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1   Inledning

1.1   Problembakgrund

Enligt gällande rätt beskattas vinster på näringsrelaterade andelar som intäkt av

näringsverksamhet. Denna ordning medför skattekostnader vid försäljning av andelar i

dotterföretag och intresseföretag, som stigit i värde, till köpare som står utanför koncernen.

Det ovan beskrivna förhållandet motverkar omstruktureringar inom näringslivet, samtidigt

som det är svårt att förena med att utdelning på sådana andelar inte beskattas.1 Bredvid

detta argument för ett avskaffande av kapitalvinstbeskattning på företagsägda andelar, skall

även det faktum att ett antal medlemsländer av den Europeiska Unionen avskaffat denna

form av beskattning uppmärksammas.2 I samband med denna uppsats tillkomst har detta

förhållande fått stor uppmärksamhet i media då Telia AB avsåg att avyttra sitt börsnoterade

dotterbolag Eniro AB, och genom ett holländskt ägande av dotterbolaget undvika

beskattning av kapitalvinsten.

Som en reaktion på det ovan beskrivna förhållandet föreslår 1998 års

företagsskatteutredning i sitt gemensamma betänkande, SOU 2001:11, att beskattningen av

kapitalvinster på näringsbetingade andelar (BKN) skall avskaffas. Utredningen föreslår att

BKN avskaffas med början taxeringsåret 2002.

Utredningen gör även gällande att ett avskaffande av kapitalvinster på näringsbetingade

andelar skulle kunna påverka incitamentsbilden för fåmansföretagande och utseendet på

dess ägarstruktur, med hänsyn till de s.k. fåmansföretagsreglerna i IL:s 56:e och 57:e kapitel.

Denna särreglering av fåmansföretag har till syfte att skapa neutralitet i beskattningen av

inkomster från företagande och lönearbete, med främsta syfte att hindra en omvandling av

arbetsinkomster till kapitalinkomster. I SOU 2001:11 framkommer dock endast att ett

avskaffande av BKN möjligen kan (författarens kursivering) komma att medföra ett behov

av en justering av de s.k. fåmansföretagsreglerna, men inget förslag lämnas i frågan om hur

denna förändring bör se ut eller vilka motiv som påkallar den.3

                                                          
1 SOU 1998:1 s 103
2 Danmark, Nederländerna och Tyskland, se avsnitt  2.3.2 samt SOU 20001:11 s 124
3 I utredningen sker istället en hänvisning till de resultat som en nu (maj 2001) pågående utredning, Fi
1999:12, avseende beskattningen av ägare i fåmansföretag skall avlämna i oktober 2001. Tilläggas bör att
denna utredning ännu inte påbörjat sitt arbete med denna delfråga och att det därför är högst troligt att
reglerna i IL 57 kap inte kommer att förändras innan det att BKN avskaffas i enlighet med förslaget.
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1.2   Problemformulering

Jag kommer i denna uppsats att arbeta med följande tre frågeställningar:

•  Vilken inverkan skulle ett avskaffande av BKN få på fåmansföretagens skattemässiga

incitamentsbild?

•  Hur skulle ett avskaffande av BKN inverka på ändamålsenligheten hos de s.k.

fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap?

•  I det fall att ett avskaffande av BKN skulle inverka negativt på ändamålsenligheten hos

den ovan nämnda särregleringen, påkallar denna inverkan en förändring av

särregleringen eller finns det andra medel för att bibehålla ändamålsenligheten i denna?

I det fall sådana medel inte finns, hur skulle en förändring av särregleringen se ut?

1.3   Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett avskaffande av BKN skulle komma

att påverka incitamentsbilden för fåmansföretagen, sett i förhållande till den nu gällande

särregleringen av fåmansföretagen i IL 56 och 57 kap.

Vidare är mitt syfte, att med beaktande av motiven till den skatterättsliga särregleringen av

fåmansföretagen i IL 57 kap., undersöka om det krävs en förändring av detta regelverk vid

ett avskaffande av BKN. Är ett sådant behov för handen vill jag ge min uppfattning i

frågan om hur detta regelverk bör förändras.

1.4   Metod och disposition

I mitt arbete med att försöka uppfylla det syfte jag förelagt mig i denna uppsats har jag valt

att i olika kapitel använda olika metoder för att på bästa sätt genomföra mitt skrivande.

Uppsatsen har därför både deskriptiva och utredande inslag, men rymmer även normativa

moment. Jag vill i detta avsnitt presentera de kommande kapitlena och samtidigt

kommentera de metoder jag valt att arbeta utifrån i respektive kapitel.

Kapitel två, tre och fyra ger en bild av de förutsättningar jag har att arbeta med i de senare

delarna av uppsatsen. Jag har i dessa avsnitt således arbetat utifrån en deskriptiv metod. I

det andra kapitlet redogör jag för det nya förslaget avseende ett avskaffande av BKN. Jag
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har i detta arbete varit starkt hänvisad till själva förslaget, då behandlingen av denna fråga är

mycket sällsynt i de traditionella rättskällorna. Kapitel tre har till syfte att ge en bild av de

motiv som framträder i förarbeten och doktrin, till stöd för den form av särreglering av

fåmansföretag som jag sedan presenterar mer ingående i kapitel fyra. Den redogörelse av

gällande rätt som jag framför i kapitel fyra utgår ifrån studier av lagtext, praxis och doktrin,

och tar uteslutande sikte på en redogörelse av de regler i IL 57 kap. som är av intresse för

de problem jag valt att arbeta med i senare kapitel.

I kapitel fem utreder jag hur ett avskaffande av BKN skulle komma att förändra de

skattemässiga incitament som påverkar såväl ett fåmansföretags agerande som dess ägares.

Utredningsarbetet i kapitel fem ger mig en utgångspunkt att använda i kapitel sex, i vilket

jag ger en bild över tänkbara generella och individuella problemsituationer som kan

uppkomma vid ett avskaffande av BKN, beträffande ändamålsuppfyllandet hos de s.k.

fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap. Metoden i dessa två avsnitt är således av utredande

eller prognosticerande karaktär. Mitt arbete i kapitel sex präglas av ett sökande efter

tänkbara problemsituationer. Jag har därför valt att i kapitel sex se till ordalydelsen i de

lagrum som blir aktuella att diskutera kring.

En viktig fråga som uppkommer beträffande detta prognosarbete är till vilken grad jag som

författare, utan empiriska studier, kan avge en sannolik och relevant bild över ett framtida

scenario. Jag har inom ramen för denna uppsats inte haft möjlighet till ett genomförande av

någon undersökning som visar att de slutsatser jag drar är de korrekta. Den bild jag ger är

således endast resultatet av mina funderingar kring hur ett avskaffande av BKN skulle

påverka situationen för fåmansföretagare och deras företag. I mitt arbete med skapandet av

denna prognos har jag utgått ifrån att fåmansföretagare och deras företag alltid söker

maximera resultatet efter skatt, vilket även rymmer en önskan om att minimera

skattekostnaderna till fördel för skapande av värde hos företag och dess ägare. Min

prognos är således resultatet av ett avskaffande av BKN och företag och företagare som

söker minimera skattekostnader, med beaktande av fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap.

Därav följer att jag inte tagit hänsyn till andra faktorer än just dessa, men vill här

uppmärksamma läsaren på att sådana faktorer naturligtvis kommer att forma den verkliga

situation som ett avskaffande av BKN skulle ge upphov till.
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I kapitel sju prövar jag olika förslag på hur de i kapitel sex beskrivna problemsituationerna

kan lösas, för att slutligen även avge min uppfattning i frågan om hur de bör lösas. De olika

alternativ jag arbetat med är de som i studier av doktrin framstått som de främst tänkbara.

Jag avslutar således mitt arbete med ett normativt resonemang. I mitt sökande efter en god

lösning de lege ferenda av de tänkbara problemsituationerna har jag utgått ifrån motiven till

reglerna i IL 57 kap, för att därigenom hitta riktlinjer i frågan. Jag har i detta sökande efter

en lämplig lösning även tagit hjälp av de strömningar beträffande reglernas tillämpning som

framträder i nutida praxis beträffande problemsituationer kring tillämpningen av reglerna i

Il 57 kap. Självfallet framträder även mina egna värderingar och ställningstaganden i detta

avslutande resonemang.

Slutligen innehåller kapitel åtta en kortare redogörelse av de slutsatser jag kommit fram till

under mitt arbete med de uppgifter jag förelagt mig att lösa.

1.5   Avgränsningar och läsekrets

Den främsta avgränsning jag gjort, är att jag inte sett till samtliga skattemässiga effekter av

ett eventuellt tänkt handlande, utan renodlat mitt arbete kring frågor beträffande BKN och

fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap. Ett avskaffande av BKN medför vidare ett flertal

intressanta internationella aspekter, vilka jag valt att inte ta omfattande hänsyn till inom

ramen för detta arbete. Nackdelen med dessa avgränsningar är att de situationer jag

beskriver inte ger en helt komplett bild av de fullständiga skattemässiga konsekvenserna av

handlandet. Jag vill dock mena att de fördelar detta förhållningssätt ger är desto mer

betydelsefulla, eftersom jag därigenom förmår skapa en tydligare bild av de kärnfrågor jag

har för avsikt att behandla. Det skall dock observeras att jag i vissa fall valt att även

observera de omkringliggande skattereglerna, men endast i det fall då detta kunnat

förtydliga de framförda åsikterna beträffande kärnfrågorna.

Beträffande frågan om vilken läsekrets jag vänder mig till vill jag framföra att uppsatsen

främst vänder sig till de som sedan tidigare har ett intresse för den skatterättsliga

regleringen av fåmansföretagande och som har viss kunskap i frågan. Jag hoppas dock att

den kan verka intresserande hos alla de som är involverade i frågan, inte minst

fåmansföretagare själva.
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1.6   Terminologi

Jag har valt att i denna uppsats arbeta företrädelsevis med den terminologi som

framkommer i SOU 2001:11. I enlighet med terminologin i förslaget ersätts begreppet

näringsrelaterade andelar med begreppet näringsandelar.4  Jag vill även framföra att jag i

uppsatsen använder begreppet bolag uteslutande för att beteckna associationsformen

aktiebolag. I det fall jag skulle använda termen i en annan betydelse kommer det att framgå

av situationen.

                                                          
4 SOU 2001:11 s 146-148
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2   Förslaget om avskaffandet av beskattning av kapitalvinster på
företagsägda andelar

2.1   Inledning

I detta avsnitt avser jag presentera det förslag till avskaffande av kapitalvinstbeskattning på

företagsägda andelar som presenteras i SOU 2001:11. Jag vill dock först inleda med en

redogörelse för den utveckling som skett inom detta område av det svenska

beskattningssystemet, med beaktande av det faktum att en lättnad i beskattningen av

vinster vid avyttring av företagsägda andelar har presenterats även tidigare. Jag avslutar

kapitlet med att framföra mina egna synpunkter på förslaget.

2.2   Den nuvarande beskattningen av kapitalvinster i bolagssektorn och i

ägarsektorn

En utgångspunkt i det svenska systemet för beskattningen av bolagsinkomster och

utdelning från bolag är att vinster beskattas först i det rörelsedrivande bolaget och därefter,

vid vinstutdelning, hos aktieägaren. Bakom denna uppfattning döljer sig principen om

ekonomisk dubbelbeskattning. Principen gäller med få undantag5 och har sedan länge haft

avgörande betydelse för den svenska beskattningen av bolag och deras ägare. I de fall att

aktiebolag äger andelar i ett annat aktiebolag medför principen om dubbelbeskattning att en

rörelsevinst kan beskattas flera gånger i bolagssektorn, s.k. kedjebeskattning. I syfte att

undvika detta är aktiebolag normalt frikallade från skattskyldighet för utdelning på

näringsandelar.6

De vinster ett aktiebolag tillgodogör sig vid försäljning av näringsbetingade andelar är

däremot inte befriade från skatteskyldighet. Den ovan beskrivna skillnaden i beskattningen

medför en asymmetri i skattesystemet, eftersom en utdelning av de värden som skulle

medföra en vinst vid en eventuell försäljning inte medför någon skatteskyldighet.7 Det

finns olika skäl till varför ett bolag kan tillgodogöra sig en vinst vid en försäljning av

näringsbetingande andelar. Naturligtvis kan andelarnas värde ha ökat genom att beskattade

vinstmedel plöjts ner i den aktuella rörelsen. Andra orsaker till en värdestegring kan t.ex.

