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1 Inledning   

 
1.1 Problembakgrund 

Redovisningen i Sverige sker idag enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och god 

redovisningssed. Detta får stor betydelse för företagsbeskattningen eftersom huvudregeln 

är att det skattemässiga resultatet skall beräknas enlig bokföringsmässiga grunder (14 kap 

2 § Inkomstskattelagen) och normalt i enlighet med företagets redovisning (14 kap 4 § 

IL). Detta gäller om det inte finns någon uttrycklig skatteregel som säger något annat.      

Till följd av EG-Förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder1, 

den så kallade IAS-förordningen, skall redovisningsstandarden i Sverige ändras för vissa 

företag. För andra företag kommer fler redovisningsalternativ att erbjudas. Dessa 

förändringar kommer att få en mängd effekter på området redovisning och beskattning.   

Det har tillkommit nya bestämmelser i Inkomstskattelagen (IL) som innebär att värdering 

av lageraktier i vissa fall frikopplas från redovisningen och tas upp till sitt verkliga värde. 

Dessa bestämmelser gäller alla bolag som bedriver handel med värdepapper i 

skatterättslig mening. Bestämmelserna har tidigare bara gällt kreditinstitut, 

värdepappersbolag samt försäkringsbolag. Genom dessa nya regler kommer en del 

värderingsfrågor att uppstå. Det blir då intressant att belysa de valmöjligheter som 

reglerna ger för hur man vill behandla så kallade lageraktier i redovisningen respektive i 

beskattningen. Två faktorer kan synas få betydelse vid bedömningen av om de nya 

reglerna om lageraktier blir tillämpliga, 1) vilken typ av företag det är fråga om, och 2) 

vilken typ av värdepapper det är fråga om. Här kommer således en del 

klassificeringsfrågor i dagen.   

För aktieinnehav som är att betrakta som näringsbetingade har det också införts 

bestämmelser som innebär att dessa är skattebefriade vad avser kapitalvinster. Detta ger 

en del intressanta gränsdragningsfrågor mot kapitalplaceringsaktier som inte är 

skattebefriade, samt mot lageraktier. I och med att aktierna behandlas olika är det av 

intresse att närmare studera neutralitetsaspekter mellan typerna av aktier och motiven till 

                                                

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning  (EG) 1606/2002 
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att inte ta hänsyn till sådana argument. Det blir alltså fråga om vissa skattepolitiska 

spörsmål.   

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för det nya systemet för värdering och beskattning 

av aktieinnehav i företag, samt att utvärdera detta system utifrån vissa mål för 

skatterättslig lagstiftning som exempelvis förutsebarhet, likhet och neutralitet.    

1.3 Metod 

Jag kommer i uppsatsens deskriptiva del att klarlägga rättsläget vad avser aktieinnehav i 

företag genom att studera lagtext, förarbeten och doktrin. I denna deskriptiva del kommer 

även vissa slutsatser om lagstiftningen dras. Därefter kommer jag att föra en diskussion 

om det system som finns för beskattning av företagsägda aktier. Härvid kommer främst 

reglernas korrespondens med ett antal målsättningar som kan ställas upp för 

skattelagstiftning att belysas, samt skäl för att inte följa dessa mål.  

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer i allt väsentligt att rikta in mig på värdering av aktieinnehav i svenska företag 

och beskattning av dessa. De effekter som det nya systemet har på utländska bolag med 

verksamhet i Sverige, samt svenska bolags utländska dotterbolag kommer jag att inte att 

behandla. Jag kommer inte att behandla de specialregler som gäller för investmentbolag 

och förvaltningsföretag. Dessa företagstyper kommer att kort presenteras men omfattas i 

övrigt inte i uppsatsen. Jag har också valt att begränsa omfånget på uppsatsen till att 

endast omfatta aktier. Således kommer inte beskattning av andra finansiella instrument 

såsom exempelvis teckningsrätter, optioner, terminer, swappar etc att behandlas.  

1.5 Disposition      

Uppsatsen är uppdelad i två delar, där den första delen utgörs av kapitel 2-7 och den andra 

delen av kapitel 8 och 9. I kapitel 2-5 redogör jag för systemets uppbyggnad och innehåll. 

Kapitel 6 omfattar sedan en genom gång av de beskattningskonsekvenser som systemet 

får i ett antal uppställda situationer. Kapitel 7 innehåller en kort redogörelse för hur man i 

Tyskland valt att lagstifta på det för uppsatsen relevanta området av skatterätten. I Kapitel 
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8 och 9 för jag sedan en diskussion, och drar slutsatser, om hur lagstiftningen förhåller sig 

till ett antal uppställda målsättningar för skattelagstiftning.    
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2 Sambandet mellan redovisning och beskattning  

Sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige är starkt. Det innebär att 

företagens redovisning utan större korrigeringar skall kunna ligga till grund för 

beskattningen. Denna samordning är grundläggande för företagsbeskattningen. Detta 

kommer till uttryck i 14 kap 2 § IL där det fastställs att det skattemässiga resultatet skall 

beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Detta gäller om det inte finns en uttrycklig 

skatterättslig regel som säger annat. Vidare kan sägas att man delar upp sambandet mellan 

redovisning och beskattning i det materiella sambandet och det formella sambandet. Det 

materiella sambandet innebär att den skattemässiga inkomstberäkningen sker på grundval 

av den skattskyldiges bokföring. Det formella sambandet tar sig uttryck i att 

skattelagstiftningen dels som förutsättning för att vissa avdrag skall medges vid 

taxeringen kräver att motsvarande avdrag eller avsättning gjorts i räkenskaperna, dels 

föreskriver att samma värdering av vissa tillgångsposter skall ha gjorts i räkenskaperna 

som vid taxeringen för att godtas skattemässigt.2   

Sambandet mellan redovisning och beskattning är av intresse för uppsatsen genom att ett 

ickesamband har uppstått. Ickesambandet beror på den frikoppling som ägt rum på 

området för värdering av lageraktier. Trots detta finns ett underliggande samband i och 

med att de nya redovisningsreglerna har föranlett de nya skattereglerna. Detta 

underliggande samband kommer att belysas i kapitel 4.7.  

                                                

 

2 SOU 1995:43 s 70 f  
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3 Aktieinnehav i företag 
I detta kapitel kommer först skillnaderna mellan anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar att kort belysas. Sedan följer en redogörelse för de olika 

företagsformerna som finns skatterättsligt. Därefter skall de olika typerna av aktieinnehav 

som kan förekomma, samt gränsdragningarna dem emellan, behandlas. De nya reglerna 

om näringsbetingade aktier får till effekt att otillbörliga skatteförmåner skulle kunna 

uppstå, därför har vissa regler införts för att förhindra detta. Dessa regler kommer jag 

också att redogöra för i detta kapitel.  

3.1 Aktieinnehav enligt redovisningen 

Redovisningen av aktieinnehav i företag uppdelas i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Ett innehav av börsnoterade aktier redovisas som 

omsättningstillgång om det inte är avsett som ett stadigvarande innehav. Placeringar i 

aktier av tillfälliga överskott av likvida medel skall således redovisas som 

omsättningstillgångar såvida de inte utgör säljbara värdepapper vilka inte förväntas bli 

realiserade inom tolv månader från balansdagen (FAR 12, 1a). Som anläggningstillgångar 

redovisas börsnoterade aktier om de inte utgör säljbara värdepapper vilka förväntas bli 

realiserade inom tolv månader från balansdagen (FAR 12, 1b). Andelar i dotterföretag 

och övriga onoterade andelar redovisas också som finansiell anläggningstillgång (FAR 

12, 1c).   

3.2 Företagskategorier i skatterätten 

Skattemässigt finns tre kategorier av aktiebolag: Investmentföretag, förvaltningsföretag 

och övriga företag.3 I denna uppsats kommer tonvikten att läggas vid övriga företags 

aktieinnehav, men för tydlighetens skull skall här redovisas vad de båda förstnämnda 

företagskategorierna innebär.  

Investmentföretag definieras i 39 kap 15 § IL och är enligt nämnda paragraf ett svenskt 

aktiebolag 

- Som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande 

tillgångar, 

                                                

 

3 SOU 2001:11 s 136 
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- Vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda 

aktieägaren riskfördelning, och 

- Som ett stort antal fysiska personer äger aktier i.  

Förvaltningsföretag definieras i 24 kap 14 § IL och är ett sådant svenskt aktiebolag som 

förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar och som i övrigt varken direkt eller 

indirekt bedriver näringsverksamhet i mer än obetydlig omfattning. Investmentföretag 

anses inte som förvaltningsföretag.  

De övriga företagen, vilka är föremål för uppsatsen, är så kallade rörelsedrivande företag. 

För denna typ av företag skiljer man först de av företagen innehavda aktierna i 

kapitaltillgångar och lagertillgångar. Därefter delar man också upp kapitaltillgångarna i 

näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier.4 Vad som skall förstås med de olika 

aktietyperna samt gränsdragningarna dem emellan redovisas i avsnitten 3.3 och 3.4.   

Försäkringsföretag kan i det här sammanhanget sägas utgöra en egen figur. 

Försäkringsföretag är normalt att betrakta som ett rörelsedrivande företag. Dock har 

försäkringsföretagen egna regler vad avseende de placeringstillgångar som innehas i 

verksamheten.5 Placeringstillgångarna behandlas som lageraktier, dock med vissa egna 

regler, trots att ingen värdepappersrörelse bedrivs.6

   

3.3 Kapitaltillgångar 

   
3.3.1 Näringsbetingade aktier 

Ett företags aktieinnehav i ett annat företag kan under vissa förutsättningar anses vara 

näringsbetingat. Begreppet näringsbetingad aktie har utvidgats i och med 2003 års reform. 

Definitionen av vad som numera skall förstås med näringsbetingad aktie finns i 24 kap 14 

§ IL, och lyder:  

1) Att aktien inte är marknadsnoterad, eller  

2) att ägarföretaget äger minst 10 % av rösterna i det ägda företaget, eller  

3) att innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget. 

                                                

 

4 SOU 2001:11 s 137 
5 Försäkringsföretagens placeringstillgångar skall istället tas upp till nettoförsäljningsvärdet se 17:20 IL 
6 Prop 2003/04:28 s 11 f 
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Om aktien är näringsbetingad eller inte får betydelse för beskattningen. För det första 

genom att utdelningen på näringsbetingade aktier enligt 24 kap 17 § IL är skattefri. För 

det andra genom att kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar är skattefri 

enligt 25a kap 5 § IL, och för det tredje genom att kapitalförluster på näringsbetingade 

aktier i de allra flesta fall inte är avdragsgilla. För näringsbetingade andelar som är 

marknadsnoterade stipulerar 25a kap 9 § IL att dessa måste ha innehafts under en 

sammanhängande tid av minst ett år före avyttringen för att skattefrihet skall inträda.    

Huvudskälet för att ta bort kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar var att 

den innebar en dubbelbeskattning i bolagssektorn, och en trippelbeskattning om man även 

tog hänsyn till ägarledet.7 För att undvika detta var företagen tvungna att lösa problemet 

medelst skatteplanering. Genom att införa de nya reglerna hoppades man att attrahera 

riskkapitalbolag, som annars kanske skulle föredra att satsa sitt kapital i Nederländerna 

eller något annat land där det inte finns någon kapitalvinst beskattning på 

näringsbetingade andelar.8 Detta hänger ihop med ett annat skäl för den nya 

lagstiftningen, nämligen att man ville begränsa den asymmetri som fanns genom 

internationell skatteplanering. Näringsbetingade andelar kunde säljas genom ett 

dotterbolag i ett land där ingen skatt togs ut på kapitalvinster av detta slag, sedan kunde 

vinsten tas hem genom en skattefri utdelning.   

