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Sammanfattning
Abstract
En riktad utdelning innebär att en eller flera aktieägare helt eller delvis avstår sin
rätt till utdelning till förmån för en annan aktieägare. Beskattningen av
utdelningar sker i allmänhet i enlighet med 42:12 Inkomstskattelagen (IL), som
stadgar att den som har rätt till en utdelning när denna kan disponeras även skall
beskattas för densamma. Paragrafen är tillämplig på riktade utdelningar och torde
vid en första anblick innebära att det är aktieägaren som mottar den riktade
utdelningen som är skattskyldig till utdelningsbeloppet.

En av de grundläggande principerna inom aktiebolagsrätten som aktualiseras vid
vinstutdelning i ett aktiebolag är likhetsprincipen, som innebär att alla aktier har
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samma rätt i bolaget. En riktad utdelning innebär att en eller flera aktieägare får
en större utdelning än vad som betingas av dennes aktieinnehav. Således kan en
riktad utdelning innebära ett avsteg från likhetsprincipen. Likhetsprincipen utgör
ett skydd för aktieägarna och skall därför upprätthållas. Avsteg är dock möjliga
men kräver samtliga aktieägares samtycke. Hur påverkar då likhetsprincipen och
andra civilrättsliga regler beskattningen av en riktad utdelning? För att besvara
denna fråga måste man först utreda vilket förhållande skatterätten har till
civilrätten. Normalt sett följer skatterätten civilrätten, d v s rättshandlingar som
accepteras inom civilrätten ligger även till grund för den skattemässiga
bedömningen, vilket torde innebära att riktade utdelningar som genomförts på ett
enligt civilrätten godtagbart sätt skall ligga till grund för beskattningen. Rättsläget
är dock oklart och det är tänkbart att man skatterättsligt inte godtar transaktionen
utan istället beskattar aktieägaren och därmed bortser från överlåtelsen. Detta
synsätt skulle kunna motiveras av att den riktade utdelningen ses som en
disposition av den aktieägare som avstår utdelning och att det därför är denna
person och inte mottagaren som skall beskattas.

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka inkomstskatterättsliga konsekvenser en
riktad utdelning ger upphov till, dels för den person som avstår utdelning, dels
för den person som mottar den riktade utdelningen.
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Keywords
Riktade utdelningar, IL, dispositionsprincipen, skatterätt, aktieägartillskott,
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

En riktad utdelning innebär att en eller flera aktieägare helt eller delvis avstår sin rätt till

utdelning till förmån för en annan aktieägare. Beskattningen av utdelningar sker i

allmänhet i enlighet med 42:12 Inkomstskattelagen (IL), som stadgar att den som har

rätt till en utdelning när denna kan disponeras även skall beskattas för densamma.

Paragrafen är tillämplig på riktade utdelningar och torde vid en första anblick innebära

att det är aktieägaren som mottar den riktade utdelningen som är skattskyldig till

utdelningsbeloppet.

En av de grundläggande principerna inom aktiebolagsrätten som aktualiseras vid

vinstutdelning i ett aktiebolag är likhetsprincipen, som innebär att alla aktier har samma

rätt i bolaget. En riktad utdelning innebär att en eller flera aktieägare får en större

utdelning än vad som betingas av dennes aktieinnehav. Således kan en riktad utdelning

innebära ett avsteg från likhetsprincipen. Likhetsprincipen utgör ett skydd för

aktieägarna och skall därför upprätthållas. Avsteg är dock möjliga men kräver samtliga

aktieägares samtycke. Hur påverkar då likhetsprincipen och andra civilrättsliga regler

beskattningen av en riktad utdelning? För att besvara denna fråga måste man först

utreda vilket förhållande skatterätten har till civilrätten. Normalt sett följer skatterätten

civilrätten, d v s rättshandlingar som accepteras inom civilrätten ligger även till grund

för den skattemässiga bedömningen, vilket torde innebära att riktade utdelningar som

genomförts på ett enligt civilrätten godtagbart sätt skall ligga till grund för

beskattningen. Rättsläget är dock oklart och det är tänkbart att man skatterättsligt inte

godtar transaktionen utan istället beskattar aktieägaren och därmed bortser från

överlåtelsen. Detta synsätt skulle kunna motiveras av att den riktade utdelningen ses

som en disposition av den aktieägare som avstår utdelning och att det därför är denna

person och inte mottagaren som skall beskattas.

En viktig fråga i sammanhanget är motivet till en riktad utdelning och om detta spelar in

vid den skattemässiga bedömningen. Varför vill någon överhuvudtaget avstå sin del av

bolagets vinst till någon annan? Det finns ett antal möjliga förklaringar. I
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fåmansaktiebolag kan en riktad utdelning vara ett sätt att differentiera utdelningen i

förhållande till respektive aktieägares arbetsprestation i bolaget. En annan tänkbar

situation kan vara att en eller flera, men inte alla, aktieägare tidigare har lämnat

villkorade aktieägartillskott till bolaget. En riktad utdelning kan då användas för att

kompensera dessa aktieägare. Även skatteflyktsskäl kan vara ett möjligt motiv till

varför man i ett bolag vill genomföra en riktad utdelning.

1.2 Problemformulering

Vilka är de inkomstskatterättsliga konsekvenserna av riktade utdelningar i aktiebolag?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka inkomstskatterättsliga konsekvenser en

riktad utdelning ger upphov till, dels för den person som avstår utdelning, dels för den

person som mottar den riktade utdelningen.

1.4 Avgränsningar

Avyttring av aktier och eventuella inkomstskatterättsliga problem knutna till dylika

transaktioner ligger inte inom uppsatsens huvudsakliga område eftersom fokus ligger på

riktade utdelningar som genomförs utan att själva aktien avyttras, varför avyttringar inte

kommer att behandlas närmare.

Vad beträffar syftet med avsnittet om fåmansbolagsreglerna är detta inte att ge en

heltäckande bild av de särskilda regler som träffar fåmansaktiebolag och delägare i

desamma utan att översiktligt presentera reglernas innebörd och vilka konsekvenser

dessa får för riktade utdelningar. Således kommer inga detaljregler om fördelningen av

inkomster mellan makar respektive tjänst och kapital att behandlas.
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De eventuella gåvoskatteaspekter som aktualiseras vid riktade utdelningar kommer

endast att beröras översiktligt och i den mån det är av intresse för den övriga

framställningen, då dessa inte faller inom uppsatsens egentliga undersökningsområde.

1.5 Metod

Uppsatsens syfte är att utreda vilka inkomstskatterättsliga konsekvenser en riktad

utdelning ger upphov till. Detta syfte uppnås genom en studie av relevanta lagregler,

praxis och doktrin.

Utgångspunkten för den skatterättsliga analysen är de civilrättsliga förhållanden och

regler som utgör en nödvändig bakgrund för tolkningen av skatterätten. För att

tydliggöra betydelsen av denna bakgrund kommer därför kopplingen mellan civilrätten

och skatterätten att utredas. Vid den skattemässiga analysen av riktade utdelningar

kommer avgöranden från Regeringsrätten (RR) och Kammarrätten (KR) att utgöra en

viktig del. Dessa avgöranden kommer att diskuteras ingående varvid eventuella

principer som kan dras från dessa rättsfall kommer att användas för att försöka förklara

de frågor som ännu ej behandlats i praxis. Vad beträffar dessa frågor kommer även

allmänna skatterättsliga principer såsom dispositionsprincipen att vara ett viktigt

instrument för att komma fram till hur riktade utdelningar beskattas. Förutom rättsfallen

kommer jag även att diskutera och analysera de olika tillvägagångssätt som finns att

tillgå för att genomföra en riktad utdelning. Mina slutsatser kommer att basera sig på en

analys och tolkning av de bestämmelser, principer samt praxis som finns på området,

varvid jag diskuterar olika möjliga synsätt för att slutligen presentera det synsätt som

enligt mig framstår som det som bäst överensstämmer med gällande rätt.

1.6 Disposition

Efter detta inledande kapitel som syftar till att dels ge en kort bakgrund till

beskattningsproblematiken som aktualiseras vid riktade utdelningar, dels presentera

uppsatsens problemformulering, syfte och metod, kommer uppsatsen att ta upp och

diskutera följande områden.
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Kapitel två presenterar den grundläggande civilrättsliga regleringen av vinstutdelningar,

som utgör en viktig grund för förståelsen av beskattningsproblematiken rörande riktade

utdelningar. Presentationen innehåller bl a en redogörelse för likhetsprincipen och

splittringsförbudet, som är två grundläggande principer inom aktiebolagsrätten.

Det tredje kapitlet behandlar förhållandet mellan civilrätt och skatterätt samt hur dessa

två rättsområden interagerar med varandra, vilket har betydelse för beskattningen av

riktade utdelningar.

Kapitel fyra ägnas åt den skatterättsliga synen på vinstutdelningar, samt utreder

grundläggande begrepp och principer inom skatterätten, som utgör viktiga instrument

vid analysen av de beskattningskonsekvenser som riktade utdelningar ger upphov till.

Vidare innehåller detta kapitel även en genomgång av de särskilda skatteregler som

gäller för fåmansföretag. Dessa regler har betydelse för frågan om riktade utdelningar

kan genomföras i fåmansföretag, samt hur dessa utdelningar skall beskattas.

I kapitel fem presenteras och diskuteras aktieägartillskottet ingående. Denna form av

kapitaltillskott spelar en betydelsefull roll vid beskattningen av riktade utdelningar och

det är därför viktig att utreda vad denna tillskottsform innebär ur såväl ett civilrättsligt

som skatterättsligt perspektiv.

I kapitel sex görs en inventering av vilka olika tillvägagångssätt som kan användas för

att genomföra en riktad utdelning. Syftet med framställningen är att ge läsaren en ökad

förståelse för vad en riktad utdelning är och på vilka olika sätt den kan utformas.

Syftet med det sjunde kapitlet är att ge läsaren en genomgång av hur vinstutdelningar i

allmänhet och riktade utdelningar i synnerhet har behandlats i praxis. I anslutning till

vart och ett av rättsfallen görs en ingående analys av domen och dess betydelse för

beskattningen av riktade utdelningar.

Det sista kapitlet, nummer åtta i ordningen, ägnas åt en analys av riktade utdelningar.

Kopplingen mellan civilrätt och skatterätt kommer att diskuteras ingående likaså vilken

betydelse den har för beskattningen av riktade utdelningar. Vidare kommer de tidigare
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behandlade rättsfallen att anknytas till de alternativa möjligheter till beskattning som

diskuterats ovan. Avslutningsvis kommer jag att presentera min syn på hur riktade

utdelningar torde beskattas enligt gällande rätt.



10

2 Vinstutdelning ur ett civilrättsligt perspektiv

2.1 Likhetsprincipen

Likhetsprincipen är en grundläggande princip inom aktiebolagsrätten och innebär att

alla aktier i ett aktiebolag skall ha lika rätt. Likhetsprincipen finns lagfäst i 3:1 1 st

Aktiebolagslagen (ABL);

”Alla aktier har lika rätt i bolaget, om ej annat följer av denna paragraf.”

Avsteg från likhetsprincipen kräver att bolagsordningen innehåller bestämmelser om att

aktier av olika slag skall finnas. Likhetsprincipen upprätthålls dock inom respektive

aktieslag, då avsteg från det i bolagsordningen stadgade förhållandet inte får ske och

således måste bestämmelserna i bolagsordningen respekteras. Andra former av

åsidosättande av likhetsprincipen än bestämmelser i bolagsordningen, får i princip inte

förekomma. Då likhetsprincipen är till för att skydda de enskilda aktieägarna i bolaget

är det dock möjligt att göra avsteg från principen om samtliga aktieägare, eller

åtminstone de aktieägare vars rätt träds förnär, ger sitt samtycke. Skulle ett beslut fattas

i strid med likhetsprincipen kan en aktieägare klandra beslutet och få det upphävt.1

Vad beträffar vinstutdelning innebär likhetsprincipen att alla aktier i bolaget har rätt till

lika stor andel i bolagets vinst. Om en föreskrift om olika aktieslag finns intagen i

bolagsordningen kan man differentiera aktierna med avseende på t ex rösträtt eller andel

i vinst. Likhetsprincipen upprätthålls dock inom de olika aktieslagen. Aktier med

företräde till vinstutdelning benämns preferensaktier och övriga aktier stamaktier. ABL

innehåller inga närmare bestämmelser om hur de ekonomiska skillnaderna skall

utformas, varför aktieägarna har en relativt stor frihet vid beslutet om vilka ekonomiska

rättigheter som skall tillkomma respektive aktieslag. En vanlig bestämmelse är att

preferensaktierna först har rätt till en viss procents utdelning innan stamaktierna

överhuvudtaget får någon utdelning. Preferensaktierna har sedan normalt sett inte rätt

till någon ytterligare utdelning. Preferensaktier som endast ger företräde till

vinstutdelning om sådan beslutas har oftast ett lägre röstvärde än stamaktierna, vilket
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kan utnyttjas av stamaktieägarna som därmed helt enkelt kan låta bli att besluta om

utdelning ett visst år. För att förhindra denna typ av missbruk kan en bestämmelse om

ackumulerad utdelning intas i bolagsordningen, som innebär att preferensaktierna har

rätt att få ut ”innestående” utdelning från föregående år innan utdelning sker till

stamaktieägarna.2

Det finns således inga regler i ABL som hindrar aktieägarna i ett bolag att genom en

ändring i bolagsordningen införa olika aktieslag i syfte att åstadkomma en riktad

utdelning, förutsatt att ändringen sker på ett formellt riktigt sätt.

Likhetsprincipen kan vid en första anblick synas utgöra ett hinder mot att genomföra

riktade utdelningar, eftersom ABL stadgar att alla aktier har rätt till lika stor andel av

bolagets vinst. Likhetsprincipens syfte är att skydda aktieägarna. Om dessa frivilligt

samtycker till en riktad utdelning finns det ingen anledning att hindra utdelningen med

hänvisning till likhetsprincipen, varför denna inte behöver utgöra något hinder mot

riktade utdelningar. Det finns dock andra aktiebolagsrättsliga principer, t ex

odelbarhetsprincipen och framför allt splittringsförbudet, som kan ställa till problem vid

en riktad utdelning.

2.2 Odelbarhetsprincipen och splittringsförbudet

Odelbarhetsprincipen ger uttryck för tanken att en aktie är odelbar. Principen var

tidigare lagfäst, men det aktuella stadgandet togs bort i och med införandet av 1975 års

ABL. Odelbarhetsprincipen gäller dock fortfarande.3 Odelbarheten innebär att en aktie

inte kan delas med verkan mot bolaget. Det är med andra ord fullt tillåtet, och vanligt

förekommande, att flera personer samäger aktier. Detta samägande regleras i avtal

mellan ägarna och kan endast åberopas gentemot dessa, d v s avtalet har endast

obligationsrättslig verkan. Aktieägarna måste utnyttja de rättigheter som förknippas

med aktien gemensamt då det strider mot odelbarhetsprincipen och därmed inte har

                                                                                                                                              
1 Andersson, s 254-264
2 Grosskopf, s 34-35
3 Prop 1975:103 s 117, 231-232, 289
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någon verkan mot bolaget att rösta för, eller kräva utdelning för en del av en aktie.