                                                          
5 Ett exempel på ett sådant undantag finns inom reglerna för beskattningen på utdelning och kapitalvinster på
onoterade andelar, de s.k. lättnadsreglerna, vilka presenteras i avsnitt 4.3. Se även IL 43 kap.
6 IL 24 kap 15-16§
7 Melbi, Förslag om slopad kapitalvinstbeskattning av näringsbetingade aktier, SN 2001 nr 4
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vara att andelarna stigit i värde på grund av förväntningar om framtida rörelsevinster, eller

icke företagsrelaterade orsaker såsom ett ökat utländskt intresse för förvärv av svenska

bolag.8

I de fall en försäljning av näringsbetingande andelar inbringar en skattepliktig vinst till det

avyttrande bolaget, och detta sedermera delar ut vinsten till dess fysiska ägare genom en

skattepliktig utdelning, uppkommer en trippelbeskattning. Trippelbeskattningen blir mest

tydlig i de fall då det finns nedplöjda beskattade vinstmedel i det avyttrade bolaget, men

även i andra fall finns goda argument för uppfattningen att en trippelbeskattning sker. I de

fall bolaget tillgodogjort sig en vinst till följd av förväntade framtida vinster i det avyttrade

bolaget uppkommer en trippelbeskattning genom den framtida beskattningen av de

förväntade vinsterna.9

2.2.1   SOU 1998:1 – Omstruktureringar och beskattning
Den ovan beskrivna asymmetrin uppmärksammades redan av 1992 års

företagsskatteutredning. I utredningens slutbetänkande, SOU 1998:1 Omstruktureringar och

beskattning, föreslogs en generell skatteplikt på halva vinstbeloppet vid försäljning av

näringsandelar, d.v.s. vid försäljning av sådana andelar som omfattas av reglerna om

skattefria utdelningar. Det främsta motivet till förslaget var den ovan presenterade

asymmetrin mellan beskattningen av utdelning från och kapitalvinster på näringsbetingade

andelar.10 Enligt utredningens slutbetänkandet får denna asymmetri till följd att

omstruktureringar i form av överlåtelser av andelar i dotterbolag och intressebolag mellan

oberoende företag motverkas på ett omotiverat sätt.11

Anledningen till att slutbetänkandet presenterade ett förslag om en halvering av BKN,

istället för ett helt avskaffa den, var att såväl helsvenska koncerner som sådana med

utländska dotterbolag skulle lyda under samma regler.12 Grunden till detta hänsynstagande

var den s.k. utlandsproblematiken, vilken jag kort redogör för i avsnitt 2.2.2.

Slutbetänkandets förslag presenteras sedermera i regeringens proposition 1998/99:15.

Regeringen framförde häri att den instämde i utredningens bedömning såtillvida att det var

                                                          
8 SOU 1998:1 s 105
9 SOU 2001:11 s 123
10 SOU 1998:1 s 105
11 SOU 1998:1 s 105
12 SOU 1998:1 s 118
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motiverat att avskaffa BKN i bolagssektorn. Regeringen bedömde vidare den föreslagna

halveringen av kapitalvinstbeskattningen som ett lämpligt sätt att undvika den ovan

nämnda utlandsproblematiken. Avgörande för regeringens ställningstagande i frågan var

dock den statsfinansiella kostnaden som förslaget skulle ge upphov till, vilken beräknades

till 1,51 mdkr. Regeringens slutliga uppfattning i frågan var att det saknades en möjlighet att

finansiera en halvering av BKN, varvid något förslag i denna fråga inte lades fram i

riksdagen.13

Redan i september 1998 fattade regeringen dock beslutet att tillsätta en ny utredning om

företagsskattefrågor som rör i huvudsak omstruktureringar av företag. Utredningens arbete

skulle till stora delar komma att bli en fortsättning av 1992 års företagsskatteutredning, och

dess gemensamma betänkande kom att vara klart i januari 2001, SOU 2001:11.14 Innan jag

övergår till att beskriva detta nya förslag redogör jag kort för den s.k. utlandsproblematiken.

2.2.2   Utlandsproblematiken
I enlighet med vad jag framfört i mina avgränsningar har jag inte för avsikt att inom ramen

för detta arbete ta omfattande hänsyn till de internationella aspekterna av ett avskaffande av

BKN. Jag vill däremot uppmuntra läsaren till att fundera kring de internationella aspekterna

av frågan, eftersom dessa är betydelsefulla för den framtida behandlingen av förslaget.

Nedan redogör jag dock kort för den s.k. utlandsproblematiken genom en förenklad

exemplifiering.

Ett svenskt företag som förväntar sig att gå med vinst på rörelsen de närmaste åren,

lånar upp ett, i förhållande till de prognosticerade årsvinsterna, stort belopp. Räntan

dras av mot vinsterna. Det lånade medlen skjuts till som kapitaltillskott i ett

lågbeskattat dotterbolag i utlandet, där beloppet förräntas. Avkastningen delas ut till

moderföretaget. Om moderföretaget inte beskattas för den mottagna utdelningen, blir

resultatet att svensk bolagsskatt på hela eller en del av rörelsevinsten växlas ut mot den

låga eller obefintliga skatten hos dotterföretaget. Det ovan beskrivna handlandet

benämns ränteavdragsarbitrage.

                                                          
13 Prop. 1998/99:15 s 116
14 SOU 2001:11 s 3
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Ränteavdragsarbitrage kan även ske genom avyttring av det utländska dotterbolaget.

Istället för att åtnjuta avkastning från bolaget, säljer moderbolaget dotterbolaget.

Denna form av ränteavdragsarbitrage motverkas idag av BKN, och ett avskaffande av

denna beskattningsform föranleder därför ett nytt skydd mot denna from av

transaktioner. Som ovan framkommit valde 1992 års företagsskatteutredning att

föreslå en halvering av BKN, medan 1998 års utredning istället väljer att omarbeta de

s.k. cfc-reglerna15 (Control Foreign Companies) i syfte att hindra ränteavdragsarbitrage

genom avyttring. För en fullständig redogörelse i frågan hänvisar jag till bl.a. SOU

2001:11 s 126 f. och s 399-407.

2.3   SOU 2001:11 - Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar

2.3.1   Inledning
Grunden i utredningens betänkande är förslaget om att BKN skall avskaffas och att

ränteavdragsarbitrage genom avyttring, den s.k. utlandsproblematiken, skall motverkas

genom ändrade cfc-regler.16 Jag inleder den följande presentationen av förslaget med en

överblick av de motiv som framträder för de föreslagna förändringarna, för att sedan kort

beskriva den föreslagna modellen för avskaffandet av BKN.

2.3.2 Motiv för respektive emot ett avskaffande av BKN
Beträffande de motiv som framförs för respektive emot ett avskaffande av BKN kan

nämnas att i SOU 2001:11 framkommer en mer utförlig utredning i frågan än vad som var

fallet i SOU 1998:1. Jag återger nedan de viktigaste motiven för respektive uppfattning i

frågan.

Huvudargumentet för ett avskaffande av BKN är, precis som i den tidigare utredningen, att

BKN leder till en skattekostnad vid överlåtelser mellan parter som inte ingår i samma

koncern, vilket resulterar i en dubbelbeskattning i bolagssektorn och en trippelbeskattning

vid medräknade av utdelningsbeskattningen hos den fysiske ägaren.17

Som ett andra argument för ett avskaffande av BKN, framförs även i denna utredning att

skattekostnaden kan medföra att företagsöverlåtelser undviks, vilket leder till ett  minskat

intresse för omstruktureringar i näringslivet. Det skall dock observeras att

                                                          
15 Se IL 6 kap samt SOU 2001:11 s 199 - 231
16 SOU 2001:11 s 14
17 SOU 2001:11 s 123
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omstruktureringar inom koncerner, s.k. interna omstruktureringar, i detta fall skiljer sig från

omstruktureringar mellan fristående bolag, s.k. externa omstruktureringar. Interna

omstruktureringar kan redan i nuläget, genom de s.k. omstruktureringsreglerna, till stor del

göras utan att föranleda någon BKN förrän vid en realisering av näringsandelarna utanför

koncernen.18 Beträffande omstruktureringsargumentet nämns även det stora intresset av att

genom skatteplanering undvika BKN. Enligt betänkandet förhåller det sig så att koncerner

genom skatteplanering i betydande utsträckning kan undvika att en kapitalvinst

framkommer, samtidigt som det ofta finns ett incitament till att ta fram kapitalförluster.

Förhållandet har lett till ett intresse av höjda omkostnadsbelopp, samtidigt som det finns

ett intresse av att föra bort betydelsefulla värden från ett bolag inför en överlåtelse av

detta.19

Beträffande motiven för ett avskaffande av BKN framträder även en viktig nytillkommen

förutsättning i den senare utredningens betänkande. Såväl i Nederländerna som i Danmark

och i Tyskland råder idag skattefrihet för kapitalvinster på dessa länders motsvarigheter till

näringsandelar. Därav följer att många svenska internationella koncerner valt att äga den

utländska delen av koncernen genom t.ex. holländska företag, s.k. holdingbolag. Det

skattekonkurrenstryck som härigenom uppstått gentemot Sverige utgör enligt utredningen

även det ett argument för ett avskaffande av BKN.20

Vilka motiv talar då emot ett avskaffande av BKN? Ett viktigt exempel på ett sådant motiv

är att denna form av beskattning ger minskade incitament till handel med skalbolag inom

bolagssektorn. För att inte öppna några möjligheter till detta har förslaget försetts med en

begränsning i fråga om handel med skalbolag, vilken jag kommer att presentera närmare i

det följande, se avsnitt 2.3.3. Vidare framförs att ett avskaffande av BKN kan ge upphov

till att dyrbarare tillgångar som produceras inom en koncern inför försäljningen läggs in i

redan existerande dotterbolag, varefter hela bolaget säljs istället för själva tillgången. Ett

sådant förfarande benämns förpackning, och innebär att säljaren inte behöver skatta för

vinsten, medan köparen i gengäld förlorar rätten till värdeminskningsavdrag.21 Med förlust

av rätten till värdeminskningsavdrag skall förstås att förvärvaren inte kan tillgodoräkna sig

                                                          
18 För en fullständig redogörelse i frågan, se t.ex. Il kap 23, 37, 38 och 49 samt Prop. 1998/99:15. avskaffande
av BKN skulle komma att medföra.
19 SOU 2001:11 s 124
20 SOU 2001:11 s 124
21 Noteras bör att förvärvaren inträder i säljarens skattemässiga situation beträffande anskaffningsvärden på
tillgångarna i det förvärvade bolaget, vilket i de flesta fall innebär att ett mycket lågt skattemässigt värde på
tillgångarna.
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det förvärvade företagets värdeminskningsavdrag inom ramen för det förvärvande bolaget,

men naturligtvis sker värdeminskningsavdrag inom det förvärvade bolaget. Det skall dock

observeras att ägaren till de båda bolagen kan fusionera dessa och därigenom tillgodogöra

sig de aktuella värdeminskningsavdragen inom det nya sammanslagna bolaget. Enligt

betänkandet skulle ett förpackningsförfarande ge parterna en räntefördel vid beskattningen

jämfört med att själva tillgången överlåts. Utredning anser dock inte att den ökade

möjligheten till förpackningsförfarande skall ses som ett hinder mot ett avskaffande av

BKN.22

Som ett, måhända praktiskt, men ändå viktigt argument mot ett avskaffande av BKN skall

även den statsfinansiella kostnaden för förslaget uppmärksammas. I SOU 2001:11

uppskattas denna kostnad till 0,2 mdkr, vilken huvudsakligen skall finansieras genom en

sänkning av procenttalet för beräkningen av det största belopp med vilket juridiska

personer får göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. 23

2.3.3   Den föreslagna modellen för ett avskaffande av BKN
Följande mer preciserade beskrivning av förslaget är inte avsett att i detalj beskriva hela

förslaget. Mitt syfte är snarare att redogöra för de delar av förslaget som är av intresse för

den fortsatta framställningen.

•  I samband med ett avskaffande av BKN försvinner rätten till avdrag för

kapitalförluster.24

•  Det skall inte gälla något villkor om innehavstid för onoterade andelar för att

skattefrihet skall gälla beträffande kapitalvinsten vid en försäljning av andelarna. För

skattefrihet på försäljningar av marknadsnoterade näringsandelar skall dock ett villkor

om en innehavstid på minst ett år gälla.25

•  Reglerna om ett avskaffande av BKN skall inte omfatta kapitalvinst på andelar som

innehas av ett handelsbolag.26

                                                          
22 SOU 2001:11 s 125
23 Enligt förslaget motsvaras kostnaden för ett avskaffande av BKN av en sänkning med 1,45 procentenheter
(SOU 2001:11 s 14). En liknande finansiering föreslogs i SOU 1998:1, vilket betraktades som negativt i ett
stort antal remisser från näringslivet. Troligen kommer reaktionerna bli de samma även denna gång.
24 SOU 2001:11 s 143
25 SOU 2001:11 s 138-143
26 SOU 2001:11 s 161-162
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Bredvid dessa mer generella regler finns även ett antal regler vilka föreslagits i syfte att

motverka omotiverade skatteförmåner vid ett eventuellt avskaffande av BKN.