I och med att kapitalvinster på näringsbetingade aktier i princip är skattebefriade så har 

avdragsrätten för kapitalförluster på sådana andelar tagits bort (25 kap 8 § 1 p). Dock 

medges avdrag, enligt 25a kap 5 § 2 stycket, i de fall kapitalvinst skulle ha beskattats. Vid 

bedömningen av om en kapitalvinst skulle ha beskattats skall bortses ifrån 

skalbolagsreglerna.9 Det fall som enligt min menig återstår är fallet när marknadsnoterade 

aktier, som är att anse som näringsbetingade, innehafts minde än ett år. Denna 

avdragsmöjlighet är dock av mindre praktisk betydelse.10  

Borttagandet av avdragsrätten motiveras av att man vill uppnå symmetri i beskattningen. 

Det kan verka logiskt att göra på det sättet, men enligt Lodin med flera finns inget logiskt

 

                                                

 

7 SOU 2001:11 s 123 
8 SOU 2001:11 s 124 
9 Skalbolagsreglerna behandlas i avsnitt 3.3.1.1  
10 Lodin, Lindencrona, Melz, Sliverberg: Inkomstskatt s 346 
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samband mellan beskattning och avdrag.11 Skattebefrielsen har motiverats av att man vill 

undvika kedjebeskattning. Men enligt dessa författare finns inget skäl att inte medge 

avdrag för verkliga förluster om det inte skulle bli fråga om att dubbelavdrag annars 

skulle uppkomma. Detta kan illustreras med följande exempel, ett moderföretag skjuter 

till kapital i ett dotterbolag och förlusten beror på att det tillskjutna kapitalet förbrukats på 

grund av dotterbolagets förluster. Har tillskottet förbrukats innebär detta också att 

dotterbolaget inte haft vinster mot vilka förlustavdrag kunnat utnyttjas. Om moderbolaget 

inte tillåts att dra av kapitalförlusten vid en försäljning betyder det att varken dotter- eller 

moderbolaget fått avdrag för förlusten. Detta leder till en överbeskattning i bolagssektorn.  

  

3.3.1.1 Skyddsregler för att motverka skatteundandraganden 

I och med att beskattningen av näringsbetingade andelar avskaffades såg sig regeringen 

tvungen att införa regler mot skatteundandraganden och omotiverade skatteförmåner.12 

Syftet med dessa regler var skydda den svenska bolagsskattebasen. De områden som är 

aktuella är skalbolag, återköp samt förpackningar. Jag ska nu redogöra för dessa regler 

eftersom dessa begränsar den skattefrihet för innehav av näringsbetingade aktier som 

annars råder.   

Skalbolagsreglerna 

Enligt 25a kap 9 § IL gäller skattefriheten inte då en kapitalvinst uppkommit genom att en 

delägarrätt som hänför sig till ett skalbolag avyttrats. I dessa fall skall 

skalbolagsbeskattning ske genom att kapitalvinsten tas upp det år avyttringen skett.   

Ett företag är ett skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida 

tillgångar överstiger jämförelsebeloppet vid tiden för avyttringen (25a kap 9§ st 2 IL). 

Likvida tillgångar definieras i 25a 14-16 §§ IL och är främst kontanter, värdepapper och 

liknande tillgångar. Det så kallade jämförelsebeloppet är, om de avyttrade delägarrätterna 

utgör samtliga av företaget utgivna och till förtaget hänförliga delägarrätter, halva 

ersättningen. I annat fall är jämförelsebeloppet hälften av det sammanlagda värdet av 

samtliga av företaget utgivna och till företaget hänförliga delägarrätter, beräknat med 

utgångspunkt i ersättningen för de avyttrade andelarna och de aktiebaserade 

delägarrätterna (25a kap 17 § IL). 

                                                

 

11 Lodin m fl s 347 
12 Prop 2002/03:96 s 113 
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Vissa undantag från skalbolagsbeskattning finns dock i skalbolagsreglerna. För det fall att 

det avyttrade företaget är svenskt så skall skalbolagsbeskattning inte ske om 1) någon 

andel eller aktiebaserad delägarrätt i det avyttrade företaget är marknadsnoterad, eller 2) 

delägarrätten anses avyttrad på grund av bestämmelserna om likvidation i 44 kap. 7§ 

första stycket eller konkurs i 44 kap. 8 § första stycket 1 eller 2 (25a kap 10 § st1 IL). 

Det finns också en möjlighet att göra en skalbolagsdeklaration (25a kap 11§ IL). Vidare 

kan den skattskyldige slippa skalbolagsbeskattning om särskilda skäl talar för det. Den 

skattskyldige måste då själv begära att sådan prövning skall ske. Därvid beaktas vad som 

föranlett avyttringen eller återköpet och hur ersättningen för delägarrätten bestämts (25a 

kap 13 § IL).  

Reglerna om skalbolag har som ovan nämnts införts för att förhindra otillbörliga 

skatteförmåner samt för att skydda den svenska skattebasen. Det regeringen stöder sin 

argumentation på i propositionen är att man inte vill öppna för handel med skalbolag 

inom bolagssektorn. Förslaget fick mycket kritik i remissinstanserna där det bland annat 

uttalades att regeln behövs för att undvika handel med skalbolag, men att regeln är för 

svår att tillämpa. Vidare uttalades att åtgärder mot den relativt lilla grupp som ägnar sig åt 

bolagsplundring skulle kunna vidtas utanför skatterätten. Verket för näringslivsutveckling 

uttalade att många nya företag saknar anläggningstillgångar och istället är de väsentliga 

tillgångarna av annan art, exempelvis varumärken och patent. I övrigt utgörs tillgångarna 

av kassa. Ett välfinansierat bolag av den beskriva typen skulle därför kunna fall under 

skalbolagsdefinitionen om det avyttrades i ett tidigt skede av uppbyggnadsfasen.13  

Här kan man tydligt se en problematik. Skalbolagsreglerna behövs för att skydda 

skattebasen, men reglerna är relativt invecklade och därför svåra att tillämpa. Det 

argument som förs fram av Verket för näringslivsutveckling är väl värt att beakta då 

typen av företag som beskrivs torde vara en ständigt ökande grupp av företag i dagens 

samhälle. Dock kan man här se att skyddandet av den svenska skattebasen verkar vara det 

överordnade målet för lagstiftningen.      

                                                

 

13 Prop 2002/03:96 s 113 f 
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Återköp 

Ett annat fall då det kan bli fråga om att beskatta näringsbetingade aktier är då det sker ett 

återköp. Detta regleras i 25a kap 18 § IL och innebär följande. Om det avyttrande 

företaget eller något företag i intressegemenskap med detta eller ägare till det avyttrande 

företaget eller någon närstående till honom köper tillbaka den övervägande delen av 

tillgångarna i det avyttrade förtaget inom två år från avyttringen så skall kapitalvinst 

beskattning ske det år återköpet sker.  

Återköpsregeln har införts för att reglera de fall där säljaren av ett bolag försökt att 

kringgå skalbolagsreglerna genom att sälja aktierna i det avyttrade företaget med 

verksamheten bibehållen i företaget. Därefter har ett öppet eller dolt avtal ingåtts mellan 

köparen och det avyttrande företaget om att överföra verksamheten till det avyttrande 

företaget efter försäljningen av aktierna.14     

Förpackning 

I och med slopandet av skattskyldigheten för kapitalvinster på näringsbetingade aktier har 

det blivit förmånligt att vid försäljning genomföra en så kallad förpackning. Detta går till 

så att man inför en försäljning skjuter in egendom som kan säljas med vinst i bolaget och 

därigenom undgår beskattning på försäljningsvinsten. I en förlustsituation kan det 

motsatta göras genom att man väljer att sälja den förlustbringande egendomen direkt 

utanför ett bolag. För köparens del innebär en förpackning att denne förlorar rätten till 

värdeminskningsavdrag.15 Köparen kommer därför inte vara villig att betala mer för 

tillgången än det ursprungliga försäljningspriset minskat med nuvärdet av 

värdeminskningsavdraget. Säljaren å sin sida har att jämföra mellan att effekten av en 

vanlig försäljning där vinsten beskattas och en förpackning av tillgången i ett bolag. I 

förpackningsalternativet kan det säljande bolaget göra avdrag för tillverkningskostnader 

som är förknippade med tillverkningen av tillgången utan att behöva betala skatt på 

vinsten. Försäljningspriset reduceras dock med nuvärdet av de avskrivningar köparen går 

miste om. Detta kommer sammantaget göra att det säljande företaget kan minska sin 

skatt, samtidigt är det indifferent för det köpande företaget att det mister rätten till 

värdeminskningsavdrag i och med att försäljningspriset minskas i motsvarande mån. 

                                                

 

14 SOU 2001:11 s 167 
15 SOU 2001:11 s 425; Detta beror på att köparen vid en förpackning får en anskaffningsutgift enbart för 
aktierna, aktier skrivs som bekant aldrig av. Om köparen däremot köpt den inskjutna egendomen separat 
hade utgiften kunnat skrivas av. 
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Någon lagstiftning har dock inte införts mot förpackning.16 Detta kan bero på att det finns 

positiva effekter av förpackning. Genom att tillåta förpackningsförfaranden ökar 

symmetrin i beskattningen. Detta kan leda till en bättre resursallokering om ett köpande 

företag har för låg lönsamhet för att det ska vara möjligt att fullt utnyttja 

avskrivningsreglerna. Skatteavdraget kan då istället förläggas i det säljande bolaget.       

3.3.2 Kapitalplaceringsaktier 

De aktieinnehav som inte är näringsbetingade enligt ovan är att hänföra till kategorin 

kapitalplaceringsaktier. Företagen åtnjuter inte skattefrihet på utdelningar samt 

kapitalvinster för dessa innehav. Gränsdragningen mellan näringsbetingade aktier och 

kapitalplaceringsaktier blir därför av stort intresse. Kapitalplaceringsaktier definieras inte 

direkt i lagtexten utan en motsats definition är nödvändig, det vill säga de innehav som ej 

är att anse som näringsbetingade är kapitalplaceringar. Om något av de två första 

kriterierna enligt ovan17 är uppfyllda torde vara relativt lätt att fastställa. Det vill säga, det 

torde vara enkelt att se om en aktie är onoterad eller inte, samt om ägarföretaget innehar 

minst 10 % av rösterna i det innehavda bolaget. Mer komplicerat är det, åtminstone i 

första läget, att utröna vad som innefattas i det tredje kriteriet, det vill säga vad det 

innebär att ett innehav betingas av rörelsen. Först skall påpekas att ordvalet i lagtexten får 

mycket kritik i förarbetena eftersom det föreligger risk för en viss förvirring. I och med 

att näringsbetingade aktier är samlingsnamnet på typen av innehav samtidigt som ett 

betinganderekvisit ställs upp. Betinganderekvisitet innebär att en aktie anses som 

näringsbetingad om det kan göras sannolikt att innehavet av aktien betingas av rörelsen 

som bedrivs av ägarföretaget, eller företag som med hänsyn till ägarförhållanden eller 

organisatoriska förhållanden kan anses stå ägarföretaget nära. Rekvisitets uppfyllande kan 

alltså blir föremål för utredning i det enskilda fallet. Detta är också vad man velat uppnå.  

Det har från flera remissinstanser förslagits att betingandevillkoret skall tas bort och att 

man istället skulle sänka den schablonmässiga gränsen som för vad som är 

näringsbetingade aktier, för tillfället ligger den som nämnts vid 10%. Regeringen har 

dock ansett att en utredningsregel är en förutsättning för att det alltid kan göras en 

skattemässigt  materiellt riktig bedömning. 18     

   

                                                

 

16 Lodin m fl s 348; Det finns dock lagstiftning beträffande förluster på fastigheter. Se 25 kap 12 § IL  
17 Se avsnitt 3.3.1 
18 Prop 2002/03:96 s 78 
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3.4 Lageraktier 

I vissa företag innehas vissa aktier såsom en lagertillgång. Sådana aktier benämns 

lageraktier. Detta är exempelvis fallet i företag som bedriver värdepappersrörelse. För 

dessa företag har det införts nya bestämmelser angående värderingen av lageraktier.19 

Dessa bestämmelser kommer att behandlas mer utförligt senare,20 men de går i huvudsak 

ut på att lageraktier i vissa fall får tas upp till sitt verkliga värde eller det samlade 

anskaffningsvärdet.   

