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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
På senare år har flera svenska företag flyttat ut eller velat flytta ut från Sverige. Det kan 

finnas flera olika anledningar till detta men en av dem kan vara att företagen vill flytta 

till en stat med ett lägre skattetryck än Sverige. Företagen kan flytta ut på flera olika sätt 

vilket kan få olika konsekvenser. Ett sätt är att enbart flytta ut delar av företaget och ett 

annat är att flytta ut hela företaget. Utflyttningen kan antingen resultera i att företaget 

får ett nytt skatterättsligt hemvist eller att hemvistet även fortsättningsvis är kvar i 

Sverige. Hemvistet blir avgörande inte bara för den fortsatta beskattningen av företaget 

utan även för om företaget skall uttagsbeskattas i samband med utflyttningen eller ej. 

Att veta vilka konsekvenserna blir är naturligtvis av största vikt för de företag som 

funderar på att flytta ut, men för att kunna ta reda på detta måste det först utrönas vilken 

skatterättslig ställning företaget har i Sverige innan den eventuella flytten.  

 

Det avgörande kriteriet för om skattskyldighet föreligger för en juridisk person i Sverige 

eller inte är om den är att se som svensk eller utländsk, alltså var den har sitt 

skatterättsliga hemvist. Svensk intern skatterätt följer, vad gäller aktiebolags 

nationalitet, sedan länge civilrätten, som bland annat stadgar obligatorisk registrering 

för juridiska personer.1 I den gamla kommunalskattelagen stadgades att ”såsom svenskt 

företag räknas härvid enligt gällande uppfattning sådant företag, som registrerats i 

Sverige”2. Även dagens inkomstskattelag talar i 6 kap. 3 § om att juridiska personer är 

att anse som svenska om de är registrerade i Sverige. 

 

Vid sidan om registrering tillämpar många stater även orten för bolagets ledning som 

hemvistgrundande kriterium. Detta innebär att ett svensktregistrerat aktiebolag, med 

ledningen placerad i en annan stat, kan anses ha sitt skatterättsliga hemvist både i 

Sverige och i den andra staten och därmed anses obegränsat skattskyldig i båda. Den 

dubbelbeskattningssituation som då uppstår är inte önskvärd för varken företaget eller 

de inblandade staterna och undviks antingen genom avräkning enligt de interna 

skattereglerna eller genom dubbelbeskattningsavtal. Avgörande för i vilken stat 

                                                 
1 För stiftelser krävs ej registrering, men de är inte aktuella i detta sammanhang 
2 53§ KL och 6§ SIL 
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företaget enligt avtalen kommer att vara obegränsat skattskyldig är var dess 

skatterättsliga hemvist anses ligga och detta bestäms även genom avtalen. 

 

I princip alla svenska skatteavtal baseras på OECD:s Model Tax Convention on Income 

and on Capital (modellavtalet). Enligt detta modellavtal är det avgörande kriteriet för 

var ett bolag anses ha sitt skatterättsliga hemvist var den verkliga ledningen utövas3. 

Anledningen till detta är att det rent formella kriterium som registreringen är inte ansågs 

tillfredsställande,4 eftersom det skulle vara väldigt lätt att registrera ett bolag i en stat 

med fördelaktiga skatteregler och sedan bedriva verksamheten i en annan stat. Ett sätt 

för ett svenskt aktiebolag att byta skatterättslig hemvist är således att flytta ut den 

verkliga ledningen. Detta görs antingen genom att överföra ledningsfunktionerna till ett 

dotterbolag eller genom att behålla ledningsfunktionerna inom bolaget och fortsätta 

driva huvudkontoret i egen regi, fast i en filial i utlandet. Det går även att flytta ut på så 

sätt att hela företaget flyttar ut, både ledningen och eventuell produktion, då Sveriges 

beskattningsrätt inte sträcker sig till företag som enbart är verksamma i en annan stat. 

Företag kan även delvis flytta ut på så sätt att ingen ny skatterättsligt hemvist uppstår 

men att ett fast driftställe uppkommer i utlandet. Fasta driftställen beskattas i den stat 

där de ligger och således har Sverige inte rätt att beskatta inkomsterna från detta.5  

 

I samband med företagets utflyttning uppstår en mängd frågor angående de 

skatterättsliga konsekvenserna för företaget, bland annat om, och i så fall hur, ej 

realiserade vinster skall beskattas samt vilka tillgångar som överhuvudtaget kan bli 

föremål för beskattning i Sverige. Om företaget byter hemvist förlorar Sverige rätten att 

beskatta företagets för i princip allt som inte är att hänföra till något fast driftställe i 

Sverige. För att inte gå miste om sådana vinster som uppkommit i det då 

svenskbeskattade företaget uttagsbeskattas det. Detta då även en inkomst från en 

näringsverksamhet som inte längre skall beskattas i Sverige på grund av skatteavtal ses 

som ett uttag enligt 22 kap. 5 § IL. 

 

Ett problem som uppstår vid utflyttning av huvudkontoret är att inga reella tillgångar 

flyttas ut utan det är personer som flyttas, i och för sig ofta med ett gediget know how 

                                                 
3 Artikel 4.3 modellavtalet 
4 Franke och Skurnik, Modell för skatteavtal, s 78  
5 Artikel 7.1 modellavtalet 
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men som ändå är svåra att värdebestämma. Frågan är dessutom om man överhuvudtaget 

kan sätta ett skatterättsligt värde på personer. Personen i sig går inte att sälja eftersom 

äganderätten till människokroppen endast tillfaller den människan, därmed kan inte ett 

företag sälja sin personal. Däremot går den personens tjänster att sälja, men frågan 

uppstår fortfarande om det går att sätta ett värde på tjänsten på så sätt att personens 

funktion kan säljas till ett annat bolag. Ett sätt att föra över personal utomlands är att 

helt enkelt avsluta personernas anställningar i det svenska företaget och anställa dem i 

det utländska. Ett sådant förfaringssätt är enkelt att företa men hjälper oss inte i frågan 

om uttagsbeskattning skall ske. Sådan beskattning kan bli aktuell trots att ingen 

försäljning skett då inkomsten hänförlig till ledningspersonerna inte längre skall 

beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal. Då uttagsbeskattning innebär att 

tillgången i fråga anses avyttrad till marknadspris blir frågan om ett eventuellt 

marknadsvärde aktuell. 

 

1.2 Problemformuleringar 
Vilka blir de skatterättsliga konsekvenserna av att ett svenskt aktiebolag flyttar ut sin 

verkliga ledning till en annan stat? 

 

Vilka personer/funktioner ingår i den verkliga ledningen och kan ett svenskt aktiebolag 

föra över denna ledning till ett annat bolag? 

 

1.3 Syfte och disposition 
Uppsatsens syfte är att ta reda på vad som inträffar skatterättsligt när ett företags 

ledning flyttar ut från Sverige. Tanken är att uppsatsen både skall leda fram till en 

argumentation och analys kring frågorna samt ge rimliga förslag på vilka de 

skatterättsliga konsekvenserna blir. 

 

I uppsatsens första del presenteras dels den svenska interna skatterätten och dels 

OECD:s modellavtal. För att senare kunna göra en djupare analys gås även begrepp som 

uttagsbeskattning och verklig ledning igenom. Efter detta följer uppsatsens andra del 

som är dels en genomgång av hur rättsläget ser ut idag om ett svenskt aktiebolag flyttar 

ut sin verkliga ledning till en filial eller till ett dotterbolag, dels en analys av dessa två 

sätt att flytta ut på. Denna del består av tolkning av doktrin och genomgång av den 
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praxis som finns på området samt en djupgående analys av kriterierna för utflyttning 

samt av konsekvenserna av en eventuell flytt. 

 

1.4 Metod och material 
Undersökningen i denna uppsats är av rättsdogmatisk natur och analysen sker med stöd 

av de källor som vanligtvis används inom ramen för en sådan undersökning. Analysen 

är främst uppbyggd kring OECD:s modellavtal med tillhörande kommentarer. När det 

gäller detta material har den engelska versionen använts då ingen aktuell svensk 

officiell översättning finns till hands. För övrigt material som ej varit på svenska har jag 

använt mig av de officiella översättningarna när sådana har funnits. I övriga fall har den 

engelska versionen använts. 

 

När det gäller den svenska rätten bygger analysen på de traditionella rättskällorna lag, 

förarbeten, regeringsrättspraxis och doktrin. Även skatterättsnämndens förhandsbesked 

samt avgörande från länsrätt har använts, trots deras avsaknad av prejudikatvärde. Detta 

då de ger en relativt bra bild av de problem med regelsystemet som uppkommit i 

praktiken. 

 

1.5 Avgränsningar 
Jag tänker skriva om de problem som uppstår just i samband med utflyttningen och inte 

vad som händer med företagets beskattningssituation efter att det skatterättsligt flyttat ut 

från Sverige. Som underlag kommer jag använda de svenska interna reglerna samt 

OECD:s modellavtal. EG-rättsliga regler kommer att beröras men någon djupare analys 

kommer inte att företas på detta område då en sådan skulle göra uppsatsen alltför 

omfattande. Någon komparativ jämförelse mellan skatteläget i olika länder kommer inte 

att göras utan det är enbart det svenska skatterättsliga rättssystemet som är föremål för 

analys.  

 

De två alternativ för utflyttning som kommer att redogöras för och analyseras är dels att 

bolaget flyttar ledningsfunktionerna till en filial utomlands och dels att de avyttras till 

ett utomlands beläget dotterbolag. Filialalternativet har valts på grund av att det är ett 

relativt enkelt sätt att flytta ut på då det inte inbegriper bildandet av några nya bolag 

eller liknande. Dessutom kommer ledningen fortfarande att finnas kvar i företaget, 
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vilket kommer visas på kan eventuellt vara en civilrättslig förutsättning för 

omstruktureringen. Dotterbolagsalternativet har valts eftersom det enda rättsfallet på 

området behandlar situationen då huvudkontoret överlåts till ett utomlands beläget 

dotterbolag. Att det finns ett rättsfall borde indikera att alternativet förekommer inom 

företagsvärlden och det gör att konsekvenserna därav blir intressanta att analysera. På 

grund av tids- och platsbrist har jag valt att inte analysera vad som skulle kunna ske om 

huvudkontoret istället överläts till ett moder- eller systerbolag, utan istället koncentrerat 

mig på dotterbolag. 
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2 Skatterättslig introduktion 

2.1 Allmänt om svensk internationell skatterätt 
Den interna svenska skatterätten innehåller bestämmelser angående eventuell 

skattskyldighet för både fysiska och juridiska personer. Denna skattskyldighet kan vara 

antingen obegränsad eller begränsad. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 6 kap. 4 

§ IL att personens alla skattepliktiga inkomster blir föremål för beskattning i Sverige, 

detta oavsett var de har tjänats in. Ett problem med sådan skattskyldighet är att 

dubbelbeskattning uppstår om inkomsten tjänats in i ett annat land och den även skall 

beskattas i det landet. Detta kan undanröjas antingen genom avräkning eller så kan den 

erlagda utländska skatten ses som en avdragsgill kostnad vid beräkningen av den 

skattepliktiga inkomsten, 1 § AvrL.  

 

Vanligast är dock att dubbelbeskattningen även undanröjs genom 

dubbelbeskattningsavtal. För att detta alternativ skall vara aktuellt måste Sverige ha 

ingått avtal med just det land som berörs. I dagsläget har Sverige ingått över 80 

skatteavtal, vilka inbegriper de flesta länder som svenska företag bedriver handel med. 

Genom avtalen har de två avtalsslutande staterna kommit överens om i vilken stat en 

viss inkomst skall beskattas så att en eventuell dubbelbeskattning undanröjs. 

 

Begränsad skattskyldighet innebär å andra sidan att endast vissa, i inkomstskattelagen 

uppräknade, inkomster från Sverige skall tas upp till beskattning. Dessa är inkomster 

från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige, inkomst på grund av avyttring av en 

svensk näringsbostadsrätt samt inkomst i form av utdelning på andelar i svensk 

ekonomisk förening, 6 kap. 11 § IL. 