•  Vid ett avskaffande av BKN finns en risk för ökad handel med skalbolag inom

bolagssektorn.27 För att motverka detta föreslås att en kapitalvinstbeskattning på hela

försäljningslikviden för andelarna skall ske, om summan av kontanta medel och

marknadsvärdet av värdepapper och liknande tillgångar hos det avyttrade företaget

överstiger ett s.k. jämförelsebelopp. I det fall samtliga andelar i ett bolag avyttras skall

detta jämförelsebelopp utgöras av halva ersättningen. I annat fall skall

jämförelsebeloppet utgöras av hälften av ett fiktivt pris för samtliga andelar, med

utgångspunkt i priset för de avyttrade andelarna. Det skall observeras att med

värdepapper och liknande tillgångar skall inte, enligt förslaget, förstås näringsandelar. I

förslaget framkommer också att det skall finnas en möjlighet till dispens från regeln i

det fall särskilda skäl föreligger.28

•  Som ett komplement till skalbolagsregeln föreslås även en s.k. återköpsregel. Regeln

medför att det avyttrande företaget, eller någon i intressegemenskap med detta, inte

skall få återköpa, direkt eller indirekt, den övervägande delen av de tillgångar som fanns

i det avyttrade företaget inom två år efter avyttringen. Om detta villkor inte uppfylls

skall hela försäljningslikviden tas upp som kapitalvinst i det avyttrande företaget det år

då återköpet sker.29 Syftet med detta komplement är hindra möjligheten till kringgående

av skalbolagsregeln genom att återköpa de tillgångar som utgjorde grunden för att inte

tillämpa skalbolagsregeln.

•  Möjligheten till ett s.k. förpackningsförfarande30 föranleder även det vissa korrigeringar

av grunderna i förslaget. Om det avyttrande bolaget eller ett moderbolag till detta är ett

fåmansföretag, och det avyttrade bolaget innehar en fastighet som någon gång under

tre år före avyttringen använts som bostad för en delägare i det avyttrande företaget

eller i moderföretaget, eller för närstående till delägare, skall fastigheten skattas av hos

det avyttrande företaget. Fastighetsavskattning skall dock endast ske om fastighetens

marknadsvärde överstiger dess skattemässiga värde. Observers bör således att det inte

                                                          
27 SOU 2001:11 s 124
28 SOU 2001:11 s 163-166. Någon precisering av i vilka situationer sådana skäl föreligger framkommer dock
ej i förslaget
29 SOU 2001:11 s 167-168
30 För repetition kring begreppet, se avsnitt 2.3.2
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föreslås någon begränsning vad gäller förpackning av lös egendom och ej heller för fast

egendom i övrigt.31

2.3.3.4   Avskaffande av BKN och omstruktureringsreglerna32

Ett avskaffande av BKN skulle på många sätt komma att påverka incitamenten för

företagandet och därigenom även påverka betydelsen av vissa skatterättsliga regler. Den del

av de skatterättsliga reglerna vilka ofta benämns omstruktureringsregler är inget undantag. I

SOU 2001:11 föreslås att olika korrigeringar av dessa regler bör ske i samband med ett

eventuellt avskaffande av BKN. Jag kommer fortsättningsvis inte beröra denna fråga mer,

men de aktuella reglerna kommer på många sätt att förändras vid ett avskaffande av BKN,

främst genom att ett avskaffande av BKN tar bort vissa av det huvudsakliga

omstruktureringshinder som omstruktureringsreglerna har till syfte att motverka.

2.4   Sammanfattande kommentarer kring förslaget

Jag vill i detta avsnitt ge min syn på förslaget om ett avskaffande av BKN, och dess

möjligheter till att föranleda en förändring av de nuvarande skattereglerna i enlighet med

förslaget. Vid studier av förslaget framkommer att ett avskaffande av BKN på många sätt

skulle komma att påverka vårt nuvarande skatteregelverk, inte minst de delar som är tänkt

att reglera den s.k. utlandsproblematiken. Denna påverkan kommer att leda till många

förändringar, och därigenom ge upphov till stort behov av förändrade rutiner inom

näringslivet. De föreslagna reglerna beskrivs av många som relativt komplexa, men många

bedömare ser förslagets utformning som nödvändigt. Fördelarna av ett avskaffande av

BKN uppväger de komplexa reglerna.33

En del av förslaget som jag ställer mig kritisk till är de s.k. skalbolags- och

återköpsvillkoren, vilka kommer att försvåra koncerninterna omstruktureringar. I större

koncerner finns det troligen ett behov av att vid vissa tillfällen kunna överföra s.k.

skalbolag mellan koncernföretag, samtidigt som snabba reaktioner på omvärldsförändringar

kanske kan föranleda sådana återgångar vilka det s.k. återköpsvillkoret hindrar. Orsaken till

denna skärpning av reglerna för koncerner är den förändring som ett avskaffande av BKN

kräver för att inte handel med skalbolag skall uppkomma i bolagssektorn. Jag anser dock

                                                          
31 SOU 2001:11 s 168-173
32 Företrädelsevis innefattar begreppet omstruktureringsregler de regler som rör underprisöverlåtelser,
andelsbyten, verksamhetsöverlåtelser samt fusioner och fissioner. Se även avsnitt 2.3.2, not 19
33 Se exempelvis Melbi, Förslag om slopad kapitalvinstbeskattning av näringsbetingade aktier, SN 2001 nr 4, samt
Ohde, Rutberg, Utredningsförslag angående företagsägda andelar och cfc-regler, SST 2001 nr 2
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inte att större respekterade koncerner med rörelseverksamhet skall bli ekonomiskt

drabbade av statens vilja att hindra handel med skalbolag, speciellt inte genom den hårda

form av ”spärrlagstiftning” som föreslås i förslaget. Naturligtvis kan dessa situationer vara

sådana som betraktas som utgörande ”särskilda skäl” och därmed får dispens, men i

förslaget framkommer inte några riktlinjer för detta användningen av detta begrepp.

Den föreslagna skalbolagsregeln är en av de få delar av förslaget som, bredvid den

komplexa utformningen av de nya cfc-reglerna, kritiserats i de artiklar som behandlat

förslaget i samband med dess publicering. Melbi framför synpunkten att regeln kan komma

att medför praktiska svårigheter såtillvida att det kan vara svårt att inför en omstrukturering

avgöra om överlåtelsen kommer att omfattas av skalbolagsregeln.34

Ohde och Rutberg framför att det är en olycklig ”spärregel” som tyvärr inte kunnat

undvikas, samtidigt som de hoppas att skattemyndigheterna kommer att tillämpa regeln

med förnuft och generöst medge en tillämpning av ventilen om ”särskilda skäl”.35

De argument som framförs för ett avskaffande av BKN ser jag som väldigt starka, då den

rådande asymmetrin beträffande den skattemässiga behandlingen av intäkter i

bolagssektorn bör motverkas. Även de bättre förutsättningarna för omstruktureringar utom

koncernen ser jag som positivt för det svenska näringslivet. Dessa argument såg regeringen

som avgörande för en lättnad av BKN i proposition 1998/99:15, varför de troligen

kommer att värderas högt även vid en bedömning av det nu aktuella förslaget.

I enlighet med vad som framkommer i förslaget anser jag att större koncerner genom

skatteplanering redan idag har omfattande möjligheter att undvika uppkomsten av en

kapitalvinstbeskattning vid planerade vinstgivande försäljningar av t.ex. ett dotterbolag.36

Jag vill mena att denna form av möjlighet till skatteplanering skapar ett generellt

misstroende gentemot det svenska skattesystemet. Vidare verkar denna möjlighet även

konkurrensbegränsande gentemot mindre företag som med begränsade medel inte kan

genomföra den form av skattekostnadsminimerande upplägg. Ett generellt avskaffande av

BKN kan således ta bort behovet av denna vanliga form av skatteplanering och därigenom

även en del av misstroendet gentemot skattesystemet, samtidigt som mindre företag kan
                                                          
34 Melbi, Förslag om slopad kapitalvinstbeskattning av näringsbetingade aktier, SN 2001 nr 4
35 Ohde, Rutberg, Utredningsförslag angående företagsägda andelar och cfc-regler, SST 2001 nr 2
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komma i åtnjutande av sådana fördelar som större företag har haft att tillgå under en längre

tid. Även detta förhållande talar för ett avskaffande av BKN.

Ett viktigt argument som inte togs upp i samband med regeringens avgörande i proposition

1998/99:15 var den internationella skattekonkurrens, som däremot lyfts fram av 1998 års

utredning.

Min uppfattning är att detta argument för ett avskaffande av BKN kommer att få stor

betydelse vid en framtida bedömning av förslaget. EU:s gemensamma marknad, och de

friheter denna medför, ställer krav på en viss likriktning av skattereglerna i

medlemsländerna och troligen kommer BKN avskaffas i fler medlemsländer inom en

relativt snar framtid. Jag vill med likriktning i detta fall mena den form av påverkan som

ligger bakom förslaget om ett avskaffande av BKN, d.v.s. det rent konkurrensmotiverande.

Den form av rättslig harmonisering som sker beträffande vissa skatteregler är naturligtvis

en annan form av likriktning. Det svenska näringslivet är till stor del beroende av stora

företag med internationella förgreningar och i förslaget framkommer att dessa företag

genom omfattande skatteplanering redan i nuläget undviker BKN. Min uppfattning är att

det bör råda en likformighet beträffande utseendet på vår företagsbeskattning gentemot

utseendet på den i våra grannländer, i syfte att inte försvåra de svenska företagens

konkurrenssituation.

En ytterligare omständighet som talar för en positiv bedömning av förslaget är den, i

förhållande till det äldre förslaget, mindre kostnaden för avskaffandet av BKN. Det var

trots allt den statsfinansiella kostnaden som utgjorde det främsta hindret mot en positiv

bedömning av det äldre förslaget. Min slutsats kring förslagets möjlighet att leda till

lagstiftning är att så troligen kommer att ske, med beaktande av de starka argument som

talar för detta. Även betydelsen av den mindre statsfinansiella kostanden skall inte

undervärderas.

Slutligen vill jag dock påpeka att förslagets framtida öde till stor del bestäms av

mottagandet av de regler som har till uppgift att motverka den s.k. utlandsproblematiken,

                                                                                                                                                                         
36 Det i inledningen angivna exemplet med Telia AB är ett bra exempel på hur större koncerner kan bedriva
en sådan skatteplanering, och därigenom också öka misstroendet gentemot vårt skattesystem.
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en åsikt som framkommer i det till betänkandet bifogade särskilda yttrandet av experterna

Johansson, Ohde, Rabe och Stenman.37

                                                          
37 SOU 2001:11 s 307-317
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3   Motiv till särbehandling av fåmansföretag

3.1   Inledning

Mitt syfte med detta kapitel är att redogöra för de motiv som finns till stöd för den form av

fåmansföretagsregler som kommer att behandlas i denna uppsats. Min förhoppning är att

jag härigenom skall kunna skapa en ökad förståelse för de regler jag presenterar i kapitel 4.

De s.k. fåmansföretagsreglerna, vilka medför en skattemässig särbehandling av

fåmansföretag och dess ägare, utgör en viktig del av det svenska skattesystemet och har

varit föremål för såväl omfattande debatt som justeringar ända sedan de tillkom. I detta

kapitel avser jag redogöra för de motiv som framkommer för en särbehandling av

fåmansföretag.  Även frågan om det är önskvärt att inte särreglera skall beröras kort, och

slutligen skall jag presentera min ståndpunkt i frågan.

3.2   Vilka motiv finns det för en särbehandling av fåmansföretag?

Jag har i mitt sökande efter motiv för en särreglering av fåmansföretag funnit att dessa

motiv främst står att finna i doktrin. I de modernare, och för uppsatsen relevanta,

förarbetena uttalas ofta att det finns ett behov av en särreglering, men motiven till

densamma är ofta svåra att hitta, medan istället överväganden kring utformningen av vissa

individuella lagrum får desto mer utrymme.38 Jag har därför i mitt arbete med motiven till

den skattemässiga särbehandlingen av fåmansföretag valt att utgå från de synpunkter som

framkommer i doktrin.