Ägarna måste således komma överens om hur de skall rösta för sin samägda aktie.4

Principen om aktiers odelbarhet har under årens lopp utvecklats i praxis och innefattar

även det s k splittringsförbudet, som förbjuder en uppdelning av de

förvaltningsrättigheter, främst rösträtten, och de ekonomiska rättigheter som ingår i

aktierätten.5 Syftet med splittringsförbudet är att den som gör en kapitalinsats skall vara

garanterad bestämmanderätt i bolaget. Om inte splittringsförbudet upprätthölls skulle

omsättningen av aktier försvåras eftersom aktieköpare inte skulle kunna vara säkra på

att rätten till vinstutdelning inte avskiljts från aktien genom ett särskilt avtal.6

Splittringsförbudet påverkar möjligheten att överlåta rätten till vinstutdelning utan att

samtidigt överlåta aktien, vilket är fallet vid en riktad utdelning. För avstämningsbolag

och andra bolag som inte utfärdar aktiebrev utan att för den skull vara

avstämningsbolag, samt bolag som utfärdar aktiebrev utan kuponger, innebär

splittringsförbudet att en generell överlåtelse av framtida utdelning, en rättighet som är

knuten till aktien, inte kan göras gällande gentemot bolaget. Bolaget kan i detta fall

alltid med befriande verkan utbetala utdelningen till den som är registrerad i aktieboken,

alternativt den som innehar aktien, om det handlar om aktiebolag som inte utfärdar

utdelningskuponger.7

Vad gäller kupongbolag är det fullt tillåtet att överlåta aktiekupongen självständigt.

Kupongen ger innehavaren rätt att av bolaget utfå utdelning under förutsättning att

beslut om utdelning fattats av stämman eller i vart fall kommer att beslutas inom kort.

Kupongöverlåtelser som sker före denna tidpunkt strider mot splittringsförbudet då

kupongen vid detta tillfälle ännu inte utgör ett självständigt fordringsbevis, varför rätten

att erhålla utdelning fortfarande är kopplad till aktien.8 Efter det att bolagsstämman har

beslutat om utdelning kan aktieägaren disponera utdelningen fritt. Det finns inget som

hindrar honom från att överlåta sitt anspråk på bolaget till någon annan med den följden

att mottagaren kan kräva bolaget på betalning. Anledningen till att denna överlåtelse

                                                
4 Gäverth, s 588
5 Prytz & Tamm, s 156-157
6 Prytz & Tamm, s 168
7 Gäverth, s 589
8 Prop 1993/94:50, s 434
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inte strider mot splittringsförbudet är att anspråket på vinstutdelning inte längre är

knutet till aktien. I och med bolagsstämmans beslut om vinstutdelning anses en

fristående fordran uppstå, som är frikopplad från övriga rättigheter knutna till aktien.9

Hur långt sträcker sig då splittringsförbudet? Klart är att en totalöverlåtelse av rätten till

vinstutdelning, d v s en rätt som varken är begränsad tiden eller till belopp definitivt

strider mot splittringsförbudet. Huruvida detsamma gäller för en överlåtelse som är

begränsad är oklart. Flertalet författare anser dock att partiella överlåtelser, om de

överhuvudtaget skall accepteras, endast bör tillåtas i mycket begränsad omfattning.

Rodhe och Lindskog är av den åsikten att en begränsad överlåtelse av rätten till framtida

utdelning vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott inte borde strida mot

splittringsförbudet.10 Flodhammar och  Nial & Johansson menar att splittringsförbudet i

princip bör gälla men att det i vissa mycket begränsade fall kan medges undantag.11

Sammanfattningsvis av debatten i doktrin att döma är möjligheten att göra begränsade

överlåtelser av vinstutdelning mycket liten.

Odelbarhetsprincipen och splittringsförbudet innebär att möjligheten att genomföra

riktade utdelningar inskränks. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa båda

principer endast innebär att en riktad utdelning som verkställs genom en framtida

överlåtelse av vinstutdelning är utan verkan mot bolaget. Det finns inget som hindrar en

eller flera aktieägare att genom ett obligationsrättsligt avtal, t ex ett aktieägaravtal

förbinda sig att utge sin utdelning till en viss aktieägare. En annan möjlighet är att

använda sig av en villkorad fordran. Även beskattningen av riktade utdelningar

påverkas av odelbarhetsprincipen och splittringsförbudet. För att kunna ge en tydligare

bild av vilka dessa beskattningskonsekvenser är krävs först en presentation av

sambandet mellan civilrätt och skatterätt.

                                                
9 Gäverth, s 589
10 Rodhe, s 20, Lindskog, s 836
11 Nial & Johansson, s 244, Flodhammar, s 30
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3 Civilrätt och skatterätt

3.1 Kopplingen mellan civilrätt och skatterätt

Skatterätten är endast en del av hela rättssystemet. Detsamma gäller för civilrätten.

Rabe & Johansson12 menar att det är naturligt att skilda delar av ett rättssystem utformas

på ett sådant sätt att delarna interagerar med varandra. Därav följer, menar de, att det

finns en stark koppling mellan civilrätten och skatterätten. Bergström konstaterar i sin

avhandling att skatterätten använder civilrättsliga termer i den innebörd termerna har

inom civilrätten.13 Sedan Bergströms avhandling kom 1978 har intrycket av en god

följsamhet mellan skatterätten och civilrätten förstärkts. RR har bland annat uttalat att

skatterätten bör följa civilrätten och bedöma rättshandlingar efter den civilrättsliga

innebörden.14  Alternativet till ett samband vore att man inom skatterätten använder sig

av egna definitioner av olika begrepp. Detta skulle dock leda till en avsevärd risk för

begreppsförvirring och dessutom ytterligare komplicera de redan i nuläget relativt

svårtillgängliga skattereglerna.

Ett problem med sambandet mellan civil- och skatterätt är att civilrättsliga begrepp kan

ha en varierande innebörd beroende på i vilket sammanhang dessa används. Ett exempel

är begreppet gåva.15 Då skatterätten använder sig av civilrättsliga begrepp är frågan

huruvida det inom skatterätten är möjligt eller överhuvudtaget önskvärt att ett begrepps

innebörd tillåts variera med tanke på kravet på förutsebarhet. Bergström anser att de

civilrättsliga termerna bör användas i sin allmänna civilrättsliga innebörd, och att den

närmare innebörden bör tillåtas variera inom vissa ramar på samma sätt som inom

civilrätten.16 En aspekt som framstår som särskilt viktig inom skatterätten är att

begränsa skattskyldigas möjligheter till skatteundandragande, vilket i viss mån

komplicerar kopplingen mellan civil- och skatterätt. Inom civilrätten definieras många

olika begrepp, t ex gåva och utdelning som får betydelse vid beskattningen genom att

skatterättsliga rättsföljder knyts till dessa civilrättsliga definitioner. Den civilrättsliga

                                                
12 Rabe & Johansson, s 562
13 Bergström, s 81
14 Se RÅ 1989 ref 62 I och II
15 Se t ex Bengtssons uppsats; Om gåvobegreppet i civilrätten
16 Bergström, s 81
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avtalsfriheten ger därmed de skattskyldiga möjligheten att välja den benämning eller

avtalsform som i det enskilda fallet ger det mest gynnsamma skattemässiga utfallet

eftersom domstolarna generellt sett accepterar den civilrättsliga form som de

skattskyldiga har valt. De särskilda skattereglerna för fåmansföretag är ett bra exempel

på när särreglering har måst tillgripas för att minimera möjligheten för de skattskyldiga

att utnyttja civilrätten för att tillskansa sig skatteförmåner. Grundproblemet med

fåmansaktiebolag är att huvudaktieägarna och bolaget utgör en ekonomisk enhet men

civilrättsligt ses som skilda rättssubjekt, vilket innebär att aktieägarna och bolaget fritt

kan ingå avtal med varandra. I ett enmansaktiebolag leder detta till att aktieägaren, när

han genomför en transaktion med bolaget som motpart i praktiken ingår avtal med sig

själv. Det gemensamma ekonomiska intresset mellan aktieägarna och bolaget kan därför

i fåmansföretag oftast betecknas som starkt och utgör ur beskattningshänseende en risk

för att bolaget används som en hävstång för att aktieägarna skall erhålla skattefördelar.

Fåmansföretagsreglerna är ett försök från lagstiftarens sida att minimera de möjligheter

till att genomföra transaktioner som innebär skattelättnader för delägarna i ett

fåmansföretag, som uppkommer till följd av att det civilrättsligt inte finns några hinder

för aktieägarna och bolaget att ingå avtal med varandra.17

Det finns emellertid en möjlighet att skatterättsligt frångå civilrättsliga utgångspunkter

och tillskapa ett särskilt skatterättsligt rättsläge. Denna möjlighet bör dock endast

användas om mycket starka skäl talar därför eftersom förutsebarheten minskar. RR:s

praxis är också relativt formalistisk och restriktiv i detta avseende, vilket motiveras av

rättssäkerhetsskäl. Den civilrättsliga formen kan dock inte alltid upprätthållas vid den

skattemässiga bedömningen eftersom det skulle innebära alltför stora möjligheter till

skatteundandragande. RR har av denna anledning ansett att en av de skattskyldiga vald

civilrättslig form kan frångås om den även skulle ha underkänts enligt civilrättsliga

principer. RR utgår således från att försöka fastställa en transaktions verkliga innebörd

för att bekämpa skatteundandragande. Omklassificering av avtal blir främst aktuellt om

det är fråga om skentransaktioner och rättshandlingar med oriktiga benämningar.18

Omklassificeringen av rättshandlingar med oriktiga benämningar eller som upprättats

för skens skull kan sammanfattas under begreppet genomsyn, d v s RR ser igenom

transaktionerna och tar istället fasta på den verkliga ekonomiska innebörden av en eller

                                                
17 Bergström, s 62
18 Lodin m fl, s 575



16

flera sammanhängande rättshandlingar. Genomsyn kan även tillgripas om en transaktion

genomförs uteslutande eller i vart fall delvis av skatteskäl. Metoden används sparsamt

med hänsyn till kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet. Enligt Lodin kan dock en

något friare bedömning av sakomständigheterna skönjas främst vid avancerade

rättshandlingar, som i princip endast kan anses meningsfulla i ljuset av de uppnådda

skatteffekterna.19

En ytterligare metod att ingripa mot skatteundandragande erbjuds genom

Skatteflyktslagen (SkatteflyktsL). Lagen är relativt ny, den infördes 1995, men har

redan reviderats genom förslag i Prop 1996/97:170. Ändringarna innebär i princip att

reglerna skärptes ytterligare. För att SkatteflyktsL skall vara tillämplig krävs att ett antal

förutsättningar är uppfyllda:

1) Rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling skall ingå i

ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige.

2) Den skattskyldige skall direkt eller indirekt medverka till rättshandlingen.

3) Skatteförmånen skall med hänsyn till omständigheterna antas ha utgjort det

övervägande skälet till förfarandet.

4) En taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte.

SkatteflyktsL består av en generalklausul och en sådan har i sig en negativ inverkan på

förutsebarheten. Detta faktum har lagstiftaren försökt att motverka genom att det i

princip alltid är möjligt för skattskyldiga att begära förhandsbesked rörande lagens

tillämplighet i det enskilda fallet. Även rättspraxis bidrar till att minska osäkerheten.

Tyvärr har än så länge endast tre fall avgjorts av RR på den reviderade SkatteflyktsL,

varför rättspraxis än så länge inte kan erbjuda någon större vägledning.

                                                
19 Lodin m fl 579-581
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4 Vinstutdelning ur ett skatterättsligt perspektiv

4.1 Skattskyldighet

Objektiv och subjektiv skattskyldighet är två begrepp som kan användas när man skall

fastställa om en inkomst är skattepliktig och vem som i så fall skall beskattas för

densamma. Om objektiv skattskyldighet föreligger innebär det att inkomsten är

skattepliktig. För att avgöra vem som skall beskattas för inkomsten ser man till den

subjektiva skattskyldigheten. Såväl objektiv som subjektiv skattskyldighet måste

föreligga för att en person skall kunna beskattas för en inkomst.20 Vad beträffar

utdelningar, är den objektiva skattskyldigheten klar då utdelningar i regel skall beskattas

enligt huvudregeln i 42:1 IL. Vad gäller frågan om den subjektiva skattskyldigheten är

man istället hänvisad till 42:12 IL som har följande lydelse:

”Utdelning skall tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras.”

Paragrafen är inte särskilt tydlig och leder till en rad frågeställningar som måste

besvaras innan man säkert kan säga vem som skall beskattas för en riktad utdelning. De

mest centrala frågorna är när en utdelning kan disponeras, samt om och i så fall när en

giltig överlåtelse av utdelning kan ske. Lagtexten är fåordig och ger i princip ingen

vägledning om hur dessa frågor skall besvaras. För att få någon som helst uppfattning

om hur paragrafen skall tolkas är man istället hänvisad till förarbetena. I förarbetena till

IL diskuteras inte innebörden av 42:12 särskilt ingående.21 Före IL:s tillkomst

reglerades beskattningen av utdelningar i 3 § 9 mom Lagen om statlig inkomstskatt

(SIL). Trots att lagrummets utformning förändrats i och med införandet av IL torde

dock förarbetena till SIL fortfarande vara relevanta då Prop 1999/2000:2, som

innehåller förslaget till utformningen av IL, inte på något sätt antyder att ändringarna är

av annan än redaktionell karaktär. I Prop 93/94:50, som innehåller ändringar i 3 § 9

mom SIL föreslås att en överlåtelse av rätt till utdelning skall ses som avyttring i vissa

fall. Förslaget kritiseras dock hårt av Lagrådet22, som menar att en överlåtelse av

utdelning inte kan ske separat. Lagrådet hänvisar först till NJA II 1936 s 101, som

                                                
20 Melz, s 463
21 Prop 1999/2000:2, s 497
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uttrycker uppfattningen att kupongförvärv som sker innan beslut om utdelning fattats är

av spekulativ karaktär och därmed inte bör uppmuntras av lagstiftaren. Vidare hänvisar

Lagrådet till splittringsförbudet och menar att en överlåtelse av utdelningskuponger

innan utdelning beslutats står i strid med detta förbud, eftersom kupongen inte

representerar en självständig fordringsrätt förrän efter tidpunkten för utdelningsbeslutet.

Motsvarande förhållande anses även gälla i avstämningsbolag, med den skillnaden att

splittringsförbudet i dessa bolag gör att möjligheten till att överlåta rätten till utdelning

är än mer begränsad. Lagrådet hänvisar även till diskussionen i doktrin där de flesta

författare anser att en totalavhändelse av rätten till utdelning står i strid med

splittringsförbudet. Vad beträffar begränsade överlåtelser anses situationen något

osäker, men det mesta talar ändå för att även sådana överlåtelser inkräktar på

splittringsförbudet (se ovan avsnitt 2.2). Lagrådets åsikt är mycket intressant och talar

för att man inom skatterätten inte anser sig kunna acceptera transaktioner som står i

strid med grundläggande aktiebolagsrättsliga principer, och att kopplingen mellan civil-

och skatterätt därmed fortfarande är stark. I enlighet med Lagrådets synpunkter slopades

ändringsförslaget, varför även lagstiftaren får anses ha anslutit sig till Lagrådets

ståndpunkt. Det framhålls dock att aktieägarna i ett bolag likväl har möjlighet att genom

obligationsrättsliga avtal utfästa sig att betala utdelningsbeloppet till någon annan, då

detta inte leder till någon splittring av aktien. Enligt propositionen bör beskattningen i

detta fall ske i enlighet med ”vanliga regler beroende av utfästelsens innebörd”.23

Uttalandet är något kryptiskt, men torde innebära att beskattning skall ske i enlighet

med 42:12 IL och således skall den person som har rätt till utdelningen när den kan

disponeras beskattas. Uttalandet till trots har vi dock inte kommit närmare svaret på

frågan om vem som skall beskattas vid en riktad utdelning. Dispositionsrätten synes

dock vara av avgörande betydelse, varför den kommer att diskuteras ingående i följande

avsnitt.