 

I samband med att ett svenskt aktiebolag byter skatterättsligt hemvist, genom att till 

exempel flytta ut sitt huvudkontor, förlorar Sverige enligt skatteavtalen rätten att 

beskatta aktiebolaget då det istället skall beskattas i det nya hemvistlandet. Detsamma 

gäller om bolaget istället flyttar ut en del av verksamheten, en verksamhetsgren, till ett 

fast driftställe i ett annat land. I så fall förlorar Sverige beskattningsrätten till den del 

som försvinner från Sverige. 
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När en utflyttning sker från Sverige aktualiseras uttagsbeskattningsreglerna i 22 kap. IL. 

Enligt 22:2 IL avses med uttag att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från 

näringsverksamhet för privat bruk eller att han överför den till en annan 

näringsverksamhet. Med uttag menas också i 22 kap. 3 § IL att den skattskyldige till 

annan överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Dessutom räknas som uttag 

även att inkomst från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre skall beskattas i 

Sverige på grund av ett skatteavtal, 22 kap. 5 § 4 p. Uttagsbeskattning innebär att det 

uttagna behandlas som om det hade avyttrats mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet, 22 kap. 7 § 1st. Om hela aktiebolaget flyttar ut och företaget inte har 

kvar någon verksamhet som skall beskattas i Sverige, skall marknadsvärdet för samtliga 

tillgångar tas upp som intäkt. Är det däremot endast en verksamhetsgren som flyttar ut 

skall värdet av denna tas upp till marknadsvärde. För att kunna avgöra vad som skall 

uttagsbeskattas måste det först klarläggas vilken sorts skattskyldighet företaget har. 

 

2.2 Skattskyldighet för juridiska personer 
I Sverige är svenska juridiska personer obegränsat skattskyldiga medan utländska 

juridiska personer är begränsat skattskyldiga, 6 kap. 3,7 §§ IL. Det finns i huvudsak två 

olika alternativ för att avgöra vilken nationalitet en juridisk person har. Det första tar 

sikte på de formella kriterierna såsom var bolaget bildats och registrerats 

(registreringsprincipen), alternativt har sitt säte (sätesprincipen) medan det andra mer tar 

sikte på var den verkliga ledningen av bolaget utövas. I Sverige tillämpas 

registreringsprincipen med tillägget att om registrering inte har skett skall platsen för 

styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet vara avgörande, 6 kap. 3 § IL  

 

2.3 Utländska juridiska personer 
Med utländska juridiska personer avses en utländsk association som, enligt 

lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma, kan förvärva rättigheter och åta 

sig skyldigheter och föra talan inför domstol. Dessutom skall de enskilda delägarna inte 

fritt kunna förfoga över associationens förmögenhetsmassa. Inom gruppen utländska 

juridiska personer finns en undergrupp som kallas utländskt bolag. De är sådana bolag 

som, i den stat där de hör hemma, är föremål för en beskattning likartad den som gäller 

för svenska aktiebolag. Dessutom anses alltid en utländsk juridisk person som hör 
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hemma i en stat med vilken Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal, om personen 

omfattas av avtalet och har sitt hemvist där, som ett utländskt bolag, 2 kap. 5a § IL. 
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3 OECD:s modellavtal 

3.1 Bakgrund till dubbelbeskattningsavtalen 
Internationell dubbelbeskattning kan betecknas som påförande av jämförbara skatter i 

två (eller fler) stater på samma skatteobjekt gällande samma angelägenhet och för 

identiska perioder.6 Den för med sig stora olägenheter för de individer och företag som 

drabbas av den, men även staterna kan i längden drabbas då risken finns att 

utlandsaffärer undviks, och i det långa loppet kan det ekonomiska samarbetet över 

gränserna hämmas och stagnera. På grund av detta har staterna sinsemellan försökt 

undvika dubbelbeskattningen genom att ingå dubbelbeskattningsavtal med varandra, 

avtal som ofta grundats på olika modellavtal. De flesta avtal som ingås är bilaterala, 

alltså mellan två länder, men det finns även multilaterala avtal. Ett exempel är det 

nordiska som omfattar alla de nordiska länderna. 

 

1956 påbörjades arbetet med det första modellavtalet i OECD:s regi vilket 1963 

resulterade i OECD:s utkast till dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och 

förmögenhet. Som grund för avtalet låg de mönsterbestämmelser som utarbetats av 

Nationernas Förbund. Tidigt ingicks många avtal mellan länder som senare gick med i 

OECD och redan i mitten av 50-talet hade så många som 70 bilaterala avtal ingåtts. 

1977 ersattes modellavtalet av Model Double Taxation Convention on Income and on 

Capital som sedan reviderades 1992 och numera kallas för Model Tax Convention on 

Income and on Capital. Nuförtiden uppdateras avtalet en gång om året och utkommer i 

lösbladssystem. 

 

3.2 Innehåll i modellavtalet 
Avtalet är uppdelat i sju kapitel och i varje kapitel finns en eller flera artiklar som 

numreras löpande från avtalets början. Det första kapitlet handlar om avtalets 

tillämpningsområde vilket innebär att det stadgar vilka personer som omfattas av 

avtalet. Det andra består av en mängd definitioner, bland annat av person- och 

hemvistbegreppet. Kapitel tre innehåller fördelningsartiklar avseende inkomstskatt och 

det fjärde fördelningsartiklar om kapitalbeskattning.7 I det femte kapitlet återfinns 

metodartiklarna och de två metoder som står till buds är exempt- och credit of tax 
                                                 
6 Report of the OECD committee on fiscal affairs, s7 
7 I fördelningsartiklarna fördelas personens inkomster mellan staterna 
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metoden.8 Det sjätte kapitlet innehåller särskilda bestämmelser såsom 

ickediskriminering och informationsutbyte och avslutningsvis finns i det sjunde 

slutbestämmelser som behandlar när avtalet skall träda i kraft samt upphöra.  

 

3.3 Skatterättsligt hemvist respektive fast driftställe 
Om ett svenskt aktiebolag har sin företagsledning i en avtalsstat som har verklig ledning 

som kriterium för det skatterättsliga hemvistet uppstår enligt artikel 4.1 situationen att 

bolaget anses ha skatterättsligt hemvist både i Sverige och i den andra avtalsstaten. 

Skatteavtalen har ju dock som grundläggande uppgift att undanröja just 

dubbelbeskattningssituationer för dem som träffas av avtalen genom att avgöra var 

beskattningen skall ske. Vid fall då bolaget har hemvist i två avtalsslutande stater anses 

det enligt avtalet ha sitt hemvist i staten där den verkliga ledningen finns.9 Denna stat, 

hemviststaten, får alltså den primära beskattningsrätten medan den andra staten, 

källstaten, får en sekundär beskattningsrätt.  

 

Om företaget flyttar ut ledningen till en filial i utlandet och behåller ett fast driftställe i 

Sverige aktualiseras frågan om hur stor del av inkomsterna som skall hänföras till det 

fasta driftstället och hur stor del som skall hänföras till huvudkontoret. I artikel 7.2 

rekommenderas bland annat fristående företagsprincipen, en princip som är vanlig i 

Sveriges dubbelbeskattningsavtal. Den går ut på att till det fasta driftstället hänförs den 

inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det istället hade gjort affärer med 

ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under 

samma eller liknande villkor och avslutat affären under normala affärsvillkor. Den här 

principen är väldigt svår att använda för att bestämma huvudkontorets inkomst då de 

normalt sett inte kan bedriva verksamhet med ett utomstående företag.10

                                                 
8 Metodartiklarna anger på vilket sätt inkomsterna undantas från beskattning i hemviststaten. Om dessa 
termer, se bl.a. Pelin, Dahlman/Fredborg och Brandt 
9 Artikel 4.3 modellavtalet 
10 Dahlman/Fredborg, s 77 
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4 Verklig ledning 

4.1 Enligt OECD 
Modellavtalet använder effective management/verklig ledning som slutgiltigt avgörande 

kriterium för i vilken stat hemvistet skall anses vara. Begreppet var länge odefinierat 

men från och med år 2000 anges i kommentaren till modellavtalet att platsen för den 

verkliga ledningen är platsen där bolagets ”key management” är och där de 

kommersiella beslut som är nödvändiga för ledningen av den juridiska personens 

verksamhet i allt väsentligt fattas.11 Enligt kommentaren kommer platsen vanligen vara 

där de ledande befattningshavarna eller den ledande gruppen av personer (exempelvis 

styrelseledamöter) fattar sina beslut. Det framhålls dock att ingen definitiv regel kan ges 

utan alla relevanta fakta och omständigheter måste undersökas för att fastställa platsen 

för den verkliga ledningen. I kommentaren konstateras även att ett bolag kan ha flera 

platser för företagets ledning, men bara en plats i taget där den verkliga ledningen är 

belägen. 

 

Då varken modellavtalet eller kommentaren ger någon ultimat lösning på frågan om var 

den verkliga ledningen skall anses vara, utfärdade OECD i juni 2001 ett 

diskussionsunderlag12 där det konstaterades att det var en fråga om fakta i det enskilda 

fallet. De faktorer som särskilt skall undersökas är platsen för var direktörerna träffas 

för att ta beslut relaterade till företagets ledning, var platsen för den högsta ledningen är 

belägen, var affärshändelser faktiskt utförs samt var majoritetsaktieägare tar lednings- 

och kommersiella beslut.13 De påpekar också att även om det vanligtvis är styrelsen 

som tar dessa viktiga beslut så finns det tillfällen då denna ”makt” överlåts till andra. 

Om så sker skall inte platsen för den verkliga ledningen knytas till dem som formellt 

karaktäriseras som ledningen utan till dem som faktiskt tar de högsta besluten för 

bolaget.  

 

Ytterligare problem är de som följt av de tekniska framsteg som gjorts under de senaste 

årtiondena, nämligen att ledningen kan sköta möten genom videokonferenser eller 

liknande.14 Detta innebär att de inte behöver träffas personligen och därmed kommer de 

                                                 
11 Kommentar till artikel 4 stycke 24 modellavtalet 
12 På engelska ”discussion paper” 
13 Artikel 31 OECD:s diskussionsunderlag 
14 Romano, s 339 
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inte att finnas på ett ställe, vilket antagligen skulle ha betecknats som platsen för den 

verkliga ledningen om de hade träffats. 

 

I doktrinen har uttryckets betydelse länge diskuterats och det vanligaste synsättet 

förefaller vara att den verkliga ledningen skall förmodas vara där direktiven för 

ledningen utfärdas och inte den plats där direktiven effektueras.15 Inte heller kan en 

plats från vilken enbart övervakning av verksamheten sker vara platsen för den verkliga 

ledningen. I normalfallet sammanfaller platsen för den verkliga ledningen med platsen 

där den absoluta ledningen för hela företaget har sitt kontor.16 Trots att den här 

uppfattningen om verklig ledning uppstod innan kommentarsändringen överensstämmer 

den väl med kommentaren i dess nuvarande lydelse.17 Även utredningen angående 

verklig ledning ansåg att det avgörande kriteriet vid bestämningen bör vara den löpande 

förvaltningen.18 VD:s uppgifter och platsen för denne är därmed avgörande. 

 

Om det inte är möjligt att avgöra var den verkliga ledningen är belägen, fastställs den i 

slutändan med utgångspunkt i var den högste företagsledaren har sitt hemvist.19  

 

4.2 Svensk praxis 
Begreppet effective management/verklig ledning förekommer inte i svensk intern rätt. 

Det har dock förekommit tidigare i den så kallade Luxemburgparagrafen20, vilken 

innebar att ett utländskt bolag med verklig ledning i Sverige kunde bli oinskränkt 

skattskyldigt i Sverige. Trots att begreppet nuförtiden inte förekommer i svensk intern 

rätt måste svenska domstolar ta upp fall till bedömning då dubbelt hemvist föreligger 

enligt dubbelbeskattningsavtal och fråga uppstår om den andra staten skall anses som 

hemvistland på grund av att den eventuella verkliga ledningen finns där. Svenska 

myndigheter och domstolar måste alltså ta ställning till om en svensk juridisk person har 

sin verkliga ledning i Sverige eller i någon annan stat, trots att regeln inte finns i svensk 

intern rätt.  