Tjernberg behandlar ingående frågan om motiv för en skattemässig särbehandling av

fåmansbolag och dess ägare39, och anger den ekonomiska intressegemenskapen dem

emellan som ett tänkbart motiv till särbehandlingen av dem. Enligt Tjernberg framträder

även den skattemässiga neutralitetsaspekten vid jämförelser mellan olika

verksamhetsformer som ett ytterligare potentiellt motiv till förekomsten av särbehandling.40

                                                          
38 Se t.ex. Prop. 1989/90:110 s 467 - 473
39 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, 1999, s 66-74
40 Tjernberg 1999 s 74
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3.2.1   Ekonomisk intressegemenskap
I de flesta företag finns troligen en strävan efter att tillförsäkra delägarna utbetalningar eller

förmåner på sådant sätt att den totala skattekostnaden minimeras. I det fall antalet ägare är

få eller till och med endast en, och denna personkrets eller person även återfinns i bolagets

ledning, finns också mycket goda möjligheter till sådana förfaranden. Osaken till detta är

det lilla antalet ägares möjlighet att relativt fritt disponera över bolagets intäkter, vilket i

normalfallet inte är möjligt i de fall då ägarkretsen utgörs av ett större antal personer eller

då ledningen och ägarna inte har en tydlig ekonomisk intressegemenskap.

Ekonomisk intressegemenskap definieras i Tjernberg som en generell eller konkret

gemenskap som uppstår vid sammanfallande ekonomiska intressen hos två eller flera

formellt självständiga rättssubjekt. Den ekonomiska intressegemenskapen omfattar varje

förmögenhetsöverföring som uppstår ur parternas gemensamma vilja. Inom den

ekonomiska intressegemenskapen ryms även en skattemässig intressegemenskap. Den

skattemässiga intressegemenskapen utmynnar i att i en gemenskap mellan två självständiga

skattesubjekt, med möjlighet att tillrättalägga inbördes dispositioner, kommer dessa

dispositioner att formas på ett sådant sätt att gemenskapens samlade skatt minimeras.41

En ekonomisk intressegemenskapen medför en större möjlighet till att utforma

dispositioner på, ur skattesynpunkt, bästa sätt, jämfört med avtal som ingås mellan parter

som inte har en sådan intressegemenskap. Tjernberg ser detta förhållande som motiv till att

domstolar och lagstiftare bör vara extra vaksamma inför den typ av intressegemskap som

föreligger mellan ett bolag och en mindre majoritetsägarkrets.42

3.2.1.1   Ekonomisk intressegemenskap som motiv till särbehandling av fåmansföretag
Tjernberg framför att den ekonomiska intressegemenskapen, och den form av

skatteundandragande dispositioner som denna kan ge upphov till, bör vara det främsta

skälet till en sådan särbehandling av bolag och en mindre majoritetsägarkrets som de

nuvarande fåmansföretagsreglerna ger uttryck för.43 Även i LLMS framförs synpunkten att

den ekonomiska intressegemenskapen är det främsta motivet till en skattemässig

särreglering av dessa omnämnda skattesubjekt.44

                                                          
41 Tjernberg 1999 s 66
42 Tjernberg 1999 s 67
43 Tjernberg 1999 s 74
44 LLMS, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, 2001, s 335
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3.2.2   Skattemässig neutralitet
Skattemässig neutralitet har sedan länge varit ett viktigt och frekvent förekommande

argument vid såväl skattelagstiftning som vid kommentarer till - och analyser av -

lagstiftningen.45 Neutralitetsprincipen gör gällande att skatteregler skall vara utformade på

ett sådant sätt att de är neutrala inför den skatteskyldiges val av olika handlingsalternativ.46

LLMS framför synpunkten att tendensen i 1991 års skattereform var att gå från

interventionism mot neutralitet och att en sådan förskjutning även förekommer i andra

industriländer. Denna förändring är vidare resultatet av den minskade tilltron till regleringar

och den ökade tilltron till renodlat ekonomiska överväganden på oreglerade marknader. 47

Innan jag kommer in på frågan om neutralitetsbegreppets innebörd, vill jag först, i syfte att

ge en fördjupad förståelse för önskemålet om neutralitet, kort redogöra för de motiv som

framkommer som argument för en neutral utformning av skatteregler.

3.3.2.1   Motiven till önskemål om en neutral beskattning
Jag vill inledningsvis göra läsaren uppmärksam på att den följande redogörelsen inte skall

uppfattas som en fullständig redogörelse för samtliga motiv för en neutral beskattning.

Exempelvis kommer jag endast kort beröra sådana nationalekonomiska aspekter som

framträder såsom motiv för en neutral beskattning.48

I LLMS framkommer att neutralitetsprincipen kan motiveras av samhällsekonomiska skäl

och exemplifierar ett sådant tänkande genom att neutralitet i beskattningen mellan t.ex.

enskilda näringsidkare och handelsbolag å ena sidan och aktiebolag å andra sidan, skapar

förutsättningar för nyföretagande och expansion i mindre och medelstora företag.  Vidare

framförs även rättviseskäl och den minskade risken för skatteflyktstransaktioner som stöd

för neutralitetsprincipen.49 Motiv för en neutralbeskattning återfinns även i argumenten

mot ett interventionistisk beskattning. En interventionistisk beskattning har till syfte att

genom regelutformningen påverka skattesubjekten att agera på ett visst sätt eller att avhålla

sig från ett visst förfarande. Persson Österman framför åsikten att sådana styrande regler i

ett inkomstskattesystem ofta inte får de avsedda effekterna, utan tvärtom kan vara till mer

skada än nytta. Marknaden fungerar generellt sätt bättre om den inte utsätts för

                                                          
45 Tjernberg 1999 s 68
46 LLMS 2001 s 37
47 LLMS 2001 s 3
48 För en god redogörelse beträffande dessa motiv, se Gunnarsson, Skatterättvisa, 1995
49 LLMS 2001 s 38
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intervention, vilket skapar förutsättningar för en ökad samhällseffektivitet.50 Persson

Österman framför även att ett skattesystem med flera valmöjligheter och därtill olika

skatteutfall skapar förutsättningar för skatteplanering eller skatteanpassning som verkar

improduktivt på samhället.51

3.3.2.2   Tolkning av neutralitetsbegreppet
Vid studier av doktrinen framkommer ett flertal olika uppfattningar i fråga om hur

neutralitetsaspekten skall uppfattas och vilken effekt den skall ha på utformningen av vårt

skattesystem. Jag vill uppmärksamma läsaren på att av de följande uppfattningarna i frågan

är det endast Tjernberg som har fört sin diskussion om neutralitet uteslutande utifrån ett

fåmansföretagsperspektiv.

Tjernberg använder två exemplifierande situationer för att presentera två olika tolkningar

av neutralitetsprincipen. Främst uppfattas neutralitet i skattehänseende som ett uttryck för

att regler skall vara utformade på ett sådant sätt att valet av verksamhetsform i möjligaste

mån inte kommer att styras av skattereglernas utformning. I andra hand skulle neutralitet

kunna återspegla ett önskemål om att ägare eller anställda i fåmansföretag ges en likartad

skattemässig behandling som ägare eller anställda i flermansföretag. Tjernberg anser vidare

att neutralitetsbegreppet är behäftat med oklarheter och nöjer sig slutligen med att beakta

neutralitet ifrån utgångspunkten att det skall återspegla en likformighet för individen mellan

olika handlingsalternativ, vilket måste antas motsvara det ovan först nämnda alternativet. 52

Gunnarsson behandlar ingående de många olika teoretiska riktningar som från olika

utgångspunkter strävar efter att skattefördelningen skall vara neutral i förhållande till

ekonomiskt handlande. Utgångspunkten är att neutralitet skall förstås som icke-

intervention. Gunnarsson framför att neutralitetsbegreppet kan förstås på olika sätt

beroende på vilken nivå det anläggs och till vad det skall relateras.  På ett begränsat

företagsekonomiskt plan innebär neutralitet ett eftersträvande av neutralitet i beskattningen

i förhållande till individuella handlingsalternativ och verksamheter, t.ex. val av

företagsform.53

                                                          
50 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997, s 38-39
51 Persson Österman 1997 s 51
52 Tjernberg 1999 s 68-70
53 Gunnarsson 1995 s 135
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LLMS anger kort att neutralitet i beskattningen föreligger om två handlingsalternativ är

likvärdiga såväl före som efter beskattning av handlandet.54

Persson Österman anger att neutralitet i beskattningen är ett vagt begrepp och att det kan

delas in i två huvudsakliga innebörder. Den första innebörden är icke-intervention, vilket

skall uppfattas som beskattningsregler vilka ger marknaden ett större mått av fritt spelrum.

Den andra innebörden av neutralitet sägs vara målet att utifrån en på förhand vald norm,

beskatta liknande företeelser på samma sätt. Denna norm benämns även som

likformighetsnormen. Neutralitet uppstår då möjligheterna att utföra val som leder till

påfallande lägre beskattning undviks.55

Jag kommer i den fortsatta framställningen att arbeta utifrån den innebörd av neutralitet

som Persson Österman ser som den andra formen av neutralitet och, som Gunnarsson

anser framträda på ett begränsat företagsekonomiskt plan. Jag anser inte att det inte finns

någon större skillnad i de olika tolkningarna av neutralitet på detta tolkningsplan,

åtminstone ingen av sådan betydelse att det föranleder ett särskiljande ställningstagande

dem emellan. Min uppfattning är därför att neutralitetsbegreppet får anses kunna diskuteras

utan uppkomst av några tvetydigheter i just tolkningsfrågan.

Beträffande tolkningen av neutralitetsbegreppet på detta nedre plan kommer jag

fortsättningsvis att arbeta utifrån Tjernbergs uppfattning i frågan, nämligen tanken om

likformighet för individen mellan olika handlingsalternativ. Valet grundar jag på det faktum

att Tjernberg är den som främst behandlat frågan utifrån ett fåmansföretagsperspektiv

samtidigt som jag även funnit att hans arbete på många andra sätt utgör en viktig källa till

referenspunkter i mitt arbete.

3.3.2.3   Neutralitet som motiv till särbehandling av fåmansföretag
Beträffande frågan om huruvida neutralitet är ett gott motiv till särbehandling av

fåmansföretag gör Tjernberg gällande att så är fallet. Särbehandling av fåmansföretag är

nödvändigt för att kunna uppnå en neutral beskattning, vilket i sig anses som ett mål för

utformningen av våra skatteregler. Vidare anför Tjernberg att det av neutralitetsskäl, så

långt det är möjligt, är önskvärt att förhindra att det i näringsverksamhet i allmänhet, och

                                                          
54 LLMS 2001 s 37-38
55 Persson Österman 1997 s 51
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aktiebolag i synnerhet, bereds möjligheter att utnyttja företagsformen för att jämfört med

anställningsformen uppnå obehöriga skatteförmåner.56

3.4   Vilka motiv finns det mot en särbehandling av fåmansföretag?

Det främsta argumentet  mot en särreglering av fåmansföretag är önskemålet om

likabehandling i beskattningen och ett andra argument är frågan om det verkligen är

befogat att rikta misstankar mot fåmansföretagen och deras ägare.57 Dessa argument ser

dock Tjernberg som relativt svaga och framhåller att beträffande önskemål om likformighet

är det önskvärt att generella regler gäller för alla skattesubjekt av samma sort, åtminstone så

långt det är möjligt utan att det därigenom uppstår klara brister i regelsystemet.58 Vad gäller

frågan om det är befogat att rikta misstankar mot fåmansföretagen och deras ägare, uppger

Tjernberg att blott existensen av ett stort handlingsutrymme för en skatteskyldig ökar

risken för, av staten oönskad, skatteplanering eller t.o.m. olika former av lagvidrigt

skatteundandragande. Härav följer även att i de fall då det ovan nämnda

tvåpartsförhållandet mellan ett företag och dess ägare inte existerar, ökar möjligheten till

skatteundandragande transaktioner i än större utsträckning.59

3.5   Sammanfattande kommentarer och min synpunkt i frågan

Vad som framkommit ovan kan sammanfattas genom att säga att motivet med en

särreglering är att hindra ett missbruk av den ekonomiska intressegemenskapen, i syfte att

skapa en neutral beskattning.

Min uppfattning är att det är önskvärt att särreglera i de fall att det finns ett verkligt behov.

