsregel kunna vara ett 

alternativ att införa? Om svaret är ja, hur skulle ett undantag eventuellt kunna utformas?   

Exempel på frågor som har koppling till ovanstående huvudfrågor och som kan komma att 

belysas i uppsatsen är följande underfrågor: 

- Varför beskattas kompensationsgåvor vid generationsskiften? Vilka krav måste vara 

uppfyllda för att en kompensationsgåva ska vara skattefri? 

- Sett till skatterättsliga konsekvenser, hur ser andra typer av överlåtelsemodeller7 ut i 

jämförelse med ett generationsskifte där kompensationsgåvor ges?  

1.3 Syfte 

Det generella syftet med ifrågavarande undersökning är att diskutera och försöka besvara de 

frågor som är ställda under problemformuleringen. Ett syfte med uppsatsen är således att 

                                                 
5 RÅ 1941 ref. 51.  
6 Prop. 1989/90:110, s. 294 och 467. SOU 2016:75, s. 48. Gyland & Jakobsson, 2015, s. 17.  
7 Exempelvis en extern försäljning eller en underprisöverlåtelse.  
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beskriva hur rättsläget ser ut avseende beskattningen av kompensationsgåvor vid 

generationsskiften och arvskiften. Det finns med andra ord en vilja att avbilda verkligheten av 

hur beskattningen blir när gåvor ges i samband med generationsskiften kontra arvskiften, för 

att sedan utreda om gåvorna beskattas olika i de två situationerna.  Generellt sett föreligger det 

en del problem avseende generationsskiften.8 Ett problem är just att en kompensationsgåva 

beskattas om den ges vid ett generationsskifte medan den inte beskattas om den ges vid ett 

arvskifte. Ett annat syfte med uppsatsen är således att utreda problematiken avseende 

kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvskiften för att ta reda på om det är berättigat 

att en skillnad görs och om det finns ett behov av att införa en ändring i regelverket för 

kompensationsgåvor vid generationsskiften.  

Utöver ovanstående beskrivna syften är ett annat syfte att undersöka om en undantagsregel 

skulle kunna vara ett alternativ att införa i lagstiftningen. Härutöver uppkommer ett normativt 

syfte, nämligen att föra ett resonemang de lege ferenda och således diskutera argument för och 

emot att eventuellt införa regler som är till för att underlätta för generationsskiften, men även 

att uttala och ge exempel på hur en undantagsregel skulle kunna utformas.  

Att en kompensationsgåva vid ett generationsskifte beskattas, medan en liknade gåva i ett 

arvskifte är skattefri, är enligt min mening ett problem. I detta sammanhang uppkommer frågan 

varför det är på detta sätt. Ett annat syfte är således att förklara varför kompensationsgåvor vid 

generationsskiften beskattas medan liknande gåvor vid arvskiften är skattefria. Det är även av 

vikt att inte stirra sig blind på kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvsskiften. Ett 

sista syfte är därför att jämföra kompensationsgåvor vid generationsskiften med exempelvis en 

extern försäljning och en försäljning till underpris för att utreda om det finns för- och nackdelar 

med att genomföra de olika överlåtelsemodellerna. 

1.4 Avgränsning 

Kompensationsgåvor vid generationsskiften, vilket uppsatsen handlar om, är ett omfattande 

ämne. Det har således funnits ett behov av att göra ett antal avgränsningar. Även om uppsatsen 

är avsedd att vara en skatterättslig uppsats, kommer civilrättsliga regler att behandlas eftersom 

gåvobegreppet kan ses utifrån ett avtals- och obligationsrättsligt hänseende. De civilrättsliga 

reglerna ger läsaren en förståelse för att det finns ett samband mellan civil- och skatterättslig 

reglering. Den civilrättsliga delen kommer dock inte att ges något större utrymme eller djup.  

                                                 
8 Att det finns en del problem avseende generationsskiften är allmänt känt. Jag kommer inte ge exempel på olika sorters problem 

utan fokus kommer att ligga på den problematik som finns avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvskiften. 
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I samband med ett generationsskifte kan det exempelvis finnas ett antal intressen att beakta och 

eftersom det finns många olika intressen från deltagande parter har en avgränsning gjorts till 

två intressen, vilka presenteras nedan. Ett intresse kan vara att skapa rättvisa9 mellan parterna 

som är delaktiga i ett generationsskifte. Utöver detta intresse kan det finnas andra intressen som 

också är viktiga att ta hänsyn till vid ett generationsskifte. Nilsson m.fl. menar att  parterna 

exempelvis kan ha intressen som relaterar till en viss förmögenhet, att någon part efter skiftet 

vill ha ett visst kapital kvar att leva på. Ett annat intresse kan vara att skiftet inte ska utlösa 

någon beskattning, eller åtminstone enbart en minimal beskattning.10 Det finns naturligtvis fler 

intressen som kan uppstå vid ett generationsskifte och de ovan nämnda intressena är enbart ett 

urval av de intressen som kan finnas. Eftersom grundtanken med att ge en kompensation i 

samband med ett generationsskifte är att skapa rättvisa mellan de berörda parterna ligger det 

nära till hands att avgränsa uppsatsen till att enbart behandla intresset att egendomen vid ett 

generationsskifte ska fördelas rättvist mellan parterna. Det är även lämpligt att ha med intresset 

att uppnå en minimal beskattning eftersom jämförelser kommer att göras med andra 

överlåtelsemodeller för att se om det finns några skattemässiga skillnader. Övriga intressen 

kommer enbart att behandlas om det är så att det finns ett direkt behov av det. 

I samband med att generationsskiften och arvskiften behandlas i denna uppsats kan det även 

vara intressant att se till arvsförskott och om kompensation kan ges vid ett senare tillfälle. Ett 

arvsförskott är inte lika enkelt att dra en skarp gräns till när det erhålls som det är vid ett 

generationsskifte och ett arvskifte. En arvlåtare kan överlåta egendom som arvsförskott och 

mottagaren kommer att få egendomen avräknad på sitt arv i ett framtida dödsbo (6 kap. 1 § 

ÄB). Tanken är att arvet ska fördelas lika mellan arvingarna även om ett förskott ges till en eller 

flera arvingar. Om arvsförskottet överstiger mottagarens arvslott är det av vikt att förstå att 

mottagaren inte är skyldig att återbära överskottet om avtal inte har träffats om detta (6 kap. 4 

§ ÄB). Om ett arvsförskott ges som är större än mottagarens arvslott vid den tidpunkten kan det 

bli aktuellt att ge en kompensationsgåva till övriga dödsbodelägare när ett arvskifte ska 

genomföras. Om kompensationen ska beskattas i detta fall är en intressant fråga att beakta. En 

annan intressant fråga är även hur ett avtal, som har träffats redan vid tidpunkten för 

arvsförskottet, skulle bedömas i förhållande till arvsförskottet. Skulle arvsförskottet exempelvis 

kunna anses vara villkorat? Frågan är om kompensationsgåvan som ges först vid arvskiftet 

kommer att behandlas på samma sätt som kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften 

                                                 
9 Se nedan, avsnitt 1.5.4. Här beskrivs vad som menas med begreppet rättvisa i denna uppsats.  
10 Nilsson m.fl., 2016, s. 17–18.  
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eftersom arvsförskott ska behandlas på liknade sätt som gåvor.11 Vidare diskussion avseende 

denna fråga låter jag vara osagd eftersom det skulle kunna vara ett uppsatsämne i sig självt och 

jag avser att enbart behandla överlåtelser som kommer att skapa rättvisa för parterna i samma 

stund som överlåtelserna sker. Denna avgränsning är således tidsmässigt anpassad.  

Ett generationsskifte kan ske av olika typer av näringsverksamheter. I Sverige kan en 

näringsverksamhet exempelvis bedrivas som enskild näringsverksamhet, aktiebolag och 

handelsbolag.12 Uppsatsen kommer inte att vara inriktad på någon specifik form av 

näringsverksamhet. Däremot kommer de fiktiva exemplen, vilka jag har med i uppsatsen, att 

vara inriktade på enskilda näringsverksamheter. Att använda en viss typ av näringsverksamhet 

i de fiktiva exemplen anser jag bidrar till att uppsatsen bland annat blir pedagogisk och lättläst 

för läsaren. Andra former av näringsverksamheter kan dock komma på tal, men står inte i fokus.   

Eftersom kompensationsgåvor vid generationsskiften anses utgöra byten kan det vara relevant 

att ha med ett avsnitt avseende byten i referensramen, men i anledning av utrymmesskäl har ett 

sådant avsnitt fått ge vika för andra områden. För att lyfta upp viktiga frågor angående byten 

kommer en kort redogörelse av byten att presenteras nedan. Ett byte är en skattepliktig avyttring 

(44 kap. 3 § IL) och innebär att en överlåtelse sker, av exempelvis en äganderätt, i gengäld mot 

att givaren får en annan egendom i ersättning. För att kunna beräkna skatten motsvarar i 

normalfallet försäljningspriset för den egendom som är bortbytt, marknadsvärdet på den 

egendom som har erhållits.13 Intressanta frågor att diskutera i samband med byten är bland annat 

skälen till att byten beskattas och hur anskaffningsvärdet kommer att hanteras. Dessa frågor får 

dock vara föremål för en annan uppsats.   

I uppsatsen ges exempel på alternativa modeller till kompensationsgåvor vid generationsskiften 

respektive arvskiften. Det kan exempelvis vara så att en verksamhet säljs till en extern part eller 

att verksamheten säljs genom en underprisöverlåtelse. Utöver dessa modeller kan verksamheter 

överlåtas genom olika hybridupplägg. En förälder skulle exempelvis kunna ge en 

personaloption till sitt barn som ett steg till att barnet ska ta över verksamheten. I detta fall 

ställer föräldern krav på sitt barn att han/hon ska arbeta och samtidigt kan föräldern tjäna på det 

om barnet är bra på arbetet. Det kan även komma på tal att kompensation ges för framtida 

insatser. Utöver en extern försäljning och en försäljning till underpris har jag valt att ta med ett 

avsnitt om arbetsrelaterade gåvor, vilket visar på att gåvor som egentligen är skattepliktiga har 

                                                 
11 SOU 1925:43, s. 261. Silfverberg, 1992, s. 155–156 och 161.  
12 Det finns fler företagsformer att välja mellan. De som tas upp här är enbart några. Bolagsverket – Företag, 2017.  
13Andersson m.fl., 2016, s. 1354–1355. Skatteverket – Vad utlöser beskattning och när infaller avyttringstidpunkten?, 2017. 
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ansetts vara skattefria. Händelser och upplägg som sker i en stegvis process är intressanta att 

diskutera och problematiken avseende omstruktureringar är större än den som jag beskriver i 

denna uppsats. Jag har dock valt att inte beskriva fler former av omstruktureringar eftersom det 

inte inryms i de frågeställningar och syften som är uppställda i denna uppsats. Enligt min 

mening ger det även en tyngd i uppsatsen att hålla den renodlad med fokus på ett fåtal upplägg.   

Uppsatsen kommer innehålla ett de lege ferenda resonemang. Resonemanget är avgränsat på så 

vis att tanken inte är att ge ett konkret lagförslag, utan enbart väcka tankar avseende hur en 

undantagsregel kan eller bör utformas för att föra fram en diskussion. Resonemanget är även 

avgränsat till att behandla kompensationsgåvor som ges i anslutning till generationsskiften och 

arvskiften. Det är således inte tal om transaktioner som sker över en längre tid.   

1.5 Metod  

1.5.1 Inledning  

För att uppnå de syften som är uppställda i denna uppsats, samt för att uppnå ett resultat i 

förhållande till de frågor som har ställts i uppsatsen, har olika metoder använts. Olika metoder 

har använts till problematisering, utredning och undersökning, begreppet rättvisa, jämförelser 

och analys. Nedan kommer vardera metod att presenteras.  

1.5.2 Problematisering 

Att hitta ett eller flera problem till en uppsats kan vara svårt. Hur en författare har gått tillväga 

för att hitta problemen är inte alltid självklart. Det är heller inte uppenbart vilken metod som 

ska tillämpas eller vilka metoder som kan tillämpas vid en problemframtagning. En 

problemframtagningsmetod kan vara bra att ha i åtanke, även om den inte följs till fullo. Den 

problemformulering som jag har ställt upp i denna uppsats har växt fram under skrivandets 

gång. Jag skulle vilja säga att den problemframtagningsmetod som jag har använt mig av består 

av ett antal steg, vilka jag kommer att berätta om mer ingående nedan.   

Det första steget kallar jag för inspiration och frågor. Utgångspunkten och inspirationen till 

problematiken om kompensationsgåvor vid ett generationsskifte har jag fått från ett rättsfall; 

HFD 2012 not. 74.14 Den metod som jag har tillämpat till en början har varit att utgå från 

rättsfallet och skriva upp egna frågor som jag har ansett vara relevanta och som jag har funderat 

över. Det har exempelvis varit frågor som: varför blev utgången i rättsfallet som den blev? Är 

gåvor inte alltid skattefria? Hur skulle kompensationsgåvor beskattas vi arvskiften?  

                                                 
14 HFD 2012 not. 74 (mål nr 4376–11).  
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Det andra steget kallar jag för orientering och kunskap. För att hitta ett problem behövs kunskap 

och förståelse för ett ämne. För att hitta rätt bland all den information som finns att hämta inom 

de allmänna rättskällorna, har nästa steg i processen varit att urskilja vilken information som 

skulle vara relevant för uppsatsen. Med hjälp av HFD 2012 not. 74 har jag staplat upp olika 

områden och litteratur som jag ansåg skulle kunna vara intressanta att undersöka. Efter att ha 

genomfört ett urval har jag läst och orienterat mig i ämnet. Vid en jämförelse mellan 

kompensationsgåvor vid generationsskiften respektive vid arvskiften började jag urskilja att det 

fanns ett problem. Det tredje steget i problemframtagningen har således varit att finna material 

som visar på att problemet faktiskt finns, samt att jämföra generationsskiften med arvskiften. 

Det tredje och sista steget kallar jag för det jämförande steget. 

1.5.3 Metod för utredning och undersökning 

I de fall en utredning eller en undersökning har gjorts i denna uppsats har de allmänna 

rättskällorna använts för att söka kunskap, ledning och svar till problemformuleringen. De 

rättskällor som har använts är lagstiftningen, propositioner, utredningar, rättspraxis, föreskrifter 

från Skatteverket och doktrin. Skatteverkets föreskrifter är liksom lag bindande, eftersom 

Skatteverkets föreskrifter uppkommer efter beslut av särskilt bemyndigade.15 Med doktrin avser 

jag juridisk litteratur, exempelvis skrifter av ett avgränsat ämne (monografi), artiklar och 

lagtextkommentarer. Det har även förekommit att jag har använt mig av Skatteverkets 

vägledningar för att få en inblick i hur Skatteverket ställer sig i de frågor som jag har haft för 

avsikt att utreda. Även om dessa dokument inte är formellt bindande anser jag att de har varit 

relevanta att ta med i uppsatsen eftersom de ofta tillämpas i praktiken.16  

Under skrivandets gång har det uppstått ett antal problem vid användandet av de allmänna 

rättskällorna, framförallt vad avser doktrin. Ett problem som jag har stött på är att ett antal 

källor, vilka har använts, är av äldre karaktär. Bengtsson, 1962 och 1979, Silfverberg, 1992, 

och Bergström, 1978, är några exempel. Anledning till att dessa verk har använts i uppsatsen, 

även om de är av äldre karaktär, är för att de fortfarande är aktuella, men även för att några verk 

avser viktiga avhandlingar i ämnet. Bergström och Silfverberg tas exempelvis upp som källa av 

Nilsson m.fl., 2016. Bengtssons artikel ”[o]m gåvobegreppet i civilrätten”17 utgör dessutom en 

klassiker och är en ledande framställning vad avser gåvobegreppet i svensk rätt.18 Persson 

Östermans verk, 1997, är också något äldre, men är omnämnd i SOU 2002:52 del 2. Det är dock 

                                                 
15 Hiort af Ornäs, 2013, s. 24. Se även 8 kap. 7, 10–11 §§ RF. 
16 Korling & Zamboni (red.), Kleineman, 2013, s. 21. Hiort af Ornäs, 2013, s. 24. Eriksson, 2016, s. 27.   
17 Bengtsson, 1962, s. 689.  
18 Blomstrand (red.) m.fl., 2016, s. 269. Lennander framför att artikeln är en klassiker.   
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av vikt att dessa verk tillämpas med en viss försiktighet. Det är bland annat viktigt att tänka på 

att annan lag kan ha varit tillämplig förr och att rättsläget överlag ser annorlunda ut idag än vad 

det gjorde förr. Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten är ett exempel på en händelse som har 

skett efter att några av ovan verk skrevs och det är även ett exempel på en händelse av betydelse 

för denna uppsats, eftersom uppsatsen till stor del handlar om gåvor.  

Ytterligare ett problem som har uppstått är att enstaka källor inte har haft några fotnoter, utan 

enbart en källförteckning. Det har således varit svårt att urskilja om författaren har använt en 

källa eller om det är författarens egna ord. I de fall det visar sig att sekundärkällor har använts 

i uppsatsen har de använts för att ge en djupare förståelse för problematiken avseende 

generationsskiften och inget vetenskapligt anspråk har således tagits på dessa stycken.  

Vid tillämpning av de allmänna rättskällorna har jag upptäckt att det finns ett brett urval till 

huvudämnet; gåvor och generationsskiften. Eftersom det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till 

vid skrivandet av denna uppsats, har jag behövt ha en metod för vilket material som ska 

användas. Jag har använt det material som är inriktat på kompensationsgåvor vid 

generationsskiften. Jag har även gjort ett urval av material efter vad jag har ansett vara viktigt 

att ha med i referensramen, exempelvis material riktat till hur skattelagar stiftas och fakta 

avseende gåvor och arv. Jag har full förståelse för att det kan finnas annat rättsligt material att 

dra analogier till, men av utrymmesskäl har sådant material inte prioriterats eftersom 

kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvskiften inte har sått i fokus i detta material.  