4.2 Dispositionsprincipen

Dispositionsprincipen, som är en allmänt accepterad princip inom skatterätten utgår från

att det är inkomstförvärvaren som skall beskattas även om det är någon annan som

                                                                                                                                              
22 Se Prop 93/94:50 bilaga 3, s 433-435
23 Prop 93/94:50 s 346
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slutligen kommer att uppbära inkomsten.24 Detta innebär man anser att en person som

har haft möjlighet att disponera över ett belopp även är skattskyldig för detsamma.

Principen gäller oavsett om personen själv tillgodogjort sig beloppet eller om han

istället valt att låta någon annan tillgodogöra sig det. I det senare fallet anses det vara

den ursprungliga personen som genom frivilliga dispositioner sett till att beloppet

kommer en annan person tillgodo. Dispositionsprincipen står väl i överensstämmelse

med skatteförmågeprincipen. Denna princip innebär att en person skall beskattas för en

inkomst som ökar hans möjlighet att konsumera. Det viktiga här är således förmågan att

konsumera. Huruvida inkomsten faktiskt tas i anspråk för konsumtion eller om personen

genom någon senare händelse mister inkomsten inverkar inte på bedömningen. Således

skall inte heller det eventuella faktum att en person frivilligt avstår inkomsten till

förmån för någon annan påverka bedömningen, då detta antingen kan ses som en faktisk

konsumtion från överlåtarens sida, eller i vart fall som en efterföljande händelse som

inte skall påverka bedömningen, varför överlåtaren borde beskattas.25

Det finns flera avgörande från RR, som stödjer dispositionsprincipen. RÅ 1962 ref 46,

det s k Fader Gunnar-fallet, är ett bra exempel. Fader Gunnar Rosendahl hade hållit ett

antal föredrag. Som ersättning för föredragen bad han uppdragsgivaren att istället för att

utbetala arvodet till honom personligen utge detta till stiftelsen Gratia Dei. RR ansåg att

Gunnar Rosendahl skulle beskattas för inkomsten med hänvisning till att det var han

som tjänat in pengarna och att han genom att avstå dessa till förmån för stiftelsen ansågs

ha förfogat över inkomsten.

Ett annat exempel är plenimålet RÅ 1989 ref 57. Omständigheterna var följande. Sven-

Eriks maka fick köpa en traktor till ett pris som understeg marknadsvärdet från det

företag i vilket Sven-Erik var anställd. Frågan var följaktligen om Sven-Erik skulle

beskattas för sin makas förmånliga förvärv. RR förde först och främst ett resonemang

kring reglerna i 32 § 1 mom, samt 42 § Kommunalskattelagen (KL)26, som definierar

vad som hör till inkomstslaget tjänst, respektive hur en naturaförmån skall värderas.

Intäkt av tjänst omfattar enligt RR, förutom lön mm, varje annan förmån i pengar,

bostad eller annat som utgått i tjänsten. Om en anställd får förvärva tillgångar under

                                                
24 Lodin m fl, s 98-99
25 Gäverth, s 592-593
26 Lagrummen motsvaras idag av 11:1 respektive 61:2 IL.
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marknadspris från sin arbetsgivare skall även det ses som en skattepliktig förmån. På

motsvarande sätt bör det regelmässigt ses som en förmån som utgått p g a  tjänsten när

en arbetsgivare till den anställdes make överlåter egendom till ett pris som understiger

marknadsvärdet, och den anställde bör således inkomstbeskattas även i detta fall. Ett

undantag från denna regel kan aktualiseras i den mån det erlagda underpriset betingas

av affärsmässiga förbindelser mellan arbetsgivaren och den anställdes make. I det

aktuella fallet fanns det inget som tydde på några sådana affärsmässiga skäl som

föranledde det förmånliga priset, varför Sven-Erik beskattades såsom för inkomst av

tjänst.

I RÅ 1996 ref 16 leasade ett enmansaktiebolag en personbil från ett bilföretag. Vid

leasingperiodens slut sålde bilföretaget bilen med rabatt till en kvinna som var sambo

med aktiebolagets företagsledare. Företagsledaren var även anställd i bolaget och

beskattades i inkomstslaget tjänst för beloppet motsvarande rabatten. Om

företagsledaren själv förvärvat bilen till rabatterat pris från bilföretaget hade han enligt

huvudregeln i 11:1 IL beskattats i inkomstslaget tjänst för beloppet motsvarande

rabatten. Även om sambons köp civilrättsligt skedde direkt från bilföretaget ansåg RR

att försäljningen av bilen innefattat att företagsledaren tillgodofört sig en förmån från

bolaget genom att låta sin sambo åtnjuta förmånen vid köp av bilen direkt från

bilföretaget.

Det avgörande i alla tre fallen är att den anställde utverkat förmånen genom sin

anställning. Förmånen anses ha sin grund i anställningen och därmed är det den

anställde som skall beskattas för förmånen i inkomstslaget tjänst. I RÅ 1996 ref 16

uttalar RR att köpet civilrättsligt genomförts direkt från bilföretaget till den

skattskyldiges sambo, men att transaktionen skatterättsligt även får anses innefatta att

den anställde tillgodogjort sig en förmån från bolaget för att sedan föra den vidare till

sin sambo. RR bortser här från transaktionens civilrättsliga innebörd, vilket faktiskt får

anses befogat. Köpeavtalet med den förmånliga rabatten skulle aldrig ha kommit till

stånd om den skattskyldige inte varit anställd i bolaget, varför den verkliga innebörden

av transaktionen är att den anställde erhåller en förmån från bolaget som han sedan ger

till sin sambo. Om RR inte skulle se igenom dylika köpeavtal med förmånliga villkor

skulle en avsevärd möjlighet för skatteundandragande öppnas, med reservation för att

istället gåvobeskattning skulle kunna komma att utgå. Även skatteförmågeprincipen
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utgör ett argument för att se transaktionen som en förmån för den anställde. Det är den

anställdes arbete som möjliggjort förmånen, varför denne kan ses om

inkomstförvärvare. Att den anställde sedan frånhänt sig sin ökade konsumtionsförmåga

genom att avstå förmånen till någon annan skall inte inverka på bedömningen. Det finns

dock en möjlighet för den anställde att undvika beskattning under förutsättning att den

förmånliga transaktionen betingas av affärsmässiga skäl, d v s arbetsgivaren och den

person som berikats av transaktionen måste ha någon form av affärsförhållande, som

kan förklara den förmånliga transaktionen.

I RÅ 1989 ref 57 var det en person som var närstående till den anställde som slutligen

tillgodogjorde sig förmånen. I RÅ 1996 ref 16 var det dock den anställdes sambo som

åtnjöt förmånen. Denna omständighet tyder på att RR utvidgat tillämpningsområdet för

dispositionsprincipen, eftersom sambor normalt sett inte inräknas i det skatterättsliga

närståendebegreppet. Även RÅ 1962 ref 46 pekar i den riktningen då stiftelsen Gratia

Dei inte kan anses vara närstående till Fader Gunnar i ordets vanliga bemärkelse. Det är

dock högst troligt att Gunnar har personliga intressen i stiftelsen och därför kan ändå ett

slags närståendeförhållande anses föreligga. Samtliga tre rättsfall behandlar inkomst av

tjänst. Detta innebär dock inte att dispositionsprincipen endast är tillämplig på

tjänsteinkomster, eftersom principen är allmänt accepterad vid beskattning av alla typer

av inkomster.27

Hultqvist diskuterar dispositionsprincipen ur ett legalitetsperspektiv och menar att den

inte strider mot legalitetsprincipen då beskattningen av den anställde sker på den

grunden att han utverkat en förmån p g a av sin anställning och att man enligt

dispositionsprincipen ser transaktionen som att den anställde tillgodogör sig förmånen

genom att ge den vidare till någon närstående. Hultqvist poängterar vikten av att

dispositionsprincipen endast är en presumtionsregel och som sådan kan frångås om den

skattskyldige kan visa att det i det enskilda fallet inte är dennes anställning som utgör

grunden för den förmånliga transaktionen. Om den anställde alltid skulle beskattas, även

om det är den närstående själv som p g a sitt personliga eller affärsmässiga förhållande

till arbetsgivaren lyckats förhandla sig till ett bra pris skulle detta strida mot

legalitetsprincipen. Anledningen till detta är att det förmånliga priset inte har något

                                                
27 Gäverth s 592, Melz s 465
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samband med anställningen och därför inte kan ses som en förmån för den anställde

enligt reglerna i 11:1 IL.28

Ett alternativ till dipositionsprincipen är att analysera de tre rättsfallen ur ett

levnadskostnadsperspektiv. Personliga levnadskostnader och liknande utgifter får inte

dras av enligt 9:2 IL. Om dessa kostnader vore avdragsgilla skulle endast sparande

inkomstbeskattas.29 Levnadskostnadsperspektivet kan appliceras på alla tre fallen och

utgången skulle bli densamma som enligt dispositionsprincipen, d v s den besparing

som görs i de personliga levnadskostnaderna tack vare att en närstående person får köpa

en tillgång till rabatterat pris skall tas upp som intäkt hos den anställde. Vad gäller

Fader Gunnar-fallet kan sägas att hans levnadskostnadsbesparing består i den donation

som görs till stiftelsen Gratia Dei genom att hans arvode tillfaller densamma. Fader

Gunnars samröre med stiftelsen nämns inte i rättsfallet, men det är högst troligt att

Gunnar har betydande personliga intressen i denna och därmed gynnas han i och med

donationen. Om inte arvodet hade skänkts till stiftelsen är det tänkbart att Gunnar ändå

hade donerat pengar, men han hade då fått göra det genom att använda sina redan

beskattade tillgångar.

4.3 Fåmansföretagsreglerna

De särskilda reglerna för fåmansföretag motiveras av den intressegemenskap som råder

mellan aktieägarna och bolaget. Civilrättsligt ses parterna som skilda rättssubjekt och de

kan således ingå avtal med varandra. Denna säregna situation öppnar möjligheten för

skatteundandragande transaktioner varför särskilda regler, fåmansföretagsreglerna, har

tillskapats för att komma till rätta med problemet. Bestämmelserna återfinns i 56 och 57

kap, samt 60 kap IL och syftar dels till att förhindra inkomstuppdelning mellan

närstående, dels till att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster.30 I

denna uppsats är det främst reglerna i 57 kap IL om fördelningen av arbetande delägares

inkomster mellan tjänst och kapital som är av intresse, då dessa regler påverkar

möjligheten till att genomföra riktade utdelningar.

                                                
28 Hultqvist, s 106-109
29 Lodin m fl, s 83
30 Lodin m fl, s 355-358
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Fåmansföretagsreglernas tillämpning kräver att man har att göra med ett fåmansföretag

som enligt 56:2-7 IL är ett företag där;

1) fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än 50 % av

rösterna för samtliga andelar i företaget, eller

2) näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av

varandra och där en fysik person genom innehav av andelar, genom avtal eller

på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet

och självständigt kan förfoga över dess resultat.

Den andra punkten i fåmansföretagsdefinitionen innebär att även relativt stora bolag

med många delägare kan komma att omfattas av reglerna. Typexemplet är konsult- och

advokatbyråer där de enskilda konsulterna/advokaterna har bestämmanderätten över sin

respektive verksamhetsgren. Vid bestämningen av huruvida ett fåmansföretag föreligger

ses en person och dennes närstående som en fysisk person. Vidare jämställs indirekta

och direkt aktieinnehav och bolag som ägs av ett fåmansföretag räknas även de som

fåmansföretag.

Förutom att ett fåmansföretag måste vara för handen krävs det även att delägarna är

verksamma i betydande omfattning i bolaget för att en inkomstuppdelning mellan tjänst

och kapital skall kunna ske. Om verksamhetskravet är uppfyllt anses såväl delägarens

som dennes närståendes aktier vara kvalificerade. Arbetar inte delägarna i den

utsträckning som krävs sker beskattningen endast i inkomstslaget kapital. Bakgrunden

till fördelningsreglernas tillkomst är skattereformen som genomfördes 1991 då

beskattningen av kapital blev proportionell och sänktes till 30 %, medan den

progressiva beskattningen behölls för tjänsteinkomster. Olikformigheten i beskattningen

av de olika inkomstslagen har lett till att det i vissa fall innebär en betydande

skattelättnad att kunna omvandla tjänsteinkomster till kapitaldito, varför delägarna

skulle avstå från att ta ut lön ur bolaget och istället öka utdelningen i motsvarande mån

om inte fördelningsreglerna fanns. Reglerna är utformade på så sätt att

kapitalbeskattning sker upp till ett visst gränsbelopp som beräknas motsvara en normal

avkastning på det satsade kapitalet. Utdelning över denna gräns läggs till delägarens

övriga tjänsteinkomster och beskattas enligt dessa regler. Med andra ord anses utdelning



24

över gränsbeloppet ha genererats av delägarens arbetsprestation. Trots att utdelningen

ses som lön för mottagaren görs ingen omklassificering för bolagets del, d v s

utdelningen är inte avdragsgill som lönekostnad. I gengäld behöver ingen

arbetsgivaravgift betalas för utdelningen.31

Om bestämmelserna i 57 kap IL av någon anledning inte kan tillämpas, t ex

p g a att verksamhetskravet inte är uppfyllt beskattas utdelning från fåmansföretag

enligt de vanliga kapitalinkomstreglerna, d v s med 30 %. Trots att de särskilda

fåmansföretagsreglerna inte är tillämpliga kan en utdelning ändå komma att beskattas

som tjänst. Detta kan ske om utdelningen med hänsyn till transaktionens verkliga

innebörd är att se som betalning för utförd arbetsprestation, vilket innebär att RR alltid

har möjlighet att tillgripa genomsyn för att en korrekt beskattning skall kunna ske. Det

bör dock sägas att genomsyn används väldigt restriktivt med hänsyn till

förutsebarhetskravet och att det i det enskilda fallet torde krävas myckets starka skäl för

att RR, trots att fåmansföretagsreglerna inte är tillämpliga, skulle komma att avvika från

huvudregeln att utdelning skall beskattas i inkomstslaget kapital.