Med ett sådant behov menar jag de fall då allmänna, redan existerande beskattningsregler

för en viss situation, skulle bli alltför utvidgade och svårtillämpbara till följd av en önskan

om att de skall omfatta så många fall som möjligt. Jag vill därför se även förutsebarheten i

skattesystemet som ett viktigt argument för en särreglering av fåmansföretag. I det fall att

denna form av företag skulle ha stora svårigheter att känna till vilka regler som är relevanta

för dem och hur dessa skulle tolkas, skulle en risk för oväntade skatteeffekter hota

företagens verksamhet och begränsa deras handlande. Naturligtvis skall inte denna form av

särreglering ske i alltför stor utsträckning, då även detta skulle komma att medföra problem

                                                          
56 Tjernberg 1999 s 71
57 Tjernberg 1999 s 71
58 Tjernberg 1999 s 72
59 Tjernberg 1999 s 72
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för fåmansföretagen. Jag anser vidare att de argument för en särreglering av fåmansföretag

som framfört tidigare i detta kapitel, d.v.s. främst önskemålet om att hindra ett otillbörligt

utnyttjande av den ekonomiska intressegemenskapen men även önskemålet om en neutral

beskattning, båda är mycket goda argument för en särreglering.
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4   Fåmansföretagsreglerna i IL:s 56:e och 57:e kapitel

4.1   Inledning

Som jag redogjort för i kapitel tre finns det av olika anledningar ett uttalat behov av en

skatterättslig särreglering av fåmansföretag och dess ägare. Denna särreglering utgör

sammantaget ett omfattande regelverk med förgreningar i flera olika beskattningsområden.

1991 års skattereform innebar en stor skillnad i beskattningen av inkomster från tjänst och

inkomster av kapital.60 I syfte att förhindra fåmansföretagsägarna från att kunna få

ersättning inom inkomstslaget kapital för arbetsprestationer skapades regler som skulle

hindra detta. I detta kapitel vill jag ge en översiktlig bild av detta regelverk, de s.k. 3:12

reglerna61, vilka nu återfinns i IL 57 kap. Jag avser även kortfattat presentera de s.k.

lättnadsreglerna, vilka tillkom i syfte att underlätta för mindre företag att anskaffa kapital.

Slutligen kommer jag även att redogöra för min uppfattning om reglerna.

4.2   Speciella regler för utdelning och kapitalvinster på andelar i fåmansföretag

De regler som idag återfinns i IL 57 kap. har till syfte att arbetsinkomster inte skall kunna

omvandlas till kapitalinkomster. Risken skulle annars vara att fåmansföretagsägare skulle

undvika att göra löneuttag och istället välja att ta stora utdelningar eller sälja aktiebolag med

upparbetade vinstmedel. Ett sådant förfarande skulle kunna få bristande neutralitet i

beskattningen mellan olika företagsformer och i förhållande till vanliga löntagare som

resultat.62 De grundläggande förarbetena till det omfattande regelverket står att finna i prop.

1989/90:110, men ändringar i regelverket har skett vid ett flertal tillfällen under 1990-

talet.63

Grunden i regelverket är att en viss beräknad del av utdelningar och kapitalvinster på

andelar skall beskattas som inkomst av tjänst.64 Endast den del av utdelningen eller

kapitalvinsten som motsvarar normal kapitalavkastning inklusive riskersättning skall, av

                                                          
60 Skattesatsen för inkomster inom inkomstslaget kapital är proportionell och 30%, medan skattesatsen för
inkomster av tjänst är progressiv och ca. 31 - 56% beroende av kommunalskatt och inkomstens storlek.
61 Benämningen kommer av reglernas tidigare placering i 3.12 mom.SIL. Idag återfinns reglerna i IL 57:e kap.,
men den tidigare benämningen är än idag den frekvent använda för att beteckna även de nya lagrummen.
Observera dock att genom införandet av IL skedde även mindre ändringar av 3:12 reglernas lydelse. Den
kvarstående benämningen skall således inte se som något annat än just en benämning.
62 Prop. 1989/90:110 s 467-470
63 Se t.ex. Prop. 1990/91:54, Prop. 1993/94:234, Prop. 1996/97:45 och Prop. 1999/2000:15
64 Jag har inte för avsikt, och finner det heller inte lämpligt inom ramen för detta arbete, att i detalj redogöra
för hur denna uträkning sker. Den vetgirige läsaren hänvisas till LLMS s 359-367 samt IL kap. 56 och 57.
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likformighetsskäl, hänföras till inkomstslaget kapital vid beskattning.65 Det skall observeras

att reglerna är schablonmässigt konstruerade och att de därmed inte kan ge någon exakt

eller helt rättvis fördelning.66

Det finns ett antal olika grundläggande förutsättningar för att denna särreglering skall bli

tillämplig. Utöver dessa grundläggande krav finns även ett antal undantagssituationer och

specialbestämmelser, vilka är av stor betydelse. Jag vill börja med att beskriva grunderna i

regelverket, för att sedan gå in på de s.k. specialsituationerna. Jag kommer även att

redogöra för vad som framkommit om dessa olika regler i förarbeten, doktrin och till viss

del även i praxis.

4.2.1   Fåmansföretagskravet
För att reglerna skall vara tillämpliga på en delägares andelar i ett bolag, måste bolaget

under beskattningsåret, eller något av de fem åren före beskattningsåret, ha varit ett

fåmansföretag.67 Definitionen av begreppet fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra eller

färre personer äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga

andelar i företaget.68 Det skall observeras att en person och dennes närstående krets skall

betraktas som en fysisk person vid bedömningen om ett fåmansföretag föreligger.69

Aktiebolag som är noterade vid svensk eller utländsk börs är inte fåmansföretag.70 Utöver

denna grunddefinition tillkommer bestämmelsen om den utvidgade

fåmansföretagsdefinitionen, vilken säger att alla ägare, eller närstående, som är eller har

varit verksamma i företaget i betydande omfattning, skall betraktas som en ägare.71 Syftet

med detta är att ett företag som drivs gemensamt av ett större antal delägare, som alla

arbetar i företaget, skall kunna betraktas som ett fåmansföretag.72

                                                          
65 Prop. 1989/90:110 s 467
66 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, 2000, s 52
67 IL 57 kap. 1§
68 IL 56 kap. 2§
69 IL 56 kap. 5§
70 IL 56 kap. 3§
71 IL 57 kap. 3§ 2 st.
72 Tjernberg 2000, s 53
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4.2.2   Kravet på kvalificerade andelar
En ytterligare grundläggande förutsättning är att delägarens andelar i bolaget är s.k.

kvalificerade andelar.73 En andel är kvalificerad i de fall ägaren till andelen eller någon

närstående till honom under beskattningsåret, eller något av de fem föregående

beskattningsåren, varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat

fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.74 Vidare kan även andelen

vara kvalificerad om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de

fem föregående beskattningsåren, har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och

andelsägaren eller någon närstående till honom under samma tidsperiod varit verksam i

betydande omfattning i detta företag. Bestämmelsen resulterar i att kvalifikation smittar

uppåt inom en koncern, då en delägares verksamhet i ett dotterbolag medför ett kvalificerat

andelsinnehav i dess moderbolag.75

I doktrin framförs att lagregleringen avseende kvalificerade andelar inte omfattar

situationen att en person äger dels andelar i ett fåmansbolag i vilket hon är verksam, dels

andelar i ett annat fåmansbolag som bedriver annan verksamhet och i vilket hon inte är

verksam och som ägs tillsammans med det förstnämnda bolaget. Ägarens verksamhet i

moderbolaget skulle således inte komma att kvalificera andelarna i det gemensamt ägda

bolaget.76 Tjernberg framför synpunkten att detta förhållande bör medföra en ändring av

lagstiftningen i syfte att hindra kringgåenden av reglerna i IL 57 kap.77

Definitionen på en kvalificerad andel innefattar en mängd delmoment, vilka vart och ett

kräver en mer omfattande belysning för att klargöra den sammanfattande definitionens

innebörd och mening. Med anledning därav redogör jag nedan för den s.k. karenstiden

samt för begreppen verksam i betydande omfattning, företaget och samma eller likartad verksamhet. I

det följande kommer jag även att redogöra för den s.k. utomståenderegeln78.

                                                          
73 IL 57 kap. 7§ och 12§
74 IL 57 kap. 4§ 1 st.
75 IL 57 kap. 4§ 2 st.
76 Tjernberg 1999 s 250, Tivéus, Skatt på kapital, 2000, s 143 och Båvall, Fåmansföretag, 1997, s 130
77 Som exempel på modell av skatteundandragande framför Tjernberg möjligheten till att genom
aktieägartillskott från moderbolaget och preferensaktier i dotterbolaget föra ut vinster ur moderbolaget vilka
sedermera utdelningsbeskattas hos aktieägaren. Tjernberg framför dock även synpunkten att ett sådant klart
kringgående som detta exempel bör aktualisera ett användande av skatteflyktslagen. Tjernberg 1999 s 250, in
fine.
78 IL 57 kap. 5§
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4.2.2.1   Karenstiden
Den tidsperiod under vilken en andel fortsätter att vara kvalificerad, efter det att dess ägare

slutat att vara verksam i betydande omfattning i bolaget, den s.k. karenstiden, är idag

bestämd till fem år. Vid de speciella fåmansbolagsreglerna tillkomst i samband med 1991

års skattereform var karenstiden bestämd till tio år. Förkortningen av karenstiden skedde

under slutet av 1990-talet, då regeringen gjorde bedömningen att det var möjligt att sänka

tidsgränsen till fem år utan att det därigenom skulle uppkomma någon beaktansvärd

möjlighet till skatteplanering.79 Syftet med karenstiden är att hindra en person från att

genom uppstartande av flera företag flytta sin verksamhet mellan olika företag och

samtidigt spara arbetsinkomster i ”vilande” bolag, i syfte att invänta karenstidens slut. 80

4.2.2.2   Begreppen ”verksam i betydande omfattning”, ”företaget” och ”samma eller likartad verksamhet”

Verksam i betydande omfattning

Beträffande begreppet verksam i betydande omfattning uttalas i förarbetena att en person skall

alltid anses som verksam i betydande omfattning i ett företag om hans insatser har stor

betydelse för vinstgenereringen i företaget.81 Betydelsen av stadgandet om vinstgenerering

som krav för verksamhet aktualiserades i RÅ 1993 ref. 99, där RR konstaterade att en av ett

företags 150 anställda konsulter ansågs ha stor betydelse för företagets vinstgenerering och

därigenom var han även verksam i betydande omfattning. Därav torde följa att i det

aktuella fallet krävdes det inte en vinstgenereringsförmåga bortom det som får anses som

normalt för de anställda i bolaget. Företagsledare och andra höga befattningshavare skall

naturligtvis även de betraktas som verksamma i betydande omfattning, precis som

arbetsledare med stort ansvar i mindre företag. Bedömningen skall vidare, enligt

förarbetena, inte vara beroende av en viss nedlagd arbetstidskvot, utan arbetsinsatsen skall

relateras till företagets omfattning och övriga omständigheter. En enskild styrelseledamot

kan inte utan vidare anses som kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av

stor betydelse för företaget, t.ex. skaffat en viktig order.82 I ett domslut av den 27 april 1999

dömde RR i enlighet med uttalandet i förarbetet och fastställde att en ägare som innehar en

plats i bolagets styrelse, men som i övrigt är begränsat verksam i bolaget, inte skall anses

som verksam i betydande omfattning. RR tog i sin bedömning hänsyn till faktorer som att

den aktuella styrelseledamoten aldrig hade utfört några uppgifter som kunde kopplas till

                                                          
79 Prop. 1996/97:45 s 44
80 Prop. 1989/99:110 s 703
81 Prop. 1989/90:110 s 703
82 Prop. 1989/90:110 s 703
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företagets löpande verksamhet. RSV framför synpunkten att med styrelsearbete skall

förstås sådana arbetsuppgifter som utförs av styrelsen i ett rörelsedrivande företag med

verkställande direktör och anställda.83

Företaget

Vid en första anblick kan tyckas att detta begrepp inte ger upphov till några tvetydigheter,

men det finns goda anledningar till att se närmre på det. Tjernberg för en diskussion om

begreppet84 och använder följande exempel för att uppmärksamma begreppets oklarhet. En

person bedriver rörelseverksamhet i form av en enskild firma och skapar sedan ett

aktiebolag. Vid skapandet aktiebolaget tillskjuts tillgångar som härrör från den enskilda

näringsverksamheten. Efter skapandet av aktiebolaget avslutar ägaren sin verksamhet i

bolaget, vilket medför att han aldrig blir verksam i betydande omfattning i aktiebolaget.

Tjernberg framför att det bör vara förenligt med syftet bakom reglerna i IL 57 kap att

utdelning på - och försäljning av - andelarna i bolaget omfattas av de omnämnda reglerna,

då vinstmedlen onekligen uppkommit p.g.a. andelsägarens arbete. Samtidigt framför han

även en allvarlig invändning mot en sådan tolkning av begreppet företaget, eftersom det inte

skett något arbete i företaget, d.v.s. i bolaget. Hans slutsats är att ordalydelsen i IL 57 kap.

medför att dessa regler inte kan tillämpas på andelarna i bolaget. Jag har inte funnit några

ytterligare kommentarer till begreppet företaget, varken i förarbeten, praxis eller doktrin.