                                                 
15 Pelin, Internationell skatterätt, s 160 
16 Olsson, SN 1996, s 224 
17 Nelson, SvSkT 2004, s 671 
18 SOU 1995:134, s 72 
19 Nelson, SvSkT 2004, s 675 med hänvisning till Lehner, M, Vogel K Artikel 4 i 
Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und Vermögen, Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen 
20 2§ 12 mom. SIL, tidigare 64§ 2 mom. KL. Gällde fram t.o.m. 1994 
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Länsrätten i Göteborgs och Bohus län fann i en dom 1994-05-03 att ett svenskt 

aktiebolag hade sin verkliga ledning i Storbritannien och inte i Sverige. Bakgrunden var 

att två av tre styrelseledamöter var bosatta i Storbritannien och den tredje i Sverige. 

Länsrätten ansåg att ”om alla styrelsemöten har hållits i Storbritannien samt alla 

väsentliga beslut fattats där och verksamheten i övrigt har letts därifrån, torde det 

svårligen kunna hävdas att den verkliga ledningen utövats i Sverige”. 

Skattemyndigheten överklagade domen men kammarrätten gjorde ingen ändring.21  

 

Skatterättsnämnden lämnade 1994-11-25 ett förhandsbesked, som inte överklagades, 

där nämnden fann att ett svenskt aktiebolag enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan 

Sverige och Schweiz skulle betraktas såsom hemmahörande i Sverige då den verkliga 

ledningen ansågs finnas här. Fallet rörde ett svenskt aktiebolag, som ägdes av två i 

Sverige bosatta fysiska personer, vilket i sin tur ägde ett bolag vars verkliga ledning 

skulle flyttas till Schweiz. Verksamheten skulle avvecklas 1994 och den slutliga 

uppföljningen av avvecklingen fortsättningsvis skötas av ny personal i Schweiz. 

Eftersom ägarna haft det avgörande inflytandet när beslutet om avvecklingen fattats 

ansåg nämnden att den verkliga ledningen måste anses belägen i Sverige.  

 

                                                 
21 Mål nr 5225-1994 
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5 Uttagsbeskattning 

5.1 Allmänt 
När ett svenskt aktiebolag får ny skatterättslig hemvist i en stat med vilken Sverige 

ingått dubbelbeskattningsavtal enligt OECD:s modellavtal förlorar Sverige rätten att 

beskatta bolaget i egenskap av dess hemviststat. Enligt modellavtalet skall en persons 

inkomster beskattas i hemviststaten, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra 

staten från där beläget fast driftställe. Det är endast inkomster från ett sådant i Sverige 

beläget fast driftställe som Sverige, i egenskap av källstat, får beskatta efter 

hemvistbytet. För att kompensera Sverige för att beskattningsunderlag försvinner ut ur 

landet skall bolaget uttagsbeskattas. Vad som sker då är att den tillgång som tagits ut 

behandlas som om den avyttrats till ett värde motsvarande marknadsvärdet, trots att 

företaget inte tillförts marknadsvärdet av tillgången, 22 kap. 7 § IL. Det innebär att som 

intäkt redovisas marknadsvärdet, samtidigt som avdrag medges för det skattemässiga 

värdet på tillgången. Uttagsbeskattningen innebär att övervärdet, det vill säga den 

positiva skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på tillgången, 

beskattas. Företaget beskattas alltså för ett övervärde som i praktiken inte existerar då 

tillgången tagits ut till en ersättning understigande marknadsvärdet eller utan ersättning. 

När bolaget flyttar utomlands skall följaktligen den delen av det svenska företagets 

verksamhet som flyttats ut, det vill säga värdet av de tillgångar som försvinner från 

svensk skattejurisdiktion, behandlas som om den avyttrats mot en ersättning 

motsvarande marknadsvärdet. 

 

För att kunna beräkna hur stor uttagsbeskattningen blir måste det först utredas vad 

Sverige hade rätt att beskatta före utflyttningen samt vilka tillgångar som är sådana att 

de överhuvudtaget kan uttagsbeskattas. För den här framställningen är det intressant att 

se om huvudkontoret/den verkliga ledningen är sådan att de faller under 

uttagsbeskattningsreglerna i 22 kap. IL. 2 § stadgar att med uttag avses att den 

skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamhet för privat bruk eller att 

han överför den till en annan näringsverksamhet. Med uttag menas även i 3 § att den 

skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot en ersättning som 

understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Dessutom räknas 

även som uttag att inkomst från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre skall 

beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal, 5 § p. 4. Regeringsrätten kom i RÅ 1998 



not 213 fram till att huvudkontoret inte kunde vara en sådan tillgång som skattemässigt 

kunde avyttras. Därmed borde inte 3 § bli tillämplig men däremot 5 § eftersom den inte 

tar sikte på någon försäljning utan på det faktum att inkomsten från huvudkontoret på 

grund av ett skatteavtal inte längre skall beskattas i Sverige. 

 

Då den enda inkomst ett aktiebolag enligt svensk rätt kan ha är i näringsverksamhet 

täcker 22 kap. 5 § p. 4 all inkomst som aktiebolaget har. Enligt förarbetena avses 

situationer då ett svenskt aktiebolag erhåller skatterättsligt hemvist i en annan stat på 

grund av ett dubbelbeskattningsavtal, alltså fall där till exempel den verkliga ledningen 

flyttar ut då dess utövandeort skall ses som avgörande för hemvistet enligt 

modellavtalet.22  

 

Anledningen till att 22 kap. 5 § IL tar upp inkomster som inte längre skall beskattas i 

Sverige på grund av skatteavtal är att regeringen vill förhindra att svenska aktiebolag 

flyttar utomlands utan att uttagsbeskattas. Paragrafen infördes efter att aktiebolagslagen 

ändrats vad gäller platsen för styrelseledamöters bosättning.23 Det konstaterades i 

förarbetena att ändringen kunde medföra att svenska aktiebolag, genom att förändra 

styrelsens sammansättning så att majoriteten var bosatta i ett annat land, kunde flytta sitt 

skatterättsliga hemvist utan att någon uttagsbeskattning blev aktuell. Denna för bolagen 

möjliga utväg var inte önskvärd då det ansågs att uttagsbeskattning skall ske då 

beskattningsunderlag försvinner ut från Sverige.24

 

5.2 Undantag från uttagsbeskattning 
Ett sätt att undgå uttagsbeskattning är om villkoren för underprisöverlåtelse är 

uppfyllda. Förvärvaren måste dock omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig i 

Sverige för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår, 23 kap. 16 § IL. 

Vid utflyttning till egen filial är det i och för sig frågan om en förflyttning inom en och 

samma förvärvskälla men till en del som inte skall beskattas i Sverige, och därmed är 

underprisöverlåtelsereglerna inte tillämpliga. Vid försäljning till ett dotterbolag i 
                                                 
22 Prop. 1998/99:15 s 164 
23 Prop. 1992/93:68. Innan ändringen skulle styrelseledamöter och VD i ett svenskt aktiebolag vara 
svenska medborgare, men med det jämställdes även medborgarskap i de nordiska länderna. Om minst 
halva styrelsen var bosatt i Sverige kunde resterande del utgöras av nordiska medborgare bosatta i sina 
hemländer. Fr.o.m. 1 januari 1994 krävs att minst halva styrelsen samt VD är bosatta inom EES, 8 kap. 
8,26 §§ ABL.  
24 Prop. 1994/95:91 s 41  
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utlandet är dotterbolaget inte skattskyldig i Sverige för näringsverksamhet i vilken 

tillgången ingår, så inte heller här kan uttagsbeskattning med hjälp av underprisreglerna 

undvikas. 

 

5.3 Uttagsbeskattning vs EG-rätten 
Sedan Sveriges inträde i EU är den svenska rätten underordnad EG-rätten vilket innebär 

att den svenska rätten inte får strida mot EG-rätten. För uttagsbeskattningens del betyder 

det att reglerna inte får strida mot etableringsfriheten i 43 Art EGF, som lyder: 

 

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i 

en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. 

Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 

som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.” 

 

Etableringsfriheten tar först och främst sikte på, och förbjuder, all form av 

diskriminering. Diskrimineringen sker främst på så sätt att någon behandlas annorlunda 

på grund av sin nationalitet, till exempel att ett utländskt bolag får betala en skatt som 

ett inländskt bolag inte behöver betala. Uttagsbeskattningen i Sverige är dock ingen 

diskrimineringsregel, eftersom den behandlar alla juridiska personer lika, utan den är 

mer att se som en begränsning av den fria rörligheten eftersom den fördyrar 

utflyttningen för företag.25 Den intressanta frågan som uppstår då är om 

etableringsfriheten även innebär att medlemsstaterna har en fördragsstadgad skyldighet 

att undanröja även sådana skatter som inte innebär diskriminering utan enbart en 

begränsning.  

 

EG-domstolen underkände i ett mål från 2004 de franska exitskattereglerna.26 Den 

franska regeln gick ut på att om en person lämnar Frankrike och har en 25-procentig 

andel av i ett franskt bolag, skall denne anses avyttra andelen vid utflyttningen och 

beskattas med en skattesats om 26 procent. Domstolen kom, efter en lång diskussion, 

fram till att etableringsfriheten skall tolkas så att den utgör hinder för medlemsstaterna 

att inrätta system liknande det franska som, i syfte att förhindra skatteflykt, innebär att 

                                                 
25 Mutén, SN 2004, s 295 
26 EGD:s dom 11 mars 2004, mål C-9/02 
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vinster som ännu inte realiserats beskattas när en skattskyldig flyttar ut sin 

skatterättsliga hemvist från någon av dessa stater.27

 

Utslaget till trots har inga svenska exitskatteregler ändrats, men det kan finnas goda skäl 

för lagstiftaren att tänka över vilken anpassning som kommer krävas. Domstolen kan i 

framtiden även som hinder betrakta sådant som för den mer fiskalt inställde betraktaren 

framstår som ganska måttliga olägenheter.28

                                                 
27 Mutén, s 299 
28 Mutén, s 300 
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6 Utflyttning till egen filial i utlandet 
Utflyttning till en filial går rent praktiskt till på så sätt att ledningspersonalen förflyttas 

till filialen.  Istället för att arbeta på det dåvarande huvudkontoret i Sverige kommer de 

efter flytten att arbeta på det nya huvudkontoret i utlandet. Ingen försäljning av något 

slag har skett, utan det rör sig om en fysisk förflyttning av personer. Ledningen kommer 

fortfarande att arbeta inom samma företag och inkomsterna genererade av deras arbete 

kommer fortfarande att ingå i samma näringsverksamhet som innan flytten. 