                                                
31 Lodin m fl s 358-359
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5 Aktieägartillskott

5.1 Civilrättsligt

Aktieägartillskott är en form av kapitaltillskott som utvecklats i praxis. Det finns två

typer av aktieägartillskott; ovillkorade och villkorade. De ovillkorade tillskotten ses som

rena kapitaltillskott, medan de villkorade aktieägartillskotten får en mellanställning

mellan lån och kapitaltillskott.32

Den främsta anledningen till att göra ett aktieägartillskott är att rädda bolaget från

tvångslikvidation enligt reglerna i 13 kap ABL. För att kunna stärka bolagets egna

kapital krävs det att tillskottet är ovillkorat gentemot bolaget, d v s det får inte vara

förenat med krav på återbetalning, eftersom ett sådant krav leder till att beloppet måste

skuldföras i bolagets balansräkning. I praktiken innebär detta att aktieägartillskott ur

bolagets synvinkel alltid är ovillkorade. Det faktum att tillskottet är ovillkorat gentemot

bolaget innebär dock inte alltid att samma förhållande råder mellan aktieägarna. Genom

att rikta ett återbetalningskrav mot de övriga aktieägarna på avtalsrättslig grund kan

tillskottsgivaren försäkra sig om återbetalning utan att det påverkar tillskottets

klassificering för bolagets räkning. Återbetalningskravet utformas ofta som en rätt för

givaren att motta utdelning motsvarande tillskottet när vinst uppstår i bolaget. Då det

endast är aktieägarna som genom bolagsstämman har rätt att förfoga över vinsten är

detta inte ett krav som binder bolaget, utan aktieägarna.33

Återbetalning av ett aktieägartillskott blir endast aktuellt om det är villkorat, då

ovillkorade tillskott ges helt utan krav på återbetalning. Återbetalningen av ett

aktieägartillskott ses aktiebolagsrättsligt som utdelning.34

                                                
32 Algotsson, s 587
33 Prytz & Tamm, s 46-48, 51-53
34 Algotsson, s 589
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5.2 Skatterättsligt

Ett ovillkorat aktieägartillskott är inte avdragsgillt för givaren och därmed inte heller

skattepliktigt för mottagarbolaget. Tillskottet beaktas däremot när givaren avyttrar sina

aktier genom att tillskottet får läggas till omkostnadsbeloppet för aktierna.35  En

förutsättning för skattefriheten är att transaktionens verkliga innebörd är ett

aktieägartillskott och inte något annat.36 Ett aktieägartillskott förbättrar bolagets

ekonomiska ställning. Såvida inte alla aktieägare har gjort tillskott i förhållande till sitt

aktieinnehav berikas vissa av aktieägarna indirekt då deras aktier ökar i värde, vilket

kan leda till att tillskottet ses som en gåva med den följden att gåvobeskattning av

bolaget eller aktieägarna kan komma att aktualiseras.37

I rättsfallet NJA 1980 s 642 I och II ansåg HD att bolaget skulle beskattas såsom för

gåva. Gåvoavsikten ansågs dock föreligga gentemot aktieägarna. Vidare räknade HD in

de givande aktieägarnas del i gåvobeloppet, vilket i praktiken betyder att HD ansåg att

givarna hade gåvoavsikt även gentemot sig själva. Eftersom ett aktieägartillskott oftast

ges för att förhindra att bolagets likvideras, kan ovillkorade aktieägartillskott i dessa fall

inte anses innefatta någon gåvoavsikt, då syftet med tillskottet är att rädda bolaget, inte

att gynna aktieägarna.38

Villkorade aktieägartillskott är inte avdragsgilla för givaren och får inte heller räknas in

i omkostnadsbeloppet för aktierna. Som nämnts ovan innebär villkorade

aktieägartillskott inte att något återbetalningskrav riktas mot bolaget utan detta krav

vänder sig istället mot aktieägarna.39 Skatterättsligt ses tillskottsgivarens anspråk på

återbetalning som en fordran gentemot bolaget och återbetalning av aktieägartillskott

behandlas skatterättsligt som återbetalning av lån40, vilket innebär att vare sig inkomst-

eller gåvobeskattning aktualiseras. Även om givaren vid återbetalningstillfället har

avyttrat aktierna men behållit fordran avseende aktieägartillskottet ses betalningen som

återbetalning av lån. I RÅ83 1:42 ansåg dock RR att återbetalningen av ett

                                                
35 Lodin m fl, s 328
36 Algotsson, s 590
37 Prytz & Tamm, s 122
38 Algotsson, s 589
39 Prytz & Tamm, s 122-123
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aktieägartillskott skulle ses som utdelning om betalningen skedde till någon annan än

tillskottsgivaren. Denna ståndpunkt modifierades emellertid i och med RÅ 1988 ref 65

då RR uttalade att återbetalning av aktieägartillskott skall ses som återbetalning av lån

även om betalning sker till annan än tillskottsgivaren under förutsättningen att

betalningsmottagaren förvärvat återbetalningsrätten. Sammanfattningsvis kan sägas att

återbetalning av aktieägartillskott i princip ses som återbetalning av lån om inte

särskilda skäl föreligger.41

Genom att återbetalning av villkorade aktieägartillskott aktiebolagsrättsligt ses som

utdelning men skatterättsligt klassificeras som återbetalning av lån uppkommer en

skillnad i klassificeringen civil- respektive skatterättsligt. Återbetalningsrätten är

skatterättsligt en fordran mot bolaget, som kan överlåtas som vilken annan fordran som

helst. Om återbetalningskravet grundar sig i en begränsad överlåtelse av framtida

utdelning ses överlåtelsen av återbetalningsrätten aktiebolagsrättsligt som att en del av

en aktie har överlåtits, vilket kan komma att strida mot splittringsförbudet.42 Denna

skillnad i klassificeringen innebär ett avsteg från principen om att skatterätten skall följa

civilrätten. Avsteget, som utvecklats i praxis motiveras av behovet av en särskild

skattemässig reglering för aktieägartillskott som gör återbetalningen skattefri.

Skattefriheten skulle istället kunna uppnås genom att återbetalning av villkorade

aktieägartillskott helt enkelt undantas från beskattning i enlighet med andra

undantagsbestämmelser i IL. På detta sätt skulle man slippa den säregna och

komplicerade situation som uppstår i och med att återbetalning av aktieägartillskott idag

klassificeras på olika sätt inom civil- respektive skatterätten.43

                                                                                                                                              
40 RÅ 1949 ref 17, RÅ 1988 ref 65
41 Lodin, m fl s 328
42 Prytz & Tamm, s 127-128
43 Prytz & Tamm, s 128
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6 Riktade utdelningar

6.1 Motiv

Det kan finnas flera skäl till varför aktieägarna i ett bolag skulle vilja genomföra en

riktad utdelning. En anledning kan vara att en eller flera, men inte alla, aktieägare

tidigare har lämnat villkorade aktieägartillskott till bolaget. I och med att aktieägarna

genom bolagsstämman disponerar över bolagets vinst, kan de fatta beslut om att

genomföra en riktad utdelning för att betala tillbaka aktieägartillskottet.

Återbetalningskravet riktar sig således mot aktieägarna. Skulle kravet istället riktas mot

bolaget skulle syftet med aktieägartillskottet, att stärka bolagets egna kapital, förtas helt

då tillskottet skulle behöva tas upp som en skuld i bolagets balansräkning.

En annan anledning till att genomföra en riktad utdelning kan vara att man vill

differentiera utdelningen i enlighet med resultatutvecklingen inom olika

verksamhetsgrenar i bolaget.

Ytterligare ett tänkbart motiv till en riktad utdelning kan vara att man vill överföra

pengar mellan bolag inom samma koncern. Denna överföring kan ske genom att

tillgångar säljs till det skattemässiga värdet i enlighet med reglerna om

underprisöverlåtelser i 23 kap IL, varför transaktionen inte utlöser någon beskattning.

Regleringen är specifik för det skatterättsliga området. Enligt aktiebolagsrättsliga regler

gäller den s k nettometoden44, vilket innebär att en försäljning till bokfört värde inte

anses som utdelning, varför 12 kap ABL inte är tillämpligt på transaktionen. I

förhållande till en eventuell minoritet torde dock mellanskillnaden mellan

köpeskillingen och tillgångarnas marknadsvärde ses som en utdelning45, varför en

underprisöverlåtelse kan komma att strida mot likhetsprincipen. Minoritetsägarna måste

då kompenseras, vilket kan ske i form av en riktad utdelning.

                                                
44 Se NJA 1995 s 742
45 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 54
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Vidare kan en riktad utdelning vara ett alternativ om reglerna om koncernbidrag i 34

kap IL inte går att tillämpa, t ex om kravet på att moderbolaget skall äga mer än 90 %

av andelarna i dotterbolaget inte är uppfyllt.

6.2 Tillvägagångssätt

6.2.1 Begränsad överlåtelse av framtida utdelning

En begränsad överlåtelse av framtida utdelning innebär att en aktieägare överlåter sin

rätt till utdelning till någon annan utan att samtidigt avyttra sina aktier. Avtalet behöver

inte utformas på något speciellt sätt utan kan ske i princip i vilken form som helst. Det

vanliga är dock att aktieägaren som skall åtnjuta den riktade utdelningen tilldelas

aktieägarnas rätt till framtida utdelning i den utsträckning som behövs för att motsvara

beloppet för den riktade utdelningen. Den begränsade överlåtelsen syftar till att

mottagaren skall erhålla en rätt gentemot bolaget. Någon sådan rätt kan dock inte skapas

genom en dylik överlåtelse p g a splittringsförbudet, som innebär att transaktioner som

splittrar de rättigheter som är knutna till aktien är utan verkan mot bolaget. En

obegränsad överlåtelse av framtida utdelning strider därmed mot splittringsförbudet.

Huruvida samma förhållande råder för begränsade överlåtelser av framtida utdelning är

dock något osäkert, men det torde vara så att även dessa överlåtelser strider mot

splittringsförbudet, vilket stöds dels av uttalanden i förarbeten till dåvarande SIL, dels

av flera författare, som diskuterat detta i doktrin (se ovan avsnitt 2.2).46 Trots att

begränsade överlåtelser av framtida utdelning torde strida mot splittringsförbudet

inverkar detta inte på en aktieägares möjlighet att genom avtal förbinda sig att utbetala

den utdelning han tilldelas till någon annan, då ett sådant avtal vilar på

obligationsrättslig grund och således inte syftar till att ge mottagaren av den riktade

utdelningen en rätt gentemot bolaget.

                                                
46 Prytz & Tamm, s 156-157
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6.2.2 Preferensaktier

En riktad utdelning kan genomföras med hjälp av preferensaktier. Genom att ändra

bolagsordningen kan mer än ett aktieslag införas i bolaget och dessa olika aktieslag kan

tilldelas olika rätt till vinst i bolaget. Detta innebär ett avsteg från likhetsprincipen, men

är tillåtet då 3:1 ABL stadgar att olikheter mellan aktier kan införas med hjälp av aktier

av olika slag. Införandet av preferensaktier kan ske antingen genom att befintliga

stamaktier konverteras till preferensaktier eller så kan en riktad nyemission av

preferensaktier genomföras. Om konverteringsalternativet används kan även

konvertering ske efter det att den riktade utdelningen verkställts, d v s preferensaktierna

konverteras till stamaktier. För att införandet av preferensaktier skall ha samma verkan

som en riktad utdelning krävs det att endast den eller de personer som skall åtnjuta den

riktade utdelningen tilldelas preferensaktier. Preferensaktier har företräde till utdelning

före övriga aktier, vilket innebär att preferensaktieägarna har rätt till utdelning upp till

en viss nivå innan övriga aktieägare får någon utdelning överhuvudtaget. Fördelen med

att använda sig av preferensaktier för att genomföra en riktad utdelning är att personen

som skall åtnjuta utdelningen förvärvar en rätt direkt gentemot bolaget och behöver

således inte förlita sig till enskilda aktieägare. Dessutom strider metoden inte mot

splittringsförbudet.47

6.2.3 Villkorad fordran mot aktieägare

En villkorad fordran mot aktieägare bygger på ett avtal mellan aktieägarna och innebär

att den riktade utdelningen genomförs utanför det aktiebolagsrättsliga systemet. Fordran

riktas sig mot en eller flera aktieägare och ger den aktieägaren som skall åtnjuta den

riktade utdelningen rätt att kräva de övriga aktieägarna på ett belopp motsvarande den

riktade utdelningen. En villkorad fordran mot aktieägaren har den fördelen att man inte

behöver bekymra sig om splittringsförbudet, eftersom fordran riktar sig direkt mot

aktieägarna och således vilar på obligationsrättslig grund. Fordringsägaren erhåller

därmed inte en rätt gentemot bolaget. Att fordran är villkorad betyder att aktieägarnas

betalningsansvar är beroende av huruvida de i sin tur mottar några pengar från bolaget.

                                                
47 Prytz & Tamm, s195-201
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Ett vanligt villkor är att aktieägarna skall utge den vinstutdelning de erhåller från

bolaget till den aktieägare som skall åtnjuta den riktade utdelningen. Eftersom det är

aktieägarna själva som beslutar huruvida någon utdelning skall ske är det viktigt att den

aktieägare som skall åtnjuta den riktade utdelningen kan förvissa sig om att utdelning

kommer att ske, vilket kan göras genom ett röstbindningsavtal där aktieägarna förbinder

sig att rösta för utdelning.48

6.2.4 Röstbindnings- och aktieägaravtal

Ett röstbindnings- eller ett aktieägaravtal innebär att aktieägarna genom ett

obligationsrättsligt avtal förbinder sig att rösta på ett visst sätt på en eller flera

kommande bolagsstämmor. Enkla röstavtal binder endast aktieägarna ensidigt genom

att förplikta dem att rösta på ett specifikt sätt, medan konsortialavtal är ett ömsesidigt

avtal som förpliktar aktieägarna att rösta enhälligt på bolagsstämman. För att genomföra

en riktad utdelning kan såväl enkla röstavtal som konsortialavtal användas. En riktad

utdelning strider mot likhetsprincipen och kräver därför samtliga aktieägares samtycke

för att kunna genomföras, vilket innebär att bolagsstämmobeslutet om att genomföra

utdelningen måste fattas enhälligt. Nackdelen med ett röstbindningsavtal är att någon

rätt att kräva bolaget på utdelning inte erhålles genom avtalet utan anspråk kan endast

riktas mot aktieägarna om att de skall rösta i enlighet med avtalet.49 När aktieägarna vid

bolagsstämman väl har röstat för den riktade utdelningen, erhåller mottagaren av

utdelningen en rätt gentemot bolaget, vilket gör att han har rätt att kräva att

utdelningsbeloppet skall utbetalas till honom.

Om tiden för bolagsstämman är inne och samtliga aktieägare är överens om att en riktad

utdelning skall genomföras behöver man inte använda sig att ett röstbindningsavtal,

utan det räcker att aktieägarna röstar för förslaget om den riktade utdelningen på

bolagsstämman. Så fort utdelningsbeslutet har fattats erhåller mottagaren av utdelningen

en rätt gentemot bolaget.

                                                
48 Prytz & Tamm, s 177-188
49 Prytz & Tamm, s 137-151
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7 Vinstutdelningar i praxis

7.1 Förhandsbesked från RR 21 december 1990

AB A och AB B avsåg att bilda ett gemensamt produktionsbolag, AB P och ett

gemensamt distributionsbolag, AB D. AB P och AB D skulle ägas med hälften vardera

av AB A och AB B, dock med röstmajoritet för AB A. Avtalet innebar bl a att AB A till

de nybildade bolagen skulle överföra de rörelsegrenar som hade hand om tillverkning

respektive försäljning. Överföringen skedde till bokförda värden. AB B skulle tillskjuta

kapital till de nybildade bolagen genom aktieägartillskott, som motsvarade hälften av

skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet av rörelsegrenarna som

överfördes från AB A. Vidare skulle AB A ha ensamrätt till utdelning på aktierna i de

båda bolagen till ett totalbelopp, som motsvarade AB B:s aktieägartillskott.