Samma eller likartad verksamhet

Även beträffande innebörden av begreppet samma eller likartad verksamhet framkommer vissa

oklarheter. Syftet med bestämmelsen om kvalifikation genom verksamhet i ett annat bolag

är att det inte skall vara möjligt att kringgå reglerna i IL 57 kap. genom att dela upp den

verksamhet som bedrivs i olika bolag eller genom att flytta över verksamhet till ett andra

bolag och därefter sälja det första.85 Begreppet får ingen precis förklaring i förarbetena86,

men frågan har aktualiserats i tre rättsfall87, vilka Tjernberg refererar. 88

                                                          
83 RSV S 1999:21
84 Tjernberg 1999 s 249
85 Tivéus 2000 s 143
86 Se dock Prop. 1995/96:109 s. 88 där det framkommer att bestämmelsen kan ha betydelse exempelvis i ett
inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.
87 RÅ 1997 ref 48 I och II, RÅ 1997 not 122. Fallen rörde särskilda skäl för att underlåta uttagsbeskattning
och således huvudsakligen inte tillämpligheten av 3:12-reglerna.
88 Tjernberg 1999 s 252-254
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Av avgörandena följer att samma eller likartad verksamhet anses föreligga i de fall då det finns

en anknytning mellan det ena företagets rörelse och aktieinnehavet i det andra. Tjernberg

anser dock att en rimligare tolkning av begreppet bör vara att det nya företaget bedriver

någon av de verksamheter som tidigare bedrivits av det första företaget, och att det inte

räcker med att det endast finns någon form av anknytning mellan företagen.89 I ett senare

domslut gör RR en mindre strikt tolkning och förklarar att två företag, med samma

ägarkrets, som bedriver finansiell verksamhet med skilda inriktningar, men med utnyttjande

av samma form av kompetens, inte skall anses bedriva samma eller likartad verksamhet. I

domskälen framförs att bestämmelsen skall tolkas som att den tar sikte på det fall där hela

eller en del av en verksamhet överförs från ett företag till ett annat och där verksamheten i

det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten, eller på fall

där likartat samband föreligger mellan bolagen.90

4.2.2.3   Utomståenderegeln91

I de fall en utomstående i betydande omfattning äger andelar i ett fåmansföretag, och har

rätt till utdelning, skall en andel i företaget endast vara kvalificerad om det finns särskilda

skäl. Såsom utomstående betraktas sådana personer som varken direkt eller indirekt äger

kvalificerade andelar i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller

likartad verksamhet.92 Regeringsrätten har i RÅ 1999 ref 62 gett begreppet utomstående

den definitionen att till utomstående skall räknas alla andra aktieägare i det aktuella

företaget än vissa fysiska personer. Avgörandet medförde goda möjligheter till kringgående

av reglerna i IL 57 kap. som följd, eftersom det resulterade i att även juridiska personer,

t.ex. AB B, som kontrolleras av samma fysiska person som äger AB A, blir utomstående i

det fall att det förvärvar andelar i AB A. I syfte att täppa till den uppkomna luckan har

finansdepartementet i en promemoria av den 1.2.2001 påkallat en snabb förändring av

utomståenderegeln i syfte att omöjliggöra denna form av kringgåenden. Det nya förslaget

innebär att endast fysiska personer skall kunna anses som utomstående. 93

                                                          
89 Tjernberg 1999 s 254
90 Regeringsrättens dom av den 27 april 1999
91 IL 57 kap. 5§
92 IL 57 kap. 5§
93 Finansdepartementets promemoria av den 1.2.2001, Fi2001/438, s 8
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En ytterligare fråga som uppkommer är hur stort det utomstående ägandet skall vara för att

betraktas som varande i betydande omfattning. Enligt de tidigaste förarbetena skulle risken

för omvandling av arbetsinkomster vara mindre då utomstående äger minst 30% av

andelarna i företaget, eftersom utdelning och kapitalvinster också tillfaller dessa ägare. I

dessa fall skulle majoritetsägarnas andel av utdelning och kapitalvinst bli mindre än

nettobehållningen av ett motsvarande löneuttag, och någon fördel fanns då inte med att

tillgodogöra sig en utdelning.94 Även i den ovan nämnda promemorian framkommer att

utomstående anses inneha andelar i betydande omfattning i de fall de innehar minst 30% av

bolagets andelar.95

4.2.3   Takbelopp för inkomstbeskattning inom inkomstslaget tjänst96

Beträffande kapitalvinster skall endast ett belopp som motsvarar 100 prisbasbelopp97 tas

upp till beskattning inom tjänst. Resterande del av kapitalvinsten skall uteslutande beskattas

såsom inkomst av kapital, med undantag för den inkomst som eventuellt omfattas av

lättnadsreglerna98. Observeras bör att gränsen om 100 prisbasbelopp avser en ägare och

dennes närstående.99

Takbeloppsregeln tar inte hänsyn till den skattskyldiges och närståendes arbetsinsatser och

löneuttag. En sådan reglering skulle, enligt Tjernberg, vara önskvärd, men skulle vara

praktiskt mycket svår att använda. Grunden till den bestämda gränsen var att den ansågs

som lämplig ur en likformighets- och rättvisesynvinkel.100 Tjernberg anser att bestämmelsen

är generöst utformad till den skattskyldiges fördel genom att gränsen för den

tjänstebeskattade andelen gäller det högsta belopp som behöver redovisas för en och

samma närståendekrets.101

                                                          
94 Prop. 1989/90:110 s 468
95 Finansdepartementets promemoria av den 1.2.2001, Fi2001/438, s 9
96 IL 57 kap. 12§ 3 st.
97 100*36.900 = 3,69 mkr
98 Se avsnitt 4.3 för en kortare redogörelse för dessa regler.
99 IL 57 kap. 12§ 3 st.
100 Prop. 1990/91:54 s 222-223
101 Tjernberg 1999 s 273
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4.3   Lättnadsreglerna102

De s.k. lättnadsreglerna infördes främst i syfte att stimulera investeringar i små och

medelstora företag. Regeringen ansåg att en sådan utveckling var önskvärd eftersom detta

skulle medföra ökade investeringar i nya branscher, vilket i sin tur kan antas bidra till en

god samhällsekonomisk utveckling.103 Lättnadsreglerna träffar endast ägare till andelar i icke

marknadsnoterade aktiebolag, vilket medför att samtliga ägare till fåmansföretag har

möjlighet att dra nytta av reglerna.104

Utgångspunkten är att utdelning från ett icke noterat aktiebolag endast skall tas upp till

beskattning till den del den överstiger ett lättnadsbelopp. Lättnadsbeloppets storlek är

beroende av det omkostnadsbelopp105 som skulle använts om andelen hade avyttrats vid

tidpunkten för utdelningen, eventuellt sedan tidigare sparat lättnadsutrymme och det s.k.

löneunderlaget106.107 Beträffande kapitalvinster skall bara det belopp som överstiger det

sparade lättnadsutrymmet tas upp till beskattning.108

Sammantaget medför lättnadsreglernas uppbyggnad att andelsägare som satsar på sitt

företag genom att själva investera ytterligare medel i det, och som även satsar på en

expansiv personalpolitik, åtnjuter en större andel skattefri utdelning eller en större andel

icke skattepliktig kapitalvinst vid en eventuell försäljning av aktiebolaget.

4.4   Sammanfattande kommentarer och mina synpunkter

För att anknyta till de motiv som framkommer beträffande en särreglering av

fåmansföretag kan sägas att reglerna i Il 57 kap. har till syfte att hindra ett utnyttjande av

den ekonomiska intressegemenskapen, i det fall att den tar formen av omvandlingar av

arbetsinkomster till kapitalinkomster. En sådan reglering bidrar till att skapa en neutral

beskattning vad avser inkomster från ägande eller anställning samt vad avser inkomster från

olika verksamhetsformer.

                                                          
102 Beteckning för reglerna i IL 43 kap.
103 Prop. 1996/96:45 s 28
104 IL 43 kap. 1-2§§
105 IL 44 kap. 14§. Med omkostnadsbeloppet avses utgiften för anskaffningen av andelarna och utgifter för
förbättring av dessa.
106 För exempel på uträkning och information om tillvägagångssättet, se LLMS 2001 s 372-374
107 IL 43 kap. 3-4§§
108 IL 43 kap. 9§
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Min uppfattning är att reglerna i IL 57 kap., under rådande förutsättningar, förmår uppfylla

de syften de har att verka för. Denna uppfattning delar jag med två sakkunniga vid de

lokala skattemyndigheterna.109 Jag vill tillägga att jag i detta ställningstagande tar hänsyn till

de förändringar av regelverket som föreslås i den ovan presenterade promemorian från

justitiedepartementet. Reglerna beskylls ofta för att vara komplexa och svårtillgängliga,

vilket jag är böjd att hålla med om. Det kan tyckas konstigt att dessa regler, vilka är mycket

viktiga i vårt skattesystem, rymmer så pass många oklarheter som de gör, inte minst med

tanke på de stora skattekostnader som blir effekten vid en felaktig tolkning av dem.

Eftersom reglerna vänder sig till just småföretagare, med mindre möjligheter till

införskaffande av skatterättsliga råd, borde de vara mer klara och lättarbetade.

Ett argument mot önskemålet om att reglerna borde vara mer klara och lättförståeliga är att

reglerna istället borde vara mer flexibla och erbjuda större tolkningsmöjligheter än vad de

gör, allt för att öka deras tillämpbarhet och möjlighet att stoppa olika försök till

kringgåenden av den princip de har att skydda. En sådan tillämpning av reglerna skulle

också motverka den ständiga tillkomsten av förändringar i regelverket.

Fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap. är ett gott exempel på ett regelverk som ständigt

tvingas till förändring i syfte att stoppa nypåfunna möjligheter till kringgåenden. Dessutom

är intresset för kringgående av dessa regler påtagligt, varför kravet på ständiga

uppdateringar av lagstiftningen blir ännu större.

Av stora delar av praxis på området följer att reglerna inte skall ges en mer omfattande

tillämpning än vad som framkommer vid en ordagrann tolkning av reglerna110, vilket måste

ses som ett tecken på rättstillämparens uppfattning att lagstiftaren måste utforma de

aktuella bestämmelserna på ett sådant sätt att de inte kan missförstås. Således kan sägas att

rättstillämparen valt att sätta förutsebarheten i skattesystemet före en mer flexibel och

ändamålsenlig användning av reglerna.  Jag anser att detta är bra, eftersom reglernas

komplexitet annars skulle medföra ytterligare problem, samtidigt som det också innebär att

reglerna blir trubbiga redskap för lagstiftarens vilja. Detta förhållande kommer jag att

återkomma till i den senare delen av uppsatsen för att där påpeka hur detta kan komma att

påverka den situation som uppstår vid ett avskaffande av BKN.

                                                          
109 Telefonintervju med Stig Schoultz (Skattemyndigheten i Linköping) och Roland Lagerkrantz,
(Skattemyndigheten i Jönköping), april 2001
110 Se kapitel 3 i Finansdepartementets promemoria av den 1.2.200, Fi 2001/438
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5   Den förändrade incitamentsbilden

5.1   Inledning

Syftet med denna uppsats är att belysa de problem som kan komma att uppstå beträffande

tillämpligheten av de s.k. fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap., i det fall att BKN avskaffas.

För att kunna göra en sådan probleminventering är det nödvändigt att först undersöka hur

förslaget påverkar ett fåmansföretags incitamentsbild, i syfte att hitta de eventuella

förändringar som i sin tur kan verka pådrivande för nya problemsituationer beträffande

reglernas tillämpande. Vissa av de punkter som framkommer i detta kapitel är naturligtvis

relevanta för såväl mindre som större företag och även företag som inte lyder under

fåmansföretagsreglerna. Min målsättning har dock varit att främst belysa sådan

förändringar som är relevanta för fåmansföretag.

5.2   Incitamentsanalys av ett avskaffande av BKN

För att på ett tydligt sätt redogöra för den förändrade incitamentsbilden hos ett

fåmansföretag och dess ägare har jag valt att dela upp frågan på olika avsnitt i vilka jag

beskriver olika stadier av beslutsfattande som ibland berör både företaget och dess ägare

och ibland endast den ena av dem. Jag vill dock inleda med att redgöra för de

förutsättningar under vilka jag arbetet med analysen.

5.2.1   Förutsättningar för incitamentsanalysen
Ett fåmansföretag, och även dess ägare, påverkas av en mängd faktorer111 när olika former

av beslut fattas. Skattereglernas utseende och de effekter de ger upphov till må vara en

viktig sådan faktor, men långt ifrån den enda. Jag vill därmed poängtera att den följande

analysen inte tar hänsyn till några andra faktorer än just de skattemässiga.