1.5.4 Metod för begreppet rättvisa 

I uppsatsen talas det om rättvisa och det är inte självklart vad ordet rättvisa som begrepp innebär. 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av ordet rättvisa för att illustrera en ekonomisk 

jämvikt mellan de parter som ska få ta del av ett generationsskifte. De personer som ska berikas 

vid ett generationsskifte ska få egendom som är lika mycket värd. Jag har dock inte genomfört 

några beräkningar som visar på att det blir ett lika värde. Jag har därför inte beaktat någon 

värderingsmetod, så som DCF-modellen, för hur en näringsverksamhets värde kan räknas ut.   

1.5.5 Metod för att genomföra en jämförelse 

Flera avsnitt i uppsatsen handlar om att jämföra kompensationsgåvor vid generationsskiften 

med andra typer av överlåtelser. Vid en jämförelse av olika överlåtelsetyper är det bra att ha 

klart för sig vad det är som ska jämföras, men även vilka delar i jämförelsen som är viktiga att 

fokusera på. Enligt min åsikt är det möjligt att genomföra en jämförelse utifrån olika grunder. 

Det kan exempelvis vara att jämförelsen genomförs för att finna likheter och skillnader vad 
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avser skattekonsekvenser. Det skulle även kunna vara en jämförelse som är inriktad på 

bolagsrättsliga skillnader. Det är därför viktigt att ha en metod för hur jämförelsen ska gå till. I 

de fall en jämförelse har gjorts i denna uppsats har utgångspunkten varit att jämföra 

kompensationsgåvor, å ena sidan, med någon annan överlåtelsetyp, å andra sidan. Fokus vid 

jämförelserna har varit att se till skattekonsekvenserna av överlåtelserna.  

1.5.6 Metod för att genomföra en analys 

I slutet av uppsatsen analyseras dels om det är ett problem att kompensationsgåvor vid 

generationsskiften beskattas, dels om det finns ett behov av att införa en ändring i regelverket 

för sådana överlåtelser. I analysen ges även ett resonemang de lege ferenda. 

För att få en genomarbetad analys är det bra att ha en metod för hur jag som författare ska kunna 

åstadkomma detta. Till en början har jag utgått och arbetat med utgångspunkt från 

problemformuleringen i uppsatsen. Analysen har även delats upp i olika avdelningar och frågor 

har arbetats fram med hänsyn till problemformuleringen. Vidare har innehållet i analysen 

baserats på den information som har getts under avsnitt två till avsnitt sex. För- och nackdelar 

har vägts mot varandra och andras åsikter har tagits i beaktande. 

Ett resonemang de lege ferenda kan föras på olika sätt; det kan exempelvis vara att ge ett 

konkret lagförslag avseende hur lagen bör eller kan utformas.19 Den typ av resonemang de lege 

ferenda som jag har fört i denna uppsats är att jag har fört fram reflektioner avseende hur en 

eventuell undantagsregel för kompensationsgåvor vid generationsskiften skulle kunna 

utformas. Det har inte varit tal om något konkret lagförslag utan de reflektioner och resonemang 

som har förts har handlat om vad som kan uppfattas som något bättre i förhållande till gällande 

rätt. Det är således frukten av en undersökning som jag har framfört.  

Den metod som jag har använt mig av för att föra ett resonemang de lege ferenda har varit att 

tillämpa argument för och emot hur en undantagsregel för kompensationsgåvor vid 

generationsskiften kan utformas i förhållande till de avgränsningar som är uppställda i denna 

uppsats. Till denna argumentation har hänsyn även tagits till hur skattelagstiftning är uppbyggd 

samt vilka skattelättnader som tidigare har genomförts och som har ansetts vara vedertagna. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen handlar om att kompensationsgåvor som ges i samband med generationsskiften blir 

beskattade medan kompensationsgåvor vid arvskiften är skattefria. Det uppstår således en 

                                                 
19 Hellner, 1975, s. 403.  
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skatterättslig skillnad för hur kompensationsgåvorna blir beskattade. För att du som läsare ska 

ges en förståelse för problemet ges i nästkommande avsnitt, kapitel två, en introduktion 

avseende generationsskiften och arvskiften. Problematiken gällande kompensationsgåvor 

illusteraras även genom två exempel för att få en inblick i hur beskattningen för 

kompensationsgåvor sker vid ett generationsskifte kontra ett arvskifte.  

I uppsatsens tredje kapitel presenteras något om gåvor och arv. I detta kapitel ges en djupare 

beskrivning om gåvobegreppet eftersom kompensationsgåvor står i fokus i denna uppsats. 

Tanken är att detta kapitel ska ge en grundförståelse för gåvor och arv, vilken kommer att vara 

till nytta för förståelsen av uppsatsens fjärde kapitel. 

I fjärde kapitlet skildras kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvskiften utifrån 

rättspraxis. Genom ett antal rättsfall ges en bild av att problemet, vad avser 

kompensationsgåvor, finns i verkligheten. I detta kapitel redogörs även för grundpelarna i 

problematiken och en diskussion ges avseende överlåtelsers verkliga innebörd.  

Uppsatsen handlar även om hur lagstiftaren bör och kan hantera problematiken med 

kompensationsgåvor, samt om någon sorts lättnadsregel bör införas för kompensationsgåvor 

vid generationsskiften. Det är därför av vikt att förstå hur skattelagstiftningen är uppbyggd. I 

femte kapitlet ges en grundläggande beskrivning av vad som kan antas vara en god 

skattelagstiftning och vilka skatterättsliga principer som är viktiga att ha i åtanke för att förstå 

nuvarande skatteregler, men även för att kunna föra en diskussion de lege ferenda.    

I det sjätte kapitlet kommer fokus inte längre att ligga på kompensationsgåvor. I detta avsnitt 

zoomar vi istället ut och ser gåvor och byten utifrån ett annat perspektiv. I detta kapitel kommer 

det ges exempel på byten och gåvor som egentligen är skattepliktiga, men som har ansetts vara 

skattefria efter att frågan har tagits upp i domstol. Det ges även exempel på andra 

överlåtelsetyper som kan vara intressanta att beakta i jämförelse med kompensationsgåvor vid 

generationsskiften. Anledningen till att detta sjätte kapitel har fått en plats i denna uppsats är 

för att det är av vikt att se utanför huvudproblematiken och se om det eventuellt kan finnas en 

eller flera lösningar till problemet. Om det inte går att hitta någon lösning genom dessa exempel 

så har exemplen kanske lätt till andra tankar, vilka kan tas med i en diskussion i analysen. 

Uppsatsens två sista kapitel, kapitel sju och åtta, utgörs av en analys och en slutsats. Under 

analysen diskuteras problematiken avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften och 

särskilt med inriktning utifrån de frågor som har ställts under problemformuleringen. Efter 

analysen presenteras avslutningsvis en slutsats.    
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2. Generationsskiften, arvskiften och kompensationsgåvor – en introduktion 

2.1 Generationsskiften 

Generationsskiften är något som många familjer kan komma att ställas inför. Någon definition 

av vad ett generationsskifte är eller hur generationsskiften ska behandlas finns inte nedskrivet i 

lag. Det kan dock sägas att ett generationsskifte generellt syftar till att någon slags egendom 

kopplad till en näringsverksamhet överlåts inom en familj, till en yngre från en äldre generation. 

Det kan exempelvis ske från föräldrar till barn, men likväl till en annan släkting. Ett 

generationsskifte kan ske på olika sätt och kan beröra olika tillgångar i en näringsverksamhet.20 

Nämnas bör även att generationsskiften inte enbart behöver vara något som sker mellan de som 

är släkt. I folkmun skulle ett generationsskifte även kunna avse att en verksamhet skiftas till 

någon som arbetar inom företaget och att en köpeskilling utgår, men det är inget krav. Denna 

uppsats är dock ägnad till att behandla generationsskiften relaterade till familjeförhållanden, 

särskilt skiften mellan föräldrar och dess barn.    

Det finns inga skatterättsliga regler om hur generationsskiften ska beskattas. Eftersom det inte 

finns några särskilda regler inom skatterätten som relaterar till generationsskiften, anser 

Silfverberg att sådana överlåtelser i många fall kan behandlas på liknande sätt som gåvor. 21 Om 

en bröstarvinge får en gåva, genom ett generationsskifte, under förälderns livstid presumeras 

gåvan att utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Det kan således antas att överlåtelser som 

sker genom generationsskiften bör behandlas som gåvor, att de ska vara skattefria.22  

2.2 Arv och arvskiften 

Till skillnad från ett generationsskifte, vilket genomförs medan arvlåtaren är i livet, är ett 

arvskifte något som genomförs efter att arvlåtaren har gått bort. Om en person avlider uppstår 

ett dödsbo, vilket utgör en juridisk person enligt civilrätten.23 Utifrån ett skatterättsligt 

perspektiv utgör dödsboet även ett eget skattesubjekt.24 Dödsboet består av den dödes 

egendom25 och det kan vara tal om en rad olika tillgångar. Det kan exempelvis vara inkomster 

som hänför sig till inkomstslagen tjänst, kapital eller näringsverksamhet.26 Ett arvskifte kommer 

att behöva genomföras och regler avseende arvskiften finns bland annat i 23 kap. ÄB.  

                                                 
20 SOU 1983:59, s. 221. Nilsson m.fl., 2016, s. 16.  
21 Silfverberg, 1992, s. 161.  
22 SOU 1925:43, s. 261. Nilsson m.fl., 2016, s. 43–44.  
23 Englund, 1987, s. 13. Hiort af Ornäs Leijon, 2015, s. 42. I SOU 1932:16 s. 114 beskrivs dödsboet som en faktisk och rättslig 

enhet, vilket är dödsboets juridiska natur.    
24 Se 4 kap. 1 § IL. Eriksson, 2016, s. 68.  
25 SOU 1932:16, s. 109.  
26 Eriksson, 2016, s. 68. Se mer om arv under avsnitt 2.4.3 och 3.3.    
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2.3 Kontinuitetsprincipens funktion vid generationsskiften och arvskiften 

I de fall en tillgång har förvärvats genom exempelvis en gåva vid ett generationsskifte eller 

genom ett arv träder förvärvaren in i överlåtarens skattemässiga situation avseende tillgången. 

Att träda in i en annan persons skattesituation är det som kallas för kontinuitetsprincipen. 

Kontinuitetsprincipen är en generell princip i inkomstslaget kapital och framgår av 44 kap. 21 

§ IL.27 Principen är utformad på så vis att den ska bidra till att framtida beskattning av 

exempelvis olika skattemässiga reserveringar säkerställs, samt att vissa överlåtelser inte 

beskattas alls. Således är kontinuitetsprincipen bland annat motiverad och utformad i enlighet 

med neutralitets- och likformighetsprincipen, det finns en önskan om att snedvridningar i 

skattesystemet ska minskas.28 Kontinuitetsprincipen tillämpas även vid benefika överlåtelser av 

näringsverksamheter. Precis som när en tillgång överlåts genom ett benefikt förvärv mellan 

privatpersoner inträder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situation om överlåtelsen avser 

en näringsverksamhet. Förvärvaren övertar de skattemässiga restvärdena som överlåtaren har 

på sina tillgångar.29   

Kontinuitetsprincipen innebär i stora drag att obeskattade reserver övertas av ett annat 

skattesubjekt, beskattningen skjuts med andra ord upp. Det ges således en möjlighet att föra 

över inkomster, vilka egentligen är skattepliktiga, till ett annat skattesubjekt. Enligt Persson 

Österman har ett antal politiska frågor uppstått avseende kontinuitetsprincipen, exempelvis om 

en sådan princip ens bör tillämpas och på vilka typer av överlåtelser principen i så fall ska 

användas.30 Det bör dock uppmärksammas att dessa frågor ställdes under 1990-talet. Principen 

tillämpas än idag och om dessa frågor fortfarande diskuteras låter jag vara osagt.  

2.4 Kompensationsgåvor vid generationsskiften och arvskiften 

2.4.1 En pågående problematik avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften 

Arvs- och gåvoskatten kom att slopas 2004,31 men även om denna skatt är borttagen menar 

Silfverberg att det finns svårigheter med att genomföra generationsskiften. En problematik som 

Silfverberg ser är att många gåvor är förenade med villkor för att skapa rättvisa mellan givarens 

barn. Han menar att det ofta handlar om att kompensation ska utgå från det barn som tar över 

verksamheten till det eller de barn som inte tar del av förälderns verksamhet och att denna 

ersättning är skattepliktig. Silfverberg belyser även att det är en väsentlig skillnad vad avser 

                                                 
27 SOU 2002:52 del 2, s. 150. SOU 1989:33 del 2, s. 27. Gyland & Jakobsson, 2015, s. 60.  
28 Se nedan, avsnitt 5.3.3. Prop. 1989/90:110, s. 477. Persson Österman, 1997, s. 29. 
29 Prop. 1998/99:15, s. 151. Hiort af Ornäs Leijon, 2015, s. 22–23.  
30 SOU 2002:52 del 2, s. 150. Persson Österman, 1997, s. 93 och 95.  
31 Se mer om arvs- och gåvoskatten under avsnitt 3.1. 
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kompensationsgåvor vid arvsskiften, nämligen att kompensationen i dessa fall inte beskattas 

eftersom vederlaget ses som en del av arvet och därför blir skattefritt (8 kap. 2 § IL). Silfverberg 

menar att det kan vara attraktivt att avvakta med ett generationsskifte tills föräldern har avlidit.32 

Generationsskiften och arvskiften av en näringsverksamhet kan ske på många olika sätt; 

exempelvis genom olika slags upplägg där överlåtelser sker i olika led och till olika personer 

eller till andra näringsverksamheter. Beroende på hur ett generationsskifte eller ett arvskifte 

genomförs kan det komma att variera vem som blir skattskyldig för överlåtelsen, men också 

om överlåtelsen är skattepliktig eller skattefri.  

För att få en bild av var beskattningen sker och om det sker någon beskattning vid ett 

generationsskifte, samt vid ett arvskifte, kommer två illustrerande exempel att ges nedan. Det 

är ingen uttömmande exemplifiering utan de valda exemplen är framförallt till för att illustrera 

de skillnader som kan uppstå. Någon skatteberäkning i siffror ges inte.  

2.4.2 Exempel 1 - Kompensationsgåva vid ett generationsskifte  

Anta att en förälder äger en enskild näringsverksamhet. Föräldern har två barn och avser att 

genomföra ett generationsskifte. Tanken är att Barn 1 ska ta över och fortsätta att bedriva 

näringsverksamheten. För att det ska bli rättvist, det vill säga att barnen ska få egendom till ett 

lika värde, kommer Barn 1 att ge en kompensationsgåva till sitt syskon, Barn 2.  

Gåvan som ges från föräldern till Barn 1 är skattefri (8 kap. 2 § IL). Kompensationsgåvan som 

Barn 1 ger till Barn 2 räknas inte som en gåva. Enligt praxis utgör överlåtelsen istället ett byte,33 

vilket är skattepliktigt. Anledningen till att kompensationsgåvan inte anses vara en gåva är för 

att den inte anses ges frivilligt. Kompensationsgåvan ges i anledning av att Barn 1 ska få den 

enskilda näringsverksamheten i gåva av sin förälder. Kompensationsgåvan ges till Barn 2 för 

                                                 
32 Silfverberg, 2005, s. 14 och 22–23.   
33 Se bland annat HFD 2012 not. 74 (mål nr 4376–11), vilket beskrives under avsnitt 4.1.1.  

1. Föräldern överlåter den enskilda 

näringsverksamheten till Barn 1 i 

gåva. 

2. Barn 1 överlåter likvida medel 

eller annan privat tillgång som 

kompensationsgåva till sitt syskon, 

Barn 2.  
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att uppfylla ett villkor, vilket har ställts upp vid överlåtelsen mellan föräldern och Barn 1. I detta 

exempel kommer skattskyldigheten att hamna på barnen eftersom ett byte är en skattepliktig 

avyttring (25 kap. 2 § 1 st. och 44 kap. 3 § IL).  

2.4.3 Exempel 2 - Kompensationsgåva (skifteslikvid) vid ett arvskifte 

I detta exempel är förutsättningarna de samma som i exempel 1 men med ett undantag, föräldern 

har avlidit och ett arvskifte ska av den anledning ske istället för ett generationsskifte. Barn 1 

kommer att ta över den enskilda näringsverksamheten och ge en kompensation till Barn 2. 

Kompensationsgåvan som ges kallas vanligtvis för skifteslikvid vid ett arvskifte.   

 

Ett arv utlöser, liksom en gåva, ingen beskattning (8 kap. 2 § IL). Skifteslikviden som Barn 1 

ger till Barn 2 räknas till arvet enligt praxis34 och skifteslikviden är av den anledningen skattefri.  

2.4.4 Skattefri eller skattepliktig kompensationsgåva? 

Vid en jämförelse mellan exempel 1 och exempel 2 kan vi se att det är en skillnad i hur 

beskattningen blir. Vid generationsskiftet anses kompensationsgåvan vara skattepliktig, medan 

kompensationsgåvan (skifteslikviden) anses vara skattefri vid arvskiftet.  

Det kan konstateras att Silfverbergs ståndpunkt, om att det finns en problematik vad avser 

kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften respektive arvskiften, stämmer.35 Det kan 

således anses vara mer attraktivt att inte genomföra ett generationsskifte utan istället avvakta 

tills att ett arvskifte kan genomföras. Problematiken avseende kompensationsgåvor vid 

generationsskiften och arvskiften kommer att beröras mer ingående i uppsatsens fjärde kapitel, 

samt i analysen.36 För att få en djupare förståelse för problematiken med kompensationsgåvor 

kommer nästa kapitel att innehålla en redogörelse för vad som egentligen utgör en gåva och 

något om arv.   

                                                 
34 Se bland annat RÅ 1941 ref. 51, vilket beskrivs under avsnitt 4.3.1.  
35 Se Silfverbergs beskrivning avseende denna problematik under avsnitt 2.4.1. 
36 Se nedan, avsnitt 4. och 7.2.1.  