Med bortseende från bedömningen av om uttagsbeskattning skulle ske, uttalade RR

avseende beskattningskonsekvenserna av den riktade utdelningen att vinstutdelning

endast kan beslutas av bolagsstämman i AB P och AB D, varför avtalet mellan AB A

och AB B om en riktad vinstutdelning således inte kan ligga till grund för beskattning

av AB A för ensamrätten till utdelning.

RR har endast tagit ställning till frågan huruvida beskattning kan ske med avtalet som

grund. Frågan om och hur beskattning skall ske vid en av bolagsstämman beslutad

riktad utdelning berörs överhuvudtaget inte.

Grosskopf har kommenterat rättsfallet och enligt honom tyder mycket på att en på

bolagsstämman i riktig ordning beslutad riktad utdelning inte skulle medföra några

andra beskattningskonsekvenser än en vanlig utdelning. Ett alternativt synsätt är, enligt

Grosskopf, att man med hänsyn till likhetsprincipen skulle behandla utdelningen som

tillförd båda ägarbolagen, varpå AB B benefikt överfört sin del till AB A. Det kan då

inte uteslutas att den som avstått sin rätt till utdelning till förmån för någon annan

beskattas, då den riktade utdelningen inte grundar sig på skillnader i aktieinnehavet.50
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Grosskopfs åsikt att en riktad utdelning inte skulle medföra några andra

beskattningskonsekvenser än en vanlig utdelning är svår att tolka. Enligt 42:12 IL skall

den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras beskattas. Grosskopfs åsikt

torde därmed innebära att den person som fått den riktade utdelningen rimligen borde

beskattas för densamma.

Grosskopfs alternativa synsätt stöds av den ovan diskuterade dispositionsprincipen och

är, enligt mig, det synsätt som torde vara det mest rimliga. En utdelning kan disponeras

från det att bolagsstämman fattat beslut om vinstutdelning. I enlighet med

splittringsförbudet kan inte en giltig överlåtelse av rätten till utdelning ske med verkan

mot bolaget förrän bolagsstämman fattat detta beslut. Obligationsrättsliga avtal mellan

aktieägare och annan part kan naturligtvis ingås före utdelningsbeslutet. RR lägger i

rättsfallet stor vikt vid att någon giltig fordran på vinstutdelning inte kan uppkomma

förrän efter bolagsstämman beslut, vilket stöder ovan förda resonemang och dessutom

stärker uppfattningen om att kopplingen mellan civilrätten och skatterätten är stark. Vad

beträffar frågan om beskattningskonsekvenserna av en riktad utdelning ger dock RR

inte någon större ledning.

7.2 RR:s dom den 6 september 2000, målnummer 6472-1999

Rättsfallet grundar sig på ett av Skatterättsnämnden lämnat förhandsbesked, som

överklagades av RSV. Bakgrunden till fallet var följande. Aktieägarna i ett

fåmansföretag önskade differentiera utdelningen sinsemellan. I företaget bedrevs flera

olika verksamheter och aktieägarna var verksamma i olika grenar. De aktieägare som

varit verksamma i en lönsam gren skulle erhålla större utdelning än de som varit

verksamma i en mindre lönsam gren. Utdelningen på aktierna skulle därmed komma att

variera beroende på aktieägarnas interna resultat. Resultatnivåerna inom varje

verksamhetsgren, som skulle fastställas av styrelsen skulle ligga till grund för utdelning.

Differentieringen var tänkt att röstas fram årligen på bolagsstämman. Aktieägarnas

godkännande och åtagande att följa styrelsens förslag reglerades i ett aktieägaravtal.

Alla aktier i bolaget var av samma slag.

                                                                                                                                              
50 Grosskopf, CD, s 2-4
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Enligt RR saknas det i allmänhet anledning att behandla belopp som enligt beslut på

bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Principen att vad ett

bolag betecknat som utdelning också skall behandlas som utdelning vid beskattningen

kan dock inte upprätthållas undantagslöst och bör inte heller upprätthållas i den

aktiebolagsrättsligt säregna situation som nu är för handen och som innebär att aktier av

samma slag skall ge olika utdelning beroende på vem som äger dem. RR ansåg att det

belopp varmed utdelningen på en aktie överstiger den utdelning som belöper på någon

annan aktie är att se som ersättning för en arbetsprestation. Skillnadsbeloppet skulle

därför tas upp som inkomst i inkomstslaget tjänst hos den aktieägare som mottagit

utdelningen.

Rättsfallet ger ett klart stöd för att skatterätten i princip skall följa civilrätten, vilket

också ligger i linje med RR:s tidigare avgöranden. Att RR omklassificerar en del av

utdelningen kan närmast ses som att RR håller fast vid likhetsprincipen, d v s att alla

aktier har lika rätt i bolaget. Den enda möjligheten att frångå likhetsprincipen är att i

bolagsordningen inta bestämmelser om olika aktieslag. I det aktuella bolaget fanns

endast aktier av ett slag, varför en differentierad utdelning inte kan motiveras på den

grunden. Aktiebolagsrättsligt kan dock likhetsprincipen frångås utan bestämmelser i

bolagsordningen under förutsättning att alla aktieägare samtycker till detta, vilket

faktiskt har skett här, då aktieägarna undertecknat ett aktieägaravtal. RR synes dock

mena att detta avtal inte kan ligga till grund för beskattningen, utan att det istället är

likhetsprincipen som skall gälla. Det är dock möjligt att RR skulle kunna acceptera

avsteg från likhetsprincipen om än inte lika långtgående som i detta fall. Om man ser till

den verkliga ekonomiska innebörden av avtalet är likheterna med lön stora och RR

lägger även vikt vid att aktierna i bolaget skulle komma att variera i värde beroende på

vem som äger dem. Ju större vinst en enskild aktieägares verksamhetsgren genererar

desto större del av utdelningen skulle tillfalla honom. Det föreligger därmed en direkt

koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på

dennes aktier. Eftersom samtliga aktieägare själva arbetar inom bolaget är det högst

troligt att en stor del av vinsten bottnar i respektive aktieägares arbetsprestation, varför

beskattning i inkomstslaget tjänst kan anses motiverad. Den riktade utdelningen är i det

närmaste att se som en förtäckt lön. RR:s dom kan ses som att domstolen har gjort en

genomsyn av transaktionen och därvid ansett att den verkliga innebörden snarast är att
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ersätta aktieägarna för utförda arbetsprestationer. Om RR inte hade sett igenom denna

transaktion hade en avsevärd möjlighet till skatteundandragande skapats. Aktieägare

skulle kunna besluta om riktad utdelning enligt samma modell som i rättsfallet istället

för att ta ut lön ur bolaget och på så sätt undvika den progressiva beskattningen i

inkomstslaget tjänst.

RR:s avgörande skall ses mot den bakgrunden att bolaget i det aktuella fallet var ett

fåmansföretag. För aktieägare i dessa bolag gäller de särskilda reglerna i 57 kap IL om

fördelning av utdelning mellan inkomstslagen kapital och tjänst. Om RR hade

accepterat aktieägaravtalet och lagt det till grund för beskattningen skulle detta kunna

innebära en skattelättnad för aktieägarna. Visserligen skulle fortfarande

fördelningsreglerna i 57 kap vara tillämpliga på den riktade utdelningen med den

följden att den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet skulle beskattas som

lön. I det här fallet har RR istället valt att knyta lönebeskattningen till likhetsprincipen.

Om inte de särskilda fåmansföretagsreglerna var tillämpliga skulle fortfarande en

omklassificering av utdelning till lön kunna ske med hänvisning till transaktionens

verkliga ekonomiska innebörd, men det torde krävas starkare skäl, dels med hänsyn till

kravet på förutsebarhet, dels med tanke på att det gemensamma ekonomiska intresse

som anses motivera fåmansföretagsreglerna inte torde föreligga eller i vart fall inte vara

lika starkt.

7.3 Kammarrättens i Göteborg dom den 25 juni 2001

Den 1 januari 1996 avyttrade A aktier i fåmansföretaget AB X för en köpeskilling om

800 000 kronor. Aktierna såldes till AB Y, ett bolag som ägdes av A till 40 %.

Kapitalvinsten vid försäljningen delades upp mellan tjänst och kapital.

Skattemyndigheten ansåg dock att 500 000 kronor av de deklarerade 800 000 kronorna

skulle anses utgöra inkomst av tjänst, då detta var att anse som förtäckt lön.

KR ansåg att A:s aktier i AB X var kvalificerade, varför de särskilda

fåmansföretagsreglerna var tillämpliga. Om en kapitalvinst uppkommer vid avyttring av

kvalificerade aktier skall kapitalvinsten fördelas mellan inkomstslagen kapital och

tjänst. Om avyttringen sker till ett pris som överstiger marknadsvärdet skall det
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överskjutande beloppet beskattas i inkomstslaget tjänst. Frågan är då om köpeskillingen

vid A:s överlåtelse av aktierna i AB X till AB Y överstigit aktiernas marknadsvärde.

Enligt KR ankommer det på den skattskyldige att göra sannolikt att den värdering av

aktierna som skett vid överlåtelsen också motsvarar det värde som skulle betingas vid

en normal försäljning till en utomstående. A åberopade såväl en substansvärdeberäkning

som en avkastningsberäkning som stöd för att köpeskillingen motsvarar aktiernas

marknadsvärde. Vid substansvärderingen hade en post om 500 000 kr tagits upp som

goodwill. Såvitt KR kunde bedöma var denna post att hänföra till A:s personliga

betydelse för driften av AB Y. Dessutom har A inte tagit ut någon lön från AB Y för

inkomståren 1996 och 1997, men väl därefter från AB X med ca 400 000 kr årligen.

Visserligen kan aktiemajoriteten i AB Y ha haft ett intresse av att köpeskillingen

bestämts så lågt som möjligt. Genom förfarandet får emellertid den lön A normalt

betingar sig anses ha ersatts av en högre köpeskilling. Med hänsyn härtill kan A inte

anses ha gjort sannolikt att den värdering av aktierna som skett vid överlåtelsen också

motsvarar det värde som skulle ha betingats vid en normal försäljning till en

utomstående. Mot bakgrund av det ovan sagda, och då det marknadsvärde om 300 000

kr som Skattemyndigheten bestämt inte kan anses vara för lågt beräknat anser KR att

den överstigande delen av köpeskillingen, d v s 500 000 kr, skall beskattas som inkomst

av tjänst för A.

Även i detta fall har domstolen sett till transaktionens verkliga ekonomiska innebörd.

Enligt KR uppgår inte marknadsvärdet för de sålda aktierna till 800 000 kr, utan

500 000 kr är förtäckt lön till A. KR tar dels hänsyn till en substansvärdering av bolaget,

dels det faktum att A inte tagit ut någon lön från AB Y. Detta avgörande visar precis

som avgörandet från RR ovan (se avsnitt 7.2) att avvikelser från likhetsprincipen,

respektive marknadsvärdet inte kan göras utan beskattningskonsekvenser. Domstolen

försöker i dessa fall att finna motiven till avvikelserna och  bortser då från

transaktionernas civilrättsliga form och tar istället fasta på den verkliga ekonomiska

innebörden, som i båda fallen var att ge den anställde ersättning för utfört arbete.

7.4 Kammarrättens i Sundsvall dom den 20 september 2001
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A förvärvade aktierna i AB X av AB Y den 1 januari 1996. Utdelning på aktierna

beslutades efter det att A blivit ägare, varför Skattemyndigheten beskattade A för

inkomsten. A ansåg att förvärvet skett exklusive rätten till utdelning vilket även hade

överenskommits i köpeavtalet.

KR ansåg att överlåtelsen av framtida utdelning i det aktuella fallet var att se som en

totalöverlåtelse då ingen tidsbegränsning avtalats. En sådan överlåtelse innebär ett totalt

avskiljande av rätten till utdelning från de övriga rättigheter som förknippas med aktien,

vilket står i strid med splittringsförbudet och därmed inte kan åberopas gentemot

bolaget. Således skall A beskattas för utdelningen.

Enligt 42:12 IL utdelningsbeskattas den person som har rätt till utdelningen när denna

kan disponeras. När detta fall avgjordes var dock inte IL tillämplig utan 3 § 9 mom SIL,

som stadgade att utdelning på aktier och andelar tas upp som intäkt för den som är ägare

av kupongen eller av annan anledning har rätt till utdelningen, när denna blev tillgänglig

för lyftning. Trots att bestämmelserna skiljer sig åt i den språkliga utformningen torde

ingen saklig skillnad vara avsedd. Aktierna säljs 1 januari 1996 och utdelningsbeslutet

fattas inte förrän efter aktieförsäljningen. Således är A ägare till aktierna när

utdelningen beslutas och sedermera blir tillgänglig för lyftning. I enlighet med 3 § 9

mom SIL är det därmed A som skall ta upp utdelningen till beskattningen. A har dock

genom avtal överenskommit med AB X att bolaget skall ha rätt att lyfta utdelningen,

varför man skulle kunna tänka sig att AB X skall beskattas istället för A. För att

överlåtelsen av utdelningen i köpeavtalet skall kunna åberopas mot bolaget krävs dock

att den skett i överensstämmelse med aktiebolagsrättliga regler. Överlåtelsen sker innan

beslutet om utdelning har fattats och är obegränsad i tiden, vilket innebär att den strider

mot splittringsförbudet och därför inte kan läggas till grund för beskattningen. Eftersom

ingen giltig överlåtelse av rätten till utdelning skett, skall aktieägaren, d v s A, beskattas

då det är han som har rätt till utdelningen när denna är tillgänglig för lyftning.

Utgången i detta fall visar i enlighet med de ovan behandlade rättsfallen att skatterätten

normalt sett följer civilrätten. KR framhåller dock i slutet av domen att bedömningen

skulle ha varit densamma även om A istället utfäst sig att till AB Y utbetala utdelningen

på obligationsrättslig grund. Detta uttalande är mycket intressant och talar för att

överlåtelser av utdelning som sker genom obligationsrättsliga avtal inte leder till att
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mottagaren skall beskattas, utan att aktieägaren beskattas oavsett om en giltig

överlåtelse har skett. KR säger inget om enligt vilka principer denna beskattning skulle

ske. Det torde dock ligga nära tillhands att hänvisa till dispositionsprincipen. A skall i

enlighet med dispositionsprincipen beskattas oavsett om överlåtelsen av

vinstutdelningen strider mot splittringsförbudet eller ej. Dispositionsprincipen innebär

att A i sin egenskap av ägare till aktierna har rätt till utdelningen när denna är tillgänglig

för lyftning. Att A sedan genom avtal frånhänder sig denna rätt har ingen som helst

betydelse för beskattningen då överlåtelsen ses som en disposition från hans sida.