Mellan lageraktier och näringsbetingade aktier uppstår också en viss 

gränsdragningsproblematik. Det sägs tydligt i lagtexten att endast kapitaltillgångar kan 

vara näringsbetingade (25a kap 5§ IL). Om en aktie innehas som lagertillgång är detta 

inte möjligt. Exempelvis är alla onoterade innehav näringsbetingade, detta gäller dock 

inte om de innehas som lagertillgång. Det avgörande för om en aktie blir lagertillgång är 

då intressant. I det här fallet är inte innehavets karaktär av så stor betydelse, det vill säga 

de är inte av betydelse om aktien till exempel är noterad. Det som är avgörande är istället 

vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Det är framförallt företag som bedriver 

värdepappersrörelse som kan ha lager av finansiella instrument. Ett innehav av samma 

slag av aktier kan därför vara näringsbetingat i ett företag och lager i ett annat.  

När de tre aktietyperna nu är definierade går jag över till att behandla metoder som finns 

för värdering av aktieinnehav i företag.         

                                                

 

19 Framförallt  17 kap (17-20 §§) IL, se även Prop 2003/04:28 
20 Se avsnitt 4.7 
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4 Värdering 
I detta kapitel kommer jag att behandla de värderingsmetoder som finns för aktieinnehav i 

företag. Värdering i redovisningen såväl som i beskattningen kommer att behandlas. 

Därvid skall särskild vikt fästas vid de två metoderna värdering till anskaffningsvärde 

samt värdering till verkligt värde.  

 

4.1 Definitioner 

Inledningsvis kommer jag att definiera några av de begrepp som fortsättningsvis kommer 

att användas frekvent i uppsatsen. Detta för att undvika missförstånd som annars kan 

uppstå på grund av begreppsförvirring.  

4.1.1 Omkostnadsbelopp (Anskaffningsvärde) 

Omkostnadsbeloppet för aktier är det som utgör grunden för en kapitalvinstberäkning vid 

avyttring. Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet skall den så kallade 

genomsnittsmetoden användas. Denna återfinns i 48 kap 7 § IL och innebär att man vid 

beräkningen använder det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 

samma slag och sort. Detta belopp beräknas med hänsyn till förändringar i innehavet. Att 

man använder sig av denna metod beror på att aktieinnehav ofta är anskaffade genom 

flera köp och att avyttringar ofta inte omfattar hela innehavet. Detta kräver då en metod 

för att bestämma vilken anskaffningsutgift som skall användas.21    

4.1.2 Verkligt värde 

Verkligt värde vid värdering av finansiella instrument skall enligt ÅRL beräknas på 

grundval av marknadsvärdet. Om det inte finns något marknadsvärde för det aktuella 

instrumentet skall värdering ske utifrån dess beståndsdelar alternativt liknande instrument 

och marknadsvärdet på dessa (4 kap 14a § 2 st ÅRL). Även i beskattningen skall ÅRL:s 

definition av vekligt värde gälla. Vad avser termen verkligt värde kan viss förvirring 

uppstå om innebörden av begreppet. Den tidigare innebörden är vad som numer benämns 

nettoförsäljningsvärde, dvs försäljningsvärde minus förväntade försäljningskostnader. 

Vad som numera skall förstås med verkligt värde är marknadsvärdet beräknat på visst sätt 

utan avdrag för försäljningskostnader.  

                                                

 

21 Lodin m fl s 173 
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4.1.3 Bokföringsmässigt värde 

Det bokföringsmässiga värdet på tillgångar beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, 

det vill säga ÅRL och god redovisningssed. Detta värde används både i redovisningen 

och vid beskattningen försåvitt det inte finns särskilda bestämmelser för hur en tillgång 

skall värderas skatterättsligt. Även vad avser beskattningstidpunkten är det räkenskaperna 

som skall läggas till grund för beräkningen av resultatet (14 kap 4 § IL).  

4.1.4 Skattemässigt värde 

Det skattemässiga värdet kan som sagt vara lika med det bokföringsmässiga värdet, men 

det kan också skilja sig åt när det finns särskilda skatterättsliga periodiseringsregler. 

Exempelvis kan det vara så att en tillgång får skrivas av fortare i redovisningen än i 

deklarationen vilket medför att tillgången tas upp till olika värden i årsredovisningen och 

deklarationen. Eftersom aktier inte skrivs av är det inte aktuellt för uppsatsen, men visar 

ändå på ett av de områden där frikopplingen får störst betydelse. Något som ligger 

närmare aktievärdering är de fall när ÅRL medger värdering till verkligt värde medan IL 

föreskriver värdering till anskaffningsvärdet.   

4.2 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen används vid beskattning av kapitalvinster, och innebär att 

beskattning skall ske först då kapitalvinsten har realiserats det vill säga när tillgången har 

sålts med vinst. Skälen för att tillämpa denna princip istället för beskattning redan vid 

värdestegringens uppkomst är flera men de viktigaste kan sägas vara att beskattningen 

kräver en mer eller mindre osäker värdering av förmögenhetstillgångarna. Osäkerheten i 

värderingen innebär att man i vissa fall inte kan anse att man med tillräcklig säkerhet har 

påvisat att en konsumerbar förmögenhetsökning har uppstått och rättssäkerhetsskäl talar 

då emot en beskattning.22 Tillgången kan också senare gå ner i värde. Ett annat skäl att 

inte beskatta redan när en värdestegring har uppkommit är att den skattskyldige kan ha en 

bristande förmåga att betala konsumtion och skatt innan han har sålt tillgången. Detta är 

dock avhängigt möjligheterna att belåna tillgången.  

Nackdelarna med realisationsprincipen är att den skattskyldige kan skjuta upp 

beskattningen av värdestegringsvinster. Samtidigt som han kan välja att omedelbart 

                                                

 

22 Lodin m fl s 30 
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realisera en annan tillgång som har gått ner i värde för att få avdrag för en kapitalförlust. 

Han kan också ha lånat till investeringen och löpande få avdrag för räntekostnaderna.23 

Detta har medfört begränsningar i avdragsrätten för kapitalförluster, exempelvis genom 

att kapitalförluster i vissa fall bara är avdragsgilla inom kvittningsfållan.24  

Realisationsprincipen är också en redovisningsprincip som är ett uttryck för den 

försiktighet som enligt den så kallade försiktighetsprincipen skall råda inom 

redovisningen. Inom redovisningen får realisationsprincipen huvudsakligen betydelse för 

när en intäkt skall redovisas.25 Detta genom att intäkten får redovisas först då alla 

väsentliga händelser som krävs för intjänandet har inträffat. Det handlar således om hur 

säker man skall vara för att en intäkt skall anses intjänad.   

4.3 Värdet på balansdagen i redovisningen 

Huvudprincipen för värderingar av tillgångar och skulder är att de skall värderas till 

anskaffningsvärden. Den grundläggande principen är att tillgångarna är utgifter för den 

framtida verksamheten och som förväntas ge intäkter som väl täcker utgifterna. 

Tillgångarna är alltså periodiserade utgifter.26 Utifrån anskaffningsvärdet gör man sedan 

avskrivningar för att spegla den ekonomiska livslängden samt nedskrivningar då det inte 

längre finns förutsättningar för att tillgångsvärdet täcks av framtida intäkter.  

Det finns en grundläggande konflikt mellan kravet på att resultaträkningen skall ge ett 

korrekt uttryck för periodens finansiella utfall och kravet på att balansräkningen skall ge 

ett korrekt uttryck för den finansiella ställningen. Problemet visar sig genom att (det 

oavskrivna) anskaffningsvärdet i balansräkningen kan avvika från tillgångens aktuella 

värde.  

De alternativ som finns till anskaffningsvärden är:27  

 

Återanskaffningsvärde, dvs. vad det kostar att återanskaffa tillgången under den 

aktuella perioden eller vid den aktuella balanstidpunkten och 

                                                

 

23 Lodin m fl s 145 
24 Se avsnitt 6.1.3 
25 Lodin m fl s 254 
26 Thorell, Företagens redovisning s 43 
27 Thorell s 43 
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Nettoförsäljningsvärde, dvs vad företaget skulle kunna sälja tillgången för med 

avdrag för försäljningskostnader, samt 

 
Verkligt värde28, dvs marknadsvärdet.  

Då återanskaffningsvärden inte synes vara så aktuellt för värderingen av värdepapper 

vilket är föremålet för uppsatsen, och nettoförsäljningsvärde i fråga om lager av 

finansiella instrument endast ska används av försäkringsbolagen, koncentreras 

framställningen i det följande på värdering till verkligt värde samt anskaffningsvärde.  

Verkligt värde har traditionellt varit en viktig komponent i lagervärderingen. Sedan länge 

gäller att varulager skall värderas enligt lägsta värdets princip, detta innebär att man 

använder sig av det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Om exempelvis 

varor i lagret inte kan säljas för anskaffningsvärdet så skall dessa skrivas ned till sitt 

verkliga värde.29 Detta brukar sägas vara ett utslag av försiktighetsprincipen.   

Nedskrivningsreglerna för anläggningstillgångar ger att en tillgång skall skrivas ner då det 

kan befaras att tillgången inte kommer att ge ett tillräckligt överskott i framtiden. 

Nedskrivning sker då till verkligt värde. Detta kan exempelvis vara fallet med en 

aktiepost som fallit kraftigt i värde.30  

Både lägsta värdets princip och nedskrivningsreglerna gäller bara för det fall att det 

verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet.  

Om en tillgång däremot ökat i värde medger ÅRL under vissa förutsättningar att en 

uppskrivning av värdet på tillgången sker. Detta under förutsättning att 

uppskrivningsbeloppet förs till en uppskrivningsfond och därigenom inte är 

resultatpåverkande och inte heller tillgängligt för utdelning. Däremot skall avskrivning 

ske grundat på det uppskrivna beloppet.31     

Idag föreslås mer radikala lösningar för att förbättra balansräkningens informationsvärde 

genom att i vissa fall kräva, och i andra fall möjliggöra, värdering av tillgångar till 

                                                

 

28 För skillnaden mellan netto försäljningsvärde och verkligt värde se avsnitt 4.1.3 
29 För lager som inte är finansiella instrument skall nettoförsäljningsvärdet användas ÅRL 4 kap 9 § 
30 4 kap 5 § ÅRL, se även Thorell s 45 f  
31 Se Uppskrivningsreglerna i 4 kap 6-8 §§ ÅRL  
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verkligt värde även om detta överstiger anskaffningsvärdet. Samtidigt vill man behålla 

kopplingen mellan resultat- och balansräkningen genom att värdeförändringarna skall 

ingå i resultatet. IAS 39 om finansiella instrument ger uttryck för detta nya synsätt. Den 

handlar framför allt om värdepapper i form av placeringstillgångar och derivatprodukter 

(optioner, terminer, swappar etc.) där det föreligger väl fungerande marknader eller där ett 

skäligt marknadsvärde kan bestämmas relativt enkelt och objektivt. Värdering till verkligt 

värde anses ge både en bättre balans- och resultaträkning.32 IAS 39 är för tillfället under 

omarbetning och har ännu inte antagits av kommissionen inom ramen för EG:s arbete 

med att likrikta redovisningen inom den gemensamma marknaden.33 Därför återstår att se 

exakt vilken betydelse det får för Sverige. Utvecklingen synes dock gå i riktning mot 

verkliga värden i redovisningen, åtminstone för vissa tillgångar.  

Vid användning av verkliga värden i balans- och resultaträkningarna måste man 

naturligtvis ställa vissa krav på möjligheten att objektivt och korrekt bestämma 

tillgångens verkliga värde. Detta låter sig ganska enkelt göras när det gäller 

marknadsnoterade aktier. För vissa onoterade värdepapper kan det också vara möjligt om 

de onoterade fordringarna och derivaten liknar de noterade. Värdet kan då beräknas med 

godtagbar precision utifrån värdet på de noterade.34 När det däremot gäller andra typer av 

anläggningstillgångar är det betydligt svårare att få fram tillförlitliga marknadsvärden och 

därför kan verkligt värde inte användas i redovisningen utan att balansräkningen förlorar i 

objektivitet. Detta gör att anskaffningsvärden eller Lägsta värdets princip35 förmodligen 

kommer att dominera även fortsättningsvis inom denna del av redovisningen.  