1. Den enskilda näringsverksamheten 

överlåts till Barn 1 genom arvskiftet. 

2. Barn 1 överlåter likvida medel eller 

annan privat tillgång som 

skifteslikvid till sitt syskon, Barn 2.  
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3. Gåvor och arv 

3.1 Skattefria inkomster och något om slopandet av arvs- och gåvoskatten 

I Sverige är skattesystemet indelat i tre grupper; direkta skatter, indirekta skatter och sociala 

avgifter/löneskatter. I IL delas de direkta skatterna i inkomstbeskattningen upp i tre 

inkomstslag; tjänst, näringsverksamhet och kapital.37 I grunden ska en skattskyldig beskattas 

för de inkomster som går att hänföra till något av dessa inkomstslag.38 Det kan dock förekomma 

att en inkomst faller utanför IL, vilket leder till att inkomsten blir skattefri eftersom 

legalitetsprincipen, i detta fall ” […] ingen skatt utan lag”,39 ska tillämpas.40 Även om en 

inkomst går att hänföra till ett inkomstslag och bör vara skattepliktig kan den vara skattefri om 

den omfattas av något av undantagen i 8 kap. IL, vilket gåvor och arv gör (8 kap. 2 § IL).41 

Ohlsson menar att 8 kap. 2 § IL ska tillämpas efter dess ordalydelse eftersom lagtexten är klar 

och tydlig. Han anser att det varken finns en tvekan med betydelsen av regeln eller att det finns 

ett behov av att tolka regeln utifrån förarbeten. Han menar dock att gränsdragningsproblem om 

vad som utgör en gåva eller inte kan uppkomma, men han går inte in djupare i den frågan.42    

Gåvor och arv har inte alltid varit skattefria. Mellan 1941 och 2004 togs arvs- och gåvoskatt ut 

enligt lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Arvs- och gåvoskatten kom dock att kritiseras 

hårt och lagen kom att avskaffas 2004.43 Silfverberg menar att arvs- och gåvoskatten fick allt 

mer kritik från omvärlden och kom att slopas bland annat på grund av att skatterna försvårade 

för generationsskiften. Skatterna var höga för ägarna och det var inte hållbart att genomföra 

generationsskiften.44 Nilsson m.fl. anser att den slopade gåvoskatten skulle kunna medföra ett 

ökat intresse för att klassificera gåvor.45 Eftersom gåvobegreppet är av stor betydelse för hur en 

transaktion beskattas är det av vikt att utreda innebörden av vad en gåva är.  

3.2 Gåvor – ett civilrättsligt och skatterättsligt regelsamspel  

3.2.1 Civilrättens betydelse för bedömningen av det skatterättsliga gåvobegreppet 

Civilrättsliga begrepp och termer kan i vissa fall ha en betydelse för skatterättsliga regler. Att 

det är på detta sätt kan exempelvis förklaras med att civilrättens regler berör många olika 

                                                 
37 Se avdelning IV, V och VI i IL. Hiort af Ornäs, 2013, s. 35–37.  
38 Prop. 1999/2000:2 del 1, s. 488–489. Prop. 1989/90:110, s. 306. SOU 1989:33 del 1, s. 179. Lodin m.fl., 2017, s. 87. 

Baekkevold m.fl., 2010, s. 127. Avdelning IV, V och VI i IL.  
39 Lodin m.fl., 2017, s. 63. 
40 Prop. 1989/90:110, s. 306–307. Lodin m.fl., 2017, s. 63 och 87. Andersson m.fl., 2016, s. 239.  
41 Prop. 1989/90:110, s. 306–307. Lodin m.fl., 2017, s. 89. Andersson m.fl., 2016, s. 240.  
42 Ohlsson, 2006, s. 662 och 665. Det kan noteras att Ohlsson diskuterar 8 kap. 2 § IL i förhållande till att gåvor och arv inflyter 
i en näringsbedrivande stiftelse. Hans argumentation är dock relevant att beakta även i denna uppsats eftersom han talar om att 

nämnd paragraf är tillämplig för alla inkomstslag.    
43 Prop. 2004/05:25, s. 22.  
44 Silfverberg, 2005, s. 14.  
45 Nilsson m.fl., 2016, s. 14.  
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ekonomiska händelser. Att rubricera en rättshandling till ett visst begrepp kan ibland vara svårt. 

Denna problematik yttrar sig exempelvis när en kompensationsgåva ges; om överlåtelsen ska 

rubriceras som en gåva eller som ett byte. Bara för att en rättshandling är rubricerad på ett visst 

sätt behöver det inte betyda att det är korrekt och det som ska följas, utan det kan vara svårt att 

veta hur en viss rättshandling ska beskattas. 46 Enligt Burmeister är det av vikt att tillämpa den 

civilrättsliga tolkningen av ett begrepp, om det är så att ett civilrättsligt begrepp har använts i 

beskattningen. Att tolka ett begrepp utefter detta sätt menar han ger en rättstillämpning som är 

enhetlig och förutsebar.47 Enligt Andersson m.fl. kan hjälp i många fall tas av civilrätten för att 

finna innebörden av begrepp som inte är definierade i IL.48   

I skatterätten ges ingen definition av vad som utgör en gåva och ledning får hämtas från 

civilrätten.49 Bengtsson menar att gåvobegreppet ursprungligen har uppstått i avtals- och 

obligationsrätten och att det inom civilrätten ställs upp ett antal rekvisit, vilka måste föreligga 

för att transaktionen ska anses vara en gåva. Gåvorekvisiten är viktiga för vad som utgör en 

skatterättslig gåva och bildar en yttre ram för det skatterättsliga gåvobegreppet. Gåvorekvisten 

finns inte nedtecknade i lag, men i praxis finns dock ett antal återkommande kännetecken för 

gåvobegreppet. Det brukar talas om de tre gåvorekvisiten, nämligen: 

• att en förmögenhetsöverföring ska ha skett,  

• att överföringen ska ha varit frivillig och  

• att överföringen ska ha genomförts med en gåvoavsikt.50  

Meningen med att en förmögenhetsöverföring ska ha skett är att gåvomottagaren ska ha berikats 

och att gåvogivarens förmögenhet ska ha minskat. Om en förmögenhetsöverföring ha gjorts ska 

den ha gjorts frivilligt för att överlåtelsen ska kunna klassas som en gåva. Det får exempelvis 

inte finnas något rättsligt anspråk på överföringen. Det tredje rekvisitet, gåvoavsikt, är svårt att 

tillämpa eftersom en subjektiv bedömning kan behöva göras, men enligt Silfverberg görs det 

försök om att hålla sig till objektiva hållpunkter vad avser överlåtarens avsikter med 

överlåtelsen. Det som går att säga är att transaktionen inte få ha varit betingad av affärsmässiga 

skäl, utan den ska ha haft ett benefikt syfte. Om en frivillig förmögenhetsöverföring har skett 

                                                 
46 Burmeister, 2012, s. 19.  
47 Burmeister, 2012, s. 20.  
48 Andersson m.fl., 2016, s. 18. Att civilrätten kan tillämpas för att definiera begrepp som tas upp inom skatterätten framgår 
även av prop. 1999/2000:2 del 2, s. 16.  
49 Enligt prop. 1941:192, s. 149 menar kommittén att en beskattningsbar gåva som begrepp ska bestämmas med hjälp av 

civilrättens gåvobegrepp. Se även Englund & Silfverberg, 2001, s. 15.   
50 Se exempelvis diskussion om gåvorekvisiten i NJA 1984 s. 673 och NJA 2008 s. 457, vilka har funnits tack vare Nilsson 

m.fl., 2016, s. 21–22 och 31–34. Se även NJA 2008 s. 1129 och Bengtsson, 1962, s. 693–694.  
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till en närstående presumeras däremot att gåvoavsikten är uppfylld.51 I HD:s praxis är det bland 

annat framträdande att innebörden av gåvoavsikten är att det finns en avsikt att genomföra en 

förmögenhetsöverföring, helt enkelt att det ska finnas en medvetenhet avseende överlåtelsen.52  

I HFD 2013 not. 40 diskuterade domstolen huruvida en gåva hade skett eller inte. I 

bedömningen lyfte HFD fram vikten av att de civilrättsliga gåvorekvisiten ska vara uppfyllda. 

Särskild vikt la domstolen vid att en förmögenhetsöverföring skulle ha skett. I målet överlät en 

far tillsammans med sina tre barn en fastighet till ett bolag, vilket ägdes av fadern tillsammans 

med hans fru. Domstolen kom fram till att barnens överlåtelser utgjorde 

förmögenhetsöverföringar och att de utgjorde gåvor. Domstolen ansåg dock att fadern kom att 

äga en större andel av fastigheten efter överlåtelsen och hans överlåtelse ansågs därför inte 

utgöra en förmögenhetsöverföring utan en avyttring, vilken kom att beskattas.53  

Bengtsson håller med om att en förmögenhetsöverföring ska ha skett frivilligt och medvetet för 

att det överhuvudtaget ska vara tal om en gåva. Han är även av den åsikt att gåvobegreppet kan 

ges olika innebörd vid olika situationer eftersom det är svårt att sätta upp en gräns för 

gåvobegreppet att passa in på alla situationer. Hänsyn bör istället tas till situationens karaktär 

och gåvorekvisitens syften i förhållande till den enskilda situationen.54 Silfverberg har spunnit 

vidare på Bengtssons åsikt om gåvobegreppet och säger att det är omöjligt att ha ett bestämt 

gåvobegrepp till alla civilrättsliga situationer. Han menar att en överlåtelse kan vara en gåva i 

en situation medan det inte är en gåva i en annan. Han håller med om att det finns vissa drag 

som kännetecknar en gåva; förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.55 Bergström 

är däremot kritisk till ett gåvobegrepp där det är tillåtet att rekvisiten kan variera i olika 

situationer eftersom det kan vara högst missledande att gåvobegreppet beaktas på detta sätt. Det 

vore istället enklare att utgå från de tre rekvisiten för en gåva med eventuellt tillägg av krav, 

om en viss regel talar för detta. Gåvorekvisiten får på så vis inte en skiftande innebörd.56 

3.2.2 Gåvobegreppet utifrån ett skatterättsligt perspektiv 

Utifrån ett skatterättsligt perspektiv är det av vikt att veta om en transaktion klassas som en 

gåva eller ett byte.57 Silfverberg menar att det inte är självklart att de civilrättsliga förhållandena 

avseende gåvobegreppet ska eller kan appliceras på skatterätten. Han nämner ett antal rättsfall 

                                                 
51 NJA 2008 s. 457. Bengtsson, 1962, s. 694. Silfverberg, 1992, s. 21 och 23. Nilsson, 2016, s. 34–37.  
52 Blomstrand (red.) m.fl., 2016, s, 285–286.  
53 HFD 2013 not. 40. 
54 Bengtsson, 1979, s. 21–22. Bengtsson, 1962, s. 694–695.  
55 Silfverberg, 1992, s. 13–14.  
56 Bergström, 1978, s. 79.  
57 Se 8 kap. 2 § IL. Nilsson m.fl., 2016, s. 62. Lodin m.fl., 2017, s. 196 och 198.   
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som kan vara vägledande för bedömningen.58 Ett av rättsfallen är NJA 1944 s. 10. I detta mål 

ges stöd för att de civilrättsliga rekvisiten frivillighet och gåvoavsikt kan appliceras på 

skatterättsliga frågor.59 Nilsson m.fl. anser, likt Silfverberg, att gåvobegreppet inte är enhetligt 

inom skatterätten. Vad som utgör en gåva kan komma att variera enligt deras mening och det 

rättsliga sammanhanget spelar således en stor roll vid en eventuell bedömning.60      

Enligt Nilsson m.fl. kan gåvobegreppet skilja sig åt inom skatterätten, vilket är fallet när 

begreppet gåva tillämpas inkomstskatterättsligt respektive stämpelskatterättsligt. För att en 

överlåtelse av en tillgång, exempelvis aktier, ska klassas som en gåva måste de civilrättsliga 

gåvorekvisiten vara uppfyllda. De civilrättsliga gåvorekvisiten har däremot mindre inflytande 

vad avser bedömningen av om stämpelskatt ska utgå. Istället för gåvorekvisiten har den så 

kallade 85 %-regel (5 § SL) fått större betydelse för om överlåtelsen utgör en gåva eller inte.61 

En överlåtelse som är rubricerad som en gåva kan komma att vara skattepliktig om den 

ersättning som ges till gåvogivaren utgör 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde (5 och 

9 §§ SL).62 Det bör dock nämnas att 5 § SL inte får läsas motsatsvis; att en överlåtelse utgör en 

gåva bara för att avtalet har betecknats som gåva och att vederlaget understiger 85 % av 

fastighetens taxeringsvärde. Hänsyn kan även komma att tas till andra omständigheterna. En 

fastighetsöverlåtelse ansågs exempelvis inte utgöra en gåva, eftersom transaktionen genomförts 

på grund av affärsmässiga skäl och det saknades således en gåvoavsikt.63 

3.3 Arv  

I samband med att en arvlåtare avlider inträder en rätt till arv och ett arvskifte av dödsboets 

egendom kan behöva genomföras. I ÄB stadgas ett skydd för bröstarvingar, vilket innebär att 

ett barn alltid har rätt till en så kallad laglott, vilken utgör hälften av arvslotten som arvingen 

får (7 kap. 1 § ÄB). Ett arvskifte kan liknas vid ett avtal, vilket sluts mellan dödsbodelägarna 

avseende hur tillgångarna ska överföras och kommer inte att beskattas eftersom överlåtelserna 

inte utgör någon avyttring.64 Vad avser generationsskiften har laglotten, men även arvslotten, 

kommit att ha en viss betydelse för hur ett generationsskifte utformas eftersom föräldrar ofta 

lägger stor vikt vid att skiftet ska vara rättvist mellan barnen.65 Även om en person har avlidit 

                                                 
58 Silfverberg, 1992, s. 39.  
59 NJA 1944 s. 10.  
60 Nilsson m.fl., 2016, s. 28.  
61 Nilsson m.fl., 2016, s. 21, 80 och 140.  
62 Av 9 § SL framgår att det taxeringsvärde som ska tillämpas är det taxeringsvärde som var året innan det år som lagfarten 

beviljades. Prop. 1983/84:194, s. 27 och 31. Nilsson m.fl., 2016, s. 139–141. Lodin m.fl., 2017, s. 200. 
63 NJA 2008 s. 1129.  
64 SOU 1932:16, s. 488 och 494. Lodin m.fl., 2017, s. 201.  
65 Prop. 1986/87:1, s. 79. Nilsson m.fl., 2016, s. 56. 
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och således inte kan uttrycka sin vilja, mer än om ett testamente har skrivits, finns det samtidigt 

lagregler som styr upp att ett arvskifte till viss del kommer att bli rättvist mellan den avlidnes 

barn. Även om gåvor som ges vid generationsskiften och vid arvskiften inte är identiska 

situationer torde det ändå finnas många likheter, bland annat att fördelningen av en förälders 

egendom är avsedd att bli rättvis mellan barnen.   

Till ett dödsbo kan det finnas ett antal dödsbodelägare och varje delägare har rätt till sin andel 

i boet. I vissa fall kan det vara lämpligt att en av delägarna tillskiftas egendom som är större än 

sin andel och istället ger de andra delägarna kompensation för detta, i form av likvida medel 

eller annan tillgång. Skifteslikviden föranleder inte någon beskattning för dödsboet eller 

dödsbodelägarna, utan anses höra till arvet. Mottagaren tar över omkostnadsbeloppet som den 

avlidne hade och detta gäller även om arvskiftet avser en näringsverksamhet. Den som tar över 

verksamheten måste dock fortsätta att bedriva verksamheten för att beskattning inte ska ske.66 

3.4 Skattefri gåva eller skattepliktig avyttring – kan det vara en blandning av båda? 

En överlåtelse kan delas upp i två grupper; överlåtelser mot ersättning och överlåtelse utan 

ersättning. Ett blandat fång uppkommer i de fall ersättningen till överlåtaren inte motsvarar den 

överlåtna tillgångens marknadsvärde.67 Blandade fång kan komma att behandlas olika vid 

beskattningen och för att veta hur överlåtelsen ska behandlas rent skatterättsligt finns det två 

metoder som kan tillämpas; huvudsaklighets- och delningsprincipen.68  

Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas överlåtelsen utifrån dess verkliga innebörd eller 

med andra ord dess huvudsakliga karaktär. Överlåtelsen kommer i sin helhet att klassas som en 

gåva eller en avyttring.69 För att huvudsaklighetsprincipen ska tillämpas måste dock ett 

gåvomoment föreligga. Det är därför viktigt att komma ihåg att överlåtelsen måste uppfylla 

gåvorekvisiten för att kunna klassas som en gåva.70 Delningsprincipen innebär däremot att 

överlåtelsen delas upp i två delar; en gåvodel och en avyttringsdel. Överlåtelserna behandlas 

som om de utgör två transaktioner.71 Vidare reflektion om blandade fång ges kort i analysen.72   

                                                 
66 RÅ 1942 not. 1040. Nilsson m.fl., 2016, s. 55 och 79. Lodin m.fl., 2017, s. 201–202. Englund, 1987, s. 44–45. Andersson 
m.fl., 2016, s. 240. Skatteverket – Kapitalvinstbeskattning, 2017. Se mer om arvskiften under avsnitt 2.2 och 3.3.  
67 Prop. 1989/90:110, s. 401. SOU 2016:75, s. 82. SOU 2002:52 del 2, s. 149. SOU 1989:33 del 1, s. 120. SOU 1966:23, s. 