Dispositionsprincipen diskuteras inte i fallet, vilket inte heller är nödvändigt eftersom

avtalet strider mot splittringsförbudet och redan på den grunden inte kan ligga till grund

för beskattningen. Trots detta ger rättsfallet ändå, genom KR:s uttalande, stöd för

uppfattningen att en överlåtelse av utdelning utan att aktierna överlåts vid samma

tillfälle inte innebär att aktieägaren slipper ifrån beskattningen för utdelningen.
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8 Analys

8.1 Inledning

Det skatterättsliga regelverket utgör ett komplicerat system som ibland kan tyckas leva

sitt eget liv. Skatterätten är dock endast en del av hela rättsystemet och utvecklas

parallellt och i samklang med andra rättsområden. Särskilt civilrätten har en viktig roll

för den skatterättsliga regleringen eftersom civilrättsliga begrepp används vid den

skattemässiga bedömningen av olika transaktioner. Begrepp som utdelning, gåva och

aktiebolag definieras inom olika områden av civilrätten och dessa definitioner används

även inom skatterätten. Det har funnits förslag på att skatterätten inte skall behöva

förlita sig till civilrätten utan istället borde utforma sina egna begrepp. Detta har dock

aldrig genomförts, vilket säkerligen kan förklaras av den negativa effekt detta skulle få i

form av begreppsförvirring och risk för missförstånd mellan de olika rättsområdena.

Vad beträffar riktade utdelningar är civilrätten i allmänhet och aktiebolagsrätten i

synnerhet väldigt intressant och på ett sätt helt avgörande för den skattemässiga

bedömningen av denna typ av transaktioner.

De centrala bestämmelserna för beskattning av utdelningar återfinns i 42 kap IL. Att

utdelningar räknas som en skattepliktig inkomst kan utläsas i 42:1 IL. Den objektiva

skattskyldigheten är således relativt oproblematisk i den meningen att det på ett klart

och tydligt sätt framgår av nämnda paragraf att skatteplikt föreligger. Det är istället den

subjektiva skattskyldigheten som vållar problem. I 42:12 IL, som får anses vara den

paragraf som bestämmer den subjektiva skattskyldigheten stadgas det att den som har

rätt till en utdelning när den kan disponeras skall beskattas för densamma.

Bestämmelsen behandlar utdelningar i allmänhet och således faller även riktade

utdelningar in under denna paragraf. Det normala torde vara att aktieägaren beskattas

för utdelningen då denne i sin egenskap av just aktieägare har rätt att motta utdelning

från bolaget i enlighet med de rättigheter som är knutna till aktieinnehavet. Paragrafens

utformning antyder dock att det är möjligt att någon annan kan komma att beskattas

istället för aktieägaren. Bestämmelsen uttrycker att ”den som har rätt till utdelningen när

den kan disponeras skall beskattas”. Om lagstiftaren menade att det alltid är aktieägaren

som skall beskattas skulle paragrafen med största sannolikhet ha utformats på ett annat
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sätt. För att göra det så okomplicerat som möjligt skulle paragrafen helt enkelt kunnat

ha haft följande lydelse ”utdelning beskattas hos delägaren”. Paragrafens aktuella

lydelse är dock en annan och andra personer än aktieägaren kan beskattas för en

utdelning. Den stora frågan är då när någon annan än aktieägaren beskattas. Om man

anser att aktieägaren i normalfallet är skattskyldig måste man även utreda vem som är

skattskyldig i de ”icke normala” fallen. En riktad utdelning skulle mycket väl kunna

vara ett av de fall då någon annan än aktieägaren skall beskattas. En riktad utdelning

genomförs genom att en aktieägare på ett eller annat sätt överlåter sin rätt till utdelning

till någon annan. Aktieägaren behåller dock sina aktier, varför någon avyttring av

aktierna inte har skett. Därmed innebär en riktad utdelning att rätten till utdelning

överlåts separat utan att aktien för den skull avyttras. Det blir således av yttersta vikt att

utreda hur en riktad utdelning kan genomföras och om beskattningen skiljer sig åt

beroende av vilken metod som har valts.

En riktad utdelning är en utdelning som istället för att tillfalla alla aktieägare i enlighet

med deras aktieinnehav tillfaller några eller endast någon av aktieägarna. Enligt

likhetsprincipen som återfinns i 3:1 ABL har alla aktier lika rätt i bolaget och således

har alla aktieägare rätt att få utdelning ur bolaget i förhållande till sitt aktieinnehav. En

aktieägare kan dock inte kräva att beslut om utdelning fattas med stöd av

likhetsprincipen, då syftet med principen endast är att säkerställa att alla aktier

behandlas lika i det fall att utdelning faktiskt sker. I och med att en riktad utdelning

innebär ett avsteg från likhetsprincipen krävs det att samtliga aktieägare samtycker till

utdelningen, eller att i vart fall de aktieägare som missgynnas av transaktionen ger sitt

samtycke. Detta krav går inte att utläsa av lagtexten, men anses ändå gälla med hänsyn

till likhetsprincipens syfte, som är att skydda aktieägarna och garantera dessa en i andel

bolagets vinst. Om en aktieägare frivilligt samtycker till en åtgärd som strider mot

likhetsprincipen torde detta accepteras ur aktiebolagsrättslig synvinkel då det står var

och en fritt att avsäga sig det skydd likhetsprincipen ger. I enlighet med detta

resonemang kan en aktieägare inte tvingas att avsäga sitt skydd och inte heller fråntas

detsamma genom t ex ett majoritetsbeslut. I linje med ovan förda resonemang om

likhetsprincipens skyddssyfte kan sägas att aktieägare som gynnas av den riktade

utdelningen i princip inte behöver samtycka till åtgärden, om de mot förmodan skulle

säga nej. Likhetsprincipen skall skydda aktieägare mot missgynnande och kan
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följaktligen inte åberopas av en aktieägare som erhåller en bättre ställning tack vare en

riktad utdelning.

8.2  Överlåtelse av framtida utdelning

Förutom att likhetsprincipen måste respekteras med undantag för de avsteg som

behandlats ovan måste man även ta hänsyn till splittringsförbudet när en riktad

utdelning skall genomföras. Splittringsförbudet begränsar möjligheten att verkställa

riktade utdelningar genom att åtgärder som innebär en splittring av de rättigheter som är

knutna till en aktie anses vara utan verkan mot bolaget. Följaktligen kan inte en rättighet

förvärvas gentemot bolaget genom en transaktion som strider mot förbudet.

Splittringsförbudet aktualiseras endast i de fall mottagaren erhåller en rätt att kräva

utdelning direkt gentemot bolaget. Obligationsrättsliga avtal där aktieägarna förpliktar

sig att betala den utdelning de erhåller från bolaget till någon annan faller därmed

överhuvudtaget inte in under splittringsförbudet. Riktade utdelningar som ger en direkt

rätt mot bolaget kan verkställas genom att en aktieägare överlåter sin rätt till framtida

utdelning till någon annan. Denna person kan sägas träda i aktieägarens ställe vad

beträffar rätten att få utdelning från bolaget och mottagaren erhåller på detta sätt en rätt

direkt gentemot bolaget. Problemet här är att en överlåtelse av framtida utdelning anses

strida mot splittringsförbudet. Detta har sin grund i att rätten till utdelning ses som en av

de rättigheter som är knutna till aktien intill dess att utdelningsbeslut fattas av

bolagsstämman. Efter det att beslutet fattats omvandlas rätten till utdelning till en från

aktien fristående fordran som kan överlåtas fritt. Således innebär detta att överlåtelser

som sker innan bolagsstämman har fattat något beslut om utdelning strider mot

splittringsförbudet, vilket innebär att den rätt mot bolaget som överlåtelsen hade till

syfte att skapa inte kan åberopas och därmed är värdelös. Att obegränsade överlåtelser

av framtida utdelning strider mot splittringsförbudet är relativt klart och i denna del

hänvisar jag till vad som anförts ovan (se avsnitt 2.2). Det är dock tänkbart att man

begränsar överlåtelsen genom att den bara gäller för ett visst antal år eller upp till ett

visst belopp. Huruvida dylika överlåtelser strider mot splittringsförbudet är något oklart,

men det mesta talar för att även dessa strider mot förbudet, vilket stöds av uttalanden i

förarbeten och doktrin (se avsnitt 2.2). I och med att en begränsad överlåtelse av

framtida utdelning står i strid med splittringsförbudet kan den inte heller tillåtas påverka
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beskattningen av transaktionen eftersom skatterätten normalt sett skall följa civilrätten.

Överlåtelsen har ingen verkan civilrättsligt, varför den civilrättsliga innebörden av

transaktionen är att någon överlåtelse inte har skett. Skatterättsligt torde bedömningen

bli densamma. Visserligen kan skatterätten avvika från den civilrättsliga bedömningen,

men detta görs endast i särskilda fall och framför allt om transaktionen är ett försök till

skatteundandragande. Om man analyserar effekterna av en överlåtelse av framtida

utdelning så skulle ett skatterättsligt accepterande av transaktionen snarare öppna upp

möjligheten för skatteundandragande då man t ex skulle kunna överlåta utdelning till ett

subjekt som inte är skattskyldigt eller har möjlighet att motta utdelningen skattefritt.

Även försök till kringgående av fåmansföretagsreglerna skulle kunna förekomma.

Således finns det inget som talar för att skatterätten i detta fall skulle frångå den

civilrättsliga bedömningen, medan det finns en mängd argument emot, varför

beskattningen borde ske utifrån perspektivet att någon överlåtelse inte har skett

överhuvudtaget. Denna tolkning av rättsläget vad beträffar begränsade överlåtelser av

utdelning stöds även av ett fall från KR där en överlåtelse av aktier exklusive rätten till

utdelning ansågs strida mot splittringsförbudet, varför aktieägaren beskattades.51

Sammanfattningsvis innebär ovan förda resonemang att riktade utdelningar som

genomförs med hjälp av begränsade överlåtelser av framtida utdelningar skall tas upp

till beskattning av aktieägaren. Visserligen ansågs överlåtelsen i rättsfallet vara en

totalöverlåtelse. Detta har dock ingen betydelse då även begränsade överlåtelser får

anses strida mot splittringsförbudet och dessa bör då behandlas på samma sätt som

totalöverlåtelser.

8.3 Preferensaktier

Efter att ha analyserat riktade utdelningar som genomförs med hjälp av en begränsad

överlåtelse av framtida utdelning skall jag nu gå vidare till riktade utdelningar som

genomförs med hjälp av preferensaktier. För att preferensaktier skall kunna införas

krävs det att bolagsordningen ändras så att flera aktieslag tillåts i bolaget. Ett bolag som

har flera aktieslag där ett slags aktier har förtur till utdelning skulle kunna tänkas handla

i strid med likhetsprincipen, vilket dock inte är fallet. I 3:1 2 st ABL görs vissa

                                                
51 KR:s i Sundsvall dom 2001-09-20
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undantag, som innebär att en del förhållanden som egentligen strider mot

likhetsprincipen ändå är tillåtna. Ett av undantagen gäller just preferensaktier, som

därmed trots allt accepteras av lagstiftaren. Skälet till detta hänger säkerligen samman

med viljan att underlätta aktiebolagens kapitalanskaffning. Preferensaktier är ett bra sätt

att locka investerare att satsa pengar i ett bolag, då dessa aktier innebär en lägre

risknivå; dels garanteras en högre utdelning än för de vanliga stamaktierna, dels har

preferensaktieägarna ofta även rätt att få tillbaka sitt satsade kapital före övriga

aktieägare i det fall bolaget skulle träda i likvidation eller försättas i konkurs.

Undantaget för preferensaktier har dock en begränsad räckvidd och tillåter inte att aktier

inom samma slag behandlas olika, varför likhetsprincipen måste upprätthållas inom

respektive aktieslag.

Vad beträffar utformningen av förhållandet mellan stam- och preferensaktier säger ABL

överhuvudtaget ingenting, varför detta är en fråga som det är upp till aktieägarna att

reglera. Aktieägarna har således en stor frihet att utforma förhållandet efter vad som

anses mest gynnsamt i det enskilda fallet. En vanlig variant är att preferensaktierna har

rätt till en viss procents utdelning innan stamaktierna överhuvudtaget har rätt till någon

utdelning. Preferensaktiernas rätt till utdelning kan göras kumulativ, d v s att

preferensaktierna har rätt att få ut eventuell innestående utdelning från föregående år

innan stamaktierna får någon utdelning. Vidare kan preferensaktierna införas

tillsammans med en konverteringsbestämmelse, vilket innebär att preferensaktierna

efter en viss tid skall övergå till att bli vanliga stamaktier. Möjligheten till konvertering

gör preferensaktier till ett mer attraktivt alternativ vid en riktad utdelning då aktierna

kan konverteras direkt efter det att den riktade utdelningen genomförts. Trots att

aktieägarna har en stor valfrihet vid utformningen av förhållandet mellan stam- och

preferensaktier torde det dock finnas en yttre gräns för vad som accepteras. Villkor som

innebär att vissa aktier helt fråntas rätten till utdelning torde inte tillåtas. Detsamma

gäller andra villkor som skulle kunna angripas med stöd av den aktiebolagsrättsliga

generalklausulen. Utöver dessa begränsningar borde det inte, aktiebolagsrättsligt sett,

finnas något att invända mot införandet av preferensaktier så länge de formella kraven

för den nödvändiga ändringen av bolagsordningen är uppfyllda. Således borde inte

heller transaktionen kunna ifrågasättas vid den skattemässiga bedömningen på den

grunden att åtgärden strider mot de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna.
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Det är dock tänkbart att det skatterättsligt förhåller sig så att valfriheten vid utformandet

av förhållandet mellan preferens- och stamaktier inte sträcker sig fullt lika långt som

inom aktiebolagsrätten. Det är möjligt att domstolen i vissa fall skulle göra en

genomsyn av införandet av preferensaktier och istället beskatta aktieägarna i enlighet

med likhetsprincipen om man anser att ett skatteundandragande är för handen. Även

SkatteflyktsL skulle kunna tillämpas. Jag anser dock att detta endast kan komma att

inträffa i mycket speciella fall. En skatterättslig omklassificering torde således

överhuvudtaget inte kunna komma i fråga så länge förhållandet mellan preferens- och

stamaktier håller sig inom ramarna för de alternativ som skisserats ovan. Anledningen

till är dels det faktum att skatterätten normalt sett skall följa civilrätten, dels att

alternativet med preferensaktier är något annorlunda i förhållande till de övriga metoder

som används för att verkställa en riktad utdelning och som oftast bygger på någon form

av obligationsrättsliga avtal. Skillnaden ligger i att införandet av preferensaktier kräver

en ändring av bolagsordningen. En sådan ändring registreras hos Patent- och

Registreringsverket (PRV) och kan därmed åberopas gentemot tredje man. Ett

obligationsrättsligt avtal sluts mellan aktieägarna och gäller endast dem emellan. Det är

sällan någon utomstående överhuvudtaget känner till avtalet, än mindre dess innebörd.

Då preferensaktiernas ställning i detta avseende kan sägas vara väl etablerad och även

utomstående, d v s tredje man, har att inrätta sig efter detta förhållande torde det krävas

mycket starka skäl för att genomsyn eller SkatteflyktsL skall kunna tillämpas. Om inga

sådana skäl är för handen måste skatterätten följa civilrätten och acceptera

preferensaktierna varvid beskattningen skall ske utifrån detta förhållande.