En annan intressant aspekt på tillgångsvärdering till verkligt värde är att det inte är säkert 

att aktiemarknaden uppskattar denna värdering. Värdering till verkligt värde ökar 

visserligen balansräkningens återspegling av företagets förmögenhet, men det finns risk 

att resultaträkningens informationsvärde försämras. Det beror på att aktiemarknaden 

använder resultaträkningen som underlag för att göra prognoser etc. för framtiden. Om 

resultaträkningen då alltför mycket påverkas av marknadssvängningar i tillgångsvärdena 

kan man inte göra lika tillförlitliga prognoser med denna som underlag.36  

                                                

 

32 Thorell s 46 
33 Bjuvberg, Skatte Nytt nr 1-2 2004, s 29 
34 Thorell s 48 
35 Lägsta värdets princip förklaras i avsnitt 4.7 
36 Thorell s 48 
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Man kan naturligtvis ställa sig frågan om värden som inte återspeglar vekligheten är att 

föredra framför korrekta värden som i och för sig fluktuerar. Naturligtvis är det viktigt att 

ha tillförlitliga och stabila tillgångsvärden för att kunna göra en korrekt utvärdering och 

prognos av hur verksamheten i ett företag går. Här skulle då anskaffningsvärden vara att 

föredra eftersom man kan genom att studera dessa kan skaffa sig en tillförlitlig bild av 

avkastningen på kärnverksamheten. Att man på detta sätt kan skaffa sig en tillförlitlig bild 

beror på att man vid användande av anskaffningsvärden inte låter värdeförändringar i 

företagets aktieinnehav bli resultatpåvekande. Å andra sidan är det intressant att skaffa sig 

en helhetsbild av hur företagets egentliga förmögenhet ser ut och då skulle givetvis 

värdering till verkliga värden vara att föredra. Detta eftersom man då beaktar vad 

tillgångarna de facto är värda på balansdagen, och dessutom låter värdeförändringar 

påverka företagets resultat. Allt efter vilken verksamhet företaget bedriver så kan de olika 

metoderna vara att föredra. Det är väl en anledning till att möjligheten att ta upp lager 

aktier till verkliga värden i beskattningen begränsats till företag som bedriver 

värdepappersrörelse.     

4.4 Portföljvärderingsmöjligheten 

Under vissa förutsättningar får företag värdera sina värdepappersinnehav enligt den så 

kallade portföljvärderingsmetoden. Denna innebär att man värderar alla innehav 

tillsammans och orealiserade vinster och förluster kvittas mot varandra utan att påverka 

resultatet. Detta innebär ett avsteg från post för post värdering som är det normala vid 

värdering av tillgångar.37 Post för post värdering innebär att varje tillgång värderas för 

sig.   

Tidigare fanns i IL en regel som reglerade byten mellan kollektiv värderingsmetod och 

post-för-post värdering. Denna innebar att om ett företag hade använt sig av 

portföljvärderingsmetoden och ville över gå till  post-för-post-metoden skulle tillgångarna 

räknas upp från det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet med skillnaden 

mellan kollektiv värdering och post-för-post-värdering av tillgångarna föregående 

                                                

 

37 Thorell, s 103 
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beskattningsår.38 Denna regel togs bort från och med 1 januari 2004. Detta beror på att de 

nya reglerna i 17 kap IL föreskriver en strikt kollektiv värderingsmetod.39  

4.5 Redovisning enligt IFSB/ IAS40(IAS) 

Enligt en förordning41 från europaparlamentet och rådet om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder, den så kallade IAS-förordningen, skall alla noterade företag42 

från och med 1 januari 2005 tillämpa IAS regler vid upprättandet av koncernredovisning. 

Då det handlar om en förordning är den direkt tillämplig i alla medlemsstaterna och 

behöver således inte implementeras. Vad som dock genom förordningen lämnas åt 

medlemsstaterna att själva besluta om är huruvida vissa noterade företag43 inte ska 

behöva tillämpa IAS förrän 2007. Medlemsstaterna ges också möjlighet att besluta om att 

utvidga tillämpningsområdet genom att tillåta eller kräva dels att noterade företag 

använder IAS vid årsredovisning, dels att onoterade företag använder IAS vid upprättande 

av sina års- och/eller koncernredovisningar.   

Den utredning som tillsattes44 föreslår att samtliga svenska företag, såväl noterade som 

onoterade, skall ha möjlighet att upprätta sina redovisningshandlingar i enlighet med IAS, 

men poängterar samtidigt att en övergång till IAS innebär att IAS måste tillämpas fullt 

ut.45 Det går således inte att välja att tillämpa IAS i vissa avseenden och ÅRL och god 

redovisningssed i andra. Detta ger företagen två möjligheter, antingen använder man ÅRL 

och god redovisningssed eller så använder man IAS. Vidare föreslår utredningen att 

förändringar skall ske i ÅRL som gör det möjligt att tillämpa IAS redovisningsprinciper. 

Detta genom att ÅRL:s ramar vidgas och alla hinder mot en direkt tillämpning av IAS 
                                                

 

38 Se 17 kap 20 § IL äldre fattning (före 2004-01-01). 
39 Prop 2003/04:28 s 22 
40 IFRS= International financial reporting standards; IAS = International accounting standards. Anledningen 
till den dubbla benämningen är att IFRS ska ersätta IAS som benämning, dock utan att standarderna ändras 
(www.deloitte.com). Eftersom IAS torde vara den mest inarbetade benämningen kommer detta uttryck att 
användas i uppsatsen. 
41 (EG) nr 1606/2002 
42 Med noterade företag avses i förordningen företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i 
en medlemsstat i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i det s.k. investeringsdirektivet 
(93/22/EEG). För Sveriges del innebär detta företag som är noterade på Stockholmsbörsen, Nordic Growth 
Market och Aktietorget. (Bjuvberg, Skattenytt  nr 1-2 2004 s 30) 
43 De företag som kan komma i fråga för dispens är dels företag som endast har skuldebrev noterade och 
dels företag som är noterade både i gemenskapen och på en reglerad marknad utanför gemenskapen och 
som redan då IAS-förordningen offentliggjordes tillämpade andra internationellt godkända standarder som 
grundval för sin koncernredovisning, exempelvis US GAAP.   
44 SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag

 

45 SOU 2003:71 s 14 bl a 

http://www.deloitte.com
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undanröjs. 46 Den viktigaste förändringen enligt utredningen är att man inför regler om 

värdering av vissa tillgångar47 till verkligt värde. Detta skulle dock inte gälla IAS 39 om 

finansiella instrument. Det kommer sig av att nämnda standard är föremål för omfattande 

omarbetningar av IASB48 och föreslås komma under övervägande för att antas av 

kommissionen så snart dessa omarbetningar är klara.49 Dock har ändringar införts i ÅRL 

från och med 1 januari 2004 som gör det möjligt för företag att redovisa finansiella 

instrument till verkligt värde. Detta som ett led i anpassningen till IASB:s standarder.50  

Syftet med IAS förordningen är enligt densamma att 1) Bidra till att skapa en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad, samt att 2) förstärka den fria 

rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapa förutsättningar för företag i 

gemenskapen att konkurrera på lika villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl 

gemenskapens kapitalmarknader som de globala kapitalmarknaderna.51  

En ökad internationell spridning av IAS skulle innebära att det blir lättare att jämföra 

redovisningshandlingar från företag i olika länder. Detta skulle för svensk del innebära att 

företagen får lättare att attrahera utländska investerare samt att det skulle bli lättare för 

svenska företag att söka notering vid utländska börser vilket leder till minskade kostnader 

för kapitalanskaffning.52    

4.6 Skattemässig värdering av aktier som är kapitaltillgångar 

För värdering och beskattning av aktier som innehas såsom kapitaltillgång i företag 

används reglerna i 41-55 kap IL. Reglerna anger att aktierna skall värderas till 

anskaffningsvärdet och att beskattning sker först vid avyttringen genom att man beskattar 

den uppkomna kapitalvinsten, alternativt medger avdrag för kapitalförlusten. För det fall 

att kapitaltillgången är en näringsbetingad aktie begränsas skatteplikten och avdragsrätten 

enligt vad som sägs i kap 24-25a kap IL.53  Kapitalvinsten utgör skillnaden mellan 

                                                

 

46 SOU 2003:71 s 14 
47 Dessa tillgångar är materiella tillgångar (IAS 16), Immateriella tillgångar (IAS38), 
Förvaltningsfastigheter (IAS 40) samt Biologiska tillgångar (IAS 41). 
48 International Accounting Standards Board (IASB), utarbetar och ger ut rekommendationerna. 
49 SOU 2003:71 s 72 
50 Bjuvberg s 36 
51 (EG) nr 1606/2002 Art. 4 
52 SOU 2003:71 s 73 
53 Se avsnitt 3.1.1 samt kapitel 6 
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vederlaget och omkostnadsbeloppet (se 4.1.1). Således tillämpas realisationsprincipen i 

beskattningen för kapitalvinst på aktier som är att anse som kapitaltillgångar.  

    

4.7 Skattemässig värdering av Lageraktier 

För värdering av lageraktier har den 1 januari 2004 nya regler trätt ikraft. Dessa innebär 

att den skattemässiga värderingen av lager av finansiella instrument54 (däribland 

lageraktier) frikopplas från bokföringen. Företagen har att välja mellan att värdera sina 

lageraktier till verkligt värde eller till det samlade anskaffningsvärdet. Väljer man att ta 

upp lageraktierna till det samlade anskaffningsvärdet måste alla bolag i en 

intressegemenskap55 tillämpa samma metod (17 kap 20 § IL).  

Förslaget att alla företag i en intressegemenskap skall använda samma metod fick mycket 

kritik under lagstiftningsarbetet eftersom det ansågs opraktiskt och svårtillämpligt, delvis 

med hänsyn till att företagen kan ha flera delägare. Man har ansett sig kunna bortse från 

denna synpunkt då det skall vara fråga om bolag som kan ge varandra koncernbidrag, 

därigenom anses man uppnå en tillräcklig inflytandegrad. För att kunna ge koncernbidrag 

krävs att moderbolaget har mer än 90 % av rösterna i dotterbolaget (35 kap IL). Om 

villkoren för att kunna ge koncernbidrag är uppfyllda så finns, i förhållandet mellan 

bolagen, vad man kallar tillräcklig inflytandegrad. Det skall då motivera att man inom 

koncernen skall använda samma metod. Om man däremot inte hade infört regeln om 

samma metod i hela koncernen så skulle systemet stå vidöppet för skatteplanering genom 

att man låter två motstående finansiella instrument ägas av två olika bolag i koncernen. 