234. Nilsson m.fl., 2016, s. 15.  
68 Prop. 1989/90:110, s. 401. SOU 2002:52 del 2, s. 149. SOU 1989:33 del 2, s. 27. Nilsson m.fl., 2016, s. 22.  
69 Prop. 1989/90:110, s. 401. SOU 2002:52 del 2, s. 149. SOU 1989:33 del 2, s. 28. SOU 1989:33 del 1, s. 120. Nilsson m.fl., 

2016, s. 22–23, 59. Andersson m.fl., 2016, s. 242.  
70 Prop. 1989/90:110. SOU 1989:33 del 2, s. 28. RÅ 1969 ref. 32. Nilsson m.fl., 2016, s. 63. Andersson m.fl., 2016, s. 242 och 
1353. Huvudsaklighetsprincipen berörs i HFD 2015 ref. 48 II. I rättsfallet tas det även upp att gåvorekvisiten är av vikt för att 

en transaktion ska klassas som en gåva.   
71 Prop. 1989/90:110, s. 400–401. SOU 2016:75, s. 83. SOU 2002:52 del 2, s. 149. SOU 1989:33 del 2, s. 28–29. Nilsson m.fl., 
2016, s. 22–23, 59.  
72 Se nedan, avsnitt 7.3.1. 
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4. Kompensationsgåvor – en skildring av rättspraxis 

4.1 Rättspraxis och förhandsbesked avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften 

4.1.1 HFD 2012 not. 74  

Utgångsläget i HFD 2012 not. 74 var sådant att F ägde XAB och hans döttrar, A och B, ägde 

YAB till lika delar. De avsåg att genomföra ett generationsskifte så att A skulle ta över XAB 

av fadern medan B skulle äga YAB. För att åstadkomma detta skulle F ge samtliga aktier i XAB 

som gåva till A. I samband med denna överlåtelse skulle A ge sina aktier i YAB som 

kompensationsgåva till B.73 Överlåtelserna skulle ske enligt följande schema: 

 

 

 

 

 

Frågan i HFD 2012 not. 74 var hur överlåtelsen från A till B skulle betraktas, om överlåtelsen 

skulle anses utgöra en gåva eller ett byte. HFD menade att överlåtelserna skulle bedömas i ett 

sammanhang och till deras verkliga innebörd.74 Sett till sammanhanget och den verkliga 

innebörden ansåg HFD att F hade ställt upp ett villkor för att han skulle överlåta aktierna i XAB 

till A. För att överlåtelsen skulle ske var A tvungen att överlåta sina aktier i YAB till B. HFD 

menade att villkoret medförde att förmögenhetsöverföringen inte ansågs ha gjorts frivilligt 

eftersom kompensationsgåvan enbart gavs av A till B för att A skulle få XAB av F. HFD kom 

därför fram till att kompensationsgåvan inte var att likställa med en gåva, överlåtelsen ansågs 

istället utgöra en avyttring i form av ett byte. Överlåtelsen från A till B utgjorde enligt HFD:s 

mening en ersättning för aktierna i XAB, vilken ansågs vara skattepliktig.75   

4.1.2 SRN dnr 78–02/D 

Ett annat exempel på kompensationsgåvor som har ansetts utgöra byten finner vi i SRN:s 

förhandsbesked från den 3 dec 2002. I detta fall ägde två bröder, B1 och B2, lika delar i två 

jord- och skogsbruksområden, J1 och J2. Bröderna ville se till så att ägarstrukturen blev 

                                                 
73 HFD 2012 not. 74 (mål nr 4376–11). 
74 HFD hänvisar till RÅ 1991 ref. 98 och NJA 1984 s. 609 vad avser vikten av en överlåtelses verkliga innebörd och 

sammanhanget mellan överlåtelser. I båda dessa mål kom en villkorad gåva att anses utgöra ett byte och därför en skattepliktig 
transaktion.   
75 HFD 2012 not. 74 (mål nr 4376–11). 
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renodlad och avsåg därför att genomföra ett generationsskifte. Skiftet skulle gå till på så vis att 

B1 skulle överlåta sin andel i J2 som gåva till B2:s två barn (B21 och B22). B2 skulle å sin sida 

överlåta sin andel i J1 som gåva till B1:s son (B11). Slutligen skulle även B1 överlåta sin andel 

i J1 som gåva till sin son (B11). Inget vederlag skulle ges för överlåtelserna utan överlåtelserna 

ansågs kompensera varandra.76 Ett förtydligande över hur överlåtelserna skulle ske ges nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Sett till varje enskild överlåtelse ansåg SRN att överlåtelserna utgjorde gåvor. SRN menade 

dock att överlåtelserna skulle behandlas utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd. SRN kom 

därför fram till att överlåtelserna i första hand var att se som att det skedde ett byte mellan 

bröderna och att bröderna i ett andra steg överlät sina andelar i gåva till sina barn. SRN ansåg 

att gåvorna var beroende av varandra och att gåvoavsikten enbart var riktad mot sitt/sina egna 

barn och inte den andra broderns barn. Överlåtelserna ansågs utgöra skattepliktiga byten.77  

4.1.3 SRN dnr 101–08/D 

Ett liknande fall, som förhandsbeskedet från 2002, har varit uppe för bedömning i SRN 2008. I 

målet från 2008 var omständigheterna sådana att några syskon ägde ett antal hyresfastigheter. 

De ville liksom bröderna i målet från 2002 renodla ägandet genom ett generationsskifte där de 

avsåg att överlåta sina andelar i fastigheterna till sina barn. SRN kom fram till att överlåtelserna 

utgjorde byten mellan syskonen istället för gåvor till barnen. SRN kom fram till att 

överlåtelserna som skulle ske var beroende av varandra och att gåvoavsikten inte var riktad mot 

det andra syskonets barn utan istället mot de egna barnen. I anledning av detta ansågs 

överlåtelserna utgöra skattepliktiga byten istället för skattefria gåvor.78   

                                                 
76 SRN dnr 78–02/D. 
77 SRN dnr 78–02/D. 
78 SRN dnr 101–08/D. 
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4.2 Överlåtelsers verkliga innebörd och tidsaspekten mellan överlåtelser  

Att ge kompensationsgåvor i samband med ett generationsskifte kan innebära att 

kompensationen betraktas som byten istället för gåvor. Konsekvensen av detta blir således att 

överlåtelserna blir skattepliktiga. Molin och Svensson menar att det är svårt att exakt veta vilka 

överlåtelser som kan komma att klassificeras som byten.79 För att avgöra denna fråga behöver 

ställning bland annat tas till den verkliga innebörden av överlåtelserna.80   

Bergström är positivt inställd till att domstolen bedömer överlåtelser efter deras verkliga 

innebörd. Han menar däremot att det inte är någon princip som ligger till grund för denna 

bedömning, utan att domstolen har använt sig av avtalstolkning för att nå ett slutligt resultat.81 

Jämfört med Bergström är Möller av en annan uppfattning avseende bedömningen av 

överlåtelsers verkliga innebörd. Han menar att domstolen har utvecklat en slags 

genomsynsprincip, speciellt för skatterätten. Han säger att det ” […] talar för att domstolen 

tillämpar en särskild skatterättslig princip om rättshandlingars verkliga innebörd”.82  

I relation till diskussionen om överlåtelsers verkliga innebörd uppstår även frågan om det spelar 

någon roll när i tid överlåtelser, så som kompensationsgåvor, ges. Nilsson m.fl. menar att 

tidsaspekten vid ett generationsskifte är viktig att ha i åtanke och att ett flertal faktorer kan 

komma att påverkas eftersom ett generationsskifte bland annat kan ske succesivt under ett 

flertal år.83 I NJA 1990 C 74 skedde två överlåtelser, ett köp och en gåva, med 13 månaders 

mellanrum. I detta mål kom domstolen att beakta överlåtelserna i ett sammanhang och bedömde 

att överlåtelserna var att se som en rättshandling.84 NJA 1990 C 74 visar således på att det kan 

gå lång tid mellan överlåtelser, men att överlåtelserna ändå ska ses i ett sammanhang. I praxis 

har det fastslagits att en samlad bedömning ska göras när det sker flera överlåtelser som kan ha 

koppling till varandra. En anledning till att en samlad bedömning ska göras kan bland annat 

vara för att motverka konstruktioner som gör det möjligt att kringgå skattelagstiftningen. 

Håkansson ställer sig frågande till om det är önskvärt att domstolen gör en samlad bedömning 

eftersom det kan vara svårt att förutse när en helhetsbedömning kommer att bli aktuell.85  

                                                 
79 Molin & Svensson, 2010, s. 17.  
80 Av RÅ 1991 ref. 98 framgår att det är av vikt att ta ställning till överlåtelsens verkliga innebörd. Det gör det även i SRN dnr 
78–02/D och SRN dnr 101–08/D.  
81 Bergström, 2003, s. 645.  
82 Möller, 2003, s. 574–575.  
83 Nilsson m.fl., 2016, s. 20.  
84 NJA 1990 C 74.  
85 Håkansson, 1999, s. 781. Till denna diskussion bör principen om beskattningsårets slutenhet nämnas. Den handlar bland 
annat om vilket beskattningsår en intäkt ska tas upp och är därför av relevans i förhållande till överlåtelser som sker under olika 

beskattningsår. Henriksson & Schröder, 2000, s. 128.  
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4.3 Rättspraxis avseende kompensationsgåvor (skifteslikvid) vid arvskiften 

4.3.1 RÅ 1941 ref. 51  

I RÅ 1941 ref. 51 uppstod frågan huruvida vederlag till ett antal dödsbodelägare vid ett arvskifte 

skulle höra till arvet eller utgöra en köpeskilling. Utgångsläget i målet var att dödsboet skulle 

skiftas och att det fanns fyra dödsbodelägare. Dödsboet bestod bland annat av en 

jordbruksfastighet. Tanken var att en av dödsbodelägarna skulle ta över fastigheten och 

samtidigt ge de övriga dödsbodelägarna varsitt vederlag i kompensation för att han fick ut en 

större andel av arvet, än vad han var berättigad till. Frågan i målet var om 

kompensationsgåvorna skulle räknas till arvet och således vara skattefria överlåtelser eller om 

kompensationen utgjorde skattepliktiga avyttringar. Nedan visas en illustration över händelsen.  

 

 

Dödsbodelägaren som tog över fastigheten fick inte räkna med det givna vederlaget i 

fastighetens omkostnadsbelopp, utan kontinuitetsprincipen kom att tillämpas. I anledning av att 

fastigheten kom att höra till arvet ansåg domstolen att kompensationsutbetalningarna också 

utgjorde en del av arvet och att de således inte var skattepliktiga.86 

4.3.2 RÅ 1982 Aa 148   

RÅ 1982 Aa 148 skildrar, liksom RÅ 1941 ref. 51, att en kompensationsgåva i form av en 

skifteslikvid vid ett arvskifte hänförs till arvet. I RÅ 1982 Aa 148 tillskiftades E en 

jordbruksfastighet vid ett arvskifte. Eftersom fastigheten var värd mer än hans andel i dödsboet 

kom E att erlägga en kompensation i form av likvida medel och en revers till övriga 

dödsbodelägare. Domstolen kom fram till att jordbruksfastigheten var förvärvad genom arv. De 

likvida medlen och reversen ansågs av den anledningen också höra till arvet och utgjorde därför 

inga skattepliktiga avyttringar.87   

                                                 
86 RÅ 1941 ref. 51. Att en skifteslikvid vid ett arv anses utgöra en del av arvet finner vi även i RÅ 1942 not. 1040.  
87 RÅ 1982 Aa 148.  

1. Dödsbodelägare 1 får 

jordbruksfastigheten i arv.  

2. Dödsbodelägare 1 ger likvida 

medel i gåva till dödsbodelägare 2, 

3 och 4 som kompensation för 

fastigheten.   



24 

 

5. Skattelagstiftning och lättnadsregler  

5.1 Inledning 

Ett syfte med denna uppsats är att föra ett resonemang de lege ferenda. För att diskutera hur 

skattelagstiftning bör och kan utformas är det av vikt att förstå hur den är uppbyggd. Nedan 

kommer därför att ges en presentation av skattelagstiftningens uppbyggnad och skatterättsliga 

principer som är av vikt att ta hänsyn till. Det kommer även att presenteras ett antal 

lättnadsregler, som har införts eller som är på förslag att införas avseende generationsskiften, 

för att visa att det är möjligt att införa regler som är till för att underlätta för generationsskiften.   

5.2 Skattelagstiftning och dess goda kvalité  

Vilka krav som kan ställas på en skattelagstiftning kan vara svårt att veta. Lodin och 

Lindencrona har lyft fram några krav som kan ställas på en skattelagstiftning för att den ska 

hålla god kvalité; att lagar ska vara utformade på ett effektiv, klart, legitimt, likformigt och 

neutralt sätt, men även att lagar ska vara förutsebara och enkla att tillämpa.88  Enligt Lodin är 

det av vikt att varje skatt har ett syfte och att lagen utformas så att syftet uppnås på ett effektivt 

sätt. Det är bland annat viktigt att skatteregelns syfte förstås av medborgarna för att regeln ska 

vinna legitimitet. Till legitimiteten hör även att skatten ska vara förutsebar; att medborgarna 

kan förutse vilken effekt ett visst handlande kan leda till, bland annat för att medborgarna inte 

ska avstå från ett visst handlande i anledning av att de är osäkra på skattekonsekvenserna. För 

att uppnå likformighet och neutralitet menar Lodin att generella skatteregler är bra att utforma, 

eftersom skatteregler av speciell karaktär kan medföra snedvridningar och olikbehandling.89  

Lindencrona menar å sin sida att det är viktigt att lagstiftaren utformar klara lagregler. Om lagen 

är klar menar han att det blir lättare för de skattskyldiga att förutse vilka konsekvenser en regel 

kan leda till och att det således blir mer rättssäkert. En lagregel som är utformad på ett klart sätt 

menar han även bidrar till att det blir lättare för Skatteverket att tillämpa regeln, vilket i sin tur 

kan leda till ett effektivare arbete, exempelvis för att det blir färre tvister angående regeln.90     

5.3 Principer inom skatterätten 

5.3.1 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen återkommer i ett flertal rättsområden och utgör en viktig grundprincip.91 

Inom skatterätten kommer principen till uttryck på så vis att ingen skatt får tas ut om det inte 

                                                 
88 Lindencrona, 1992/93, s. 332. Lodin, 2007, s. 477.  
89 Lodin, 2007, s. 478, 480 och 483–484,  
90 Lindencrona, 1992/93, s. 332.  
91 Hultqvist, 1995, s. 3.  
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finns stöd för det i lag. Principen återfinns i 1 kap. 1 § 3 st., 1 kap. 4 §, 2 kap. 10 § 2 st. samt 8 

kap. 2 § p. 2 och 3 § RF och är viktig för att skapa förutsebarhet samt rättssäkerhet i 

skattelagstiftningen.92   

Hultqvist menar att legalitetsprincipen kan ses utifrån fyra aspekter;  

• ett föreskriftskrav, 

• ett analogiförbud,  

• ett retroaktivitetsförbud och  

• ett bestämdhetskrav (obestämdhetsförbud).93  

Med föreskriftskravet menas att skatt enbart får tas ut i de fall det finns en föreskrift i lag som 

säger det. Det är enbart det som står i gällande lagtext som kan medföra skattskyldighet och det 

råder således ett analogiförbud.94 Retroaktivitetsförbudet handlar om att föreskrifter enbart får 

tillämpas först när de utgör gällande rätt. Om en föreskrift blir gällande först efter att en 

omständighet har inträffat får den inte tillämpas. Bestämdhetskravet är i första hand till för att 

se till att krav ställs på lagstiftningens utformning. Målsättningen är att utforma föreskrifter som 

är klara både till dess omfång och innebörd. Det händer dock att föreskrifter utformas på ett 

vagt och mångtydigt sätt. Om en lagregel inte utformas i enlighet med bestämdhetskravet är 

risken att förutsebarheten minskar. Det kan exempelvis leda till att en medborgare får svårt att 

veta hur en rättshandling kommer att beskattas och om den ens ska beskattas. Det kan även bli 

svårt för Skatteverket att veta vad som är rätt respektive fel om en lagregel inte är förutsebar.95 

Enligt Påhlsson är legalitetsprincipen, för vad avser uttag av skatt, främst att betrakta som en 

målsättning samt att legalitetsprincipen mer lutar åt att vara just en princip än en regel.96      

I samband med legalitetsprincipen, särskilt dess förbud mot retroaktiv tillämpning av lagregler, 

är det av intresse att lyfta fram en diskussion kopplad till händelser efter balansdagen. En 

intressant fråga att beakta är hur en bedömning ska kunna göras i efterhand avseende att avgöra 

vilken tidpunkt som är den avgörande. I detta sammanhang kan det frågas hur 

legalitetsprincipen, där i retroaktivitetsförbudet, förhåller sig till att en samlad bedömning görs 

när gåvor ges vid generationsskiften. Denna fråga kan vara värd att tänka på, men kommer inte 

att behandlas vidare i denna uppsats mer än att frågan lyfts fram.97  

                                                 
92 Prop. 1973:90, s. 227–228 och 301–302. Påhlsson, 2014, s. 558 och 563. Hiort af Ornäs, 2013, s. 22.  
93 Hultqvist, 2016, s. 732. Hultqvist, 2013, s. 15.  
94 Hultqvist, 2013, s. 16 och 18–19.  
95 Hultqvist, 2016, s. 731, 733 och 742. Hultqvist, 2013, s. 20. Hultqvist, 1995, s. 100.  
96 Påhlsson, 2014, s. 563.  
97 Inspiration har hämtats från Kellgren, 2016, bland annat s. 67–68 och 73–74.  
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5.3.2 Skatteförmågeprincipen 

Skatteförmågeprincipen har sitt ursprung sedan början av 1900-talet och var en bärande princip 

i skattesystemet som utformades vid denna tidpunkt. Principen innebär att en person ska betala 

skatt efter sin förmåga.98 Skatteförmågeprincipen har även kommit att ses som en 

rättviseprincip. I samband med principen brukar det talas om en vertikal respektive en 

horisontell rättvisa, var vid den horisontella rättvisan är intressant för uppsatsen. Med 

horisontell rättvisan menas att lika inkomster ska behandlas och beskattas lika.99  

Silfverberg diskuterar skatteförmågeprincipen i förhållande till gåvor och arv. Han lyfter fram 

argument som visar att det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid tillämpning av 

skatteförmågeprincipen. Å ena sidan menar han att ett tillskott genom arv eller gåva medför att 

mottagaren får medel som han/hon inte har haft tidigare och att mottagaren således bör ha 

samma eller större förmåga att kunna betala skatt. Å andra sidan förklarar han att arv och gåvor 

vanligtvis består av tillgångar som inte är likvida, de är inte inkomster på så vis att de är kontanta 

medel, vilka skulle kunna användas för att betala skatt. Det kan till och med vara så att 

mottagaren sätts i ett läge som är ekonomiskt sämre än tidigare.100 Silfverberg har framfört sin 

argumentation i förhållande till AGL, men kan ändå vara av vikt att ta till vara på i uppsatsen.   