Jag anser att riktade utdelningar som genomförs med hjälp av preferensaktier

överhuvudtaget inte kan ifrågasättas skatterättsligt, utan skatterätten har att följa det

civilrättsliga förhållandet. RR uttalar i sin dom den 6 september 2000 att en situation där

aktier av samma slag ger olika utdelning är märklig och beskattningen kan komma att

ske i inkomstslaget tjänst (se avsnitt 7.2). Motsatsvis torde detta innebära att RR inte ser

några problem i att aktier av olika slag ger olika utdelning. Detta ligger även i linje med

den kopplingen mellan civil- och skatterätt som innebär att rättshandlingar som

godkänns enligt civilrättsliga regler i princip skall ligga till grund för beskattningen.

Beskattningen av preferensaktier torde därmed vara relativt okomplicerad och inte

föranleda att beskattning sker av någon annan än aktieägaren som innehar dessa
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preferensaktier. Preferensaktieägarna har i sin egenskap av aktieägare rätt att få ut

utdelningen och skall därmed även beskattas för densamma.

Även om beskattningen av befintliga preferensaktier torde ske i enlighet det

aktiebolagsrättsliga förhållande som råder är det tänkbart att själva införandet av

preferensaktier skatterättsligt ses som att aktieägarna som inte tilldelas några

preferensaktier har disponerat över sin rätt till utdelning och därmed borde beskattas i

enlighet med dipositionsprincipen. Om tilldelningen av preferensaktier sker i form av en

riktad utdelning synes en tillämpning av dispositionsprincipen vara mer trolig än om

mottagaren betalar ett marknadsmässigt pris för aktierna, men det är tänkbart att man

även i detta senare fall anser att en disposition föreligger eftersom preferensaktieägaren

vid kommande utdelningar kommer att erhålla större utdelning än de aktieägare som

enbart innehar stamaktier. Hur skulle då beskattningen ske om dispositionsprincipen

anses tillämplig? Enligt dipositionsprincipen är det den som disponerat över en inkomst

som skall beskattas, vilket således skulle innebära att aktieägarna som inte tilldelas

några preferensaktier skall beskattas. En annan fråga att ta ställning till är när

beskattningen skall ske. Normalt sett fastställs beskattningstidpunkten för såväl

utdelning som lön enligt kontantprincipen. Detta innebär att det är först när inkomsten

är tillgänglig för lyftning som denna skall tas upp till beskattning. Om tilldelningen av

preferensaktierna genomförs med hjälp av en riktad utdelning torde beloppet

motsvarande aktiernas värde tas upp till beskattning redan vid tilldelningstillfället,

medan beskattningen för den utdelning som belöper på preferensaktierna inte torde

kunna ske förrän en utdelning faktiskt har beslutats och betalats ut till aktieägaren.

Ytterligare en fråga som bör uppmärksammas är i vilket inkomstslag beskattningen

skall ske. Normalt sett beskattas utdelning i inkomstslaget kapital, men om införandet

av aktier är att jämställa med en löneutbetalning till den aktieägare som mottar

preferensaktierna torde beskattningen istället kunna ske i inkomstslaget tjänst, varvid

det är mottagaren av preferensaktierna som skall beskattas.



46

8.4 Obligationsrättsliga avtal

8.4.1 Inledning

Alla tillvägagångssätt för en riktad utdelning bygger på någon form av

obligationsrättsligt avtal förutom alternativet med preferensaktier. En begränsad

överlåtelse av framtida utdelning ger visserligen vid en första anblick en direkt rätt mot

bolaget, men eftersom metoden strider mot splittringsförbudet kan den uppkomna rätten

inte åberopas mot bolaget. Obligationsrättsliga avtal kan endast åberopas avtalsparterna

emellan och således ger avtalet inte upphov till några rättigheter gentemot tredje man. I

den tidigare analysen av möjliga tillvägagångssätt för riktade utdelningar har

likhetsprincipen och splittringsförbudet spelat en viktig roll. I fallet med begränsade

överlåtelser av framtida utdelning är splittringsförbudet helt avgörande då det är detta

förbud som gör att metoden inte är lämplig att använda. Om en riktad utdelning

genomförs med hjälp av antingen ett röstbindningsavtal eller en villkorad fordran mot

en aktieägare utgör dock vare sig likhetsprincipen eller splittringsförbudet något

problem, då dessa principer endast är relevanta i förhållande till bolaget.

Splittringsförbudet aktualiseras bara om de rättigheter som är knutna till aktien delas

upp och konsekvensen blir att den förvärvade rättigheten inte kan åberopas gentemot

bolaget. Eftersom vare sig ett röstbindningsavtal eller en villkorad fordran mot

aktieägaren ger någon rättighet mot bolaget utan endast mot aktieägarna är

splittringsförbudet inte relevant. Likhetsprincipen kan avfärdas av i princip samma

anledning. Likhetsprincipen är en aktiebolagsrättslig princip och träffar endast

aktieägarnas inbördes förhållande i bolaget och kan därmed inte åberopas om en

aktieägare väljer att ingå ett avtal med någon. Detta avtal regleras istället i enlighet med

allmänna avtalsrättsliga bestämmelser. Hur sker då beskattningen av riktade utdelningar

som genomförs med hjälp av röstbindningsavtal, alternativt en villkorad fordran mot

aktieägare? Enligt 42:12 IL skall den person som har rätt till utdelningen när denna kan

disponeras beskattas. En mottagare av en riktad utdelning genomförd enligt de två

diskuterade metoderna förvärvar onekligen en rätt till utdelning. Denna rätt kan

visserligen endast åberopas mot en aktieägare och inte mot bolaget. Det finns dock inget

i 42:12 IL:s lydelse eller i förarbeten eller doktrin som talar för att ”rätt” i denna mening

endast omfattar rättigheter i förhållande till bolaget, men jag anser inte att en dylik
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tolkning för den skull är helt utesluten. Om ”rätt” i paragrafens mening skulle tolkas på

detta sätt skulle följden bli att aktieägaren skulle beskattas om ingen annan har erhållit

en mot bolaget giltig rätt att kräva utdelning. Således skulle aktieägaren beskattas

oavsett om han genom ett obligationsrättsligt avtal förbinder sig att utbetala utdelningen

till någon annan. Denna lösning har så vitt jag vet inte diskuterats i vare sig doktrin eller

praxis, men är enligt mig en nog så viktigt aspekt att fundera kring. Problemet med

beskattning av riktade utdelningar som genomförs med hjälp av obligationsrättsliga

avtal brukar istället diskuteras utifrån frågan om när en utdelning kan disponeras. 42:12

IL stadgar att den som rätt till utdelningen när den kan disponeras skall beskattas för

densamma. I den tidigare regleringen i SIL användes uttrycket ”tillgänglig för lyftning”

istället för ”disponeras”. Uttrycken har dock samma innebörd och innebär att

kontantprincipen gäller. En utdelning kan inte disponeras förrän beslut om utdelning

fattats. Vidare krävs det att utdelningen har betalats ut till aktieägaren. I kupongbolag

anses utdelningen vara disponibel när utdelningskupongen kan lösas in.

8.4.2 Villkorad fordran mot aktieägare

I det fallet att den riktade utdelningen genomförs genom att mottagaren erhåller en

villkorad fordran mot aktieägaren är det aktieägaren som kommer att få utdelningen

utbetald till sig, varefter mottagaren av den riktade utdelningen har rätt att kräva

aktieägaren på motsvarande belopp. Här finns det flera argument för varför aktieägaren

är den som bör beskattas. Aktieägaren har i sin egenskap av innehavare av aktierna rätt

till utdelningen när den blir disponibel. Enligt 42:12 IL borde det alltså vara aktieägaren

som skall beskattas för den riktade utdelningen. Mottagaren av den riktade utdelning

erhåller vid denna metod endast en villkorad fordran mot aktieägaren och kan således

inte kräva bolaget på utdelning, varför det fortfarande är aktieägaren som får

utdelningen utbetald till sig. Så fort aktieägaren fått utdelningen har dock

fordringsägaren rätt att kräva honom på det utdelade beloppet. Dessutom kan man med

hänsyn till dispositionsprincipen hävda att mottagaren visserligen är den som har rätt till

utdelningen, men detta endast är ett resultat av att aktieägaren har disponerat över sin

ursprungliga rätt till densamma. Att aktieägaren inte slutligen åtnjuter beloppet påverkar

inte bedömningen enligt dispositionsprincipen eftersom han frivilligt frånhänt sig

beloppet och att detta i sig kan ses som en konsumtion. Alternativt kan överlåtelsen ses
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som en efterkommande händelse som ej är relevant för beskattningen. Jag anser att

beskattningen borde ske i enlighet med dispositionsprincipen, varför aktieägaren bör

beskattas även om han har förbundit sig att utbetala utdelningsbeloppet till någon annan.

Dispositionsprincipen utgår från att den ursprungliga inkomstförvärvaren förblir rätt

skattesubjekt trots att han senare mister den konsumtionsförmåga inkomsten innebär.

Bedömningen är densamma oavsett om detta sker genom en frivillig handling eller p g a

yttre omständigheter som aktieägaren inte själv kan påverka. Enligt Prop 93/94:50 bör

beskattningen av överlåtelser av utdelning i form av obligationsrättsliga avtal ske i

enlighet med ”vanliga regler beroende av utfästelsens innebörd”.52 Jag anser inte att det

finns något som talar för att mottagaren av den riktade utdelningen skall beskattas. Det

enda argument som eventuellt skulle kunna åberopas är det faktum att det är mottagaren

av den riktade utdelning som slutligen uppbär utdelningsbeloppet. Denna omständighet

ändrar dock inte bedömningen enligt dispositionsprincipen, varför aktieägaren bör

beskattas.

8.4.3 Röstbindningsavtal

Bedömningen av riktade utdelningar som genomförs genom röstbindningsavtal blir

något annorlunda. Ett röstbindningsavtal är visserligen ett obligationsrättsligt avtal som

slutits mellan aktieägarna och därmed endast är giltig dem emellan. Emellertid blir

effekten av avtalet den att aktieägarna på bolagsstämman röstar för att utdelning skall

ske till ett visst belopp och att hela eller delar av beloppet skall tillfalla den aktieägare

som är föremålet för den riktade utdelningen. Det är även möjligt att uppnå samma

resultat utan ett röstbindningsavtal då det räcker att aktieägarna på bolagsstämman

beslutar sig för att genomföra en riktad utdelning. Detta tillvägagångssätt föranleder

dock ej, enligt mig, någon annan bedömning än om ett röstbindningsavtal slutits, varför

dessa två metoder behandlas tillsammans. När utdelningsbeslutet väl har fattats har

mottagaren av den riktade utdelningen faktiskt erhållit en rätt gentemot bolaget. Vidare

uppkommer denna rätt omedelbart i och med beslutet, vilket innebär att det är

mottagaren av den riktade utdelningen som har rätt att kräva att utdelningen skall

betalas ut till honom. Dessa båda omständigheter talar för att mottagaren skall beskattas.

Även här kan dock ett resonemang utifrån dispositionsprincipen föras, vilket innebär att

                                                
52 Prop 93/94:50 s 346
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man trots allt ser den riktade utdelningen som en diposition från aktieägarnas sida. Detta

synsätt är enligt mig det mest rimliga då den riktade utdelning faktiskt föregås av att

aktieägarna avsäger sig sin utdelning till förmån för den person som skall motta den

riktade utdelningen, låt vara att detta sker implicit genom att beslutet om en riktad

utdelning fattas. Om inte en aktieägare avsäger sig rätten till utdelning har han rätt att

utfå denna så snart ett utdelningsbeslut fattats av bolagsstämman. En enda aktieägare

kan följaktligen sätta stopp för en riktad utdelning genom att vägra att avsäga sin

utdelningsrätt, eftersom en dylik transaktion förutsätter att samtliga aktieägare som

missgynnas av transaktionen samtycker till densamma. Om man ser det som att beslutet

om den riktade utdelningen föregås av detta oundvikliga moment är det inte svårt att se

varför dispositionsprincipen är tillämplig. Jag anser inte att en riktad utdelning

genomförd med hjälp av ett röstbindningsavtal kan ses på något annat sätt då

utdelningsrätten alltid tillkommer aktieägaren såvida ingen åtgärd vidtagits för att

förändra detta ursprungliga förhållande. Hur man än vrider och vänder på det föregås

den riktade utdelningen av någon form av diposition från aktieägarens sida. Detta kan

även sägas ligga implicit i det absoluta kravet på aktieägarnas samtycke. Såvida inte

aktieägaren företar en aktiv handling och samtycker till utdelningen stannar

utdelningsrätten hos aktieägaren och kan inte tillkomma någon annan. Således bör även

en riktad utdelning som genomförs med hjälp av ett röstbindningsavtal beskattas enligt

dispositionsprincipen och därmed är det aktieägaren som skall beskattas för

utdelningen.

8.5 Avyttring av aktierna

Samtliga hittills diskuterade tillvägagångssätt för en riktad utdelning har det gemensamt

att de alla representerar varianter av separata överlåtelser av utdelningar, d v s

utdelningen överlåts utan att aktierna avyttras. Ett alternativ till dessa separata

överlåtelser är att helt enkelt avyttra aktierna. Detta alternativ är relativt lätthanterligt

utifrån ett skatterättsligt perspektiv då utdelningar som beslutas efter köpetillfället tas

upp till beskattning av köparen, vilket bekräftas av ett rättsfall från KR där köparen av

en post aktier ansågs skattskyldig för den utdelning som beslutats efter det att aktierna

hade avyttrats (se ovan avsnitt 7.4). Problemet med en avyttring av aktierna är dock

uppenbart om man ser till huvudsyftet med en riktad utdelning, nämligen att en
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aktieägare vill överlåta utdelningen utan att för den skull behöva avyttra aktien. Om en

aktieägare avyttrar sina aktier har han inte längre något inflytande i bolaget och inte

heller någon rätt till utdelning. Avyttring av aktierna kan dock vara ett alternativ om en

aktieägare innehar en stor post aktier och är beredd att avyttra en del av dessa aktier för

att kunna överföra utdelningsrätten till någon annan. Trots att beskattningen vid en

första anblick kan verka relativt enkel kan ändå vissa speciella situationer uppkomma.

Om den verkliga ekonomiska innebörden av avyttringen egentligen är att ge köparen

betalt för utfört arbete, skall beskattningen visserligen fortfarande ske hos köparen, men

istället för att beloppet tas upp inkomstslaget kapital bör det rimligen hänföras till

inkomstslaget tjänst. Om försäljningen sker till ett pris motsvarande marknadsvärdet

anser jag det vara mycket svårt att kunna omklassificera köpet till en löneutbetalning,

varför genomsyn i princip endast bör ske i de fall avyttringen sker till underpris, då

mellanskillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet kan tänkas utgöra en

förtäckt lön till köparen. En genomsyn är alltså möjlig, men man bör ha i åtanke att

genomsyn används restriktiv och att det främst är i de fall fåmansföretagsreglerna är

tillämpliga som denna metod aktualiseras. Förutom att avyttringen skulle kunna ses som

en förtäckt löneutbetalning till köparen kan även det motsatta förhållandet vara för

handen, d v s att avyttringens verkliga ekonomiska innebörd är att arvodera säljaren.