 

Vid utflyttning blir två scenarion aktuella, antingen att bolaget byter hemvist eller att de 

även fortsättningsvis har sin skatterättsliga hemvist i Sverige. Ett byte av hemvist sker 

när utflyttningen sker till en filial i stat B, som i sin interna skatterätt har verklig ledning 

som hemvistkriterium. Då bolaget enligt båda staternas interna skatterätt anses 

obegränsat skattskyldigt undanröjs dubbelbeskattningssituationen genom modellavtalets 

artikel 4.3. Enligt denna skall hemvisten anses vara där den verkliga ledningen är, alltså 

i stat B. Bolaget genomför alltså ett hemvistbyte trots att beskattningsrätten enligt 

svensk intern rätt ligger kvar i Sverige, eftersom filialens inkomster ses som en del av 

det i Sverige obegränsat skattskyldiga bolagets inkomster, 6 kap. 4 § IL. Ett svenskt 

aktiebolag kan alltså inte byta hemvist enligt IL, eftersom den endast anger registrering 

som hemvistkriterium. Så länge aktiebolaget är registrerat i Sverige kommer det att 

anses obegränsat skattskyldigt här. Hemvistbytet kan enbart ske då den verkliga 

ledningen flyttas till en stat som, förutom registrering, har verklig ledning som 

anknytningspunkt. I ett sådant fall stadgar modellavtalet att hemvisten skall anses vara 

där den verkliga ledningen är och ett hemvistbyte kommer således att ske. Den andra 

situationen uppkommer om den andra staten, liksom Sverige, har registrering som 

avgörande kriterium. I så fall ses Sverige som hemviststat både enligt intern svensk rätt 

och enligt modellavtalets 4:e artikel  

 

De situationer som kan uppstå ser ut som följande och kommer behandlas nedan: 

 Fortsatt hemvist i Sverige 

  - med fast driftställe i stat B (situation 1a) 

  - utan fast driftställe i stat B (situation 1b) 

 Ny skatterättslig hemvist  

  - med fast driftställe i Sverige (situation 2a) 



  - utan fast driftställe i Sverige (situation 2b) 

 

6.1 Fortsatt hemvist i Sverige 
I de fall då bolaget behåller sin skatterättsliga hemvist kan, trots att Sverige fortfarande 

har kvar beskattningsrätten för bolaget både enligt intern rätt och modellavtalet, en 

dubbelbeskattningssituation uppstå i de fall huvudkontoret anses utgöra ett fast 

driftställe. I modellavtalet stadgas att uttrycket fast driftställe särskilt innefattar platsen 

för företagsledningen.29 Därmed skall huvudkontoret beskattas i källstaten och det är 

Sverige, i egenskap av hemviststat, som har ansvaret för att dubbelbeskattningen 

undanröjs.  

 

Hur undanröjandet sker beror på vilken sorts avtal Sverige har ingått med den berörda 

staten. Avtalstypen avgör även frågan om en eventuell uttagsbeskattning för 

huvudkontoret blir aktuell eller inte.30 Är avtalet av exemptmodell kan 

uttagsbeskattning bli aktuell eftersom inkomsten från huvudkontoret efter utflyttningen 

skall undantas från beskattning i Sverige. Exemptmetoden innebär att den inkomst som 

enligt avtalet skall beskattas i den andra staten utelämnas vid beräkningen av den 

svenska beskattningsbara inkomsten. Detta innebär i sin tur att Sveriges 

beskattningsunderlag minskar och därför skall bolaget uttagsbeskattas. Beskattningen 

gäller bara huvudkontoret och eventuella andra tillgångar som knyts till detta. Hur den 

kommer att se ut behandlas nedan i 6.2.1. Om avtalet däremot är av creditmodell skall 

ingen uttagsbeskattning ske. Creditmetoden innebär nämligen att hemviststaten 

beskattar bolagets samtliga inkomster men att den i utlandet erlagda skatten avräknas 

från den totala skatt som bolaget skall betala i Sverige. Om avtalet är av den här 

varianten minskas inte Sveriges beskattningsunderlag och därmed blir ingen 

uttagsbeskattning aktuell. I situation 1a blir således uttagsbeskattning aktuellt vid 

exemptavtal. Detta under förutsättning att den verkliga ledningen anses ha ett värde av 

sådan natur att det kan uttagsbeskattas, vilket kommer att diskuteras nedan i 6.2.1. 

 

Om huvudkontoret däremot av någon anledning inte skulle vara att se som ett fast 

driftställe får Sverige enligt modellavtalet beskatta bolagets hela inkomst även efter 

                                                 
29 Artikel 5.2 modellavtalet 
30 Se vidare not 8 
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flytten. Inga uttagsbeskattningsregler blir alltså aktuella och de enda begränsningarna är 

de som följer av svensk intern rätt. I situation 1b blir således ingen uttagsbeskattning 

aktuell överhuvudtaget. 

 

6.2 Byte av hemvist 
Om huvudkontoret flyttas till stat B som har verklig ledning som hemvistkriterium 

kommer bolaget att anses obegränsat skattskyldigt enligt båda staternas respektive 

interna skattelagstiftning och därmed få dubbelt hemvist. Detta undanröjs genom 

modellavtalet som stadgar att hemvisten skall anses vara i den stat där den verkliga 

ledningen verkar. I det här fallet kommer det att vara i stat B, och ett hemvistbyte har då 

skett i enlighet med artikel 4.3. Nedan kommer först frågan huruvida 22 kap. 3 och 7 §§ 

IL är tillämpliga på en överföring av den verkliga ledningen till stat B att behandlas. 

Därefter kommer uttagsbeskattning av utflyttande aktiebolag enligt 22 kap. 5 § p.4 IL 

att diskuteras. 

6.2.1 Uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § IL 
22 kap. 3 § stadgar att uttagsbeskattning blir aktuellt när den skattskyldige överlåter en 

tillgång till ett vederlag understigande marknadsvärdet. Detta borde innebära att 

paragrafen enbart blir tillämplig när en tillgång överförs till en annan juridisk person. 3 

§ kan alltså inte bli tillämplig i det här fallet då aktiebolaget inte kan anses ha överlåtit 

något till sig självt. Tillgången i fråga kommer även efter utflyttningen att ingå i samma 

näringsverksamhet, även om den kommer att befinna sig i utlandet. På grund av detta 

kan inte heller 7 §, att tillgången anses avyttrad mot marknadsvärdet, bli tillämplig i det 

här fallet eftersom den paragrafen är en konsekvens av 3 §. 

 

Uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § på grund av en överföring av en koncerns 

ledningsfunktioner har tagits upp av RR i RÅ 1998 not 213. Trots att det i fallet var 

frågan om en överföring till ett i utlandet beläget dotterbolag och inte till en filial kan 

RR:s argumentation i fallet ge någon vägledning för hur en överföring av 

ledningsfunktionerna skall behandlas. På grund av detta, och eftersom det är det enda 

rättsfallet från RR som överhuvudtaget behandlar situationen med en överföring av 

ledningsfunktionerna, kommer jag att ta upp det redan här istället för att vänta till kap. 

7, som behandlar just utflyttning till ett dotterbolag. 
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6.2.1.1 RÅ 1998 not 213 

Det svenska aktiebolaget hade begärt förhandsbesked i frågan huruvida 

uttagsbeskattning skulle ske vid en överföring av ledningsfunktionerna från det svenska 

bolaget till ett helägt dotterbolag i Storbritannien. Överföringen skulle ske genom att 

cirka hundra personer i ledande befattningar erhöll anställning i det brittiska 

koncernbolaget. Skatterättsnämnden konstaterade att för att uttagsbeskattning 

överhuvudtaget skall kunna ske måste tillgången ifråga vara sådan att den kan bli 

föremål för avyttring. Dessutom krävs att vederlaget vid en avyttring skulle ha tagits 

upp som intäkt av näringsverksamhet.  

 

Majoriteten av ledamöterna ansåg att en överföring av ledningsfunktionerna 

innebärande att personer slutar sin anställning i ett bolag och erhåller anställning i ett 

annat inte kan anses innebära att en tillgång tagits ut ur en förvärvskälla enligt 1 p. 4 st. 

1 meningen av anvisningarna till 22 § KL.31 Den meningen stadgade att ”[h]ar en 

tillgång tagits ut en förvärvskälla sker beskattning som om tillgången istället hade 

avyttrats för ett vederlag motsvarande marknadsvärdet (uttagsbeskattning)”. I IL 

motsvaras den av 22 kap. 3 och 7 §§ som säger att ”[m]ed uttag avses [...] att den 

skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat” och att ”[u]ttag av en tillgång 

eller en tjänst skall behandlas som om den avyttrats mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet (uttagsbeskattning)”. Anledningen till att uttagsbeskattning inte blev 

aktuell var att majoriteten utgick från att anställda inte var en ”tillgång” i den mening 

som avses i bestämmelserna om uttagsbeskattning, eftersom de inte kan avyttras. 

Samtidigt konstaterade de dock att det mervärde som skapats av de berörda personernas 

arbete i framtiden skulle komma att beskattas i utlandet, men att det i sig inte var en 

grund till uttagsbeskattning. Regeringsrätten fastställde, efter Riksskatteverkets 

överklagande, förhandsbeskedet med samma motivering.  

 

Reglerna i 22§ KL ändrades innan inkomstskattelagen trädde i kraft men ändringarna 

bör inte ha medfört att utgången blivit en annan i fallet.32 Ingen materiell ändring verkar 

                                                 
31 Nuvarande 22 kap. 3 och 7 §§ 
32 Jfr SFS (1997:851), SFS (1998:1604), SFS (1999:200) 
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ha varit avsedd som skulle ha medfört att domstolen på grund av den nya utformningen 

kommit fram till ett annat domslut.33

 

En ledamot i skatterättsnämnden var skiljaktig och hävdade att om vederlag hade 

erhållits vid en avyttring av ledningsfunktionerna skulle det ha tagits upp som intäkt av 

näringsverksamhet. Han hävdade även att en sådan överflyttning som det var frågan om 

skulle medföra att beskattningsunderlag försvann ur landet och att uttagsbeskattning 

därmed skulle ske.  

 

6.2.1.2 Konsekvenser och tolkning av RÅ 1998 not 213 

RR slog fast att ett bolag inte skall uttagsbeskattas när dess huvudkontor flyttar 

utomlands, trots att det mervärde som finns hädanefter endast kommer att kunna 

beskattas i den andra staten. Ett huvudkontor anses alltså inte vara en sådan tillgång som 

kan avyttras enligt 22 kap. 3 eller 7 §§ IL och därmed är inte förutsättningarna för 

uttagsbeskattning enligt dessa paragrafer uppfyllda. 

 

 Även om SRN och RR tydligt framförde att personal inte är en sådan tillgång som 

skattemässigt kan avyttras anser jag att den skiljaktige ledamoten inte har helt fel. 

Skulle ett vederlag ha utgått för personalen hade det med största sannolikhet tagits upp 

som intäkt av näringsverksamhet. Juridiska personer i Sverige omfattas bara av ett 

inkomstslag och alternativet till att vederlaget tas upp i näringsverksamhet är 

skattefrihet. För att ett vederlag skall kunna anses vara skattefritt måste det vara att se 

som till exempel gåva, forskningsbidrag eller utdelning.34 Hade ett vederlag utgetts och 

tagits upp i näringsverksamhet borde uttagsbeskattning ha utgått eftersom 

beskattningsunderlag försvann ur landet. Dessutom kommer, som majoriteten även 

konstaterar, mervärdet av ledningens arbete i framtiden att beskattas i det utländska 

bolaget. Även om detta i sig inte är en grund för uttagsbeskattning ger härvid det 

samlade, totala intrycket att uttagsbeskattning borde kunna utgå vid en överföring av 

ledningsfunktionerna. Problemet som uppstår då är att eftersom RR konstaterat att 

ledningen inte är en sådan tillgång som kan avyttras, blir det svårt att sätta ett 

marknadsvärde på dem. Marknadsvärde kan ses som en förutsättning för att 

uttagsbeskattning skall kunna företas eftersom tillgången i fråga skall behandlas som 

                                                 
33 Nelson, SvSkT 2004 s 674 med hänvisning till prop 1999/2000:2 s 296ff  
34 Se vidare nedan under 7.4.1 
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om den avyttrats till marknadsvärde. Problemet med att det eventuellt inte finns något 

marknadsvärde innebär i slutänden att någon uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § IL inte 

kan företas trots att det kanske borde göra det. 