5.3.3 Neutralitetsprincipen och likformighetsprincipen  

Neutralitetsprincipen, tillsammans med likformighetsprincipen, lyftes särskilt fram i samband 

med utformningen av den nya skattereformen, vilken infördes 1991. Innebörden av 

neutralitetsprincipen är att den skattskyldige inte ska välja sina handlingsalternativ utefter 

vilken skatt han/hon ska erlägga. Skatteeffekterna bör vara likartade oavsett vilket alternativ 

den skattskyldige avser att välja.101 Neutralitet inom inkomstbeskattningen innebär, enligt 

Gunnarsson, att effektivitetsförlusterna minimeras i samhällsekonomin och att en skattskyldig 

inte ska behöva välja mellan olika handlingsalternativ för att uppnå en viss beskattning. Det 

kan exempelvis vara val avseende vilken företagsform som ska väljas eller vilket val av 

investering som ska göras.102 Beslut bör fattas utifrån individens nytta och beskattningen ska 

inte vara styrande. Neutralitetsprincipen har en stor betydelse i det svenska skattesystemet och 

enligt Hiort af Ornäs Leijon är principen avsedd att skapa en situation där det i en mindre 

utsträckning ska vara fördelaktigt att skatteanpassa ett visst beteende.103  

                                                 
98 SOU 1964:25, s. 62. Gyland & Jakobsson, 2015, s. 17.  
99 Prop. 1989/90:110, s. 630. SOU 1989:33 del 1, s. 49–50 och 225. Eriksson, 2016, s. 18.  
100 Silfverberg, 1992, s. 53.  
101 Prop. 1989/90:110, s. 294 och 467. SOU 2016:75, s. 48. Gyland & Jakobsson, 2015, s. 17.  
102 Gunnarsson, 1995, s. 135. 
103 SOU 2016:75, s. 47. Hiort af Ornäs Leijon, 2015, s. 18–19. Hiort af Ornäs, 2013, s. 19. 
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Persson Östermans uppfattning av neutralitetsprincipen i beskattningen är att den utgör ett vagt 

begrepp. Han menar att principen har ett antal svagheter. En svaghet är att det är svårt att avgöra 

en samhällsekonomisk effekt i relation till en enskild fråga. En orsak till denna svårighet menar 

han är att frågor kopplade till samhällseffektivitet har att göra med värderingar och det är svårt 

att besvara frågorna med en vetenskaplig metod. Han anser dock att skattesystemet bör utformas 

på ett sätt så att personer inte kan få lägre skatt utifrån möjligheten att genomföra olika val.104  

Neutralitetsprincipen utgör en bärande grund för utformningen av många skatteregler. Ett 

exempel på skatteregler där neutralitetsprincipen har varit viktig är räntefördelningsreglerna för 

enskilda näringsidkare. Syftet med räntefördelningsreglerna är att uppnå en neutralitet vad avser 

beskattningen mellan aktiebolag och enskilda näringsverksamheter.105  

Likformighetsprincipen har ett nära samband med neutralitetsprincipen och innebär att 

skatterna ska vara likformiga och enhetliga.106 Likformighetsprincipen är en rättviseprincip som 

finns reglerad i 1 kap. 9 § RF. Med rättvisa i detta fall menas ” […] att lika fall ska bedömas 

lika och på saklighet och opartiskhet”.107 Skattskyldiga som har inkomster av samma storlek 

ska betala skatt i samma omfång.108 Enligt Påhlsson utgör likformighetsprincipen ett verktyg 

för att neutralitet ska kunna uppnås i beskattningen.109 Olikformig beskattning kan exempelvis 

medföra att skattskyldiga väljer ett specifikt investeringsalternativ utifrån skatteskäl och att 

snedvridningar uppstår i samhällsekonomin. Det kan även medföra att olika skatter kommer att 

betalas även om två skattskyldiga har lika stora inkomster. Det blir delvis avgörande för en 

individs beskattning vilken moral och kunskap den skatteskyldige har i frågan.110  

Likformighetsprincipen är enligt Lodin m.fl. viktig vid utformningen av en lagstiftning. De 

anser dock att det inte är helt givet vilken typ av regelutformning som ska tillämpas för att 

uppnå maximal likformighet. Reglerna kan exempelvis bli komplicerade och svårtillämpade 

om likformighetsprincipen ska tillämpas fullt ut. Det kan ibland vara svårt att avgöra vilka fall 

som faktiskt är lika och vilka fall som inte är det.111 Om avsteg ska göras från neutralitets- och 

likformighetsprincipen bör vinsterna i samhällsekonomin bli betydande, annars finns en risk att 

skattesystemet inte uppfattas som rättvist och legitimt.112  

                                                 
104 Persson Österman, 1997, s. 50–51.  
105 Prop. 1993/94:50, s. 227–228. Nilsson, 2011, s. 48. 
106 Prop. 1989/90:110, s. 304–305 och 409. SOU 1923:69, s. 69. Gyland & Jakobsson, 2015, s. 17–18. 
107 Gyland & Jakobsson, 2015, s. 17–18.  
108 Hiort af Ornäs Leijon, 2015, s. 20.  
109 Påhlsson, 2007, s. 35. SOU 2016:75, s. 48 tar också upp att likformiga skatteregler ger en ökad neutralitet.  
110 Prop. 1989/90:110, s. 304. SOU 1989:33 del 1, s. 19 och 57–58.  
111 Lodin m.fl., 2017, s. 46–47.  
112 Prop. 2014/15:100, s. 105. SOU 2016:75, s. 48.  
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Att lika arbete ska leda till lika beskattning är något som Pilsäter står fast vid. Hon framhåller 

dock att det inte behöver betyda att beskattningen kommer att vara lika för en anställd och en 

företagare, eftersom det finns en risk och ett ansvar med att vara företagare.113 Påhlsson menar 

också på att lika fall ska behandlas lika, men att det kan vara svårt att genomföra en 

jämförbarhetsprövning för att nå denna materiella likabehandling eftersom hänsyn behöver tas 

till subjektiva värderingar. Likformighetsprincipen bör, på samma sätt som legalitetsprincipen, 

ses som en målsättning och en princip, snarare än en regel.114   

5.4 Kan lättnadsregler för generationsskiften införas i lag? 

5.4.1 Skattelättnader – regler som är till för att underlätta för generationsskiften 

I ett skattesystem kan det finnas särregler som är till för att underlätta vissa skattesituationer. 

Särregler kan bland annat komma att bidra till att neutralitet inte uppnås i beskattningen. Alla 

typer av lättnadsregler är inte alltid till godo, utan det är viktigt att utreda om en viss särregel 

är lämplig att införa.115 Neutralitet kan dock ses ur många perspektiv och det är även viktigt att 

lyfta fram att det finns andra skatterättsliga principer av intresse att ta hänsyn till utöver 

neutralitetsprincipen. Att det finns en neutralitetsbrist behöver inte vara avgörande för att en 

särregel inte ska vara lämplig att införa.116 Det kan dock poängteras att det bör finnas starka 

skäl till att införa en lättnadsregel i skattelagstiftningen.117  

Vilka lättnadsregler som är accepterade att införa är svårt att säga. För att skapa en förståelse 

för, och inspiration till, hur lättnadsregler kan utformas kommer en presentation av ett antal 

lättnadsregler som har införts eller som är på förslag att införas att ges nedan.  

5.4.2 Exempel på lättnadsregler för generationsskiften som har införts i svensk rätt 

Genom tiden har det genomförts ett antal lättnadsregler för generationsskiften av familjeföretag. 

Nedan kommer att ges ett antal, dock inte uttömmande, exempel på hur lagstiftaren har 

genomfört särregler för generationsskiften och varför vissa typer av särregler är motiverade att 

införa i lag.118 

Arv och gåvor till släktingar – en naturlig väg 

Arv och gåvor ges vanligen till en nära släkting, men det kan självklart vara så att arv och gåvor 

ges till en person som givaren inte har ett släktband med. Silfverberg uppfattar det som att det 

                                                 
113 SOU 2016:75, s. 475, Pilsäter lämnar en kommentar i denna SOU.  
114 Påhlsson, 2014, s. 567–568. Påhlsson, 2007, s. 42–43, se även Påhlssons beskrivning av formell likabehandling.   
115 Prop. 1989/90:110, s. 304.  
116 Kellgren, 2005, s. 176.  
117 Prop. 1989/90:110, s. 304. 
118 Ett antal lättnadsregler, vilka har införts i svensk rätt har funnits med hjälp av SOU 2002:52 del 2, s. 17.  
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är relativt vanligt att det anses vara lämpligt att arv och gåvor som ges till släktningar beskattas 

lindrigt. Varför det är så är svårt att säga. Han menar att det kan bero på att människor i 

samhället inte tycker att det är något konstigt eller oväntat att överlåtelser sker för att berika 

släktingar, det kan sägas vara den ”naturliga vägen”. Det är bland annat vanligt att gåvor ges 

till personer som är arvsberättigade. Av den anledningen menar Silfverberg att det kan finnas 

skäl till att överlåtelser i form av gåvor ska beskattas på likande sätt som arv. I detta fall var det 

frågan om sambandet mellan gåvoskatt och arvskatt.119 Det kan dock finnas mycket att hämta 

från detta argument till diskussionen om kompensationsgåvor. 

Silfverberg menar vidare att det även finns ett rättspolitiskt önskemål om att generationsskiften 

inte ska försvåras genom att överlåtelser vid ett skifte beskattas. För att neutralitet ska föreligga 

kommer beskattningen vid ett generationsskifte att skjutas fram (kontinuitetsprincipen) och så 

småningom kommer beskattning att ske. Det handlar således inte om att beskattning kringgås, 

utan enbart att den tas ut vid ett senare tillfälle. Utifrån detta synsätt kan skattelättnader för 

generationsskiften anses vara berättigade att genomföra i svensk rätt.120   

Några exempel på skatterättsliga lättnadsregler 

Utformandet av skatteregler kan komma att påverka generationsskiften. År 2002 genomfördes 

en utredning avseende hur skattereglerna skulle kunna utformas för att underlätta för 

generationsskiften. Utredningen handlade om att det ansågs finnas ett behov av att skapa goda 

förutsättningar för genomförandet av generationsskiften. I utredningen gavs ett förslag till att 

sparad räntefördelning skulle kunna tas över av gåvotagaren vid en benefik överlåtelse. Att 

införa en sådan regel ansågs bidra till en positiv effekt för generationsskiften, men även bidra 

till att upprätthålla neutraliteten i relation till reglerna avseende fåmansföretag, exempelvis 

sparad utdelning.121 I utredningen från 2002 gavs det även ett förslag till att det skulle vara 

möjligt att föra över en periodiseringsfond samt en expansionsfond vid ett generationsskifte av 

en enskild näringsverksamhet, bland annat för att underlätta genomförandet av ett 

generationsskifte.122 Både räntefördelningsregler och regler om att överföra 

periodiseringsfonder kom att införas och det visar exempelvis på att det är motiverat att införa 

särregler för att underlätta genomförandet av generationsskiften.  

                                                 
119 Silfverberg, 1992, s. 54 och 58. 
120 Silfverberg, 1992, s. 54. Silfverberg, 1999, s. 509.  
121 SOU 2002:52 del 2, s. 15, 19 och 158–159. Det bör i detta sammanhang nämnas att utredningen var kopplad till arvs- och 

gåvobeskattningen, vilken är avskaffad. Hänsyn har tagits till detta och grundtanken med att återge denna utredning, men även 

andra förslag som har koppling till arvs- och gåvoskatt i denna uppsats, är att ge en bild av hur generationsskiften kom att 
behandlas förr.  
122 SOU 2002:52 del 2, s. 166 och 173.  
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En annan regel som har kommit att underlätta genomförandet av generationsskiften är 57 kap. 

11 § 3 st. IL. I RÅ 2007 ref. 81 konstaterade domstolen att ett arvskifte av ett fåmansföretag 

hade missgynnats eftersom kontinuitetsprincipen inte hade ansetts vara tillämplig på det 

lönebaserade utrymmet. Löneutrymmet gick förlorat eftersom skiftet hade ägt rum efter 

årsskiftet. Domstolen ansåg att det var felaktigt att kontinuitetsprincipen inte hade använts. 

Efter målet skedde därför ett förtydligande i lagtexten angående kontinuitetsprincipens 

tillämplighet.123 Detta exempel handlar egentligen inte om ett införande av en lättnadsregel, 

utan snarare om att ett förtydligande av en redan befintlig skatteregel genomfördes. Jag vill 

dock poängtera att ett förtydligande av en regel, liksom ett införande av en lättnadsregel, kan 

vara av lika stor betydelse för att underlätta genomförandet av generationsskiften. 

5.4.3 Förslag om att införa lättnadsregler för generationsskiften – 3:12-utredningen 

Den 3 november 2016 presenterade regeringen en utredning om 3:12-reglerna. Utredningens 

uppdrag var delvis att se över skattereglerna för generationsskiften av fåmansföretag. Det som 

utredningen bland annat skulle se över var om skattereglerna avseende fåmansföretag är 

ändamålsenliga. Utredningen skulle även undersöka om reglerna är utformade på ett sätt som 

gör det fördelaktigt att avyttra verksamheten till en extern part istället för till en närstående.124   

Problematiken avseende ett ägarskifte av ett fåmansföretag har visat sig vara att ägaren kan 

komma att få en lägre beskattning om han/hon säljer verksamheten till en extern part, istället 

för att sälja verksamheten vidare till en närstående som är aktiv i företaget. Utredningen har 

kunnat konstatera att det kan vara fördelaktigt att sälja verksamheten till en extern part jämfört 

med om en närstående tar över verksamheten. Det har bland annat argumenterats för att 

lättnadsregler, exempelvis löneuttagsregeln för fåmansföretag, kompenserar för den nackdel 

det är att genomföra ett generationsskifte jämfört med att sälja verksamheten till en extern 

köpare. Utredningen har dock ansett att de befintliga lättnadsreglerna inte bör användas som ett 

skäl till att en olikbehandling ska få fortgå, dessa regler ska inte kompensera för den beskattning 

som sker efter en överlåtelse. 3:12-reglerna är enligt utredningen inte neutrala vad avser 

överlåtelser till en extern part respektive en närstående. Valet av vem verksamheten ska 

överlåtas till borde inte påverkas av skattereglerna. Utredningen har av den anledningen 

utformat olika förslag, de lege ferenda, till hur 3:12-reglerna bör utformas för att uppnå 

neutralitet.125 Nedan ges en översikt av de olika förslagen. 

                                                 
123 RÅ 2007 ref. 81. Nilsson m.fl., 2016, s. 60. 
124 SOU 2016:75, s. 327.  
125 SOU 2016:75, s. 329–331, 335–338, 342, 367, 369–370 och 405.  
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Utredningen har arbetat fram fyra förslag till hur problematiken skulle kunna lösas och 

förslagen lyder enligt följande: 

• Det första förslaget är att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st. IL, om samma och likartad 

verksamhet, tas bort. 

• Det andra alternativet är att ta bort ordet närstående ur regeln om samma eller likartad 

verksamhet. 

• Det tredje förslaget är att det införs ett undantag i regeln om samma och likartad 

verksamhet vad avser ett ägarskifte till en närstående. 

• Det fjärde alternativet som utredningen har föreslagit är att karenstiden ska förlängas.126 

Det alternativ som utredningen förespråkar är det tredje alternativet. De anser att det är mest 

lämpligt att införa en undantagsregel till regeln om samma och likartad verksamhet när ett skifte 

ska ske mellan närstående. Utredningen menar att ett undantag till regeln kan utgöra ett bra 

alternativ, men de poängterar samtidigt att det är viktigt att regeln utformas på ett sätt så att rätt 

typ av ägarskiften omfattas. En fördel med att införa en undantagsregel är att det kan anges 

villkor för att begränsa tillämpningen av bestämmelsen.127  

I samband med de fyra alternativen till en lösning på olikbehandlingen har utredningen även 

behandlat två förslag till en förändring av fördelningsreglerna. Dessa regler hänger samman 

med bestämmelserna avseende kvalificerade andelar och utgör grundproblematiken till 

olikbehandlingen. Om något av de fyra alternativen ovan kommer att genomföras medför det 

en risk att 3:12-reglerna kan kringgås. Utredningen har således ansett att det har funnits 

anledning att överväga vilka ändringar som kan behöva genomföras avseende 

fördelningsreglerna.128 Någon presentation av de två förslagen kommer inte att ges, de har 

enbart tagits upp för att visa att det är svårt att ändra på regler utan att andra regler påverkas.    

Lindberg är kritisk till utredningens val av alternativ, att införa en undantagsregel. Han menar 

att undantaget kan bidra till att inkomstomvandling kommer att kunna ske. Fritsch, Hellenius 

och Werkell är å andra sidan positiva till utredningens förslag på hur olikbehandlingen av en 

överlåtelse till en närstående alternativt en extern part kan åtgärdas. De välkomnar förslaget och 

anser att reglerna, så som de är utformade i dagsläget, medför en diskriminering.129  

                                                 
126 SOU 2016:75, s. 370–376 och 379–380.  
127 SOU 2016:75, s. 375, 380 och 402. 
128 SOU 2016:75, s. 371 och 376–379. 
129 SOU 2016:75, s. 478 och 502. 
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6. Skattefria byten och gåvor samt andra typer av överlåtelser  

6.1 Två korta exempel - ett skattefritt byte och en skattefri gåva 

6.1.1 Inledning  

Kompensationsgåvor som ges i samband med generationsskiften anses inte utgöra gåvor utan 

byten, vilka är skattepliktiga. I praxis har det dock uppdagats att ett byte i vissa fall kan slippa 

att beskattas. Det har även visat sig att vissa skattepliktiga gåvor har ansetts utgöra skattefria 

gåvor. Nedan kommer att ges två exempel avseende skattepliktiga transaktioner som har ansetts 

vara skattefria.  