Vidare vill jag även understryka att den följande analysen speglar den bild som den stora

majoriteten av fåmansföretag återspeglar, d.v.s. en mindre ägarkrets och en mindre

                                                          
111 Dessa faktorer kan vara såväl generella för en större del av våra företag, branschspecifika i vissa fall eller
t.o.m. individuella för det enskilda företaget och dess ägare. Faktorerna kan röra sådana generella frågor som
finansiering, allokering och storlek, men även mindre generella frågor såsom uppdelning av ägande eller
hänsyn till olika önskemål inom en liten ägarskara eller hos företagsledningen.
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verksamhet. 112 Jag har även, med beaktande av att jag skall se på problemet utifrån

fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap., valt att utgå ifrån att ägarna är verksamma i betydande

omfattning i verksamheten. För ytterligare funderingar kring mitt arbete med

incitametsanalysen, se avsnitt 1.4.

5.2.2   Incitamentsförändring i inledningsskedet
I mitt arbete med detta skede har jag undersökt hur en fysisk person som skall anskaffa

näringsandelar eller starta en verksamhet torde påverkas av ett avskaffande av BKN. Jag vill

inledningsvis påpeka att det redan idag finns brister beträffande neutraliteten i det val en

fysisk person står inför vid en verksamhetsstart. Bl.a. kan sägas att aktiebolagsformen i

många tillfällen bedöms som den bättre verksamhetsformen.113

I det fall att personen skall starta upp en verksamhet är det i dag inte tillrådligt att äga

näringsandelar genom ett aktiebolag, eftersom detta skulle komma att medföra en

dubbelbeskattning vid en framtida försäljning av dotterbolaget, utan istället bör aktierna

ägas direkt av en privatperson. Detsamma gäller i det fall att en person skall förvärva

näringsandelar i ett bolag och sedermera även vara verksam i detta bolag. Vid ett eventuellt

avskaffande av BKN försvinner detta dubbelbeskattningsargument och troligen hade fler

fysiska personer valt att äga andelar i ett rörelsedrivande bolag genom ett annat helägt

bolag, ett holdingbolag. Det skall observeras att i det fall den fysiske ägaren inte avser att

vara verksam i det rörelsedrivande bolaget, är det fortsatt inte tillrådligt att äga

näringsandelar genom ett holdingbolag. Orsaken till detta är att aktierna i holdingbolaget

lättare riskerar att bli kvalificerade och därigenom riskerar den, i det rörelsedrivande

dotterbolaget icke-verksamme, fysiske ägaren till holdingbolaget att drabbas av reglerna i 57

kap. vid inkomster som kommer från dotterbolaget genom holdingbolaget.

Att dubbelbeskattningen vid en försäljning av det rörelsedrivande dotterbolaget försvinner

innebär dock endast att holdingbolagsalternativet skattekostnadsmässigt kan jämställas med

att äga näringsandelarna som privatperson. Det finns även andra motiv som talar för

                                                          
112 Detta är min uppfattning i frågan. Jag har inte funnit någon undersökning i vilken det återges en bild av
våra svenska fåmansföretag, men den bild jag beskriver ovan är troligen att betrakta som relativt
representerbar för det stora flertalet av våra fåmansföretag. Naturligtvis finns det även viktiga undantag från
denna uppfattning, ett exempel är t.ex. större konsultbolag med en större ägarkrets och stor omsättning.
113 Det finns en mängd fördelar med ett aktiebolag framför t.ex. handelsbolaget eller den enskilda firman.
Några av de främsta fördelarna är den bättre möjligheten att uppnå en ”sparbösseeffekt”, de ökade
möjligheterna till kostnadsavdrag, möjligheten att få inkomster i  inkomstslaget kapital samt möjligheten att
skjuta upp en beskattning av intäkter genom utnyttjande av t.ex. periodiseringsfonder.
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holdingbolagsalternativet. I de fall en verksamhet kommer att kunna sälja de varor de

producerar genom ett förpackningsförfarande, och BKN avskaffas, finns det ett strakt skäl

för att välja aktiebolagsformen framför handelsbolaget eller en enskild firma.

De skattefria vinsterna som kommer aktiebolaget till godo kan medföra en

konkurrensfördel för aktiebolaget både vad avser investeringar i t.ex. marknadsföring eller

ny teknologi, men även beträffande prissättningen gentemot kunderna. Naturligtvis innebär

de skattefria vinsterna även ett större utrymme för utdelningar till ägaren, även om dessa

kommer att beskattas i enlighet med IL 57 kap.

Regelverket i IL 57 kap, men även andra delar av de s.k. fåmansföretagsreglerna, betraktas

ofta som mycket komplexa och svåra att tillämpa. Reglerna har därför kommit att

”skrämma iväg” många företagare från att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform.114 Som

ovan angetts framträder vid ett avskaffande av BKN ett antal starka motiv för att välja

aktiebolagsformen vid starten av en verksamhet eller åtminstone under någon gång under

dess utveckling. Kanske kan dessa vara av så stor betydelse att man väljer denna

verksamhetsform, trots det komplexa regelverket? Den frågan faller dock utanför denna

uppsats ramar.

Slutligen kan sägas att redan idag finns många starka skäl för att välja aktiebolagsformen

framför andra verksamhetsformer, och att ett avskaffande av BKN skulle komma att

medföra ytterligare incitament till att välja denna verksamhetsform, kanske redan i

verksamhets inledningsskede, men definitivt någon gång under dess verksamhet.

5.2.3   Incitamentsförändring i den pågående rörelseverksamheten
Det kan tyckas märkvärdigt att undersöka hur incitamentsbilden har förändrats för ett

fåmansföretag i detta verksamhetsskede, då uppsatsen främst har ett 57:e kap. perspektiv

och därigenom inte främst rör bolagets intäkter. Jag vill dock framhäva att den

incitamentsförändring som kan skönjas i den löpande verksamheten även har en viss

betydelse ur ett 57:e kap. perspektiv. I nästa kapitel, där jag kommer presentera ett antal

problemsituationer, kommer min synpunkt i frågan förhoppningsvis att klarna för läsaren.

                                                          
114 Intervju med Lars Haraldson, Skattekonsult, KPMG i Linköping
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Jag vill dock understryka att det nu följande avsnittet endast återger den förändrade

incitamentsbilden ur företagets synvinkel.115

En första slutsats som kan dras om BKN avskaffas är, i enlighet med vad som

framkommer i SOU 2001:11, att det s.k. förpackningsförfarandet kan förväntas öka. I de

fall ett företag kan sälja sådana tjänster eller varor som de producerar eller vidareförmedlar i

form av egna bolag, kommer troligen så även att ske till en betydande del. Köparens

motsatta intresse i denna fråga skall självfallet vägas in.116 Det skall dock observeras att i det

fall den tillgång som försäljes i form av ett bolag är en sådan som genom innehav och

underhåll stiger i värde, kan det finnas en gemensam vilja hos köpare och säljare. Vidare

erbjuder även ett fusionsförfarande en möjlighet för en köpare att införliva förpackad

egendom i det egna företaget och därigenom tillvarata värdeminskningsavdragen i de

förvärvade tillgångarna inom ramen för det nya företaget.

Ytterligare en situation som bör observeras är den att rörelseverksamheten går bra och att

det uppstår likviditetsöverskott. Vid ett avskaffande av BKN finns det fog för att ett sådant

likviditetsöverskott kan komma att används till anskaffande av näringsandelar i större

utsträckning om BKN avskaffas. Denna form av investeringar kommer troligen inte att

vara av riskkapitalskaraktär, till följd av att även rätten till avdrag för förluster på

näringsandelar avskaffas i det fall att BKN avskaffas. Däremot är det tänkbart att

företagsledningar, om BKN avskaffas, väljer att i större omfattning investera i sådana

företag som de bedömer ha säkra chanser till goda framtida framgångar. Exempel på denna

form av investeringar kan t.ex. vara köp av andelar i sådana företag som är viktiga för den

egna verksamheten, t.ex. i ett försäljningsföretag eller i en leverantör. Ett sådant vertikalt

korsägande kan öka förtroendet företagsledningarna emellan och samtidigt skapa olika

former av samordningsvinster. Även investeringar i företag som bedriver forskning och

utveckling som är av intresse för bolaget, kan vara aktuella i syfte att påskynda eller

uppmuntra denna verksamhet.

                                                          
115 I enlighet med vad jag tidigare framfört får det presumeras att en fåmansföretags ägare styr bolaget på ett
sådant sätt att dess handlingar överensstämmer med det som är bäst för ägaren. I det följande avsnittet vill jag
dock lyfta fram hur företagets incitamentsbild förändras i den normala verksamheten. Självfallet finns det ett
samband mellan ägaren och bolaget även i detta fall eftersom det vinstmaximerande och
skattekostnadsminimerande företaget även är det som kan ge sin ägare den största utdelningen.
116 Se avsnitt 2.3.2 för ett förtydligande i frågan om säljarens och köparens skilda synpunkter i denna fråga.
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Sammantaget kan sägas att incitamentet till denna form av investeringar torde öka vid ett

avskaffande av BKN, genom att det skapas en möjlighet till skattefria vinster. Resultatet av

detta faktum bör även återspeglas i en ökad handel med näringsandelar mellan oberoende

parter, då denna inte längre kommer att förknippas med en s.k. skattekostnad.

En modifiering av det ovan nämnda är möjligheten till ett ökat intresse av olika former av

samgåenden mellan rörelsedrivande aktiebolags verksamhetsgrenar, genom skapande av

gemensamma dotterbolag, t.ex. i form av ett joint venture-projekt. Detta incitament

framträder särskilt tydligt i de fall då aktierna i det nyskapade dotterbolaget kan förväntas

stiga i värde betydligt. Med nu gällande lagstiftning kan det vara mer intressant att använda

handelsbolagsformen för sådana projekt eftersom vinsterna i det gemensamma bolaget

härigenom bara beskattas en gång hos de juridiska personer som äger andelar i

handelsbolaget, i syfte att undvika den form av trippelbeskattning som BKN kan ge

upphov till. Ett avskaffande av BKN skulle innebära en möjlighet till att fondera vinster i

ett gemensamt dotterbolag och sedermera en skattefri kapitalvinst vid försäljningen av

andelarna.

5.2.4   Incitamentsförändring i ett avvecklingsskede av en rörelsedrivande
verksamhet
Jag vill i detta avsnitt redogöra för hur ett avskaffande av BKN, enligt min mening, skulle

påverka såväl ett företags beslut kring en avveckling av en verksamhet och en fysisk ägares

beslut i fråga om en försäljning av en hel rörelsedrivande verksamhet. Återigen skall man

vara observant på det samförstånd som i normalfallet finns mellan företagsledningen och

de fysiska ägarna i ett fåmansbolag.

I det fall att ett rörelsedrivande företag har för avsikt att genom försäljning avveckla en

verksamhet torde detta, vid ett avskaffande av BKN, ofta ske genom ett

förpackningsförfarande. De tillgångar som tillhör den verksamhet som skall avvecklas förs,

till bokförda värden, över till ett helägt dotterbolag, som sedermera avyttras till en ny ägare.

Naturligtvis kommer köpeskillingen för dotterbolaget vara beroende av huruvida det finns

obeskattade vinstmedel i detta. Den skattekostnad som sådana vinstmedel kommer att

medföra för den nye ägaren kommer självfallet att minska köpeskillingen för andelarna i

dotterbolaget. Som jag ovan framfört kan köparen i ett andra steg införliva verksamheten i

sitt eget företag genom ett fusionsförfarande. I det fall att bolaget väljer att överlåta
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verksamheten i form av en inkråmsförsäljning uppkommer skatteskyldighet på vinsten

varför detta alternativ är sämre ur skattemässigt hänseende.

Beträffande en fysisk ägares försäljning av en hel rörelseverksamhet framkommer även här

incitament för ett förpackningsförfarande. Jag vill påpeka att jag i det följande inte tar

hänsyn till omstruktureringsreglerna vid den slutliga försäljningen av rörelsen till en

utomstående köpare, utan begränsar alternativen till sådana som medför en köpeskilling i

form av kontanta medel eller t.ex. olika former av marknadsnoterade värdepapper.