 

 

6.2.1.3 Marknadsvärde 

Den definition av marknadsvärdet som är aktuell för uttagsbeskattning är den i 61 kap. 2 

§ 3st IL. Där stadgas att med marknadsvärde avses det pris som överlåtaren skulle ha 

fått om tillgången eller tjänsten bjudits ut på marknaden på villkor som med hänsyn till 

den skattskyldiges affärsmässiga situation framstår som naturliga. Denna definition 

skiljer sig från den klassiska i 61 kap. 2 § 2st IL eftersom den inte talar om ortens pris, 

vilket i sin tur innebär att någon jämförelse inte behöver ske gentemot en oberoende 

transaktion. Anledningen till att den klassiska definitionen inte skall användas är att de 

två kontrahenterna vid en uttagsbeskattningssituation i princip alltid befinner sig i någon 

form av intressegemenskap, och att det då inte skulle vara möjligt att göra en jämförelse 

med en oberoende transaktion.35 Detta kan jämföras med armlängdssituationer i 14 kap. 

19 § IL där närstående företag inom multinationella koncerner skall handla med 

varandra på samma villkor som de handlar med fristående, oberoende företag, alltså 

som om de befinner sig på armlängds avstånd.36 Här kan ifrågasättas varför lagstiftaren 

har valt att göra skillnad på situationerna, bägge inbegriper företag i någon form av 

intressegemenskap, men i den ena anses en jämförelse inte kunna göras med en 

oberoende transaktion medan i den andra en oberoende jämförelse skall göras. 

 

I definitionen av marknadsvärdet talas om försäljning av varor och produkter, sådant 

som det relativt enkelt går att sätta ett marknadsvärde på. Enligt RÅ 1998 not 213 anses 

personal inte vara en sådan tillgång som skattemässigt kan avyttras och därmed blir det 

svårt att se att de är en sådan tillgång som har ett marknadsvärde. Dock ansåg den 

avvikande ledamoten i SRN att det vederlag som skulle ha erhållits för ledningen skulle 

ha tagits upp som inkomst av näringsverksamhet, vilket borde innebära att han ansåg att 

ledningen kan avyttras. Detta var dock inget som togs upp i RR så det uttalandet kan 

inte tillmätas alltför stor betydelse, men ger ändå en indikation på att det finns 

skatterättsligt yrkesverksamma som anser att ledningen kan avyttras. För att ge mer 

                                                 
35 Prop. 1998/99:15 s 166 
36 Wiman, s 44, 90  
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tyngd åt denna åsikt görs nedan en jämförelse med idrottsutövare som regelbundet 

”säljs” av sina arbetsgivare. 

 

6.2.1.4 Jämförelse med idrottsutövare och konsulttjänster 

Om ledningspersonal går att jämföra med till exempel idrottsutövare skulle det gå att 

hävda att de skulle kunna ha ett marknadsvärde. Idrottsutövare ”köps” och ”säljs” 

ideligen mellan olika klubbar, men då är det inte rätten till själva personen i sig som 

säljs utan rätten till dennes tjänster och kunskaper (idrottsutövandet). Då det i dessa fall 

faktiskt går att ”sälja” en person med dess tillhörande kunskaper borde det inte vara 

någon större skillnad om personen i fråga tillhör ledningen i ett aktiebolag. Det är 

fortfarande de tjänster som personen i fråga kan tillföra som köps in och inte rätten till 

själva personen i sig. 

 

Idrottsutövare kan i och för sig bara säljas när de står under kontrakt, är de kontraktslösa 

kan de gå till en annan klubb utan försäljning.37 Styrelseledamöter, till exempel, är inte 

anställda på samma sätt, de arbetar inte på kontrakt utan är tillsatta av bolagsstämman, 8 

kap. 6 § ABL. Uppdraget är i och för sig tidsbestämt men styrelseledamöterna har rätt 

att säga upp sig när de vill, vilket idrottare inte får göra då de är bundna av ett 

tidsbestämt kontrakt, 8 kap. 10,11 §§ ABL.  

  

Liksom idrottstjänster köps och säljs dagligen konsulttjänster i Sverige. Då 

ledningsarbetet borde vara att jämföra med konsulttjänster, om det utförs i ett 

dotterbolag åt moderbolaget, borde det gå att köpa in. Dock blir det i så fall enbart 

tjänsten ledning som köps in, inte själva personerna som utför tjänsten. Detta säger dock 

inte så mycket om värdet på själva ledningsförsäljningen i sig, utan talar mer för att 

tjänsten borde kunna köpas in. Om själva tjänsten ledning således kan köpas in borde 

det även gå att sälja ledningsfunktionen.38 Det borde inte göras någon skillnad för att 

själva personerna också säljs, då det inte är rätten till personen i sig utan rätten till deras 

arbete som avyttras. Marknadsvärdet på ledningen skulle i så fall kunna sättas i relation 

till värdet på själva tjänsten och på så sätt kan åtminstone en fingervisning om värdet 

uppnås.  

                                                 
37 C-415/93 EGD, där EGD konstaterade att den nya klubben inte behöver ge någon ersättning till 
moderklubben om spelarens kontrakt löpt ut 
38 För vidare resonemang angående försäljning av ledningen ur ett civilrättsligt perspektiv, se 7.1 nedan 
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6.2.2 Uttagsbeskattning enligt 22 kap. 5 § 4 p. IL  
Om RR:s synsätt att ledningen är en icke avyttringsbar tillgång appliceras, kan ingen 

uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § ske. Frågan är då om beskattning istället kan ske 

enligt 22 kap. 5 § 4 p. Detta lagrum tar inte sikte på överlåtelse av en tillgång utan 

stadgar istället ”att inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre 

skall beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal”. Eftersom, liksom tidigare nämnts, 

den enda skattepliktiga inkomst ett svenskt aktiebolag kan ha är i inkomstslaget 

näringsverksamhet, faller ett aktiebolags all inkomst in under denna paragraf.39  

  

Precis som vid uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 § gäller även för 5 § 4 p. att ta reda på 

om ledningsfunktionerna är sådana att de kan falla inom paragrafens 

tillämpningsområde. Paragrafens föregångare, 1p. 7 st. anvisningarna till 22 § KL, 

talade liksom den nuvarande om inkomst och inte om tillgångar. Av förarbetena 

framgick dock tydligt att avsikten varit att ett utflyttande aktiebolag skulle 

uttagsbeskattas för de tillgångar som Sverige på grund av tillämpningen av ett 

skatteavtal förlorade rätten att beskatta.40 Anledningen till att uttagsbeskattning inte 

skulle ske för tillgångar knutna till ett fast driftställe i Sverige var att Sverige 

fortfarande kunde beskatta avkastningen från tillgångarna samt en eventuell vinst vid en 

avyttring.41 Vad gäller den i utlandet belägna verksamheten nämndes däremot inte att 

det enbart skulle vara frågan om beskattning av avkastning eller vinst, utan även av 

tillgångar. Frågan blir då åter om ledningen är en sådan tillgång som 22 kap. 5 § 4 p. 

kan tillämpas på? 

 

Ledningen kan mycket väl falla under paragrafens stadgande eftersom inkomst som 

ledningen genererar efter utflyttningen inte längre skall beskattas i Sverige. Dock 

uppstår även här problem då följden är 7 §, alltså att tillgången skall behandlas som om 

den avyttrats mot ett marknadsmässigt vederlag. Liksom tidigare konstaterats anser RR 

att ledningen inte är en sådan tillgång som skattemässigt kan avyttras och därmed blir 

det svårt att se att de har ett marknadsvärde. Ovan förda jämförelse med idrottsutövare 

                                                 
39 Aktiebolag kan även mottaga utdelning, gåvor och forskningsbidrag skattefritt, men då är de inte 
skattepliktiga och faller således inte in under något inkomstslag 
40 Nelson, SvSkT 2004, s 676, prop 1994/95:91 s. 47 
41 Prop. 1994/95:91 s. 48 
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till trots, får det nog anses att ledningen inte har ett marknadsvärde. Utan ett sådant blir 

reglerna om uttagsbeskattning uddlösa, för att inte säga icke-tillämpbara. 

 

6.2.3 Slutsatser uttagsbeskattning vid byte av hemvist 
Enligt synsättet i RÅ 1998 not 213 kan huvudkontoret inte bli föremål för 

uttagsbeskattning enligt 22 kap. 3 §. Inte heller borde 22 kap. 5 § 4 p. blir tillämplig 

eftersom uttagsbeskattning skall ske till marknadsvärde och det är svårt att se att 

ledningen har ett sådant.  

 

Om bolaget flyttar ut hela sin verksamhet, eller en eventuellt kvarvarande verksamhet i 

Sverige inte är fast egendom eller uppfyller kraven på ett fast driftställe, blir bolaget inte 

skattskyldigt i Sverige för någon del av sina rörelseinkomster. Bolaget skall därmed 

uttagsbeskattas. I ett sådant fall är det bolagets övriga tillgångar som skall 

uttagsbeskattas eftersom de inte längre ingår i det svenska beskattningsunderlaget. Även 

om själva ledningsfunktionerna inte anses ha något beskattningsbart värde i sig, finns 

det normalt andra beskattningsbara värden i ett bolag. Dessa övriga tillgångar, till 

exempel inventarier, kommer att uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 4 p. Beräkningen av 

den eventuella beskattningsbara vinsten går till på så sätt att marknadsvärdet anses 

utgöra ersättningen och avdrag medges för det skattemässiga värdet på tillgången. I 

situation 2b skall således uttagsbeskattning med all sannolikhet inte ske för ledningen 

men däremot för övriga tillgångar. 

 

Om bolaget däremot har kvar en fast egendom eller ett fast driftställe i Sverige dit 

övriga tillgångar i bolaget är knutna, aktualiseras ingen uttagsbeskattning alls. Dessa 

övriga tillgångar finns kvar i det svenska beskattningsunderlaget och Sverige innehar 

fortfarande rätten att beskatta dem.42 Eftersom avyttringen av huvudkontoret, som sagts 

ovan, sannolikt inte skall leda till någon uttagsbeskattning kommer ingen sådan att ske 

alls i situation 2a. 

 

                                                 
42 Artikel 7.1 modellavtalet 
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7 Utflyttning till ett helägt dotterbolag i utlandet 
Vid en utflyttning till ett dotterbolag förs ledningsfunktionerna över från det svenska 

bolaget till det utländska. Det kan gå till på så sätt att personerna avslutar sina 

anställningar i Sverige och istället erhåller anställning i det utländska bolaget. För att ta 

reda på om den här dotterbolagskonstruktionen är förenlig med svensk civilrätt krävs en 

noggrann genomgång av vilka funktioner som ingår i begreppet verklig ledning, och 

beroende på vilka som ingår, om denna kan överlåtas.  

  

I den följande diskussionen kommer först frågan om den verkliga ledningen kan 

överlåtas att behandlas och sedan följer en genomgång av försäljningen i allmänhet. 

Överföringen har delats upp i en underpris- och en marknadsprisöverlåtelse och den om 

marknadspris har i sin tur delats upp beroende på om synsättet i RÅ 1998 not 213 kan 

användas eller ej. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av konsekvenserna av 

en eventuell överföring av ledningsfunktionerna till ett dotterbolag.  

 

De situationer som kan uppstå vid en överföring av ledningsfunktionerna till ett 

dotterbolag är följande:  

 Överföring utan ersättning 

  - ny skatterättslig hemvist med fast driftställe i Sverige (situation 3a) 

  - ny skatterättslig hemvist utan fast driftställe i Sverige (situation 3b) 

  - fortsatt hemvist i Sverige (situation 3c) 

 Överföring till marknadsvärde  

  - ledningen är ej en skattemässigt avyttringsbar tillgång (situation 4a) 

  - ledningen är en skattemässigt avyttringsbar tillgång (situation 4b) 

 

7.1 Kan den verkliga ledningen överlåtas? 
En fråga som är väldigt intressant i det här sammanhanget är om den verkliga ledningen 

överhuvudtaget kan överlåtas eller om dessa personer/funktioner är något som måste 

finnas i aktiebolaget och vara anställda av bolaget i fråga. De funktioner som mest 

åsyftas är styrelse och VD, bolagsorgan som svenska aktiebolag måste ha enligt ABL, 

men en kort diskussion kommer även att föras angående chefsjurist, ekonomichef och 

liknande.  