6.1.2 Byte av A-aktier till B-aktier 

Byten av tillgångar som på ett ungefär utgör samma typ av tillgång kan ha ett liknade 

realekonomiskt värde, men även en likartad karaktärsidentitet. Persson Österman menar att ett 

sådant byte kan komma att undgå beskattning.130 

Ett exempel på ett sådant byte är när en A-aktie omvandlas till en B-aktie. Bytet anses inte 

utgöra en kapitalvinstgrundande avyttring oavsett om bytet har skett enligt skrivelse i 

bolagsordningen och i enlighet med 4 kap. 6 § 3 st. ABL eller inte. Domstolen ansåg i RÅ 1984 

1:1 att ett sådant förfarande enbart innebar att röstvärdet på aktierna minskade och att 

omvandlingen gjordes frivilligt av aktieägarna. Bytet kom därför inte att föranleda någon 

beskattning.131  

6.1.3 Arbetsrelaterade gåvor 

Om en gåva ges på grund av en arbetsprestation eller till en mottagare som står i ett 

anställningsförhållande till gåvogivaren, är gåvan i normalfallet inte skattefri.132 Det har dock 

utvecklats ett antal undantag till denna situation i praxis. Om gåvan exempelvis inte har getts 

till mottagaren i syfte att utgöra en belöning för en arbetsprestation ska inkomstbeskattning inte 

ske. Undantagen i praxis har främst avsett gåvor som har haft ett samband med ett 

generationsskifte, det vill säga gåvor som har getts till anställda som har ett nära släktskap med 

givaren.133 SRN har i september 2016 avgjort tre förhandsbesked avseende gåvor, vilka ha getts 

till anställda som inte är besläktade med gåvogivaren. SRN kom i dessa mål fram till att 

undantag från beskattning även kan gälla för personer som inte hör till närståendekretsen.134    

                                                 
130 Persson Österman, 1997, s. 313.  
131 RÅ 1984 1:1. Persson Österman, 1997, s. 314. Tas även upp i Lodin m.fl., 2017, s. 197. Andersson m.fl., 2016, s. 1355. 
132 Se RÅ 1974 A 1277, RÅ 1983 1:73 och RÅ 1997 ref. 1. 
133 Se RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10. 
134 SRN dnr 6–16/D. SRN dnr 7–16/D. SRN dnr 24–16/D.   
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6.2 Andra typer av överlåtelser 

6.2.1 Vikten av att se till andra typer av överlåtelser 

Vid ett generationsskifte kan en kompensationsgåva ges till den som inte kommer att ta del av 

näringsverksamheten. Eftersom kompensationsgåvor anses vara skattepliktiga byten kan det 

vara lämpligt att se över andra alternativ för att genomföra ett generationsskifte. Det kan även 

vara så att ägaren överväger att sälja verksamheten till en extern part. Eftersom 

skattekonsekvenserna kan komma att skilja sig åt vid olika typer av överlåtelser, är det av vikt 

att se över hur eventuell beskattning kommer att se ut vid andra överlåtelsemodeller.   

Nedan kommer två andra överlåtelsemodeller att presenteras; en försäljning till en extern part 

samt en underprisöverlåtelse mellan två närstående personer. Tanken är att exemplen ska ge en 

bild av var beskattningen sker. Någon skatteberäkning i siffror kommer inte att ges.    

6.2.2 Exempel 1 – försäljning till en extern part 

Istället för att genomföra ett generationsskifte, att något av förälderns barn ska ta över och 

fortsätta att bedriva den enskilda näringsverksamheten, kan verksamheten komma att säljas till 

en extern part. Efter försäljningen kan föräldern istället ge likvida medel i gåva till sina barn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningen av den enskilda näringsverksamheten till den externa parten är en skattepliktig 

avyttring (25 kap. 2 § 1 st. och 44 kap. 3 § IL). Gåvorna som föräldern ger till sina barn är 

däremot inte skattepliktiga, utan skattefria (8 kap. 2 § IL). Skattskyldigheten kommer att hamna 

på föräldern eftersom han/hon är den som säljer den enskilda näringsverksamheten.  

1. Den enskilda näringsverksamheten 

överlåts till en extern part.  

2. Föräldern ger varsin gåva i form av 

likvida medel till Barn 1 och Barn 2. 
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6.2.3 Exempel 2 – underprisöverlåtelse vid ett generationsskifte 

I detta exempel sker en underprisöverlåtelse av den enskilda näringsverksamheten från 

föräldern till Barn 1. Barn 1 kommer att ge en ersättning som motsvarar näringsverksamhetens 

skattemässiga värde till föräldern. Föräldern kommer sedan ge en gåva i form av likvida medel 

till Barn 2.  

 

 

En överlåtelse av en enskild näringsverksamhet till underpris kan komma att uttagsbeskattas 

(22 kap. IL). Anta dock att överlåtelsen i detta exempel uppfyller de villkor, vilka ställs upp för 

underprisöverlåtelser (23 kap. 14–29 §§ IL). Anta även att den enskilda näringsverksamheten 

heller inte består av några kapitaltillgångar, exempelvis aktier och fordringar, vilka skulle ha 

beskattats vid en överlåtelse. Eftersom villkoren för underprisöverlåtelsen kan antas vara 

uppfyllda, samt att ersättningen utgörs av näringsverksamhetens skattemässiga värde kommer 

ingen beskattning att ske. Beskattningen kommer istället att skjutas upp (23 kap. 9–10 § IL).  

I detta exempel kommer överlåtelsen av näringsverksamheten inte att beskattas. Troligtvis 

kommer inte heller gåvan till Barn 2 att beskattas om föräldern uppfyller de tre gåvorekvisiten. 

Båda överlåtelserna betraktas således som skattefria.     

 

  

1. Den enskilda näringsverksamheten 

överlåts till Barn 1 genom en 

underprisöverlåtelse där ersättningen 

motsvarar den enskilda 

verksamhetens skattemässiga värde.  

2. Föräldern ger en gåva i form av 

likvida medel till Barn 2. 
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7. Analys – ett resonemang de lege ferenda 

7.1 Inledning 

I nedanstående analys kommer de frågor som har ställts upp i uppsatsens problemformulering 

att diskuteras och analyseras med hjälp av referensramen, vilken framställs i kapitel två till sex. 

Eftersom problemformuleringen består av tre huvudfrågor kommer analysen att delas upp i 

olika delar. Till en början kommer analysen att beröra om det är berättigat att 

kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften respektive vid arvskiften beskattas olika. 

I detta sammanhang kommer det även att analyseras om det finns ett behov av att införa en 

ändring i regelverket för kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften. Härefter kommer 

analysen att handla om varför kompensationsgåvor vid generationsskiften beskattas, för att 

sedan gå över och handla om ifall en undantagsregel skulle kunna införas för att lösa 

problematiken. Slutligen ges en analys om hur en eventuell undantagsregel skulle kunna 

utformas och vilka effekter ett införande av en undantagsregel skulle kunna medföra.     

7.2 Problematiken om kompensationsgåvor och behovet av att ändra regelverket 

7.2.1 Skattefri eller skattepliktig överlåtelse? Är det ett problem? 

I dagens samhälle är det inte självklart om en gåva ska anses vara skattefri eller skattepliktig. 

Även om gåvor ska vara skattefria, enligt vad som sägs i 8 kap. 2 § IL, så har det bland annat 

visat sig att kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga.135  

HFD 2012 not. 74 är ett exempel på en dom som visar på att kompensationsgåvor beskattas. I 

detta mål ansåg domstolen att överlåtelsen inte utgjorde en gåva utan ett byte, vilket är 

skattepliktigt.136 Att renodla ett ägarförhållande, genom att ge en kompensationsgåva till en 

tredje person, och samtidigt undvika att kompensationsgåvan ska beskattas har visat sig vara 

svårt att nå. Utöver HFD 2012 not. 74 konstateras det även av SRN i två förhandsbesked, dnr 

78–02/D och dnr 101–08/D, att kompensationsgåvor som ges för att renodla ägarförhållanden 

av verksamheter kan vara skattepliktiga.137 Det kan således konstateras att kompensationsgåvor 

som ges i samband med generationsskiften kan vara skattepliktiga och i samband med detta 

uppstår följande fråga: är det berättigat att vissa gåvor är skattepliktiga? Ohlsson menar att 

ordalydelsen av 8 kap. 2 § IL ska följas; att gåvor är skattefria.138 Det hade varit intressant att 

veta hur Ohlsson hade ställt sig i frågan avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften. 

En tanke är att han eventuellt skulle ställa sig frågande till varför de blir beskattade, men det är 

                                                 
135 Se ovan, avsnitt 4.1. 
136 Se en beskrivning av målet under avsnitt 4.1.1.  
137 Se en beskrivning av SRN:s förhandsbesked i avsnitt 4.1.2 och 4.1.3.  
138 Se mer om Ohlssons tankar under avsnitt 3.1.  
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inget som han har uttryckt med egna ord. Silfverberg ställer sig däremot frågande till att 

kompensationsgåvor vid generationsskiften beskattas. Han säger inte uttryckligen att det är rätt 

eller fel att vissa gåvor är skattepliktiga, men han diskuterar att det är problematiskt för 

generationsskiften att det är på detta vis eftersom det försvårar för skiften. Han säger bland 

annat att arvs- och gåvoskatten avskaffades just för att underlätta för generationsskiften.139  På 

grund av ovan anförda anser jag att det torde finnas en viss skepsis till att kompensationsgåvor 

blir beskattade och att det kan ifrågasättas om det är berättigat att de beskattas. Det kanske är 

ett problem på grund av att det eventuellt går emot ordalydelsen av 8 kap. 2 § IL, som Ohlsson 

skulle kunna hävda eller att det är ett problem för att det försvårar genomförandet av 

generationsskiften, vilket Silfverberg verkar tycka.  

Ett fall som kan liknas med kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften är skifteslikvid 

som ges i samband med arvskiften. Skifteslikvid är enligt min mening en kompensationsgåva 

som ges till en dödsbodelägare som kompensation för att givaren har fått en större andel av 

arvet än vad den borde ha fått. Enligt RÅ 1941 ref. 51 och RÅ 1982 Aa 148 räknas en 

skifteslikvid till arvet och är av den anledningen skattefri.140 Kontentan av detta är att 

kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga, medan kompensationsgåvor som 

ges vid arvskiften är skattefria. Silfverberg menar att det är ett problem att kompensationsgåvor 

kan vara både skattefria samt skattepliktiga, och att utfallet beror på om en kompensationsgåva 

ges vid ett arvskifte eller ett generationsskifte. Han menar därför att det kan vara attraktivt att 

avvakta med ett generationsskifte och istället vänta tills det är möjligt att genomföra ett 

arvskifte.141 Om det skulle anses vara mer attraktivt att genomföra ett arvskifte istället för ett 

generationsskifte blir det tal om att ett val måste göras; om ett arvskifte ska inväntas för att nå 

skattefördelar, eller om ett generationsskifte ska genomföras och beskattning således ske. 

Frågan är om det alltid är en fördel att invänta ett arvskifte. Rent skattemässigt kanske det är 

det, men det kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till. Även om kompensationsgåvor vid 

generationsskiften blir beskattade kan det eventuellt vara bättre att genomföra ett 

generationsskifte än att invänta ett arvskifte. Det är bland annat svårt att avgöra hur lång tid det 

kommer att ta tills ett arvskifte kan genomföras eftersom det, på ett lagligt sätt, inte går att 

påverka en individs bortgång. Av den anledningen kan det vara bättre att genomföra ett 

generationsskifte. En annan anledning till att genomföra ett generationsskifte istället för att 

invänta ett arvskifte är att ägaren blir äldre, vilket kan komma att skada verksamheten eftersom 

                                                 
139 Se ovan, avsnitt 2.4.1 och 3.1. 
140 Se en beskrivning av målen under avsnitt 4.3.1 och 4.3.2 
141 Se ovan, avsnitt 2.4.1. Här beskrivs mer utförligt om Silfverbergs tankar avseende problematiken.  
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ägarens omdöme exempelvis kan komma att försämras och att ägaren således inte klarar av att 

ta hand om verksamheten. Det kan därför vara värdeförstörande att vänta med att skifta 

verksamheten. Det kan även sägas att det inte är någon garanti att verksamheten kommer att 

kunna tas över av förälderns barn vid ett arvskifte eftersom det förutsätter att verksamheten 

finns kvar142 och att den inte har testamenterats till någon annan. Om vi bortser från dessa 

aspekter och enbart ser till skattekonsekvenserna kan Silfverberg ha en poäng med att det kan 

vara mer attraktivt att invänta ett arvskifte. Hans ståndpunkt i denna fråga är tydlig och 

välargumenterad. Sett till skattekonsekvenserna av att ge kompensationsgåvor vid 

generationsskiften, jämfört med vid arvskiften, torde det vara en nackdel att genomföra ett 

generationsskifte eftersom kompensationsgåvan i detta fall beskattas. Det tyder således på att 

det är ett problem att kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga.     

Det kan vidare diskuteras huruvida det är ett problem att kompensationsgåvor vid 

generationsskiften är skattepliktiga och om problemet enbart uppenbarar sig vid en jämförelse 

med arvskiften eller om det finns andra överlåtelser där liknade problem finns. Verksamheten 

kan exempelvis säljas till en extern part och föräldern kommer i så fall att skatta för överlåtelsen, 

om avyttringen ger en vinst, eftersom det skulle vara en skattepliktig avyttring. Föräldern kan 

sedan behålla vinsten från försäljningen eller ge pengarna i gåva till sina barn. Gåvorna skulle 

i detta sammanhang vara skattefria.143 Föräldern kommer dock att behöva erlägga skatt på grund 

av försäljningen och denna överlåtelsemodell är inte skattefri så som en skifteslikvid är vid 

arvskiften. Den problematik som finns mellan kompensationsgåvor vid generationsskiften och 

arvskiften torde inte finns vid en jämförelse mellan kompensationsgåvor vid generationsskiften 

och en försäljning till en extern part. Det kan dock nämnas att skattesatsen vid beskattningen 

av en kompensationsgåva respektive en extern försäljning kan vara olika. På så sätt skulle det 

kunna vara en nackdel respektive en fördel att genomföra det ena alternativet framför det andra. 

Detta är dock en fråga som inte kommer att behandlas vidare i denna analys, men jag anser att 

den är av vikt att framföra. Härav torde kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften 

respektive en extern försäljning vara neutral och således inget problem.  

En annan överlåtelsemodell är att en underprisöverlåtelse av verksamheten görs mellan 

föräldern och ett barn. Föräldern kommer på så vis att få ut medel som han/hon kan behålla 

eller ge som kompensation i gåva till sina andra barn. En underprisöverlåtelse kan komma att 

vara skattefri om ett antal förutsättningar uppfylls. Om förutsättningarna för en skattefri 

                                                 
142 Exempelvis att verksamheten inte har sålts eller gått i konkurs.  
143 Se ovan, avsnitt 6.2.2. Notera dock att gåvorekvisiten måste vara uppfyllda för att gåvan ska anses vara skattefri. 
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underprisöverlåtsele är uppfyllda kommer föräldern inte att behöva betala någon skatt för 

överlåtelsen av verksamheten. Föräldern kommer inte att betala någon skatt för de gåvor som 

han/hon ger till sina barn.144 Härav ser vi att skattemässiga skillnader kan uppstå beroende på 

hur ett skifte genomförs. Likväl som det är en skattemässig nackdel att ge kompensationsgåvor 

vid generationsskiften istället för att invänta ett arvskifte, är det en skattemässig nackdel att ge 

kompensationsgåvor vid generationsskiften i förhållande till att genomföra en underpris-

överlåtelse och ge kompensationsgåvor efter att underprisöverlåtelsen har skett. Återigen torde 

det vara en nackdel att kompensationsgåvor vid generationsskiften beskattas och det tyder på 

att det finns ett problem med att kompensationsgåvor vid generationsskiften beskattas. 

Den exemplifiering och analys som ni finner ovan visar på att gåvor kan komma att vara 

skattepliktiga. De som avser att genomföra ett generationsskifte kan komma att stå inför valet 

att ge kompensationsgåvor vid ett generationsskifte eller att genomföra överlåtelsen på ett annat 

sätt, exempelvis genom ett arvskifte eller en underprisöverlåtelse. Beroende på vilken kunskap 

den som ska genomföra ett skifte har, kan skattekonsekvenserna komma att bli olika även om 

syftet med överlåtelserna är den samma; att kompensation ges till de barn som inte tar del av 

verksamheten för att skapa rättvisa. Eftersom det uppstår skattemässiga skillnader vid de olika 

överlåtelsemodellerna, även om de genomförs utifrån samma syfte, tyder det på att det finns ett 

problem. Det torde heller inte finnas en berättigad förklaring till att det görs en skillnad. Det 

kan däremot tilläggas att det i sig kanske är berättigat att kompensationsgåvor betraktas som 

byten och således beskattas, men om det är på detta vis kanske det inte är korrekt att 

skifteslikvid vid arvsskiften är skattefri. Det är en intressant tanke, men i anledning av 

utrymmesskäl kommer den inte att utvecklas vidare. Nedan kommer istället att ges en vidare 

diskussion om det finns ett behov av att införa en ändring av regelverket i anledning av 

problemet med att kompensationsgåvor vid generationsskiften beskattas.     