Det bolag som har instrumentet som gått ner i värde drar av den orealiserade förlusten 

medan det bolag som har det instrumentet som gått upp i värde beskattas för vinsten först 

vid avyttringen.56   

Om bolagen i en intressegemenskap väljer värdering till det samlade anskaffningsvärdet 

skall detta fastställas utan hänsyn till överlåtelser som gjorts mellan bolagen i 

intressegemenskapen (17 kap 20b § IL). De nya reglerna för värdering av lageraktier 

gäller från och med det beskattningsår som börjar efter 31 december 2003. Dock får 

värdepappersbolag och kreditinstitut tillämpa de gamla reglerna, och värdera sina 
                                                

 

54 Med finansiellt instrument förstås i 17 kap 19a-20c §§ IL det samma som i 4 kap 14 a och 14 c ÅRL, det 
vill säga derivatinstrument och andra finansiella instrument. 
55 Med intressegemenskap förstås här bolag som kan ge varandra koncernbidrag samt handelsbolag. 
56 Prop 2003/04:28 s 19 
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lageraktier till nettoförsäljningsvärdet57, fram till det beskattningsår som avslutas senast 

31 december 2004.58 Försäkringsföretag däremot får enligt 17 kap 20 § IL fortsättningsvis 

ta upp lagret till nettoförsäljningsvärde då dessa inte omfattas av de nya reglerna. Vidare 

har man i 17 kap 20c § IL begränsat möjligheterna att göra avdrag för förlust då en 

lageraktie avyttras till ett företag inom intressegemenskapen där aktien inte blir 

lagertillgång. Förlusten får dras av som kostnad först när 1) den antingen upphör att 

existera eller inte längre innehas av ett företag i intressegemenskapen, eller 2) tillgången 

återigen blir lager hos ett företag i intressegemenskapen. Också denna regel motiveras av 

att man vill stävja skatteplaneringsmöjligheter. Utan denna regel skulle man kunna sälja 

aktier med förlust inom koncernen och få avdrag trots att förlusten är orealiserad för 

gruppen som helhet.59   

I 17 kap 20 § st 2 finns en reglering som innebär att ett finansiellt instrument som har ett 

negativt värde skall anses ingå i lagret, om det hade varit lager om det haft ett positivt 

värde. För derivatinstrument är det ganska vanligt att de kan ha ett negativt värde. Det är 

ett avsteg från normal lagervärdering där en tillgång inte kan ha ett negativt värde då det 

då blir fråga om en förpliktelse. Av förenklingsskäl har man dock valt att placera den 

skattemässiga bestämmelsen för sådana förpliktelser bland bestämmelserna för tillgångar 

med ett positivt värde.60    

Motiven för de nya värderingsreglerna är för det första att man inte velat tvinga fram en 

beskattning av orealiserade vinster, vilket en marknadsvärdering av lagret ger. Dock finns 

ingen anledning att förhindra att de företag som vill ska ha möjlighet att tillämpa 

marknadsvärden vid beskattningen.61 Därav valmöjligheten mellan verkligt värde och det 

samlade anskaffningsvärdet. Detta knyter tillsynes an till de nya redovisningsreglerna 

som införts, samt håller på att införas, i Sverige, se avsnitt 4.3 och 4.5. Dock har man valt 

att frikoppla reglerna för att man inte vill tvinga fram de effekter som en strikt 

marknadsvärdering ger enligt ovan. Det andra skälet till att de nya reglerna införts är att 

man velat motverka skatteplanering samt rätta till den asymmetri som de gamla reglerna 

gav upphov till. Denna asymmetri bestod i att man kunde dra av orealiserade förluster 

                                                

 

57 Nettoförsäljningsvärdet stämmer inte helt överens med verkligt värde eftersom man bl a tar hänsyn till 
försäljningskostnader. 
58 Prop 2003/04:28 s 1 
59 Prop 2003/04:28 s 21 
60 Prop 2003/04:28 s 29 
61 Prop 2003/04:28 s 17 
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medan orealiserade vinster beskattades först vid avyttringen. Detta grundade sig i att 

reglerna byggde på den redovisningsrättsliga försiktighetsprincipen och att värdering 

skedde genom Lägsta värdets princip (LVP). Så länge reglerna var kopplade till 

bokföringen kunde detta accepteras skattemässigt. Men som det nu är, att 

redovisningsreglerna inte längre skall bygga på försiktighetsprincipen samt att 

beskattningen av lageraktier frikopplas, så finns det inte någon anledning att den 

skattemässiga värderingen skall bygga på LVP. Därför har de nya reglerna utformats på 

så sätt att de skall ge ett materiellt rimligt beskattningsresultat.62    

                                                

 

62 Prop 2003/04:28 s 17 f 
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5 Utdelningsspärr 
För att förhindra att företagen delar ut eller på andra sätt förfogar över en obeskattad 

uppskrivning av lagret finns en skattemässig utdelningsspärr.63 Denna innebär att om 

företaget delar ut eller förfogar över vinstmedel på ett sätt som det inte kunnat göra om 

det tillämpat samma värdering i räkenskaperna som i deklarationen skall värderingen vid 

taxeringen höjas i motsvarande mån.64 Det innebär således att om en vinst, uppkommen 

på grund av att en aktiepost värderats till verkligt värde, delas ut på beskrivet sätt

 

så skall 

motsvarande belopp läggas till det i deklarationen uppgivna värdet på aktieposten. Denna 

regel har utvidgats från vad som tidigare gällde och gäller numera alla företag som 

innehar aktier såsom lagertillgång.   

En utdelningsspärr har varit på tal tidigare då avseende eventuella utdelningsmöjligheter 

på grund av att man gjorde ändringar i företagens möjligheter till reserveringar. Denna 

utdelningsspärr fick mycket kritik i remissinstanserna. Exempelvis avstyrkte RSV 

förslaget under förevändning att regeln skulle bli komplicerad och resurskrävande att 

tillämpa, RSV instämde i och för sig i att en utdelningsspärr behövdes.  Länsrätterna i 

Stockholm, Östergötland och Örebro avstyrkte liksom bland annat FAR och KF. 

Finansinspektionen konstaterade att utdelningsspärren kan leda till problem i små och 

medelstora företag. Regeringen ansåg att det av statsfinansiella skäl inte var möjligt att 

inte införa en utdelningsspärr. Eftersom det skulle kunna leda till att företagen vid en 

frikoppling mellan redovisning och beskattning effektivt utnyttjade 

reserveringsmöjligheterna utan att förändra utdelningen. 65 Utdelningsspärren gäller inte 

enbart utdelningar utan även andra förfoganden över uppkommen vinst. Här tar 

bestämmelserna i första hand sikte på fondemissioner.66 Att spärren också omfattar 

exempelvis fondemissioner är något som kan orsaka problem, eftersom det inte direkt av 

lagtexten framgår vilka förfoganden utöver utdelning som utdelningsspärren tar sikte på. 

Liknade synpunkter fördes fram av Handelshögskolan i Stockholm under remissarbetet.67  

                                                

 

63 Denna återfinns i 17 kap 21 § IL, det är här fråga om en skatterättslig utdelningsspärr och inte någon 
associationsrättslig vilket kanske skall påpekas. En överträdelse utlöser därför inga sanktioner av typen 
skadestånd etc, utan får enbart beskattningsmässiga konsekvenser. 
64 Prop 2003/04:28 s 12 
65 Prop 1995/96:104 s 41 
66 Prop 1995/96:104 s 42 
67 Prop 1995/96:104 s 41 
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Remissarbetet utmynnade i att utdelningsspärren inte infördes den gången, troligen på 

grund av det mycket starka motståndet bland remissinstanserna. Vad man tydligt kan se är 

att de principiella synpunkterna förs fram av remissinstanserna medan lagstiftaren synes 

ha skyddande av skattebasen som sitt främsta mål.    
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6 Lagstiftningens effekter på beskattningen 
För att öka tydligheten vad avser de olika beskattningsutfallen ska nu företas en 

genomgång av vad olika händelser får för beskattningseffekt för andelsinnehavaren. Det 

är avsikten att läsaren därigenom skall skaffa sig en bättre överblick över effekterna av 

den nya lagstiftningen. Genom en god överblick är det sedan möjligt att identifiera 

reglernas korrespondens med målen som ställs upp i kapital 8.   

6.1 Skattemässiga effekter vid värdeförändringar alternativt avyttring 

De skattemässiga effekterna vid värdeförändringar eller avyttring varierar beroende på till 

vilken av de i uppsatsen redovisade aktietyperna innehavet är att hänföra. Jag skall därför 

försöka att här spalta upp de olika beskattningseffekterna alternativt frånvaron av 

beskattningseffekter. Vid exempelvis innehav av näringsbetingade aktier, som är 

skattebefriade (se 3.1.1), får det kanske inte så stor betydelse. Dock är det viktigt att veta 

vilket anskaffningsvärde andelarna har då det kan bli fråga om ett karaktärsbyte. En 

värdeförändring i en annan typ av innehav, exempelvis lageraktier, får däremot stor 

betydelse för beskattningen.  

6.1.1 Värdeuppgång 

Näringsbetingade aktier 

En värdeuppgång i ett innehav av näringsbetingade aktier får ingen direkt betydelse för 

beskattningen eftersom de näringsbetingade aktierna är skattebefriade vad avser 

kapitalvinstbeskattning.68 Man måste dock beakta vilket anskaffningsvärde aktierna har 

för det fall att dessa byter karaktär. Ett karaktärsbyte innebär att en näringsbetingad aktie 

blir en kapitalplaceringsaktie eller vice versa, genom att förutsättningarna i 24 kap 13 § IL 

för näringsbetingat innehav uppfylls eller inte längre är uppfyllda. Exempelvis är detta 

fallet om ett företag köper till aktier i ett marknadsnoterat bolag så att den totala 

andelen i det ägda bolaget efter förvärvet uppgår till minst 10 %. Avskattning skall inte 

ske om aktien går från att vara kapitalplacering till att vara näringsbetingad. Det innebär 

att en värdeuppgång på en kapitalplaceringsaktie kan bli skattebefriad om aktien övergår 

till att vara näringsbetingad69, exempelvis genom att ett marknadsnoterat bolag avnoteras. 

Om en aktie går från att vara näringsbetingad till att vara kapitalplacering skall, enligt 25 

                                                

 

68 Se 25 kap och 25a kap IL  
69 Rabe och Bojs, s 401 
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kap 6 § IL, anskaffningsvärdet vara marknadsvärdet vid karaktärsbytet. Detta gäller dock 

inte om aktien är marknadsnoterad och innehafts i mindre än ett år. I sådana fall skall det 

faktiska anskaffningsvärdet gälla.70  

Kapitalplaceringsaktier 

Kapitalplaceringsaktier är som tidigare konstaterats inte skattebefriade. Detta innebär att 

en värdeuppgång i ett sådant innehav kommer att beskattas. För kapitalplaceringsaktier 

gäller enligt 44 kap 26 § IL att beskattning sker det år då tillgången avyttrats, realisation 

krävs alltså för att beskattning skall ske. Värdeuppgången beaktas således först vid 

avyttringen. Detta behandlas utförligare i avsnitt 6.1.3.   

Lageraktier 

När det gäller lageraktier kommer en värdeuppgång, till skillnad från vad som är fallet 

med kapitalplaceringsaktier, att beaktas mer direkt. Detta beror på de nya reglerna i 17 

kap 17-21 §§ IL. Enligt dessa skall lageraktier vid beskattningen tas upp till sitt verkliga 

värde eller det samlade anskaffningsvärdet. Om man väljer att ta upp lageraktierna till det 

verkliga värdet kommer det att få till följd att beskattningen av kapitalvinster sker löpande 

vid slutet av varje bokslut trots att dessa vinster är orealiserade. Att det kan bli fråga om 

beskattning av orealiserade vinster ser jag inte som något problem i och med att 

valmöjligheten att ta upp aktierna till det samlade anskaffningsvärdet har införts. Väljer 

man att ta upp lagret till det samlade anskaffningsvärdet kommer värdeuppgången att 

beaktas först vid avyttring. Beskattning av orealiserade vinster kan därför inte tvingas 

fram.    

6.1.2 Värdenedgång 

Av intresse är naturligtvis också avdragsmöjligheterna vid en värdenedgång i 

aktieinnehavet. Också dessa skiljer sig åt beroende på vilken typ av aktie det är fråga om.   

Näringsbetingade aktier och Kapitalplaceringsaktier 

Eftersom eventuell beskattning av värdeuppgångar  i innehav av kapitaltillgångar sker 

först vid avyttringen kan följaktligen inte avdrag heller komma ifråga förrän vid denna 

tidpunkt. 

                                                

 

70 SOU 2001:11 s 15 
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Lageraktier 

En värdenedgång i lagret av finansiella instrument kommer för det fall att dessa tas upp 

till det verkliga värdet att minska resultatet i bolaget.  Det skulle då medföra mindre skatt 

för bolaget. Här ges alltså avdrag för orealiserade kapitalförluster. Tas aktierna upp till 

det samlade anskaffningsvärdet beaktas en kapitalförlust först vid avyttring.   