  



Som tidigare konstaterats finns inte begreppet verklig ledning i svensk intern rätt. En 

utredning gjordes dock i mitten 1990-talet, men den resulterade inte i någon 

lagstiftning.  Eftersom begreppet förekommer i Sveriges dubbelbeskattningsavtal får 

ledning sökas i OECD:s kommentarer och rekommendationer. Jämförelser kan även 

göras med utländsk rätt och begreppet har dessutom diskuterats i svensk doktrin. Enligt 

OECD kommer vanligen platsen för den verkliga ledningen vara där de ledande 

befattningshavarna fattar sina beslut, det vill säga där åtgärder som skall genomföras av 

den juridiska personen som helhet avgörs. Ingen definitiv regel kan dock ges utan alla 

omständigheter måste undersökas. Detta att ingen definitiv regel kan ges är ett 

återkommande konstaterande. Mattson säger bland annat att det är omständigheterna i 

det enskilda fallet som måste vara avgörande för bedömningen och att det inte går att 

ställa upp en generell regel som mer precist anger vad som skall förstås med verklig 

ledning.43 Han hänvisar även till att det är så regeln ser ut i alla andra länder. 

Definitionen är således diffus och en argumentation måste föras i varje enskilt fall. 

Trots att här inte finns något specifikt fall kommer nedan en diskussion föras om 

styrelsen respektive VD är att anse såsom tillhörande den verkliga ledningen. 
  

Styrelsen drar upp riktlinjerna och har det övergripande ansvaret för bolaget. Om detta 

innebär att de är de ledande befattningshavarna skulle det kunna vara en indikation på 

att styrelsen ingår i den verkliga ledningen. Dock kan det faktum att styrelsen endast i 

begränsad omfattning deltar i bolagets dagliga skötsel peka i omvänd riktning. Enligt 

Mats Olsson borde OECD:s synsätt på verklig ledning innebära att platsen för styrelsens 

säte inte har någon självständig betydelse. Istället är det platsen varifrån VD eller 

motsvarande befattningshavare är verksam som avgör var platsen för den verkliga 

ledningen skall anses vara.44 En sådan tolkning leder till att VD verkligen borde ingå i 

den verkliga ledningen. Om den situationen är för handen att VD inte innehar den reella 

ledningsfunktionen utan endast den formella, skall istället den som har den reella 

ledningsfunktionen anses ingå i den verkliga ledningen. Om det här synsättet innebär att 

styrelsen inte alls ingår i den verkliga ledningen behöver hänsyn inte tas till dem vid en 

eventuell utflyttning.  

 

                                                 
43 SOU 1995:134, s 74 
44 Olsson, SN 1996, s 224 
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Ett argument som däremot talar för att styrelsen ingår är det faktum att anledningen till 

att uttagsbeskattningsreglerna utvidgades till att gälla även när ett aktiebolag byter 

skatterättsligt hemvist, var ändringen av aktiebolagslagen gällande styrelsens 

sammansättning. Innan ändringen skulle styrelsen vara svenska medborgare bosatta i 

Sverige, till skillnad från nu då kravet är att halva antalet styrelseledamöter är bosatta 

inom EES. På grund av den här ändringen drogs slutsatsen att svenska aktiebolag skulle 

kunna flytta sitt skatterättsliga hemvist enligt ett skatteavtal mellan Sverige och en stat 

inom EES genom att förändra ledningens sammansättning. Förändringen skulle till 

exempel ske så att majoriteten av ledamöterna och VD blev bosatta i den andra staten.45 

Att regeringen drog slutsatsen att svenska aktiebolag skulle kunna byta hemvist enligt 

skatteavtal genom att förändra styrelsens sammansättning, är ett relativt starkt argument 

för att styrelsen skall ingå i den verkliga ledningen.  

 

Förutom att ta reda på vilka som ingår i den verkliga ledningen måste även diskussion 

föras kring om dessa personer kan överföras från ett svenskt aktiebolag. Enligt 8 kap. 1 

§ ABL skall svenska aktiebolag ha en styrelse, detta oavsett om det är ett publikt eller 

privat bolag. Publika bolag måste dessutom ha en VD, vilket är valfritt för de privata, 8 

kap. 23 § ABL. Dessa krav kan innebära att den verkliga ledningen inte går att föra över 

till ett annat bolag. 

 

7.1.1 Överföring av VD-funktionen 
VD är ett av bolagets organ men har en något speciell ställning anställningsmässigt. 

Denne anses i regel vara anställd hos bolaget men har mer en ställning som mycket 

påminner om en uppdragstagares, sysslomans.46 Det som talar för att VD inte är 

anställd är det faktum att denne inte faller in under LAS tillämpningsområde, 1 §. 

Dessutom har VD ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, ett så kallat uppdragsansvar 

enligt 15 kap. 1 § ABL, något som även det pekar i riktning mot att VD inte är anställd i 

bolaget utan istället har ett uppdrag. VD-funktionen kan dessutom hyras in. Det går att 

hyra in en VD från till exempel ett uthyrningsföretag och likaså går det att ha en 

tillfällig, inhyrd, VD i väntan på att företaget hittar en VD som de vill ha permanent. 

                                                 
45 Prop. 1994/1995:91 s 41 
46 Hemström, s 105 
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Detta förekommer till exempel vid omstruktureringar och är ingenting främmande för 

aktiebolagsrätten. 

 

Då det inte verkar föreligga några problem med att ha en extern VD, borde det inte 

heller föreligga några problem med att avyttra VD eftersom denne som sagt inte 

behöver vara anställd i bolaget. VD skulle antagligen lika gärna kunna arbeta på 

uppdrag åt moderbolaget från ett dotterbolag, som att arbeta på uppdrag direkt av 

moderbolaget. VD skulle i så fall med största sannolikhet fortfarande finnas kvar som 

ett organ i bolaget och bara för att denne finns i ett dotterbolag sker inte tillsättandet av 

posten hur som helst. VD kommer fortfarande utses av styrelsen, som i sin tur utses av 

bolagsstämman, 8 kap. 6 § ABL.47 Tvärtemot det här resonemanget kan argumenteras 

för att själva funktionen VD alltid kommer att finnas kvar i moderbolaget och på grund 

av detta aldrig kan bli föremål för avyttring. Hur skall något kunna avyttras som enligt 

lag skall finnas i bolaget? Utan någon vidare ledning i frågan är det svårt att avgöra 

vilket av synsätten som är det rätta, även om det på något sätt känns naturligt att VD 

skall finnas i själva bolaget. Samtidigt borde funktionen gå att avyttra om VD 

fortfarande kan ses som ett organ i moderbolaget trots att denne befinner sig i ett 

dotterbolag. 

 

 För privata bolag är det frivilligt att ha en VD och väljer bolaget att inte ha någon, 

uppstår inget problem överhuvudtaget på just den här punkten. 

 

7.1.2 Överföring av styrelsen 
Även här måste samma diskussion föras om ett bolagsorgan kan avyttras eller inte. 

Tilläggas kan att om en sådan överföring innebär att bolaget inte anses ha någon 

styrelse alls, den anses inte finnas i bolaget, kan aktiebolaget tvingas att upphöra, 13 

kap. 10 § ABL. Om en sådan avyttring kan äga rum uppstår dock andra problem efter 

försäljningen. Ett uppdrag som ledamot av ett aktiebolags styrelse anses normalt vara av 

personlig natur och ersättning för detta är hänförlig till tjänst. Arvodet för uppdraget 

skall utgöra intäkt av tjänst för den som utövat verksamheten.48 Ersättningen skall alltså 

hos den person som arbetat i styrelsen tas upp som tjänst även om ersättningen betalats 

                                                 
47 I privata bolag kan dock samtliga styrelseledamöter utses på annat sätt. I publika skall minst hälften 
utses av bolagsstämman 
48 RÅ1993 ref 104 
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ut till dotterbolaget som inkomst av näringsverksamhet. Det innebär att ersättningen 

skall tas upp hos styrelseledamöterna personligen och inte hos dotterbolaget. Om detta i 

sin tur innebär att moderbolaget inte kan betala ut arvodena till dotterbolaget utan att de 

måste betala direkt till styrelseledamöterna, kan det leda till att konstruktionen med att 

ha styrelsen i dotterbolaget inte fungerar. Om styrelsearvodena inte kan betalas till 

dotterbolaget försvinner hela poängen med att ha styrelsen i det utländska bolaget.  

 

Skulle det vara på det här sättet blir alternativet att avyttra den verkliga ledningen till ett 

dotterbolag inget realistiskt alternativ. RÅ 1998 not 213 ger oss tyvärr ingen större 

vägledning då det dels enbart talar om ”personer i ledande befattningar” utan att klart 

ange vilka befattningar dessa personer har, och dels skulle det svenska bolaget genom 

flytten inte komma att byta skatterättsligt hemvist. Detta innebär att styrelsen med all 

sannolikhet inte skulle inbegripas i flytten då Storbritannien använder den verkliga 

ledningen som anknytningspunkt. Med verklig ledning anses framförallt ”Central 

management and control” vilket främst syftar på styrelsens verksamhet.49 Skulle 

styrelsen flyttat med till Storbritannien borde det alltså ha inneburit en förändring av 

moderbolagets hemvist, vilket inte var fallet.  

 

Regeringsrätten har dock konstaterat att det finns fall då styrelseuppdrag kan innehas av 

personer från ett annat bolag och att ersättningen kan tas upp i det bolaget istället för 

hos de enskilda personerna. Det är dock ett undantag och kan bara ske under mycket 

speciella förhållanden. I RÅ 1993 ref 104 stadgades att uppdrag som styrelseledamot 

kan ”i särskilda fall för begränsad tid innehas av person som knutits till bolaget som ett 

led i ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag avseende till exempel omstrukturering av 

företagets verksamhet och ägarförhållanden, nedläggande av en del av verksamheten 

etc. I dessa fall kan uppdraget under vissa förutsättningar anses hänförligt till 

näringsverksamhet, utövat av det konsultföretag som ställt styrelseledamoten till 

förfogande. Ersättningen till styrelseledamoten utgör då intäkt av näringsverksamhet för 

konsultföretaget.” Som synes är det ett undantag från huvudregeln och gäller enbart 

under en begränsad tid. Då undantaget inte går att tillämpa på de situationer som 

behandlas här blir slutsatsen att styrelseledamöternas ersättningar skall tas upp av dem 

privat som inkomst av tjänst och inte i dotterbolaget där de är anställda. Under 

                                                 
49 Brandt, s 32 
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förutsättning att styrelsen ingår i den verkliga ledningen innebär detta att 

dotterbolagskonstruktionen inte fungerar.  

 

7.1.3 Slutsats  
Om styrelsen ingår i den verkliga ledningen föreligger definitivt ett hinder mot att 

avyttra ledningen. VD verkar med största sannolikhet inte heller gå att avyttra på grund 

av dess ställning som bolagsorgan. För övriga ledande befattningar i ett aktiebolag som 

till exempel chefsjurist och ekonomichef, borde inget hindra en överföring. Angående 

dessa befattningar stadgas ingenstans att de måste finnas i ett aktiebolag och därmed 

borde de kunna hyras eller köpas in från ett utomstående bolag. Om dessa ingår i den 

verkliga ledningen borde det inte ligga vare sig skatte- eller civilrättsliga hinder i vägen 

för att föra över dem till ett dotterbolag. 

  

Då det är svårt att klarlägga vilka som ingår i den verkliga ledningen kommer nedan en 

genomgång att företas angående konsekvenserna av en överföring av ledningen till ett 

dotterbolag. Det är mycket möjligt att situationerna aldrig kommer att bli aktuella, men 

innan det har fastslagits vilken betydelse verklig ledning har i Sverige, kan det inte 

uteslutas att den verkliga ledningen kan överföras. Begreppet huvudkontor kommer att 

användas parallellt med verklig ledning och innebörden av orden är i den här 

framställningen densamma.  