7.2.2 Behovet av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor   

Vid det här laget vet vi att kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga och att 

det kan ifrågasättas om det är berättigat att det är på detta sätt.145 Det är vidare intressant att ta 

reda på om det finns ett behov av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor 

vid generationsskiften. Problematiken med att kompensationsgåvor vid generationsskiften 

beskattas ställs på sin spets vid en jämförelse med gåvor som ges vid arvskiften. Utifrån denna 

                                                 
144 Se ovan, avsnitt 6.2.3. Det är även andra faktorer som ska stämma in för att det ska bli rättvist mellan barnen. Exempelvis 
måste priset för verksamheten uppgå till ett värde som motsvarar de andra barnens laglott eller arvslott.  
145 Se bland annat HFD 2012 ref. 74 under avsnitt 4.1.1.  
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analys har det konstaterats att det finns ett problem. Det tyder således på att det finns ett behov 

av att utreda denna problematik vidare och att lyfta fram frågan hur problemet skulle kunna 

lösas. Ett alternativ skulle kunna vara att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor 

vid generationsskiften. I detta avsnitt kommer fokus således att ligga på om det finns ett behov 

av att införa en ändring i regelverket för att underlätta genomföranden av generationsskiften.  

Enligt neutralitetsprincipen är det av vikt att skatteeffekten blir lika oavsett vilket 

handlingsalternativ en skattskyldige väljer.146 Ett val, exempelvis hur ett generationsskifte ska 

ske, borde inte göras utefter vilken skatt som ska betalas. Frågan är om det inte är så vad avser 

kompensationsgåvor vid generationsskiften. Ett val behöver göras; antingen genomförs ett 

generationsskifte och kompensationsgåvan blir beskattad eller så inväntas generationsskiftet 

tills ett arvskifte kan genomföras och kompensationsgåvan blir skattefri. De berörda personerna 

kan således behöva göra sitt val utefter att skattekonsekvenserna blir olika, vilket kan sägas 

strida mot neutralitetsprincipen. Utifrån neutralitetsprincipen skulle det kunna argumenteras för 

att det finnas ett behov av att en ändring behöver ske i regelverket. En ändring i regelverket 

skulle kunna bidra till att den skattskyldige inte behöver göra ett val och beskattningen skulle 

således kunna uppfattas som mer neutral, vilket skulle kunna vara en lösning på problemet. 

Sett till om det finns ett behov av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor 

som ges vid generationsskiften kan argumentation även föras utifrån skatteförmåge- och 

likformighetsprincipen. Enligt skatteförmågeprincipen, och speciellt den horisontella rättvisan, 

ska lika inkomster behandlas lika och beskattas lika.147 Likformighetsprincipen handlar också 

om att lika fall ska behandlas lika och att skatter ska vara enhetliga.148 Arv och gåvor kan enligt 

min mening både skilja sig åt och vara liknande inkomster i vissa hänseenden. Det skulle kunna 

sägas att arv och gåvor inte är likvärdiga situationer, bland annat i anledning av att det vanligtvis 

är en tidsmässig skillnad när en gåva ges vid ett generationsskifte och när ett arvskifte sker. Det 

är även så att den som har gått bort inte kan uttrycka sin vilja, mer än vad personen har 

testamenterat. Vid ett generationsskifte kan ägaren få gehör för sin vilja tills att ett skifte har 

skett. Om vi bortser från dessa aspekter och riktar in oss på transaktionen i sig och hur 

kompensationsgåvor ges vid ett generationsskifte och ett arvskifte torde de enligt min mening 

vara tal om liknade inkomster, även om de sker vid olika tillfällen, och bör av den anledningen 

beskattas lika.149 Kompensationsgåvorna behandlas dock olika, vilket kan anses strida mot 

                                                 
146 Se ovan, avsnitt 5.3.3.  
147 Se ovan, avsnitt 5.3.2.  
148 Se ovan, avsnitt 5.3.3.  
149 Se 8 kap. 2 § IL och avsnitt 3.1.  
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skatteförmågeprincipens horisontella rättvisa och likformighetsprincipen. Det kan dock vara 

berättigat att lika beskattning inte alltid sker. I vissa situationer menar Pilsäter att det kan uppstå 

skillnader i beskattningen, bland annat vad avser hur inkomster beskattas för en anställd 

respektive en företagare. En företagare tar bland annat en större risk, samt ansvar, och kan av 

den anledningen anses berättigad att ha en lägre skattesats. Det borde dock inte vara avgörande 

vilken kunskap en skattskyldig har, angående olika handlingsalternativ och vilken skatt de kan 

leda till, när det är frågan om lika inkomster.150 Kompensationsgåvor vid generationsskiften 

och arvskiften handlar inte om att det är olika individer som beskattas, så som en anställd och 

en företagare. I detta fall är det samma typ av överlåtelse som görs. Ett behov av att ändra 

regelverket för kompensationsgåvor vid generationsskiften kan i viss mån antas finnas. Att 

införa en ändring är således motiverat utifrån både skatteförmåge- och likformighetsprincipen.  

7.3 Något om varför kompensationsgåvor beskattas och om en undantagsregel kan införas 

7.3.1 Gåva eller byte – var uppstår problemet? 

För att kunna utforma en ändring i regelverket, vad avser kompensationsgåvor vid 

generationsskiften, är det först och främst viktigt att undersöka varför kompensationsgåvor vid 

generationsskiften beskattas. Det är således frågan om att urskilja var problemet uppstår. I 

tidigare avsnitt har vi kunnat läsa om att två nästintill likvärdiga överlåtelser beskattas olika. 

Kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga, medan kompensationsgåvor vid 

arvskiften är skattefria. En intressant fråga i samband med detta är vilka krav som ställs upp för 

att en gåva ska vara skattefri och vad skillnaden är när en kompensationsgåva ges vid ett 

generationsskifte jämfört med när en kompensationsgåva ges vid ett arvskifte. Nedan kommer 

därför att ges en analys om varför kompensationsgåvor vid generationsskiften blir beskattade.   

Gåvobegreppet och gåvorekvisiten 

Problemet med kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften är att de beskattas, men 

frågan är vad anledningen är till att de är skattepliktiga. I HFD 2012 not. 74 ansågs en 

kompensationsgåva utgöra ett byte. Anledningen till att kompensationsgåvan klassades som ett 

byte istället för en gåva var att förmögenhetsöverföringen inte ansågs ha skett frivilligt. 

Domstolen kom fram till att kompensationsgåvan inte hade getts frivilligt, utan att gåvan enbart 

gavs på grund av ett villkor, vilket hade ställts upp av föräldern. Sett till ett sammanhang och 

den verklige innebörden med överlåtelsen ansåg domstolen att kompensationsgåvan utgjorde 

                                                 
150 Se ovan, avsnitt 5.3.3.  
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ett byte och därför en skattepliktig avyttring.151 Att se till en överlåtelses verkliga innebörd är 

något som även SRN har gjort i två förhandsbesked, dnr 78–02/D och dnr 101–08/D. SRN 

menade att gåvorna enskilt utgjorde gåvor, men om gåvotransaktionerna sågs i ett sammanhang 

utgjorde de istället byten eftersom gåvoavsikten inte var riktad till den som fick gåvan, utan till 

gåvogivarens barn.152 Utifrån dessa mål kan det konstateras att domstolen gör en samlad 

bedömning av de överlåtelser som sker och att kompensationsgåvor som ges vid 

generationsskiften beskattas för att överlåtelserna inte görs frivilligt alternativt att 

överlåtelserna inte har genomförts med en gåvoavsikt till gåvomottagaren. Om överlåtelserna 

inte hade setts utifrån ett sammanhang och till dess verkliga innebörd verkar det dock som att 

kompensationsgåvorna skulle utgöra gåvor eftersom frivillighetskravet och gåvoavsikten skulle 

vara uppfyllda. Frågan är således om kravet på att överlåtelsen ska ske frivilligt och med en 

gåvoavsikt till mottagaren inte uppfylls och hur viktigt det är att samtliga gåvorekvisit uppfylls. 

Vad avser kravet på frivillighet och gåvoavsikt utgör de två av tre rekvisit som en gåva 

kännetecknas av enligt praxis och doktrin. Även om rekvisiten utgör kännetecken för vad som 

är en gåva så har det visat sig att gåvobegreppet och dess rekvisit kan variera. Bengtsson menar 

att det är svårt att sätta upp en tydlig gräns för gåvobegreppet och att det är bra att utgå från de 

tre gåvorekvisiten, men han menar även att hänsyn kan behöva tas till olika situationer. 

Silfverberg anser likväl som Bengtsson att det är svårt att ha ett gåvobegrepp som ska vara 

tillämpligt på alla civilrättsliga situationer, men även han står fast vid att det finns tre drag att 

utgå ifrån. Bergström är däremot kritisk till att gåvobegreppet ska kunna variera. Han menar att 

det kan vara missvisande att hänsyn ska tas till olika situationer. Däremot är han positiv till att 

ytterligare karv kan komma att läggas till.153 I anledning av vad Bengtsson, Silfverberg och 

Bergström har framfört anser jag att det är något osäkert hur gåvorekvisiten ska och kan 

tillämpas. De verkar alla tre, särskilt Bergström, bestämda med att det är bra att utgå från de tre 

gåvorekvisiten. Samtidigt får jag en bild av att Bengtsson och Silfverberg inte är säkra på att de 

tre gåvorekvisiten alltid ska följas. Frågan är om gåvorekvisiten enbart ska fungera som en 

vägledning eller om de faktiskt måste vara uppfyllda för att en gåva ska föreligga. Om krav 

exempelvis kan läggas till, så som Bergström menar, är frågan om det även kan vara tillåtet att 

ta bort vissa krav i vissa situationer. Om så skulle vara fallet skulle det exempelvis kunna vara 

möjligt att bortse från frivillighetskravet eller kravet på gåvoavsikt när kompensationsgåvor ges 

vid generationsskiften. Eftersom det, enligt HFD 2012 not. 74 och SRN:s två 

                                                 
151 Se ovan, avsnitt 2.4.2 och 4.1.1.  
152 Se ovan, avsnitt 4.1.2 och 4.1.3.  
153 Se ovan, avsnitt 3.2.1.  
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förhandsavgöranden, är kravet på frivillighet respektive kravet på gåvoavsikt som gör att 

kompensationsgåvorna inte anses utgöra gåvor, vore det lämpligt att kunna bortse från dessa 

krav för att lös problemet. Det handlar således om att underlåta att beskatta kompensationsgåvor 

som ges i samband med generationsskiften.   

Ett sammanhang och verklig innebörd 

Utöver att domstolen har sett till gåvorekvisiten frivillighet och gåvoavsikt, har de även sett 

överlåtelserna utifrån ett sammanhang samt gjort en bedömning utifrån överlåtelsernas verkliga 

innebörd. Att se överlåtelser utifrån ett sammanhang och till dess verkliga innebörd har medfört 

att en tänkt gåva har omklassificerats till ett byte. En person som är positiv till att domstolen 

ser till överlåtelsers verkliga innebörd är Bergström. Han menar att domstolen kom fram till sitt 

domslut genom att använda sig av avtalstolkning. Möller menar däremot att domstolen har 

utvecklat en slags genomsynsprincip för skatterätten.154 Det råder således delade meningar om 

hur domstolen har resonerat i frågan avseende kompensationsgåvor vid generationsskiften och 

att de utgör skattepliktiga byten. Frågan är således värd att se över.  

I samband med att domstolen ser överlåtelser utifrån ett sammanhang är det viktigt att ta upp 

och diskutera frågan om vilken betydelse det har när överlåtelserna sker i tid. 

Generationsskiften kan, liksom Nilsson m.fl. menar, ske succesivt. Molin och Svensson menar 

att det kan vara svårt att avgöra hur vissa överlåtelser vid generationsskiften kommer att klassas 

eftersom överlåtelser kan ske vid olika tillfällen.155 Sett enbart till kompensationsgåvor vid 

generationsskiften kan det troligtvis vara svårt att veta om överlåtelserna kommer att utgöra 

gåvor eller byten i de fall överlåtelserna inte sker nära inpå varandra i tid. Jag förstår Molin och 

Svenssons resonemang och att det är en fråga som behöver utredas vidare. Om en samlad 

bedömning ska göras i vissa situationer, kan det vara önskvärt att reda ut när det skulle vara 

aktuellt att en sådan bedömning görs. I NJA 1990 C 74 skedde exempelvis två överlåtelser med 

13 månaders mellanrum. Även om 13 månader utgör en lång tid ansåg domstolen att 

överlåtelserna skulle ses hur ett sammanhang och att överlåtelserna ansågs utgöra en 

rättshandling.156 Det är ytterst svårt att förutse när en samlad bedömning av överlåtelser 

kommer att göras. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Hänsyn behöver exempelvis tas 

till tidsaspekten, det vill säga när i tid överlåtelser sker och hur lång tid som löper mellan 

överlåtelserna. Hänsyn behöver även tas till mellan vilka personer överlåtelserna sker, om det 

                                                 
154 Se ovan, avsnitt 4.2.  
155 Se ovan, avsnitt 4.2.  
156 Se ovan, avsnitt 4.2.  
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är mellan närstående eller inte. Enligt Lodin är det viktigt att lagen är förutsebar för att vara av 

god kvalité. Eftersom en samlad bedömning gör det svårt att förutse hur överlåtelserna kommer 

att beskattas, är frågan om det är önskvärt att en samlad bedömning ens görs.  

Att se till överlåtelsers verkliga innebörd och att se överlåtelser i ett sammanhang görs även när 

huvudsaklighetsprincipen tillämpas på blandade fång. Utgångspunkten är i detta fall att se till 

överlåtelsens huvudsakliga karaktär och på så vis komma fram till om överlåtelsen utgör en 

gåva eller ett byte. Viktigt är dock att tänka på att gåvorekvisiten också måste vara uppfyllda i 

dessa situationer för att överlåtelsen ska vara en gåva.157 Det är således en blandning av att 

hänsyn behöver tas till gåvorekvisiten, men även överlåtelsers verkliga innebörd. Det kan därför 

tala för att domstolen har tagit hänsyn till dessa aspekter vid bedömningen om 

kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften ska klassas som byten istället för gåvor.  

Jag kan förstå att en samlad bedömning har en funktion. Genom att se överlåtelser i ett 

sammanhang och till dess verkliga innebörd kan kringgåenden av lagen, och således 

beskattningen, eventuellt minska. Det som jag däremot ställer mig frågande till är att en samlad 

bedömning bidrar till att det blir svårare att genomföra generationsskiften, vilket bland annat 

har visat sig är fakta när vi ser till HFD 2012 not. 74. Jag menar dock inte att domstolen ska 

sluta att beakta överlåtelser utifrån ett sammanhang, utan snarare att lagstiftaren borde se över 

hur en samlad bedömning bör och kan användas för att dels uppnå att kringgåenden inte ska 

ske, dels för att det ska vara enkelt att genomföra generationsskiften med kompensationsgåvor.   

Kompensationsgåvor vid arvskiften – vilken är egentligen skillnaden? 

Om vi istället ser till hur kompensationsgåvor, i form av skifteslikvid, vid arvskiften behandlas 

är det egentligen inte frågan om gåvorekvisiten är uppfyllda eller inte. I RÅ 1941 ref. 51 och 

RÅ 1982 Aa 148 ansågs kompensationsgåvan utgöra en del av arvet.  Kompensationsgåvan är 

av den anledningen inte en gåva i civilrättslig mening, utan gåvan ses som ett arv och arv är 

skattefria.158 I dessa mål går domstolen inte in och gör en bedömning utifrån de tre 

gåvorekvisiten. Det är således inte bara en skillnad i att kompensationsgåvan vid ett arvskifte 

är skattefri, utan även att det inte ens blir tal om att kompensationen utgör en gåva i detta fall.   

7.3.2 Skulle en undantagsregel för kompensationsgåvor vid generationsskiften kunna införas? 

Av ovan analys har det konstaterats att kompensationsgåvor vid generationsskiften är 

skattepliktiga. Överlåtelserna bedöms utifrån ett sammanhang istället för var för sig och 

                                                 
157 Se ovan, avsnitt 3.4.  
158 Se beskrivning av målen under avsnitt 4.3.1 och 4.3.2. Se även 8 kap. 2 § IL.   
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kompensationsgåvan anses inte uppfylla samtliga gåvorekvisit. Frågan är om problemet med 

att kompensationsgåvor vid generationsskiften blir beskattade går att lösa på något sätt och vad 

som i så fall är den bästa lösningen. Nilsson m.fl. har bland annat uttryckt sig att det finns ett 

intresse för att gåvobegreppet ska definieras.159 Det kanske är önskvärt att gåvobegreppet 

förtydligas och att vissa undantag kan vara tillåtna enligt lag. Vad som är det bästa alternativet 

är dock svårt att säga. Utifrån 3:12-utredningen kan vi se att det kan finnas olika alternativ på 

att lösa ett problem. Ett alternativ kan vara att införa en undantagsregel.160 I detta avsnitt 

kommer fokus att ligga på alternativet att införa en undantagsregel för kompensationsgåvor vid 

generationsskiften. Värt att diskutera är vilka för- och nackdelar det finns med att införa en 

undantagsregel, men även om en undantagsregel skulle kunna vara en lösning på problemet.  

Undantagsregler sett utifrån neutralitets-, skatteförmåge- och likformighetsprincipen 

När ny lag ska stiftas är det vanligt att lagstiftaren tar hänsyn till olika skatterättsliga principer. 

Vi kan exempelvis se att det har varit viktigt för lagstiftaren att skapa neutralitet mellan olika 

verksamhetsformer, exempelvis vad avser att välja att starta en verksamhet som enskild 

näringsverksamhet alternativ som fåmansföretag. I detta fall har det handlat om att skapa 

neutrala regler så att det inte ska spela någon roll, ur en beskattningssynpunkt, vilken 

verksamhetsform som väljas.161 Frågan är om neutralitetsprincipen även kan tillämpas för att 

motivera att en undantagsregel ska införas för kompensationsgåvor vid generationsskiften.  

Utifrån neutralitetsprincipen har vi tidigare konstaterat att det finns ett behov av att en ändring 

behöver ske i regelverket för kompensationsgåvor vid generationsskiften. Att införa en 

undantagsregel i detta fall handlar i grund och botten om att skapa neutrala skatteregler och det 

skulle således kunna vara motiverat att införa en undantagsregel. Det som däremot talar mot att 

införa en undantagsregel är att en undantagsregel är en typ av särregel som kan anses vara till 

för att skapa skillnader och istället stå i strid med neutralitetsprincipen. I detta fall handlar 

undantaget inte om att skapa skillnader, utan att skapa neutralitet.162 En undantagsregel skulle 

även kunna vara motiverad att införa utifrån skatteförmåge- och likformighetsprincipen. 