6.1.3 Avyttring 

Näringsbetingade aktier 

Enligt de nya reglerna i 25kap och 25a kap IL är kapitalvinster på näringsbetingade aktier 

skattebefriade. Detta motiveras som ovan nämnts av att man vill undvika en 

kedjebeskattning i företagssektorn.71 I och med att kapitalvinster inte beskattas medger 

man inte heller avdrag för kapitalförluster på onoterade aktier samt marknadsnoterade 

aktier som innehafts i mer än ett år. Detta motiveras av att man vill uppnå en symetrisk 

beskattning i detta tillgångsslag.72 Kapitalförluster på näringsbetingade andelar som 

innehafts mindre än ett år är avdragsgilla men får bara dras av mot kapitalvinster på andra 

delägarrätter enligt 48 kap 26 § IL, dvs i det så kallade kvittningsfållan. Detta beror på att 

de i hög grad liknar kapitalplaceringar.73  

Kapitalplaceringsaktier 

När det gäller kapitalplaceringsaktier så beskattas dessa vid avyttringen för skillnaden 

mellan vederlaget och omkostnadsbeloppet, det vill säga kapitalvinsten. Beskattningen av 

kapitalplaceringsaktier motiveras med den så kallade sparbösseeffekten.74 Denna innebär 

att om man inte beskattar kapitalvinster och utdelningar på kapitalplaceringsaktier som 

innehas av ett bolag så får ägaren till detta bolag, om utdelningen sparas i bolaget, en 

räntefördel i förhållande till en fysiskperson som innehar sina aktier direkt och löpande 

beskattas för utdelning. Enligt den utredning som tillsattes75 överkompenserar en full 

bolagsbeskattning dock denna sparbösseeffekt och leder till dubbelbeskattning i 

bolagssektorn. Utredningen finner det därför motiverat att ställa frågan om inte också 

dessa inkomster skall vara skattefria i likhet med vad som gäller i Tyskland sedan 2001, 

                                                

 

71 Se avsnitt 3.3.1 
72 SOU 2001:11 s 143 
73 Prop 2002/03:96 s 91 
74 SOU 2001:11 s 145 
75 SOU 2001:11, utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. 
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alternativt att införa en lindrigare beskattning än idag. Utredningen ställer alltså frågan 

om skattefrihet för kapitalplaceringsaktier men väljer att inte besvara den eftersom den 

har sådan koppling till beskattningen av investmentföretag och värdepappersfonder samt 

beskattningen av fysiska personer att den faller utanför utredningens ram.76   

Vad avser det fall att en kapitalförlust uppstått på grund av att aktierna vid avyttringen 

gått ner så mycket i värde att detta understiger omkostnadsbeloppet så medges avdrag. 

Avdrag får bara göras mot kapitalvinster på delägarrätter77 enligt 48 kap 26 § IL. Detta 

kallas, som tidigare nämnts, kvittningsfållan. En förlust som inte utnyttjas ett år kan 

sparas till ett senare beskattningsår utan tidsbegränsning. Det är även möjligt att kvitta en 

vinst på en delägarrätt mot en förlust på en kapitalplaceringsaktie inom en koncern. 

Förutsättningen är att företagen kan ge och ta emot koncernbidrag78.79   

Dock finns det finns en avdragsbegränsning i 25 kap 8 § 2p som innebär att man inte får 

göra avdrag för kapitalförlust om ersättningen understiger den avyttrade tillgångens 

marknadsvärde utan att det är affärsmässigt motiverat.   

Lageraktier 

Lageraktier beskattas vid avyttringen, för det fall att man tagit upp lageraktierna till det 

verkliga värdet, för skillnaden mellan aktiernas värde vid den senaste taxeringen och 

värdet vid avyttringstillfället.80 Den tidigare värdestegringen har beskattats löpande 

genom att denna givit upphov till överskott i bolaget. Om man gör en förlust på ett 

finansiellt instrument som skattemässigt är lager så får denna dras av som vilken annan 

förlust som helst i bolaget.81 Här blir alltså inte, som för kapitalplaceringsaktier, fråga om 

någon kvittningsfålla.   

En avdragsbegränsning finns dock för det fall att överlåtelser skett inom en 

intressegemenskap och instrumentet inte är lager hos den nye ägaren. Då får enligt 17 kap 

20c § IL förlusten dras av först när instrumentet inte längre existerar alternativt inte 
                                                

 

76 SOU 2001:11 s 145 
77 Delägarrätter definieras i 48 kap 2 § IL och innebär aktie, rätt pga teckning av aktier, teckningsrätt, 
delrätt, andel i värdepappersfond, andel i ekonomisk förening, samt annan tillgång med liknande 
konstruktion eller verkningsrätt. 
78 Vad det innebär att företag kan ge och ta emot koncernbidrag förklaras i avsnitt 4.7  
79 Rabe; Bojs, Det svenska skattesystemet s 401 
80 Prop 2003/04:28 s 16 
81 Prop 2003/04:28 s 16 
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längre innehas inom intressegemenskapen, eller att tillgången återigen blir lager hos ett 

företag i intressegemenskapen.   

Alternativet att ta upp lagret av finansiella instrument till det samlade anskaffningsvärdet 

har införts för att företagen inte skall behöva bli beskattade för orealiserade vinster. Här 

blir det alltså beskattning alternativt förlustavdrag aktuellt först vid avyttringen. Hur 

beskattningen skall ske av kapitalvinster på lageraktier som har värderats till det samlade 

anskaffningsvärdet är något oklart och här kan viss kritik mot tydligheten i reglerna 

framföras. Jag tolkar reglerna på följande sätt: I  förarbetena sägs att anledningen till den 

alternativa regeln (samlat anskaffningsvärde) har införts är att man inte vill tvinga fram 

beskattning av orealiserade vinster82, samtidigt sägs att det att beskattning av lageraktier 

sker genom att man beskattar kapitalvinsten som uppstått mellan det senaste bokslutet och 

avyttringen.83 Med beaktande av detta får man nog sluta sig till att det kommer att gå till 

på följande sätt, givet att det är relativt stor omsättning på de aktier som finns i lagret. 

Lagret värderas vid början av perioden till det samlade anskaffningsvärdet. Därefter sker 

en mängd transaktioner under perioden. Vid utgången av perioden sker en jämförelse av 

anskaffningsvärdet vid utgången av perioden och anskaffningsvärdet vid ingången av 

perioden. Beskattning sker sedan i förhållande till det samlade vederlaget. Fråga uppstår 

också kring det faktum att förluster på lageraktierna kan dras av som vilka andra 

förluster i näringsverksamheten som helst .84 Det torde ju vara en av tankarna bakom en 

portföljvärdering att vinster och förluster kvittas mot varandra inom portföljen.      

6.2 Omfång 

Den så kallade omfångsfrågan i beskattningen, det vill säga vad som är skattepliktigt 

respektive avdragsgillt, har behandlats i tidigare avsnitt av uppsatsen.85 Jag skall dock 

sammanfatta det hela här.   

Näringsbetingade aktier är i princip skattebefriade och avdrag får bara göras då en 

kapitalvinst skulle ha varit skattepliktig. De fall där skatteplikt inträder är om en 
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83 Prop 2003/04:28 s 16 
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85 se kapitel 3-6 
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marknadsnoterad aktie innehafts mindre än ett år samt, det fall att man avyttrat andelar 

som faller under skalbolagsreglerna eller återköpsregeln.86   

Kapitalplaceringsaktier är skattepliktiga och avdrag medges inom kvittningsfållan dvs 

kapitalförluster fårbara kvittas mot kapitalvinster på andra andelar. Detta är alltså en 

begränsning av omfånget.  

Lageraktier behandlas annorlunda än de övriga aktietyperna i och med att värdestegringar 

beskattas löpande i rörelsen. Den kapitalvinst som uppstår vid avyttring är också 

skattepliktig. Förlustavdrag får göras som för vilken annan förlust som helst i rörelsen. 

Således finns ingen begränsning genom kvittning.   

6.4 Avkastning 

Företagen kan tillgodogöra sig avkastning på sina innehavda andelar huvudsakligen på 

två sätt. Antingen genom utdelning från bolaget som man innehar andelar i eller genom 

en värdeuppgång på innehavet. Avkastningen kommer i de flesta fall att beskattas. Som 

sagts ovan beskattas värdeuppgångar på innehav för kapitalplaceringar vid avyttringen 

och för lageraktier löpande vid varje bokslut samt i viss mån även vid avyttring. För 

näringsbetingade innehav tas ingen skatt ut på kapitalvinst.   

När det gäller utdelning så är även den skattefri på näringsbetingade aktier medan den 

beskattas för kapitalplaceringsaktier och lageraktier. Tidpunkten för beskattning är enligt 

42 kap 12 § IL då utdelningen kan disponeras. För lageraktier finns dock i 17 kap 21 § IL 

en utdelningsspärr87 som skall förhindra att obeskattade uppskrivningar delas ut.      

                                                

 

86 Se avsnitt 3.3.1.1 
87 Se kapitel 5 
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7 Motsvarande bestämmelser i tysk lagstiftning 
Den tyska skattelagstiftningen genomgick en reform 2001 och detta har medfört 

förändringar i den tyska lagstiftningen inom det område som är föremål för denna 

uppsats. Reformarbetet i Tyskland har följts med intresse av de andra nationerna i Europa, 

och flera verkar ha hämtat inspiration i den tyska skattelagstiftningen. Frankrike och 

Italien är de starkaste exemplen, men även i Danmark kan man se liknande tendenser.88 

För att visa på de skillnader som finns skall jag kort gå igenom de tyska reglerna för 

utdelning och kapitalvinstbeskattning. De tyska reglerna skulle kunna tjäna som exempel 

på hur man skulle kunna förändra det svenska systemet.   

Utdelningar mellan bolag är skattebefriade i Tyskland. Detta gäller all utdelning från 

andra bolag, oavsett om de är inhemska eller utländska. Inga krav ställs heller på 

procentuellt innehav eller innehavstid. Skattefriheten gäller också för utdelningar som 

inflyter till ett aktiebolag genom ett handelsbolag eller kommanditbolag där aktiebolaget 

är delägare. Skattefriheten gäller också ett utländskt bolags fasta driftställe i tyskland om 

utdelning tillflyter detta.89 Det finns dock ett par begränsningar. Vid utdelningar på så sätt 

att motsvarande kostnad inte får dras av. För utdelningar från inhemska bolag är regeln 

allomfattande.90 Kostnaderna måste utredas, och avdragsrätt vägras, vilket kan leda till 

problem om investeringen i aktierna finansierats med räntebärande krediter. Om man 

däremot avstår från att ta ut någon utdelning så har man inte haft någon skattebefriad 

inkomst och då finns heller ingen begränsning i avdragsrätten. När det gäller utländska 

aktier så gäller skattebefrielsen också, dock har man här en presumtionsregel som säger 

att 5% av utdelningen anses motsvara avdragna kostnader och detta skall därför återföras 

till beskattning. Det spelar ingen roll om de faktiska kostnaderna varit större, 

avdragsrätten för dem kvarstår med undantag för dessa 5 %.91    

Som en logisk konsekvens av att utdelningsbeskattningen tas bort, har man också 

genomfört att aktiebolag utan skatt på vinsten kan sälja av sådana aktieinnehav för vilka 

de inte enligt reglerna är skattskyldiga för utdelning.92 Sammantaget kan dessa regler ses 

                                                

 

88 SOU 2001:11 s 364 
89 SOU 2001:11 s 370 
90 SOU 2001:11 s 370 
91 Prop 2003/04:28 s 371 
92 Prop 2003/04:28 s 374 
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som ett försök att locka utländska företag att etablera sig i Tyskland. Inte minst om man 

beaktar att den stora hemmamarknaden gör avdragsrätten för moderbolagets 

finansieringskostnader intressant, något som inte alltid är fallet vid en etablering i 

Nederländerna eller något skatteparadis.93   

Sammanfattningsvis kan man lite förenklat konstatera att både näringsbetingade aktier 

och kapitalplaceringsaktier är skattebefriade i Tyskland. Att genomföra något liknande i 

Sverige är ett förslag som reses från flera remissinstanser i den proposition som 

behandlade ärendet.94  
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8 Diskussion angående målen för lagstiftningen  
När det nya systemet för beskattning nu har redovisas i sina huvuddrag, kommer jag att i 

det följande kapitlet föra en diskussion om systemet. Därvid skall systemet granskas 

utifrån vissa begrepp som är av stor betydelse vid granskning av skattelagstiftning. De 

begrepp jag tänkt utgå ifrån är dels formella rättssäkerhetsaspekter som förutsebarhet och 

tydlighet och dels mer skatterättstypiska målbegrepp som neutralitet, likhet och symmetri. 