 

7.2 Allmänt om överföring till dotterbolag 
Beskattningssituationen för det svenska moderbolaget kommer enligt skatteavtalen att 

se olika ut beroende på om utflyttningen av ledningen gör att bolaget får en ny 

skatterättslig hemvist eller ej. Om huvudkontoret flyttas till stat B som har verklig 

ledning som hemvistkriterium, kommer denna stat att vara hemviststat inte bara för 

dotterbolaget som antagligen är registrerat där, utan även för moderbolaget. Det är 

enligt modellavtalet platsen för den verkliga ledningen som är avgörande för hemvisten 

och den kommer för moderbolagets del efter flytten att finnas i stat B. Det faktum att 

ledningen finns i ett dotterbolag och inte i själva moderbolaget har ingen betydelse för 

hemvisten. Innebär flytten ett byte av hemvist för moderbolaget får det konsekvenser 

för de i bolaget kvarvarande tillgångarna, som om de inte knyts till ett fast driftställe i 

Sverige skall uttagsbeskattas. Skulle dotterbolaget däremot finnas i stat A som inte har 
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den verkliga ledningen som hemvistkriterium, uppkommer inget nytt hemvist för 

moderbolaget då bägge staternas interna skatterätter anser att hemvisten är i Sverige. I 

så fall blir det bara dotterbolaget som på grund av sin registrering där kommer att ha stat 

A som hemviststat. 

 

Om moderbolaget får en ny skatterättslig hemvist blir Sveriges beskattningsrätt 

sekundär och Sverige får endast rätt att beskatta ett här i landet eventuellt fast driftställe. 

Om den kvarvarande verksamheten är att se som ett fast driftställe kommer Sverige 

enbart att förlora beskattningsunderlag motsvarande huvudkontoret då resterande 

tillgångar även fortsättningsvis kommer beskattas här. Skulle moderbolaget däremot 

inte ha kvar något fast driftställe i Sverige kommer beskattningsunderlaget inte bara 

minskas motsvarande huvudkontoret utan alla tillgångar i bolaget kommer att falla 

utanför Sveriges skattejurisdiktion. Skulle ingen ny skatterättslig hemvist uppstå 

kommer Sverige även fortsättningsvis inneha den primära beskattningsrätten och 

moderbolagets inkomster skall därmed beskattas i Sverige.  

 

Dotterbolagets inkomster kommer inte att beskattas i Sverige, och detta oavsett om 

moderbolaget får ny hemvist eller ej, eftersom aktiebolag är självständiga skattesubjekt. 

Dotterbolaget kan endast vara begränsat skattskyldigt i Sverige eftersom det är 

registrerat i en annan stat. Det kan därför enligt svensk intern skatterätt inte ha sin 

skatterättsliga hemvist i Sverige. Därmed kan dotterbolaget endast bli skattskyldigt för 

inkomster hänförliga till ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige, 6 kap. 11 § IL. 

 

7.3 Ledningen överlåts utan ersättning 
Om det svenska bolaget genom försäljningen får en ny skatterättslig hemvist men 

fortfarande har kvar ett fast driftställe i Sverige dit resterande tillgångar är knutna, är 

huvudkontoret det enda av bolagets tillgångar som kommer att urholka Sveriges 

beskattningsunderlag. Detta då de resterande tillgångar även fortsättningsvis kommer att 

finnas kvar för beskattning i Sverige på grund av det här i landet belägna fasta 

driftstället. Trots att huvudkontoret inte kommer att finnas kvar inom Sveriges 

skattejurisdiktion är det dock inte säkert att bolaget kommer att uttagsbeskattas. Enligt 

RÅ 1998 not 213 är det svårt att klassificera överföringen av huvudkontoret som uttag 

av en tillgång enligt 22 kap. 3 § IL. Eftersom det fallet gällde just överföring till ett 
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dotterbolag utan ersättning kan konstateras att någon uttagsbeskattning av 

huvudkontoret inte kommer att ske enligt nämnda paragraf. 

 

Som konstaterats ovan i 6.2.1.3 borde det vara lika svårt att klassificera personalen som 

en uttagsbeskattningsbar tillgång enligt 22 kap. 5 § 4 p. Detta eftersom huvudkontoret i 

så fall skall anses avyttrad mot marknadsvärdet, och när ett sådant inte står att finna blir 

det svårt att se hur uttagsbeskattningsregeln skall tillämpas. I situation 3a kommer 

således ingen uttagsbeskattning att bli aktuell överhuvudtaget. 

 

Utgör den svenska verksamheten däremot inte ett fast driftställe kommer inga tillgångar 

efter avyttringen att beskattas i Sverige eftersom all inkomst i så fall skall beskattas i 

den nya hemviststaten.50 Då alla bolagets tillgångar försvinner från det svenska 

beskattningsunderlaget innebär det att bolaget skall uttagsbeskattas för de övriga 

tillgångarna, ledningsfunktionerna kommer att undantas från uttagsbeskattning enligt 

resonemanget ovan. Uttagsbeskattningen innebär att alla tillgångarna skall anses ha 

avyttrats mot en ersättning motsvarande marknadsvärdet. Detta kan få stora 

konsekvenser för bolaget då de kan få en hög inkomst och därmed tvingas betala 

mycket skatt, trots att de inte har erhållit någon betalning. 

 

Uttagsbeskattning kommer endast att ske om dubbelbeskattningsavtalet är av 

exemptmodell, är det av creditmodell kommer Sverige även fortsättningsvis att kunna 

beskatta tillgångarna. I situation 3b blir således uttagsbeskattning aktuell för bolagets 

övriga tillgångar, dock enbart vid exemptavtal. 

 

Har slutligen ingen ny skatterättslig hemvist uppstått, exempelvis genom att 

dotterbolaget ligger i stat A som tillämpar registreringsprincipen, kommer 

moderbolagets alla framtida inkomster att beskattas i Sverige. Huvudkontoret kommer 

dock att försvinna från Sveriges skattejurisdiktion då det efter avyttringen kommer att 

ingå i det utländska dotterbolaget med hemvist i stat A. Då ledningsfunktionerna, i 

enlighet med diskussionen ovan, med all sannolikhet inte kommer att uttagsbeskattas 

kommer ingen uttagsbeskattning att ske överhuvudtaget i situation 3c. 

 

                                                 
50 Artikel 7 modellavtalet 
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7.4 Ledningen överlåts till marknadsvärde 
Vid en vanlig försäljning av beskattningsbara tillgångar till marknadsvärde skall det 

svenska bolaget beskattas för en eventuell vinst då tillgångarna efter försäljningen inte 

längre finns kvar i samma förvärvskälla, 15 kap. 1 § IL. Det finns dock undantag från 

regeln om omedelbar beskattning, nämligen om överlåtelsen är att se som en 

verksamhetsavyttring, 38 kap. 1 § IL. Med verksamhetsavyttring menas att ett företag 

avyttrar samtliga tillgångar i sin näringsverksamhet eller i en verksamhetsgren till ett 

marknadsmässigt pris och får ersättning i form av andelar i det köpande bolaget, 38 kap. 

2 § IL. Det köpande företaget behöver inte vara svenskt utan kan även vara ett utländskt 

bolag, 38 kap. 3 §. Som villkor stadgas dock att det köpande bolaget omedelbart efter 

avyttringen skall vara skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det 

säljande företaget beskattats för, 38 kap. 7 §. Då dotterbolaget i det här fallet enligt 6 

kap. 7 § IL endast är begränsat skattskyldigt i Sverige, kan det inte beskattas för 

inkomst från huvudkontoret eftersom detta inte kommer att utgöra ett fast driftställe i 

Sverige, 6 kap. 11 §. Huvudkontoret kommer att förläggas till den stat där dotterbolaget 

har sin hemvist och således beskattas där. Detta innebär att en av förutsättningarna för 

verksamhetsavyttring enligt 38:e kapitlet IL inte är uppfylld. Det svenska bolaget skall 

således beskattas omedelbart för det mottagna vederlaget även om betalningen utgjorts 

av andelar i det köpande bolaget. Utgången blir alltså densamma som om vederlaget 

bestått av kontanta medel eller andra tillgångar, vilka alltid skall beskattas omedelbart 

vid försäljning av ”vanliga” tillgångar till marknadsvärde. 

 

Enligt RÅ 1998 not 213 utgör dock inte huvudkontoret en sådan tillgång som 

skattemässigt kan avyttras, men då det fallet gällde en överföring till underpris och 

därmed frågan om en eventuell uttagsbeskattning, bör en viss försiktighet iakttas vid en 

analogisering till överföring till marknadspris. Överlåtelsen kan medföra olika 

skatterättsliga konsekvenser beroende på om huvudkontoret anses ha ett skattemässigt 

värde eller ej, alltså om synsättet i RÅ 1998 not 213 tillämpas på transaktionen eller 

inte. Oberoende av detta kan transaktionen ge upphov till en eventuellt förändrad 

skattskyldighet avseende bolagets övriga tillgångar om avyttringen innebär att det 

svenska bolaget får en ny skatterättslig hemvist. Byte av hemvist sker, liksom i alla 

andra fall ovan, om stat B, vari dotterbolaget har sin hemvist, använder den verkliga 

ledningen som anknytningspunkt. Detta då moderbolagets ledning kommer att finnas i 

stat B. Den eventuellt förändrade skattskyldigheten innebär att om det svenska 
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beskattningsunderlaget minskas med mer än bara huvudkontoret skall moderbolaget 

uttagsbeskattas enligt 22 kap. IL avseende de övriga tillgångarna. Så blir fallet om 

moderbolaget saknar ett fast driftställe i Sverige eftersom bolagets alla tillgångar 

framöver skall beskattas i utlandet. Om moderbolaget, utöver huvudkontoret, avyttrar 

fler tillgångar till dotterbolaget kommer dessa ytterligare tillgångar att uttagsbeskattas. 

För att kunna avgöra huruvida ledningen skall uttagsbeskattas kommer överföringen 

nedan att diskuteras både i och utanför ljuset av RÅ 1998 not 213. 

 

7.4.1 Ej skattemässigt avyttringsbar tillgång 
Enligt RÅ 1998 not 213 skall huvudkontoret inte ses som en sådan tillgång som 

skattemässigt kan avyttras. Detta innebär att någon uttagsbeskattning inte torde bli 

aktuell överhuvudtaget då något marknadsvärde inte kan sättas som uttaget kan relateras 

till. Det borde även innebära att en beskattning av ett eventuellt vederlag inte kan ske.51 

Dock utgår i det här fallet ett vederlag. Dotterbolaget har helt enkelt betalat 

moderbolaget för något de inte kan köpa. Kan inte ledningen skattemässigt säljas borde 

den inte heller kunna köpas. Trots detta har dotterbolaget erlagt en sorts betalning och 

frågan blir hur detta vederlag skall tas upp hos moderbolaget. 

 

Det enda inkomstslaget ett aktiebolag kan ha är näringsverksamhet och dit räknas enligt 

13 kap. 1 § inkomster på grund av näringsverksamhet. Det kan diskuteras om ledningen 

kan anses vara en del av näringsverksamheten, kan överhuvudtaget personalen utgöra 

en del av själva verksamheten eller består den bara av de inventarier bolaget har och de 

produkter de säljer? Enligt 13 kap. 2 § räknas för juridiska personer även inkomster på 

grund av innehav av tillgångar till inkomstslaget, trots att de inte ingår i 

näringsverksamheten. Dock ansåg RR att ledningen inte var en sådan tillgång som 

skattemässigt kunde avyttras och därmed borde inte det utgivna vederlaget härför utgöra 

en inkomst i paragrafens mening.  

 

Trots att paragrafen inte uttryckligen talar om försäljning av tillgång är det i 

ledningsfallet svårt att se att någon annan sorts inkomst skulle kunna genereras. 