Införandet av en undantagsregel skulle bidra till att kompensationsgåvor vid generationsskiften 

och arvsskiften behandlas lika vid beskattningen, vilket är i linje med dessa principer.163  

                                                 
159 Se ovan, avsnitt 3.1.  
160 Se ovan, avsnitt 5.4.3. Det är av vikt att poängtera att fler lösningar kan finnas. I denna uppsats kommer dock enbart 

alternativet att införa en undantagsregel att diskuteras.  
161 Se ovan, avsnitt 5.3.3 och 5.4.2.  
162 Se ovan, avsnitt 5.4.1 och 7.2.2.  
163 Se ovan, avsnitt 7.2.2.  
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Samlad bedömning och kontinuitetsprincipen 

Att införa en undantagsregel har både sina för- och nackdelar. En anledning till att HFD och 

SRN kom fram till att kompensationsgåvor vid generationsskiften utgjorde skattepliktiga 

avyttringar var bland annat på grund av att de bedömde överlåtelserna i ett sammanhang. 

Genom att se överlåtelserna tillsammans istället för enskilt visade det sig att gåvorekvisiten inte 

var uppfyllda. Att se till den verkliga innebörden av överlåtelserna kan jag hålla med Bergström 

om att det är positivt att domstolen gör.164 Jag ställer mig dock frågande till domstolens dom. 

Även om kompensationsgåvan ges på grund av ett villkor så hör överlåtelsen till 

generationsskiftet, liksom motsvarande överlåtelse vid ett arv hör till arvskiftet. Jag kan förstå 

att den verkliga innebörden med överlåtelsen är att ett byte sker och att det är viktigt att bland 

annat motverka skatteflykt. Samtidigt kan jag tycka att det kan vara lämpligt att bortse från att 

beskatta kompensationsgåvor vid generationsskiften eftersom kompensationen hör till skiftet. 

Domstolen skulle kunna se kompensationsgåvor vid generationsskiften utifrån ett annat 

perspektiv; att de inte ges för att undgå beskattning utan för att skapa rättvisa inom en familj.  

Om kompensationsgåvor skulle anses utgöra gåvor vid tillämpningen av ett undantag skulle 

kontinuitetsprincipen kunna träda in och beskattningen skjutas upp. Neutralitet skulle således 

föreligga och det handlar inte om att kringgå beskattningen, utan att skatten tas ut senare. 

Kontinuitetsprincipen har kommit att bli en viktig princip i svensk skatterätt och den har levt 

kvar även om den har genomgått en del kritik.165 Kontinuitetsprincipen har kommit att vara 

betydande för generationsskiften. I anledning av detta kan det anses vara märkligt att den inte 

tillämpas på kompensationsgåvor vid generationsskiften.  

Även om ett undantag skulle införas för kompensationsgåvor vid generationsskiften så kan 

domstolen genomföra utredningar avseende överlåtelsers verkliga innebörd. Genom att införa 

en undantagsregel skulle det kunna bli mer förutsebart för de skattskyldiga när skatt kommer 

att tas ut och undantagsregeln skulle således kunna bidra till att lagen håller god kvalité, i alla 

fall enligt Lodins mening.166 Det kan av denna anledning vara berättigat att införa en 

undantagsregel för kompensationsgåvor vid generationsskiften. Ett alternativ skulle även kunna 

vara att förtydliga att kontinuitetsprincipen är tillämplig på kompensationsgåvor vid 

generationsskiften.167  

                                                 
164 Se tidigare diskussion under avsnitt 7.3.1.  
165 I avsnitt 2.3 behandlas kontinuitetsprincipen mer utförligt. Se även avsnitt 5.4.2. 
166 Se ovan, avsnitt 5.2.  
167 Se ovan, avsnitt 5.4.2.  
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Något om att införa undantagsregler 

Något som tyder på att det kan vara lämpligt och berättigat att införa lättnadsregler för 

generationsskiften är att det tidigare både har genomförts utredningar avseende undantagsregler 

för generationsskiften, samt att det har införts regler för att underlätta för generationsskiften. 

En utredning som handlade om att skapa neutrala skatteregler för generationsskiften 

presenterades 2002. För att uppnå neutralitet infördes exempelvis räntefördelningsregler som 

en lättnadsregel. I november 2016 presenterades en annan utredning som också handlar om att 

skapa neutrala skatteregler. I denna utredningen tas det upp att det är fördelaktigt, skattemässigt, 

att genomföra en försäljning av ett fåmansföretag till en extern part istället för till en 

närstående.168 Eftersom utredningen presenterades nyligen har några lättnadsregler inte kommit 

att införas än, men det är troligt att det kommer att ske. Det bör i detta sammanhang nämnas att 

ett undantag också kan komma att gälla även om det inte finns ett undantag nedskrivet i lag. En 

undantagsregel kan exempelvis skapas genom praxis. Vi har bland annat sett att detta är möjligt 

vad avser byten av A-aktier till B-aktier. Även om byten vanligtvis är skattepliktiga så ansåg 

domstolen att bytet skulle vara skattefritt och ett undantag gjordes för dessa överlåtelser. Vi har 

även sett att det är möjligt att lättnader ges vad avser gåvor till anställda. Även om 

arbetsrelaterade gåvor egentligen är skattepliktiga har de i vissa fall ansetts vara skattefria.169  

Undantag kan med andra ord fastställas genom både lag och praxis. Vad avser 

kompensationsgåvor vid generationsskiften kan det vara svårt att genomföra ett undantag med 

hjälp av praxis, eftersom det i praxis har fastställts att kompensationsgåvor är skattepliktiga. 

Det skulle däremot kunna vara motiverat att införa en undantagsregel i lag.  

7.4 Utformandet av en undantagsregel och effekterna av ett sådant införande 

7.4.1 Något om hur en undantagsregel skulle kunna utformas 

Om en undantagsregel ska införas för kompensationsgåvor vid generationsskiften är det viktigt 

att fundera över hur regeln skulle kunna utformas, eftersom en undantagsregel kan utformas på 

olika sätt samt att det finns många aspekter att ta hänsyn till. Nedan kommer att ges exempel 

på hur en lättnadsregel kan utformas och vad en lagstiftare eventuellt skulle behöva ta hänsyn 

till, tanken är dock inte att ge ett konkret lagförslag. Det kan även förtydligas att förslagen på 

hur en undantagsregel skulle kunna utformas inte är uttömmande. De förslag som ges i denna 

uppsats är anpassade efter den modell som ges och de avgränsningar som är gjorda i uppsatsen.  

                                                 
168 Se ovan, avsnitt 5.4.2 och 5.4.3.  
169 Se ovan, avsnitt 6.1.2 och 6.1.3.  
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Utformning utifrån skatterättsliga principer 

Till en början finns det många olika aspekter att ta hänsyn till. För att en regel, likt en 

undantagsregel, ska hålla god kvalité är det av vikt att regeln utformas så att det tydligt framgår 

vilket syfte regeln har, i detta fall att regeln bland annat ska vara till för att underlätta 

genomförandet av generationsskiften samt vara till för att skapa neutralitet i förhållande till 

arvskiften. Lodin har uttryckt att det bland annat är viktigt att regler är förutsebara, likformiga 

och neutrala,170 vilket jag anser att han har rätt i. Vid utformandet av en undantagsregel är det 

även bra att fundera över och förstå att särregler kan ge snedvridningar och olikbehandling.171 

I detta fall skulle jag säga att om en särregel ska införas för kompensationsgåvor vid 

generationsskiften skulle den vara till för att motverka just snedvridningar och olikbehandling. 

Det blir således inte tal om ett problem i detta fall, men det är värt att uppmärksamma att det 

kan vara det.   

Vid utformningen av en undantagsregel är det även viktigt att legalitetsprincipen följs och då 

framförallt bestämdhetskravet, vilket ställer krav på lagstiftningens utformning. Om ett 

undantag ska införas är det viktigt att regeln utformas på ett klart sätt så att det tydligt går att 

förstå regelns omfång och innebörd.172 Om undantagsregeln utformas med ledning av 

legalitetsprincipen är det stor chans att regeln blir förutsebar för medborgare och myndigheter.    

En undantagsregels innehåll 

Utöver att lagstiftaren behöver ta hänsyn till skatterättsliga principer vid införandet av en 

undantagsregel, så kan det även behöva göras en utredning över undantagsregelns innehåll. En 

undantagsregel kan exempelvis utformas så att den får en bred eller snäv tillämpning. Nedan 

ges till en början en överblick av några idéer, dock inte uttömmande förslag, på vad en 

undantagsregel skulle kunna innehålla och efter det kommer vardera punkt att diskuteras mer 

ingående. En undantagsregel skulle kunna bestå av: 

• olika villkor, 

• ett procentkrav/en maxgräns eller 

• ett förtydligande avseende kontinuitetsprincipens tillämplighet.  

                                                 
170 Se ovan, avsnitt 5.2.  
171 Se ovan, avsnitt 5.4.1.  
172 Se ovan, avsnitt 5.2 och 5.3.1.  
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En idé på hur en undantagsregel skulle kunna utformas är att undantagsregeln skulle kunna 

bestå av olika villkor.173 Antigen behöver samtliga eller enstaka villkor vara uppfyllda. Om en 

undantagsregel ska införas specifikt för kompensationsgåvor som ges i samband med 

generationsskiften kan det exempelvis vara lämpligt att ställa upp olika villkor för när 

undantagsregeln ska kunna tillämpas. Kompensationsgåvor vid generationsskiften är ett relativt 

snävt område och det är viktigt att det inte går att genomföra omfattande tolkningar av regeln  

eftersom det skulle kunna bidra till att överlåtelser som inte är tänkta att regeln ska appliceras 

på går att tillämpa. Det är därför av vikt att regeln utformas på ett sätt så att enbart 

kompensationsgåvor vid generationsskiften utgör de överlåtelser som omfattas av undantaget. 

I villkoren skulle koppling även kunna tas till gåvorekvisiten. Eftersom problemet har visat sig 

vara att kompensationsgåvor har ansetts utgöra byten istället för gåvor, på grund av att samtliga 

gåvorekvisiten inte har uppfyllts, kan det exempelvis vara lämpligt att det i undantagsregeln 

finns en möjlighet till att samtliga gåvorekvisit inte behöver vara uppfyllda i vissa situationer.  

En annan idé som skulle kunna vara aktuell att införa, är att undantagsregeln innehåller ett 

procentkrav eller en maxgräns för när kompensationsgåvor vid generationsskiften ska anses 

utgöra en gåva. Vad avser reglerna för stämpelskatt tas bland annat mindre hänsyn till 

gåvorekvisiten och om en överlåtelse är en gåva eller inte bestäms utifrån den så kallade 85 %-

regeln.174 Kanske kan undantagsregeln vara utformad på ett liknande sätt. Kompensationsgåvan 

skulle exempelvis kunna begränsas av ett värde som motsvarar mottagarens laglott alternativt 

arvslott, helt enkelt vad han/hon skulle ha fått ut om det istället hade varit tal om ett arvskifte.175  

Ytterligare ett förslag på vad en undantagsregel skulle kunna innehålla är att regeln skulle kunna 

ge ett förtydligande till att kontinuitetsprincipen ska vara tillämplig på kompensationsgåvor vid 

generationsskiften. Om kontinuitetsprincipen skulle vara tillämplig behöver ingen beskattning 

ske, utan den skjuts upp till ett senare tillfälle. Om kontinuitetsprincipen är tillämplig på 

kompensationsgåvor som ges vid arvskiften borde den även vara tillämplig på 

kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften.176  

De idéer som har framförts ovan är enbart ett urval av förslag på vad en undantagsregel skulle 

kunna innehålla. En undantagsregel skulle även kunna bestå av en blandning av ovan förslag. 

Det skulle eventuellt vara aktuellt att utforma en undantagsregel med hänsyn till olika aspekter.  

                                                 
173 Se ovan, avsnitt 5.4.3.  
174 Se ovan, avsnitt 3.2.2. Det bör noteras att gåvorekvisiten, särskilt gåvoavsikten, har varit betydande i vissa fall.  
175 Se ovan, avsnitt 3.3.  
176 Se ovan, avsnitt 5.4.2. Ett förtydligande av 57 kap. IL gjordes så att kontinuitetsprincipen ansågs vara tillämplig.  
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7.4.2 Vilka effekter ett införande av en undantagsregel skulle kunna bidra till 

Att införa en undantagsregel som är till för att göra så att kompensationsgåvor som ges vid 

generationsskiften ska anses vara skattefria kan få både positiva och negativa effekter. Nedan 

kommer därför att ges några förslag, dock inte uttömmande, på effekter som ett införande av 

en lättnadsregel för kompensationsgåvor vid generationsskiften skulle kunna bidra till.177  

Om en undantagsregel skulle införas för kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften 

skulle det medföra att kompensationsgåvor kan ges till ett syskon för att skapa rättvisa inom 

familjen, i anledning av att verksamheten inte tas över av förälderns samtliga barn, utan att 

någon beskattning sker. En undantagsregel skulle således kunna underlätta för genomförandet 

av generationsskiften och i anledning härav skulle en effekt kunna bli att fler kommer att 

genomföra generationsskiften där kompensationsgåvor ges.  

För det andra skulle ett införande av en undantagsregel kunna medföra att det blir mer 

förutsebart för både medborgare och myndigheter hur kompensationsgåvor vid 

generationsskiften skulle behandlas skatterättsligt. Det skulle även bli lättare för exempelvis 

Skatteverket att granska sådana överlåtelser i praktiken och lösningen skulle således kunna 

bidra till att det blir enkelt att administrera kompensationsgåvor som ges vid generationsskiften. 

Däremot kan ett införande av en undantagsregel komma att påverka andra lagregler och 

innebära att annan lag kan behöva ändras.178 Att se över annan lag och eventuellt ändra på 

befintlig lag kräver ett utförligt och omfattande arbete, vilket skulle komma att kosta en del. I 

längden skulle det dock kunna vara värt att lägga ner dessa pengar för att få ta del av de fördelar 

som en undantagsregel skulle kunna bidra till.   

Slutligen skulle en undantagsregel även kunna bidra till att kompensationsgåvor vid 

generationsskiften och arvskiften behandlas på ett liknande sätt. Således skulle både neutralitet 

och likformighet skapas i beskattningen. En neutral beskattning skulle kunna bidra till att 

effektivitetsförluster minimeras,179 vilket är bra för samhället.  

                                                 
177 Den diskussion som förs om vilka effekter som ett införande av en undantagsregel kan bidra till, består till mestadels av 

mina egna reflektioner. Inspiration har även tagits från andra källor, se exempelvis under fotnot 178 och 179.   
178 Se ovan, avsnitt 5.4.3.  
179 Se ovan, avsnitt 5.3.3. Att effektivitetsförlusterna minimeras kan dock vara svårt att mäta, vilket kan vara bra att ha i åtanke.  
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8. Slutsats 

Det har genom uppsatsens gång konstaterats att det finns ett problem med kompensationsgåvor 

som ges i samband med generationsskiften; nämligen att kompensationsgåvan blir beskattad. 

Anledningen till att det är ett problem att kompensationsgåvor beskattas är för att liknande 

gåvor inte beskattas om de ges vid ett arvskifte, vilket strider mot neutralitetsprincipen. Valet 

av att genomföra ett generationsskifte eller ett arvskifte bör inte påverkas av skattereglerna. En 

skattefördel bör inte uppnås bara för att en skattskyldig avvaktar med ett generationsskifte tills 

att ett arvskifte kan genomföras. Det har således kunnat fastställas att det finns ett behov av att 

en ändring behöver ske för att skapa neutralitet mellan generationsskiften och arvskiften. 

Anledningen till att kompensationsgåvor vid generationsskiften är skattepliktiga är för att något 

av de tre gåvorekvisiten inte har uppfyllts och att gåvan därför har klassificerat som ett byte. 

För att kompensationsgåvor vid generationsskiften ska anses vara skattefria skulle ett alternativ 

kunna vara att införa en undantagsregel i lagstiftningen. Att införa en undantagsregel för att 

underlätta för generationsskiften har gjorts tidigare. Det kan således anses vara motiverat att ett 

undantag skulle kunna införas även för kompensationsgåvor vid generationsskiften.   

Utifrån den modell som har använts i denna uppsats skulle en undantagsregel kunna vara 

lämplig att införa för att lösa problemet som finns vad avser kompensationsgåvor som ges vid 

generationsskiften. Fördelen med att införa en undantagsregel är att undantaget kan utformas 

på olika sätt och anpassas till en specifik situation, vilket kompensationsgåvor vid 

generationsskiften är. Ett alternativ är att undantaget består av olika villkor, vilka skulle kunna 

ge en ram för vilka överlåtelser undantaget kan tillämpas på. Ett annat förslag är att undantaget 

består av en uppsatt gräns för vilket värde kompensationsgåvan som högst får uppgå till för att 

kunna utgöra en gåva och således att det är berättigat att bortse från att samtliga gåvorekvisit 

inte uppfylls i detta fall. Ett tredje alternativ är att det genomförs ett förtydligande att 

kontinuitetsprincipen ska tillämpas på överlåtelser, i form av kompensationsgåvor, vid 

generationsskiften och att beskattningen således skjuts upp. 

I anledning av att det finns en problematik vad avser kompensationsgåvor vid 

generationsskiften och att det finns ett behov av att en ändring behöver ske, menar jag att det 

kan vara lämpligt att påbörja en utredning för kompensationsgåvor vid generationsskiften för 

att se över de aspekter som denna uppsats är avgränsad till att inte behandla. Utredningen skulle 

även behöva se över fler alternativ på ändringar som skulle kunna bidra till en lösning på 

problemet. Det är således mycket arbete kvar som behöver göras innan ett beslut kan tas.   
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