För att öka förståelsen skall jag först kort gå igenom vad begreppen innebär.  

8.1 Begreppsförklaringar 

Förutsebarhet 

Rättssäkerhetsbegreppet anses innehålla ett krav på förutsebarhet. Rättsskipning och 

myndighetsutövning i en demokratisk rättsstat måste vara förutsebar med stöd av 

rättsreglerna. Förutsebarheten är större ju exaktare och mer generella rättsreglerna är, ju 

bättre dessa återspeglar idealet om likhet inför lagen och ju långsammare reglernas 

förändringstakt är.95   

På skatterättens område kan förutsebarhet sägas innebära att det är möjligt för den 

skattskyldige att förutse skattekonsekvenserna av planerat eller genomfört handlande. 

Förutsebarhet anses ofta vara det mest centrala målet för tolkning av skattelag.96  Vid en 

diskussion om förutsebarhet skall inte bara fokuseras på den skattskyldiges behov av och 

rätt till förutsebarhet, utan också nödvändigheten av i förhand kalkylerbara skatteeffekter 

för att samhällsekonomin skall fungera effektivt. Effektivitet i ekonomin skapar större 

vinster i företagen vilket resulterar i skatteinkomster för stat och kommun.97 En dylik 

effekt synes mig eftersträvansvärd. Beskattningens stora ekonomiska betydelse talar alltså 

för att skattekonsekvenserna skall vara förutsebara men är samtidigt ett argument för att 

inom lagens ram eftersträva en till det ekonomiska resultatet rimlig rättstillämpning. 

Därigenom kan det vara motiverat att göra avsteg från förarbeten för att en sådan tolkning 

är att materiellt föredra.98  

                                                

 

95 Peczenik, Vad är rätt? s 89 f  
96 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag s 58 
97 Kellgren s 58 
98 Kellgran s 59 
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En viktig fråga är för vem skattelagar skall vara förutsebara, det vill säga vilken kunskap 

granskaren skall besitta för att ha ett berättigat anspråk på att kunna förutse 

skattekonsekvenser. Då skattelagstiftning är tämligen tekniskt komplicerad kan man nog 

sluta sig till att ett visst mått av sakkunskap krävs. Kellgren har ställt upp en 

målgruppsmodell i två steg. Denna innebär att i den första nivån skall en person med 

sakkunskap, i typfallet en jurist eller ekonom som är relativt van att studera skattelagar, 

kunna bilda sig en preliminär uppfattning om lagrummets betydelse genom att studera 

författningstexten. Ett förnuftigt studium av lagtexten skall då leda till att man inte skall 

behöva bli överraskad av rättstillämpningen. Motiven till den första nivån är att det inte är 

hållbart att inför varje ekonomiskt beslut behöva stanna upp och söka facklitteratur, 

förarbeten eller kontakta skatteexperter. Särskilt inte i de fall det rör sig om enklare 

transaktioner. Detta skulle minska effektiviteten och öka transaktionskostnaderna. Den 

andra nivån innebär att det efter en uttömmande rättsutredning skall vara möjligt att 

förutse den slutliga rättstillämpningen. Denna granskning förutsätts då genomföras av 

skattejurister. Grunden för denna nivå är att det måste vara möjligt för företag och 

enskilda att förutse skatteeffekter efter att ha tillfrågat expertis.99       

Tydlighet 

Tydlighet i lagstiftningen är eftersträvansvärd och bidrar till en högre förutsebarhet. 

Dessa båda begrepp är sålunda förbundna. Tydlighet får nog snarare ses som en metod för 

att uppnå högre förutsebarhet, än som ett eget självstädigt mål för lagstiftningen.  

Neutralitet 

Vid utformande av skatteregler vill man att dessa skall vara neutrala, i den meningen att 

de skall vara likvärdiga för den skattskyldige i hans val av handlingsalternativ. Om 

alternativen är ekonomiskt likvärdiga före skatt bör de också vara det efter skatt. 

Skatterna skall således inte påverka den skattskyldiges val. Neutraliteten motiveras av 

samhällsekonomiska skäl samt rättviseskäl men kan leda till tekniskt komplicerade 

skatteregler varför man ibland gör avsteg från principen. Detta på grund av att en helt 

neutral beskattning skulle göra att reglerna inte var praktiskt tillämpbara.100   

                                                

 

99 Detta är en kortform av modellen där många av skälen för den och avvägningarna i den uteslutits. För en 
mer nyanserad bild rekommenderas:  Kellgren s 65 ff; 
100 Lodin m fl, s 37 f  
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Definitionen ovan är den som normalt ställs upp i doktrinen. Persson Österman har dock 

utvidgat begreppet till att omfatta två nivåer där den ovan beskrivna definitionen skulle 

passa in på vad Persson Österman benämner mikroneutralitet .101 Den andra nivån är 

vad som av författaren benämns makroneutralitet . Denna nivå av neutralitet avser den 

överordnade effektiviteten i samhällsekonomin och påverkar exempelvis vilken nivå 

skattesatsen skall ha.102   

Likformighet 

Likformighet är en allmän rättviseprincip som innebär att lika fall skall behandlas lika. I 

skattesammanhang innebär det att skattskyldiga med samma faktiska inkomst skall betala 

samma skatt. Likformighet var en av utgångspunkterna vid skattereformen 1991, man 

ville göra regelverket mer likformigt och enhetligt hette det i förarbetena.103 Här kan 

man också skilja mellan formell likabehandling i meningen att juridiskt lika fall bedöms 

lika, och materiell likabehandling vilket innebär att ekonomiskt jämbördiga alternativ 

beskattas enligt samma principer.104 Den materiella likabehandlingen synes mig då stå 

nära neutralitetsbegreppet.  

Symmetri 

Transaktioner som genomförs i syfte att ge inkomster kan om utfallet inte blir det önskade 

istället medföra förluster. Då inkomster beskattas är det konsekvent att förluster är 

avdragsgilla. Detta är vad som menas med att beskattningen är symmetrisk. IL har en 

sådan grundprincip, dock är avdragsrätten av olika skäl begränsad.105  

8.2 Förutsebarhet och tydlighetsaspekter 

Förutsebarheten i det redovisade regelsystemet torde vara relativt god. Reglerna är i de 

flesta avseenden tydliga och det borde inte vara någon större svårighet att åtminstone i 

den andra nivån, då granskaning utförs av en skattexpert, förutse 

beskattningskonsekvenserna av ett planerat eller genomfört handlande. Naturligtvis kan 

det vara så att en skatteplaneringsåtgärd kan göra konsekvenserna svårare att förutse, 

dock kan man ifrågasätta om skattskyldiga som handlar på det sättet kan ha ett berättigat 

                                                

 

101 Persson Österman, Roger, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s 29 
102 Persson Österman, s 29 
103 Lodin m fl, s 36 f 
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105 Lodin m fl, s 38 
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anspråk på en hög förutsebarhet.106 De har själva framkallat ovissheten genom att försöka 

utnyttja kryphål i systemet och det skulle då leda till att de får acceptera en lägre 

förutsägbarhet.    

De områden där det kan uppstå vissa problem är dels de områden där 

gränsdragningsproblem uppstår, exempelvis gränserna mellan vad som är 

näringsbetingade aktier, kapitalplaceringsaktier eller lageraktier. Ett annat problem som 

kan uppstå är som jag ser det är i de fall där lagtexten är otydlig. Här kan nämnas fallet att 

lageraktier tas upp till det samlade anskaffningsvärdet. Det är enligt min mening i det 

fallet svårt att förutse hur beskattning kommer att ske.  

Det vore naturligtvis önskvärt med mindre komplicerade bestämmelser, eftersom det då 

skulle vara möjligt att förutse skattekonsekvenserna av ett visst handlande redan genom 

ett studium av lagtexten. På grund av att reglerna är tekniskt komplicerade är detta dock 

ett önskemål som det kan vara svårt att uppfylla.    

8.3 Likhets- och Neutralitetsaspekter 

Om ett företag innehar en aktie som näringsbetingad- eller kapitalplaceringsaktie får, som 

redovisats tidigare, stor betydelse för beskattningen. Frågan blir då hur motiverat detta är i 

likformighets- och neutralitetshänseende. Det kan ifrågasättas om likformighet i 

beskattningen finns mellan de två aktietyperna trots att båda är kapitaltillgångar. Om 

exempelvis företag A innehar 10 % av aktierna i det marknadsnoterade företaget C och 

företag B innehar 9% av aktierna i företag C, så kommer A inte att beskattas för varken 

utdelning eller kapitalvinst vid avyttring, medan B kommer att beskattas i båda fallen 

försåvitt inte betingaderekvisitet är uppfyllt. Man ser här att det inte är fråga om vilken 

aktie man har utan hur många aktier man har och även vilken verksamhet man bedriver. 

Det senare kan medföra att aktierna blir lagertillgång om man bedriver 

värdepappersrörelse eller att de blir näringsbetingade för att man uppfyller 

betingaderekvisitet i 24 kap 14 § p3 IL. Exemplet ovan kunde ha varit att det båda 

ägarföretagen hade 9 % vardera och att det ena innehavet betingades av rörelsen men inte 

det andra. Här får man nog anse att det brister i likhetshänseende. Både vad avser formell 

och materiell likhet. Den formella likheten på så vis att båda tillgångarna är aktier i 
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juridisk mening, det vill säga ideella andelar i ett företag. Detta skulle då tala för en lika 

beskattning av dessa. Man kan väl också se att dessa skulle uppvisa krav på att vara två 

olika typer av tillgångar vilket skulle motivera skillnaden i beskattningen men jag finner 

det svårare att sluta mig till den teorin. Vilken syn man än väljer finns det ändå motiv för 

en materiell likabehandling i beskattningen. Eftersom man enligt denna teori skall 

beskattas lika vid två ekonomiskt jämbördiga alternativ. Att man trots detta valt att inte 

tillämpa likabehandling och inte tagit hänsyn till neutralitetsaspekter motiveras av andra 

skäl som redovisas nedan.107   

Ett alternativt synsätt är att betrakta den tidigare lagstiftningen där kapitalvinst 

beskattades både för innehav av näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier som 

neutral. I det systemet behandlades aktieinnehaven lika i beskattningshänseende. Därför 

styrdes den skattskyldige inte i sitt val av handlingsalternativ av beskattningen. Sedan 

betraktar man det nya systemet med skattebefriande av de näringsbetingade aktierna som 

ett avsteg från neutraliteten som motiveras med skäl som ansetts väga så pass tungt att 

man inte kan beskatta dessa innehav. Sådana skäl är exempelvis skattekonkurrens.     

Man kan ju också ifrågasätta tydligheten i systemet då en mängd klassificeringsfrågor och 

bedömningar krävs för att utröna hur den av företagen innehavda aktien skall beskattas.  