Ledningen kan inte gärna vara föremål för utdelning likt värdepapper och inte heller kan 

någon ränta belöpa på dem. Om vederlaget således inte kan utgöra betalning för 

                                                 
51 Skoog, SN 2000 s 269 
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tillgången i fråga återstår att utreda om den skall vara skattefri på grund av sin natur 

som odefinierbar eller om den skall tas upp på något annat sätt. Helt skattefri bör den 

inte bli utan anledning, men ersättningen går till exempel att se som en utdelning. 

Dotterbolaget har, som sagts tidigare, utgett ett vederlag för något de inte kan köpa och 

en utväg är att se transaktionen som en utdelning. Utdelningar ges i och för sig till 

aktieägare utan annan motprestation än just ägandet av aktier, men då ledningen ändå 

inte skattemässigt kan avyttras, kan det inte hävdas att någon motprestation faktiskt 

utgått. Eftersom moderbolaget är den enda aktieägaren uppstår inga problem med att 

någon annan berörs av transaktionen.52

 

Utdelningen blir skattefri om villkoren i 24:e kapitlet IL är uppfyllda. Det spelar ingen 

roll att det är ett utländskt dotterbolag så länge det hör hemma i en stat som är medlem i 

EU och där associationsformen motsvarar ett svenskt aktiebolag, 24 kap. 16 § IL. 

Moderbolaget måste dessutom inneha minst 10 % av andelskapitalet i bolaget, men 

eftersom dotterbolaget kommer att vara helägt utgör detta krav inte några problem.53 Är 

dessa villkor uppfyllda blir således utdelningen skattefri för det mottagande svenska 

moderbolaget. Det mottagna vederlaget kan bestå antingen av kontanta medel eller av 

andra tillgångar. Utgörs det av andra tillgångar skall anskaffningsvärdet för det svenska 

bolaget sättas till tillgångarnas marknadsvärde, vilket följer av allmänna principer.54 I 

situation 4a bör således ingen beskattning bli aktuell. 

 

Konsekvenserna för det utdelande dotterbolaget kan inte behandlas här då de följer av 

den gällande skatterätten i den stat där dotterbolaget har sitt skattemässiga hemvist. 

 

7.4.2 Huvudkontoret är en skattemässigt avyttringsbar tillgång 
Om regeringsrättens synsätt i RÅ 1998 not 213 inte tillämpas skall transaktionen ses 

som en ordinär onerös avyttring och således beskattas som en sådan. Detta innebär att 

det mottagna vederlaget skall tas upp som intäkt, 15 kap. 1 § IL. Här kan dock frågan 

ställas om beskattning skall ske av den enda anledningen att ett marknadsmässigt 

vederlag utgår. Det kan tyckas märkligt då det blir den enda situationen då beskattning 

                                                 
52 Alla aktier skall behandlas lika och ge lika rätt till utdelning om inte annat anges 3:1 ABL 
53 Inget företag borde vara intresserat av att äga andelar i ett bolag som uteslutande består av ett annat 
företags huvudkontor  
54 Se t.ex. prop. 1998/1999:15 s 122 
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av ledningsöverföringen sker. Å andra sidan har moderbolaget avyttrat en tillgång som 

har ett skattemässigt värde, och enligt grundprinciperna inom svensk skatterätt skall då 

beskattning ske. Moderbolaget borde inte hamna i en bättre sits än vid andra 

försäljningar bara för att den avyttrade tillgången är ledningen, och därmed skall 

beskattning utgå. 

 

Ett argument som dock skulle kunna tala mot beskattning är det faktum att om aktierna i 

dotterbolaget senare avyttras i enlighet med 25a kap. IL, medför det ingen 

beskattning.55 Vid en sådan jämförelse måste frågan ställas om skillnad skall göras 

mellan att avyttra tillgången till ett dotterbolag och att avyttra dotterbolaget 

innehållandes tillgången? Eftersom den senare situationen är specialreglerad och utgör 

ett undantag från huvudregeln att skatt skall utgå på eventuell vinst vid en försäljning, 

bör försiktighet dock iakttas vid en jämförelse. Att avyttra en tillgång och att avyttra 

andelar är inte samma sak, även om det som faktiskt blir avyttrat, ledningen, är 

densamma i bägge fallen. Här får nog dock konstateras att moderbolaget faktiskt säljer 

en skattemässigt avyttringsbar tillgång, och att bolaget därmed skall bli beskattad för 

detta i enlighet med grundprincipen i 15 kap. 1 §. I situation 4b kommer alltså 

moderbolaget bli inkomstbeskattat.  

 

7.5 Slutsatser angående överföring till dotterbolag 
En förutsättning för överföringen är att den verkliga ledningen är sammansatt på så sätt 

att den civilrättsligt kan föras över till ett dotterbolag. Som konstaterats kan styrelsen 

inte föras över till ett annat bolag och det framstår som märkligt att VD-funktionen skall 

kunna göra det. Eftersom det i svensk rätt inte är helt fastslaget vilken betydelse 

begreppet verklig ledning har och då uttalanden i doktrin konstaterar att det är 

omständigheterna i det specifika fallet som är avgörande, kan det inte uteslutas att 

ledningen faktiskt kan överföras till ett dotterbolag. Sker det utan ersättning utgår ingen 

uttagsbeskattning av själva ledningsfunktionen i enlighet med RÅ 1998 not 213. Detta 

oavsett om överföringen innebär ett byte av hemvist eller om hemvisten fortfarande 

anses vara i Sverige, situation 3a och 3c. Har några andra tillgångar förts över samtidigt 

skall dessa dock uttagsbeskattas som vanligt. Detta gäller även för moderbolagets 

                                                 
55 För att reglerna skall bli aktuella krävs att andelarna är näringsbetingade samt att företagen är i 
intressegemenskap, 25a kap. 2, 3, 5 §§ 

 43



övriga tillgångar om byte av hemvist sker och den resterande verksamheten i Sverige 

inte bedrivs från ett fast driftställe, situation 3b.  

 

Mottages ett marknadsmässigt vederlag skall detta tas upp på något sätt. Om synsättet i 

RÅ 1998 not 213 tillämpas kan det vara rimligt att beteckna vederlaget som utdelning. 

Denna blir i så fall med största sannolikhet skattefri. I situation 4a utgår ingen inkomst- 

eller uttagsbeskattning. Tillämpas inte det här synsättet, ledningen är alltså en tillgång 

som skattemässigt kan avyttras, kommer med all sannolikhet moderbolaget att 

inkomstbeskattas för ersättningen, situation 4b. 
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8 Sammanfattning  

8.1 Utflyttning till egen filial 
Då det svenska företaget väljer att flytta ut sitt huvudkontor till en filial i utlandet 

innebär det antingen att bolaget byter skatterättslig hemvist i enlighet med 

modellavtalet, eller att hemvisten fortfarande är i Sverige. Efter RR:s konstaterande att 

ledningen inte utgör en skattemässigt avyttringsbar tillgång får antas att konsekvenserna 

av detta även gäller för överföring till en filial. Detta innebär att ledningen inte kommer 

att uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 4 p., alltså när ledningen efter flytten inte ingår i 

det svenska beskattningsunderlaget på grund av ett skatteavtal. 

  

De skatterättsliga konsekvenserna, som jag har kommit fram till, sammanfattas kort 

nedan. Vid fortsatt hemvist i Sverige kommer enbart exemptavtal tas upp då Sverige vid 

creditavtal har fortsatt beskattningsrätt för hela bolaget och uttagsbeskattning därmed 

inte blir aktuell. 

 

• Fortsatt hemvist i Sverige 

  - med fast driftställe i stat B (situation 1a) blir ingen uttagsbeskattning aktuell 

  för ledningen men dock för eventuella övriga tillgångar som överförs enligt 22 

  kap. 5 § 4 p. 

  - utan fast driftställe i stat B (situation 1b) blir ingen beskattning aktuell.  

• Ny skatterättslig hemvist 

  - med fast driftställe i Sverige (situation 2a) uttagsbeskattas ej ledningen. 

  - utan fast driftställe i Sverige (situation 2b) uttagsbeskattas inte ledningen men 

  bolagets övriga tillgångar. 

 

8.2 Utflyttning till dotterbolag 
Den första intressanta frågan blir vilka som ingår i den verkliga ledningen och om den 

överhuvudtaget kan överlåtas till ett annat bolag. Frågan är i Sverige obesvarad i lag och 

praxis. Konstateras kan dock att styrelsen inte kan föras över till ett annat bolag och det 

framstår som lite märkligt om VD-funktionen skulle kunna göra det. Det är dock 

omständigheterna i det specifika fallet som är avgörande och det kan därmed inte 

uteslutas att ledningen faktiskt kan överföras till ett dotterbolag. Detta kan ske utan eller 
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mot ersättning och kan även påverka hemvistet. Mottages ett vederlag skall detta tas 

upp hos moderbolaget men på vilket sätt är inte helt självklart. Tillämpas synsättet i RÅ 

1998 not 213 anser jag det rimligt att se vederlaget som en utdelning som blir skattefri. 

Tillämpas inte synsättet borde moderbolaget inkomstbeskattas. 

  

Här följer en sammanfattning av de konskvenser jag anser följer av överföringen. 

• Överföring utan ersättning 

  - ny skatterättslig hemvist med fast driftställe i Sverige (situation 3a), ingen 

  uttagsbeskattning av ledningen blir aktuell. 

  - ny skatterättslig hemvist utan fast driftställe i Sverige (situation 3b), ingen 

  uttagsbeskattning för ledningen men för bolagets övriga tillgångar.  

  - fortsatt hemvist i Sverige (situation 3c), ingen uttagsbeskattning blir aktuell 

  överhuvudtaget.  

• Överföring till marknadsvärde  

  - ledningen är ej en skattemässigt avyttringsbar tillgång (situation 4a), ingen 

  inkomst- eller uttagsbeskattning bör utgå. 

  - ledningen är en skattemässigt avyttringsbar tillgång (situation 4b), troligtvis 

  inkomstbeskattas moderbolaget för ledningen. 

 

8.3 Slutsats 
Det lättaste sättet för ett aktiebolag att flytta ut på är att flytta huvudkontoret till en filial 

i stat B som har verklig ledning som hemvistkriterium. Detta då det är säkert att det går 

att flytta ut ledningen på det här sättet, till skillnad mot att sälja den till ett dotterbolag. 

Beroende på hur begreppet verklig ledning definieras kommer möjligheten att flytta den 

verkliga ledningen till ett dotterbolag att variera. Om styrelsen anses ingå kommer en 

utflyttning att omöjliggöras då ledamöternas arvoden är personliga och inte kan betalas 

till ett bolag. Ingår VD kommer med största sannolikhet inte heller en flytt att vara 

möjlig då VD är ett av aktiebolagets organ och som sådan skall finnas i bolaget. 

 

Vid en utflyttning aktualiseras frågan om uttagsbeskattning skall ske eller ej. Enligt 22 

kap. 3 § IL räknas det som uttag om en skattskyldig överlåter en tillgång utan ersättning 

eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt 

motiverat. RR har dock konstaterat att personal inte utgör en skattemässigt avyttringsbar 
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tillgång och därmed inte kan uttagsbeskattas. Även om det fallet inte gällde byte av 

hemvist är det svårt att se att uttagsbeskattningssituationen skulle bli annorlunda enligt 

den här regeln. Däremot kan uttagsbeskattning ske enligt 22 kap. 5 § 4 p. IL, som talar 

om inkomst från en näringsverksamhet som helt eller delvis inte längre skall beskattas i 

Sverige på grund av ett skatteavtal. Även här kan det dock bli svårt, speciellt som 

rättsföljden av uttag är att tillgången skall behandlas som om den avyttrats mot 

marknadsvärdet och då ledningen inte kan avyttras kan den inte gärna ha ett 

marknadsvärde. Uttagsbeskattning av ledningen bör således, med nuvarande praxis, inte 

kunna ske vid en utflyttning. 
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