Även här är det viktigt att fastställa aktiernas marknadsvärde, varvid det endast torde

vara avyttringar som sker till överpris som kan komma att omklassificeras till lön för

säljaren. Även här finns det ett rättsfall från KR som bekräftar att detta synsätt är

möjligt. I det aktuella fallet ansågs aktieförsäljningen ha skett till ett pris som översteg

marknadsvärdet, varför den del av säljarens kapitalvinst som ansågs utgöra förtäckt lön

skulle beskattas i inkomstslaget tjänst (se ovan avsnitt 7.3).

8.6 Fåmansföretagsreglerna

Förutom att formen för den riktade utdelningen spelar in vid bedömningen av vem som

skall beskattas finns det även andra regler som är av betydelse. Ett sådant exempel är

fåmansföretagsreglerna. Dessa regler har bl a tillkommit för att undvika att aktiva

delägare i fåmansföretag omvandlar tjänsteinkomster, som beskattas progressivt, till

kapitalinkomster, som beskattas proportionellt. Alla former av utdelning omfattas av

fåmansföretagsreglernas särskilda omfördelningsbestämmelser. Det spelar alltså ingen
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roll om utdelningen sker förtäckt eller öppet. I detta sammanhang är det intressant att

studera RR:s avgörande från den 6 september 2000 (se ovan avsnitt 7.2). I detta fall

valde RR att se till den verkliga ekonomiska innebörden av transaktionen som RR ansåg

vara att ersätta de anställda aktieägarna för det arbete de utfört i bolaget, särskilt med

tanke på hur den differentierade utdelningen utformats. Den del av utdelningen som

översteg det lägsta belopp som erhållits för någon annan aktie har RR klassificerat som

lön. Aktieägarna har använt sig av den ur aktiebolagsrättlig synvinkel godtagbara

metoden att genom aktieägaravtal, med andra ord samtliga aktieägares samtycke, göra

avsteg från likhetsprincipen. Trots att detta avtal är helt i sin ordning aktiebolagsrättsligt

sett, godkänner RR ändå inte transaktionen, troligen p g a de möjligheter till

skatteundandragande detta skulle innebära. Detta understöds av det faktum att RR fäste

stor vikt vid att upplägget skulle leda till en situation där utdelningen på aktierna

varierar beroende på vem som innehar dem. Parallellen till fåmansföretagsreglerna är

tydlig. Enligt dessa regler skall utdelning som överstiger ett visst belopp alltid beskattas

som lön hos aktiva delägare. Här har RR inte fastställt lönebeskattning utefter detta

gränsbelopp utan istället sett likhetsprincipen som måttstocken för hur mycket av

utdelningen som kan beskattas i inkomstslaget kapital. Det finns ingen paragraf i

fördelningsreglerna i 57 kap IL som förutsätter att en sådan uppdelning skall ske med

hänsyn till likhetsprincipen, varför RR:s dom inte kan sägas grunda sig på

fåmansföretagsreglerna i sig, utan istället på deras syfte och anda. RR har gjort en

genomsyn och anser därmed att likhetsprincipen borde följas, vilket motiveras av

fåmansföretagsreglerna. Om inte lönebeskattning skulle ske för det belopp som utdelas

utöver vad som belöper på någon annan aktie, skulle det för fåmansföretag öppnas upp

en möjlighet att omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. Således måste RR

försöka förhindra att en sådan möjlighet skapas, varför lönebeskattning sker med

likhetsprincipen som utgångspunkt. Trots RR:s dom i detta specifika fall anser jag inte

att riktade utdelningar med hjälp av röstbindningsavtal eller genom beslut på

bolagsstämman alltid skall beskattas som lön hos mottagaren, utan att beskattningen i

normalfallet istället torde ske i enlighet med dispositionsprincipen. Rättsfallet är framför

allt tillämpligt på fåmansföretag och domen torde innebära att det för fåmansföretag kan

bli svårt att genomföra riktade utdelningar utan att lönebeskattning sker utifrån

likhetsprincipen, i vart fall om villkoren liknar dem i rättsfallet. Det kan dock tänkas att

det finns en möjlighet men den torde i så fall vara ytterst liten. Anledningen till att

utgången blev lönebeskattning i detta fall har att göra med att villkoren för den riktade
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utdelningen var så långtgående att RR ansåg att det handlade om en regelrätt

löneutbetalning, varför genomsyn har tillämpats. Om RR istället hade beskattat

transaktionen som en riktad utdelning torde beskattning skett av aktieägarna och inte av

mottagarna av den riktade utdelningen, vilket ligger i linje med dispositionsprincipen

som diskuterats ovan. Trots att avgörandet avsåg ett fåmansföretag är det möjligt att

genomföra genomsyn även i andra bolag. För att så skall kunna ske krävs det att

villkoren i det enskilda fallet är mycket långtgående, och att det framstår som klart att

den verkliga ekonomiska innebörden är att en löneutbetalning skett, eftersom de

särskilda fåmansföretagsreglerna inte är tillämpliga. Det torde dock finnas en yttre gräns

för vad som kan anses vara en riktad utdelning. Utanför denna gräns är det inte längre

fråga om en riktad utdelning utan lön. Det som enligt mig är det avgörande är att

utdelningen kopplas till resultatutvecklingen i respektive verksamhetsgren som

aktieägarna är aktiva i. Det är tänkbart att ett bolag som inte faller in under definitionen

för fåmansföretag kan genomföra liknande transaktioner som i fallet ovan utan att

lönebeskattning för den skull skall ske om det endast finns en verksamhetsgren i

bolaget, i vilken samtliga aktieägare är verksamma. Det kan dock även behövas göras

ändringar vad beträffar villkoren i sig, d v s hur utdelningen beräknas och att den inte

skall vara knuten till något resultat som är kopplat till den enskilda aktieägaren,

eftersom detta återigen gör att lön kan tänkas föreligga och att en genomsyn kan komma

att ske.

8.7 Aktieägartillskott

Diskussionen ovan om huruvida en transaktion skall anses som utdelning eller lön leder

oss osökt in på motivet till en riktad utdelning. Ovan såg vi hur lön kan vara ett sådant

motiv, vilket dock kan leda till att utdelningen även omklassificeras till lön med den

följden att mottagaren skall ta upp beloppet till beskattning i inkomstslaget tjänst. Ett

annat motiv till en riktad utdelning kan vara att någon eller några av aktieägarna tidigare

gjort ett villkorat aktieägartillskott till bolaget. En riktad utdelning kan då vara en

lämplig återbetalningsmetod.

Återbetalningen av ett villkorat aktieägartillskott ses aktiebolagsrättsligt som en

utdelning. I och med att skatterätten normalt sett skall följa civilrätten borde
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återbetalningen av tillskottet innebära att tillskottsgivaren skall utdelningsbeskattas i

enlighet med 42:12 IL. Om återbetalningen sker i form av en riktad utdelning som

genomförs i enlighet med något av de tillvägagångssätt som tidigare presenterats, torde

även beskattningen ske enligt de ovan diskuterade principerna. Riktigt så enkelt är det

dock inte, då återbetalningen av ett villkorat aktieägartillskott skatterättsligt behandlas

som återbetalning av lån och därmed inte skall föranleda någon beskattning

överhuvudtaget. Denna syn har utvecklats i praxis och stöds t ex av RÅ 1998 ref 65, där

RR slår fast att återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall behandlas som

återbetalning av lån även om betalningen sker till någon annan än tillskottsgivaren

under förutsättningen att betalningsmottagaren förvärvat återbetalningsrätten. Rättsfallet

befäster således den skatterättsliga synen på villkorade aktieägartillskott och

återbetalning av desamma. Dessutom utvidgar RR tillämpningsområdet för den

särskilda skatterättsliga behandlingen då även återbetalning till någon som förvärvat

tillskottsgivarens återbetalningsrätt skall behandlas på samma sätt.  Den särskilda

skatterättsliga synen på återbetalning av villkorade aktieägartillskott innebär att en från

aktiebolagsrätten fristående skatterättslig klassificering tillskapats, vilket innebär att

skatterätten, vad beträffar återbetalning av villkorade aktieägartillskott, inte följer

civilrätten. Detta får återverkningar på riktade utdelningar vars syfte är att återbetala ett

tidigare lämnat aktieägartillskott. Motivet till varför återbetalning av villkorade

aktieägartillskott skatterättsligt ses som återbetalning av lån är att man velat göra

återbetalning skattefri. Om skatterätten istället hade följt civilrätten hade det inneburit

att tillskottsgivaren skall utdelningsbeskattas, vilket faktiskt framstår som en aning

orättvist. Personen har tillskjutit pengar till bolaget för att t ex avvärja att bolagets

kapital sjunker till en så låg nivå att bolaget måste tvångslikvideras. Denna insats som

syftar till att rädda bolaget utlöser utdelningsbeskattning när tillskottsgivaren återfår sitt

tillskottskapital. Om man dessutom ser tillskottet och dess återbetalning som två

transaktioner som hänger ihop blir utdelningsbeskattning än märkligare, då

tillskottsgivaren faktiskt inte kan anses ha blivit rikare. Det enda som har hänt är att han

givit bolaget pengar, som han sedermera får tillbaka. Varför anses då återbetalningen

överhuvudtaget som utdelning? Detta hänger samman med de aktiebolagsrättsliga

reglerna vars syfte bl a är att skydda ett aktiebolags egna kapital. Ur denna synvinkel är

det viktigt att bolaget inte dräneras på pengar till men för borgenärerna, varför varje

utbetalning som innebär att bolaget inte får en motprestation som motsvara storleken på

utbetalningen ses som en utdelning, varvid utdelningsbegränsningarna i 12 kap ABL
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måste respekteras. Skatterätten däremot har andra syften och mål, varför återbetalning

av aktieägartillskott kan klassificeras som återbetalning av lån. Det faktum att

transaktionen bedöms på olika sätt inom civil- respektive skatterätten innebär att man i

princip får två skilda regelsystem att ta hänsyn till vid en återbetalning. Då

återbetalningen civilrättsligt ses som utdelning måste den aktiebolagsrättsliga

regleringen respekteras, vilket innebär att det återbetalade beloppet måste rymmas inom

bolagets fria egna kapital trots att återbetalningen kan ske utan några

beskattningskonsekvenser.

Återbetalning av aktieägartillskott kan ske i form av en riktad utdelning och således

torde denna riktade utdelning, i enlighet med ovan förda resonemang, inte leda till några

beskattningskonsekvenser vare sig för givaren eller mottagaren av denna utdelning.

Detta innebär således att någon beskattning inte skall ske om en riktad utdelning

genomförs för att återbetala ett tidigare gjort villkorat aktieägartillskott. Detta motiveras

av den särskilda skatterättsliga behandlingen av återbetalning som utvecklats i praxis.

Då RR anser att ett avsteg från civilrätten i detta hänseende är befogad torde det, enligt

mig, inte finnas någon möjlighet att frångå denna behandling endast av den anledningen

att återbetalning sker i form av en riktad utdelning. Detta leder till att de resonemang

som förts ovan i analysen om vem som skall beskattas vid en riktad utdelning inte är

tillämpliga i det fallet utdelningen är ett sätt att återbetala ett tidigare gjort villkorat

aktieägartillskott.

Vad beträffar ovillkorade aktieägartillskott är förhållandet något annorlunda.

Ovillkorade aktieägartillskott skall överhuvudtaget ej återbetalas, varför någon särskild

skatterättslig behandling av återbetalning inte behövs. Ovillkorade aktieägartillskott

påverkar istället beskattningen genom att tillskottsgivaren får tillgodoräkna sig

aktieägartillskottet vid en eventuell försäljning av aktierna genom att tillskottsbeloppet

läggs till aktiernas anskaffningsvärde och således minskar den beskattningsbara vinsten
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8.8 Sammanfattning

Analysen har behandlat olika former av riktade utdelningar och på vilket sätt dessa

torde beskattas. Eftersom särskilda lagregler saknas och frågan ännu inte har avgjorts i

praxis råder en förhållandevis stor osäkerhet om hur riktade utdelningar skall beskattas.

Syftet med denna uppsats har varit att belysa de olika regler och principer som

förekommer inom civilrätten och skatterätten och utifrån dessa bestämmelser utreda hur

beskattningen av riktade utdelningar torde ske. Kortfattat kan sägas att mycket tyder på

att beskattningen sker utifrån dispositionsprincipen, i vart fall då den riktade

utdelningen har genomförts med hjälp av något slags obligationsrättsligt avtal, vilket

innebär att det är de aktieägare som avstått utdelning till förmån för någon annan som

skall beskattas. Denna lösning ligger inom ramen för 42:12 IL, som stadgar att det är

den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras som även skall beskattas för

densamma. Aktieägaren som avstår utdelning har i sin egenskap av just aktieägare rätt

till utdelningen, såvida han inte på ett eller annat sätt disponerar över sin rätt. Vad

beträffar preferensaktier är det svårt att se att någon annan än preferensaktieägaren skall

beskattas för utdelning på befintliga preferensaktier. Det är dock tänkbart att själva

införandet av preferensaktier beskattas i enlighet med dispositionsprincipen p g a att de

aktieägare som inte tilldelas några preferensaktier kan anses ha disponerat över sin rätt

till utdelning.

Ett alternativ till att genomföra en riktad utdelning kan vara att avyttra aktierna och på

så sätt överföra rätten till utdelning till någon annan. Detta alternativ torde inte

föranleda några särskilda beskattningskonsekvenser, utan beskattning för utdelning som

beslutas efter avyttring bör ske av aktieägaren, d v s köparen. Om avyttringen skett till

över- respektive underpris kan det dock tänkas att antingen säljaren eller köparen

lönebeskattas för mellanskillnaden mellan den erhållna, alternativt erlagda

köpeskillingen, varvid det felaktiga priset ses som förtäckt lön.

Vid utredningen av beskattningskonsekvenserna av en riktad utdelning måste även

hänsyn tas till fåmansföretagsreglerna och då särskilt fördelningsbestämmelserna, som

innebär att utdelningar över det s k gränsbeloppet skall tas upp till beskattning i

inkomstslaget tjänst. För beskattningen av riktade utdelningar får detta till följd att den
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del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet skall tas upp till beskattningen i

inkomstslaget tjänst.

Återbetalningen av villkorade aktieägartillskott kan ske genom en riktad utdelning,

varför även regleringen av dessa tillskott är av intresse vid utredningen av

beskattningskonsekvenserna av en riktad utdelning. I och med att återbetalningen av ett

villkorat aktieägartillskott skatterättsligt ses som återbetalning av lån utlöses inga

beskattningskonsekvenser vid återbetalning. Den skatterättsliga klassificering innebär

ett avsteg från civilrätten, eftersom återbetalning civilrättsligt ses som en utdelning.

Avsteget har motiverats av behovet av att göra återbetalningen av villkorade

aktieägartillskott skattefri, varför detta avsteg även torde gälla när återbetalningen sker i

form av en riktad utdelning. Således bör en riktad utdelning som genomförs i syfte att

återbetala ett tidigare gjort aktieägartillskott överhuvudtaget inte utlösa några

beskattningskonsekvenser.

Utdelningsinkomster skall normalt sett tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital.

Domstolen ser dock alltid till den verkliga ekonomiska innebörden av en transaktion,

varför det är möjligt att beskattningen istället kan komma att ske i inkomstslaget tjänst

om den riktade utdelningen anses vara en förtäckt löneutbetalning.
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