Wiman för fram en intressant neutralitetsaspekt som är värd att ta hänsyn till vid 

utformningen av utdelningsbeskattningen. Han menar att om alla aktiebolag generellt 

befrias från skattskyldighet för mottagna aktieutdelningar skulle det kunna bli 

lönsammare ur skattesynpunkt att investera i aktier än i räntebärande obligationer, 

banksparande m.m. där avkastningen alltid blir beskattad. I de fall aktieinnehavet utgör ett 

alternativ till andra kapitalplaceringar bör enligt denna tankegång utdelningen utgöra 

skattepliktig intäkt, men inte när aktieinnehavet är ett led i organisationen av 

näringsverksamheten.108 Så är också fallet idag då näringsbetingade aktier inte beskattas 

medan kapitalplaceringsaktier blir beskattade. Dock har som tidigare nämnts frågan 

rests109, om inte även kapitalplaceringsaktier skall skattebefrias. Detta har genomförts i 

                                                

 

107 Se avsnitt 8.3.1 och 8.3.2 
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Tyskland.110 Dock skall man väl också beakta att en investering i aktier får anses förenad 

med en betydligt högre risk än placeringar i räntebärande obligationer eller banksparande 

eftersom värdet på en aktie varierar i betydligt högre utsträckning än obligationer eller 

banksparande, varför en investering i aktier inte utan vidare kan godtas som ett direkt 

jämförbart alternativ till betydligt säkrare placeringar. Skattebefrielsen skulle också 

medföra, i alla fall om man vill uppnå en symmetrisk beskattning, att avdragsrätten tas 

bort. En borttagen avdragsrätt skulle ytterligare öka den riskexponering som aktien har i 

förhållande till räntebärande obligationer eller banksparande.   

Oavsett om alternativen kan anses direkt jämförbara eller inte visar exemplet på en annan 

viktig aspekt på neutralitet, att neutralitet i ett avseende skapar en ickeneutralitet i ett 

annat. Om man exempelvis skulle välja att skapa en neutral och likformig beskattning för 

näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier genom att bevilja skattefrihet för alla 

sådana innehav, så skulle en ickeneutralitet uppstå jämfört med andra 

investeringsalternativ. Den skattskyldige kommer förmodligen i en sådan situation att 

välja det skattebefriade alternativet framför ett alternativ som beskattas. Systemet är då 

inte neutralt.   

En annan effekt som skattefria utdelningar får är att eftersom bolaget beskattas kan 

beskattningen inte skjutas upp. Den beskattning som sker, sker omedelbart. Det ger 

aktieägarna ett incitament till att begära högsta möjliga utdelning. Utdelning innebär inte 

någon ytterligare skattebelastning. En sådan utdelningspolitik kan göra att företagen får 

svårt att behålla eget kapital för framtida investeringar men gör samtidigt att investerare 

får högre avkastning. Högsta avkastning får då till effekt att nationalinkomsten stiger 

snabbare vilket torde vara till gagn för de flesta i samhället.111   

8.3.1 Motiv för skattebefriande 

Vilka motiv finns då för att ha skattefrihet för vissa aktier och inte för andra? Som jag ser 

det finns det ett huvudmotiv för att inte beskatta näringsbetingade innehav. Detta är att 

motverka dubbelbeskattning i bolagssektorn. Skälet till att man valt att ta bort 

dubbelbeskattningen i den här delen av företagsbeskattningen är som jag ser det politiskt 

och betingas av skattekonkurrens.  
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Beskattning av näringsbetingade och även kapitalplaceringsaktier leder till en 

dubbelbeskattning i bolagssektorn och en trippelbeskattning om man beaktar även 

ägarledet. Detta var vad man villa undvika genom att ta bort beskattningen av 

näringsbetingade aktier. Då flera länder sedan länge inte har någon beskattning på 

näringsbetingade aktier och i vissa fall inte heller på kapitalplaceringsaktier112 har detta 

medfört att svenska internationella koncerner äger den utländska delen av koncernen 

genom företag i exempelvis Nederländerna. På liknande sätt kan svenska dotterbolag till 

ett svenskt koncernmoderföretag ägas genom ett nederländskt holdingbolag. Dylika 

utflyttningar minskar den svenska skattebasen och är därför inte önskvärda ur ett fiskalt 

perspektiv.   

Motiven för att införa ett avdragsförbud för näringsbetingade aktier motiveras med att 

man vill uppnå en symmetrisk beskattning.113 Detta kan ju verka logiskt men som nämnts 

tidigare i uppsatsen114 finns det enligt Lodin m fl finns det inget logiskt samband mellan 

avdrag och beskattning.115 Oavsett om logiken finns eller inte så vilar inkomstskattelagen 

på en princip om symmetrisk beskattning. Därför anser jag att symmetriargument trots allt 

har sin plats i debatten.   

8.3.2 Motiv för att beskatta kapitalplaceringsaktier 

I uppsatsen har tidigare, till viss del, ifrågasatts varför kapitalvinster på 

kapitalplaceringsaktier skall beskattas. Frågan, om inte dessa innehav också borde vara 

skattebefriade, har rests från flera remissinstanser i samband med lagstiftningsarbetet.116 

De argument som framförallt fördes fram var att den så kallade sparbösseeffekten117 inte 

vägde tillräckligt tungt som skäl för att behålla beskattningen, samt att ett system med två 

typer av aktier skapar ett mer komplicerat system där gränsdragningsproblem uppstår. Ett 

avskaffande av kapitalbeskattningen vore ett steg mot en ökad likhet i beskattningen. 

Regeringen dock har valt att behålla kapitalvinstbeskattningen eftersom ett avskaffande 

skulle leda till ett betydande skattebortfall. Av statsfinansiella skäl har alltså 
                                                

 

112 Nederländerna har sedan länge skattefrihet för sin motsvarighet till näringsbetingade andelar. I Danmark 
är dessa andelar också skattebefriade om de innehafts i tre år. Tyskland införde 2001 skattefrihet för 
utdelningar och kapitalvinster på samtliga andelar i bolagssektorn.  
113 Se avsnitt 6.1.3  
114 Se avsnitt 3.3.1 
115 Lodin m fl s 347 
116 Se Prop 2002/03:96 
117 Se avsnitt 6.1.3 
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beskattningen behållits. Det finns även en risk att den svenska skattebasen minskar genom 

att företag tar upp lån utomlands för att finansiera ett köp av kapitalplaceringsaktier i 

Sverige. Detta får till effekt att 1) Den utländska banken beskattas utomlands för 

ränteintäkten, 2) Det svenska företaget får avdrag för räntekostnaden i Sverige, och 3) 

avkastningen på de inköpta aktierna är skattebefriad i Sverige. Regeringen anser också att 

den så kallade sparbösseeffekten är ett skäl som är värt att beakta.118  

8.3.3 Neutralitet i beskattningen av lageraktier   

Inom beskattningen av lageraktier skulle man också kunna peka på vissa ickeneutraliteter. 

I och med att det finns en valfrihet vid värderingen mellan att ta upp aktierna till verkligt 

värde eller det samlade anskaffningsvärdet kommer en brist i neutralitetshänseende att 

uppstå. Den skattskyldige kommer förmodligen att styras i sitt handlande beroende på 

vilken skatteeffekt han vill uppnå. Värdering till verkligt värde leder som sagt till 

beskattning av orealiserade vinster medan detta kan undvikas genom att ta upp innehavet 

till det samlade anskaffningsvärdet.119 Den ickeneutralitet som beskrivits, har skapats med 

lagstiftarens goda minne. Syftet med valmöjligheten i de nya reglerna är, som beskrivits 

tidigare, att man inte vill tvinga fram beskattning av orealiserade vinster, samtidigt som 

det skall vara möjligt att ta upp lageraktierna till det verkliga värdet för dem som så 

önskar. Därtill kommer skälet som enligt min mening har vägt tyngre än 

neutralitetssträvandena, nämligen att lagstiftaren velat stävja den asymmetri som tidigare 

fanns i systemet. Asymmetrin grundade sig i att man kunde få avdrag för orealiserade 

förluster samtidigt som orealiserade vinster beskattades först vid avyttring.120                

                                                

 

118 Prop 2002/03:96 s 84 ff 
119 Se avsnitt 6.1.1 
120 Se avsnitt 4.7 
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9 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för det nya systemet för värdering och 

beskattning av företagsägda aktier, samt att därefter belysa hur reglerna korresponderar 

med ett antal mål som ställts upp.  

 

9.1 Korrespondens med målen 

Den sammantagna slutsatsen blir att reglernas korrespondens med de uppställda 

målbegreppen brister i en del avseenden. Lagstiftaren har till synes fäst större vikt vid att 

uppfylla ett annat mål än de i uppsatsen uppställda målen. Det allt igenom viktigaste 

målet verkar vara att behålla skattebasen. Principiellt riktiga argument får stå tillbaka för 

statsfinansiella skäl inom flera områden. Här kan nämnas beskattningen av 

kapitalplaceringsaktier, utdelningsspärren samt skalbolagsreglerna. I debatten om 

samtliga av dessa tre områden har relevanta och principiellt riktiga argument förts fram, 

dock blir det för dyrt att inte tillämpa reglerna om exempelvis kapitalvinstbeskattning 

av kapitalplaceringsaktier, utdelningsspärren och skalbolag och därför har de 

införts/behållits. I det fall att beskattning har tagits bort, det vill säga 

kapitalvinstbeskattningen för näringsbetingade aktier, så har lagstiftningen motiverats 

med principiella ståndpunkter från regeringen, dock anser jag att även denna lättnad 

egentligen är ett försök att behålla skattebasen, genom att förmå företag att stanna i 

Sverige. Dessutom kan man kanske ana att regeringen har sett möjligheten att plocka 

politiska poäng hos företagen genom den genomförda skattelättnaden. Den nya 

lagstiftningen för näringsbetingade aktier är alltså ett utslag av politik och 

skattekonkurrens.   

Det återkommande mönstret med argument för och emot beskattning, ligger naturligtvis i 

relationen mellan den beskattande makten och de beskattade, och synes ofrånkomlig. Är 

det då troligt att exempelvis beskattningen av kapitalplaceringsaktier avskaffas? Många 

företag sneglar nog avundsjukt på det tyska systemet och skulle gärna se något liknande i 

Sverige. Jag håller det inte för särskilt troligt att detta införs under överskådlig tid. Detta 

skulle medföra ett alltför stort skattebortfall för staten, och redan avskaffandet av 

beskattningen av näringsbetingade aktier var en eftergift för att möta skattekonkurrens. 

Man ska inte glömma bort att EG arbetar emot skattekonkurrens och att de tyska reglerna 

inte torde vara helt populära i dessa kretsar.   
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9.2 Värdering till verkligt värde 

Vad avser de nya reglerna om värdering av lageraktier till verkligt värde så ser jag inte att 

de kommer att få särskilt stort genomslag, i vart fall inte under de närmaste åren. Att bli 

beskattad för orealiserade vinster torde avskräcka många företag från att tillämpa denna 

värderingsmetod. De företag det kan bli intressant för är de som kan dra nytta av ett 

förenklat deklarationsarbete genom överrensstämmelse i redovisning och beskattning 

inom detta område. Det förutsätter att företaget tagit upp lageraktierna till verkligt värde i 

redovisningen. Frågan är i vilken utsträckning det är intressant för företagen att göra 

detta. Jag ser främst två anledningar. För det första kan det vara intressant för företag som 

verkar i en internationell miljö, genom att dessa genom en sådan redovisning kan öka 

förståelsen för sin årsredovisning utomlands och därigenom ha lättare att attrahera 

utländska investerare och söka inträde vid utländska börser. På så sätt skulle bland annat 

kostnaderna för kapitalanskaffning minska. Detta hör samman med målen för IAS 

förordningen som bland annat avser att öka effektiviteten på den europeiska 

kapitalmarknaden. Det andra fallet då det skulle kunna vara intressant att göra en 

värdering till verkligt värde är när man behöver visa ett gott resultat. I sådana fall kan det 

vara en idé att ta fram värdeuppgången i lagret. En ökad spridning av IAS/IFSB 

bestämmelserna är det, som enligt min menig, talar för att företagen i större utsträckning 

skulle tillämpa verkliga värden i redovisning och beskattning.    

Det är av förklarliga skäl är det svårt att sia om framtiden, jag har i viss mån försökt. 

Framtiden får utvisa om jag hade rätt.        
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