En fysisk ägare som står inför en försäljning av en rörelsedrivande verksamhet i

aktiebolagsform har idag tre huvudsakliga alternativ att välja mellan. Det första alternativet

är att sälja hela rörelsen direkt och då bli beskattad i enlighet med reglerna för kapitalvinster

i IL 57 kap. De två andra alternativen har det gemensamt att de medför en beskattning för

såväl bolaget som dess fysiske ägare, men beskattningen av den fysiske ägaren skiljer sig

beroende av hur denne väljer att tillgodogöra sig den vinst som uppkommer i det

avyttrande bolaget. Det första av dessa två senare alternativ är att bolaget gör en

inkråmsförsäljning av den röresedrivande verksamheten, vilket medför en skattskyldig

intäkt för aktiebolaget. Det tredje alternativet är att bolaget förpackar den rörelsedrivande

verksamheten i ett dotterbolag varefter det avyttras och en skattskyldig kapitalvinst

uppkommer i bolaget. Det skall observeras att de olika försäljningsalternativen torde

medför olika köpeskilling, då en köpare troligen är beredd att erlägga en större sådan vid en

inkråmsförsäljning.

I nuläget är det troligt att en privatperson väljer att sälja sitt aktieinnehav i ett fåmansbolag

direkt genom en enskild firma och därigenom undviker den tidigare nämnda

dubbelbeskattningen. I det fall att BKN avskaffas är det dock troligt att man genom ett

förpackningsförfarande väljer att sälja den rörelsedrivande verksamheten i form av ett

dotterbolag och behåller andelarna i det ursprungliga bolaget, holdingbolaget. Naturligtvis

skall även den fysiske ägarens behov av en direkt ersättning vägas in i denna fråga.

I syfte att motivera mitt ställningstagande vill jag ge ett mycket enkelt exempel. De

alternativ jag beskriver i exemplet nedan är de samma som jag använt tidigare i avsnittet.
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Frida (F) äger ett rörelsedrivande aktiebolag, AB A, med ett marknadsvärde på

omkring 10 mkr. F har inget sparat lättnadsutrymme kvar att tillgå vid den tidpunkt då

hon planerar att sälja sin rörelse och ett omkostnadsbelopp på andelarna om 1 mkr.

Jag inleder exemplet med att redogöra för den beskattning som skulle ske vid rådande

skatteregler. Genom det ovan beskrivna alternativ 1 kommer en försäljning av bolaget

resultera i en beskattning på ca. 43%117 av den vinst på 9 mkr hon kan tillgodoräkna

sig vid en försäljning. Skattekostnaden blir i detta fall 3,87 mkr (43% av 9 mkr). I det

fall att hon istället väljer alternativ 2 kommer hennes företag att beskattas för en intäkt

om 10 mkr118, vilket resulterar i en skattekostnad om 2,8 mkr (28% av 10 mkr).

Alternativ 3 medför ingen skattekostnad för bolaget. F kommer sedan vid en

försäljning av andelarna i det ursprungliga bolaget betala skatt i enlighet med alternativ

1, vilket leder till en dubbelbeskattning för alternativ 2 och en slutlig skattekostnad på

5,896 mkr (2,8+(7,2*43% )). Alternativ 3 ger en total skattekostnad på 3,87 mkr (43%

av 9 mkr), i det fall att F avyttrar andelarna i de ursprungliga bolaget under den s.k.

karenstiden. I det fall att F väntar ut karenstiden och därefter avyttrar andelarna blir

den totala skattekostnaden 2,7 mkr (30% av 9 mkr). Den årliga besparade

skattekostnaden under karenstiden blir således 234 tkr.

5.2.5   Incitamentsförändring efter avvecklandet av den röresedrivande
verksamheten
Beträffande avvecklingsskedet framkommer således att vid ett avskaffande av BKN ökar

incitamentet till att avyttra den rörelsedrivande verksamheten genom en försäljning av

denna i form av ett dotterbolag. Situationen är ändock sådan att denna lösning inte ger en

klart bättre situation för en fysisk ägare eftersom dennes uttag av vinst ur det ursprungliga

bolaget fortsätter att regleras genom regelverket i IL 57 kap.

Varför skulle då en ägare välja att genom förpackning sälja rörelseverksamheten och

behålla andelarna i det ursprungliga bolaget framför att sälja hela det ursprungliga bolaget

direkt? Jag vill påstå att med rådande utseende på reglerna i IL 57 kap och i de fall där

ägaren inte har ett stort direkt behov av kontanta medel för privat bruk finns det goda skäl

att sälja den förpackade rörelseverksamheten och sedan behålla andelarna i det ursprungliga

bolaget.

                                                          
117 50% av vinsten beskattas som kapital till 30% och den övriga såsom tjänst till 56%.
118 Jag har i detta exempel, enbart för enkelhetens skull, valt att inte låta köpeskillingen påverkas av vilken
form avyttringen av tillgångarna har.
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Ett första argument för denna ståndpunkt är att den fysiska ägaren kan välja att sälja

verksamheten när den är som mest attraktiv, utan att samtidigt behöva bli belastad med en

skattekostnad i enlighet med IL 57 kap. för den intäkt som uppkommer vid försäljningen.

Härigenom skapas utrymme för en väntetid med betalningen av skatten för intäkten. Det

skall observeras att företaget efter försäljningen av rörelseverksamheten har en mycket

stark finansiell situation, troligen i form av en stor kassa.

Som tidigare framförts är den fysiska ägarens andelar i det ursprungliga bolaget

kvalificerade under den tid som hon är verksam i betydande omfattning i företaget, men

även en period om fem år efter det att denna verksamhet i bolaget upphört. Efter

femårsperioden är aktierna inte kvalificerade och utdelning eller kapitalvinster kommer

därigenom uteslutande att beskattas såsom inkomst av kapital. Under den femåriga

karenstiden kan olika former av uttag från bolaget ske.

Genom utdelningar från bolaget kan ägaren tillgodo sig mindre delar av den skattefria

vinsten i bolaget, och därvid bara betala skatt i enlighet IL 57 kap vad beträffar dessa

mindre utdelningar. Vidare kan slopandet av de s.k. spärreglerna119 för fåmansföretagen

komma att erbjuda ägaren till andelarna en möjlighet ett njuta frukterna av vinsten redan

under karenstiden. Härigenom kan bolaget förvärva egendom som kan vara intressant för

ägaren till bolaget, och sedan låta ägaren disponera egendomen. I det fall att ägaren inte

betalar ett marknadsmässigt pris för denna rätt att disponera egendomen, kommer värdet

av utnyttjandet att klassificeras som dold utdelning och därigenom beskattas i enlighet med

vad som framkommit ovan.

En form av uttag som ägaren naturligtvis skall hålla sig borta ifrån är alla former av lön, då

ett sådant uttag skulle medföra att ägaren skulle ses som verksam i betydande omfattning och

därigenom gå miste om möjligheten till att passivt vänta ut karenstiden. Om ägaren

däremot erhåller ett styrelsearvode för en passiv roll i styrelsen torde detta inte medföra ett

uppnående av verksamhetskravet.120 Ägaren skall självfallet under alla omständigheter vara

                                                          
119 De s.k. spärreglerna slopades genom Prop. 1999/2000:15. Spärreglerna, som fanns i 32§ anv.p. 14 KL,
hade till syfte att genom en hård beskattning av bolagets ägare hindra detta från att köpa in sådan egendom
som kunde vara av privat intresse för ägaren , men även för att t.ex. hindra det från att köpa in egendom från
ägaren till överpris. Beskattningen av sådana transaktioner skall nu istället ske enligt allmänna regler. För en
god inblick i frågorna kring detta regelverk, se ovan nämnd prop. eller SOU 1999:116. Se även LLMS 2001 s
374 -375 för en kortare, men god redogörelse av denna fråga.
120 Jämför avsnitt 4.2.2.2
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mycket passiv i sin ägarroll under karenstiden i syfte att kunna uppnå den fördelaktigare

beskattningen.

5.3   Slutsatser avseende den förändrade incitamentsbilden

En säker slutats som kan dras av det ovan sagda är att incitamentet för att bedriva

verksamhet i form av aktiebolag skulle komma att bli än starkare vid ett avskaffande av

BKN, både vad gäller den egna verksamheten och vid olika former av samarbeten. Om

BKN avskaffas i kombination med de nuvarande reglerna i IL 57 kap. finns det även goda

skäl för att antalet passiva fåmansföretag med stora kassor kommer att öka i antal. Intresset

för förpackningar tror jag kommer bli mycket stort eftersom det i förslaget inte sker någon

begränsning avseende detta förfarande vad beträffar lös egendom, och knappast vad gäller

fast egendom heller.
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6   Diskussion kring tänkbara problemsituationer vid ett avskaffande av
BKN

6.1   Inledning

Jag vill i detta kapitel belysa ett antal problemsituationer beträffande beskattningen av ägare

till fåmansföretag som kan uppkomma vid ett avskaffande av BKN. Som bakgrund till

denna probleminventering kommer jag att använda de slutsatser jag nådde fram till rörande

den förändrade incitamentsbilden. I slutet av kapitlet kommer jag även ge ett exempel på

hur ett utnyttjande av de fall jag redogör för hade kunnat se ut.

6.2   Metod för probleminventering

Innan jag presenterar de problem som jag ser som relevanta vill jag kort göra en summering

av vad som framkommit. Ett avskaffande av BKN skulle komma att medföra minskade

skattekostnader för ett aktiebolag som väljer att avyttra tillgångar eller en rörelseverksamhet

i form av en överlåtelse av andelar med äganderätt till de aktuella tillgångarna. Denna

förändring påverkar dock inte det fakta att en, i bolaget verksam, delägare inte kan

tillgodogöra sig den ökade disponibla tillgångsmassan i bolaget, med endast

kapitalbeskattning, till följd av reglerna i IL 57 kap. Skattekostnaderna kan således komma

att minska i bolagssektorn, men inte för dess ägare vid utdelning på - eller avyttring av -

andelarna. Frågan som därvid uppkommer är hur ett avskaffande av BKN kan medföra

ökade problem beträffande beskattningen av bolagets ägare?

Jag vill göra klart att jag inte funnit något sätt på vilket ett avskaffande av BKN skulle

öppna upp några nya stora luckor i IL 57:e kapitels regelverk.121

                                                          
121 Jag vill påstå att så är fallet, men samtidigt kan jag inte garantera det. I vissa individuella fall kan ett
avskaffande av BKN säkerligen komma att medför åtminstone minskade kostnader för kringgåenden av
reglerna i IL 57 kap. och därigenom skapa ökade incitament till kringgåendeförsök. Regelverket i IL 57:e kap
är idag (nuvarande lagtext inkl. föreslagna förändringar i justitiedepartementets promemoria av den 1.2.2001 -
Fi 2001/437) att betrakta som effektivt och välfungerande, även om det är att betrakta som komplext. Större
kringgående av lagen kräver nästintill uteslutande sådana former av transaktioner som med mycket stor
sannolikhet faller in under Skatteflyktslagen(Lag 1995:575 mot skatteflykt) , jmf. Tjernberg 1999 s 250 samt
ovan avsnitt 4.2.2 och  not 74 . De möjligheter till kringgåenden som skulle bli än mer intressanta, ur
skattekostnadsminimeringssynpunkt, vid ett avskaffande av BKN är även de sådana som kräver transaktioner
vilka nästintill uteslutande torde fall in under Skatteflyktslagen. Jag vill i denna uppsats inte fokusera på denna
form av individuella möjligheter till klart tveksamma kringgåenden av lagen, utan istället se till sådana
problem som ett avskaffande av BKN kan komma att medföra mer generellt och där olika former av
motåtgärder kan diskuteras eller vara att föredra.
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Ett avskaffande av BKN leder inte till att fysiska ägare snabbt och direkt kan omvandla

arbetsinkomster till kapitalinkomster i större utsträckning än om BKN kvarstår. Problemen

uppkommer istället genom att det nuvarande regelverket i Il 57 kap. är utformat utifrån

förutsättningen att en skattekostnad uppkommer för bolaget vid vinstgivande avyttringar

av andelar i intressebolag eller dotterbolag, samt vid olika former av

förpackningsförfaranden.

Det skall även observeras att jag i arbetet med att finna problemsituationer valt att se på

lagtexten i IL 57 kap. utifrån en restriktiv och ordagrann tolkning. Det kan tyckas märkligt

att jag valt denna metod, men jag stödjer mitt val på det argument att jag i detta kapitel vill

redogöra för eventuella problemsituationer som kan komma att uppstå vid ett avskaffande

av BKN. I nästa kapitel har jag för avsikt att se på hur dessa problem kan lösas och därvid

också ta i beaktande en teleologisk tolkning av lagrummen i IL 57 kap. Jag finner även stöd

för min arbetsmetod i flera senare domslut från RR beträffande reglerna i IL 57 kap.122 RR

har i dessa domar valt att döma i enlighet med de ifrågavarande lagrummens ordalydelse.

Syftet med dessa domslut måste anses ha varit önskemålet om ett förtydligande av IL 57

kap, då dessa lagrum annars skulle riskera att bli än mer svårtillämpade och komplexa. I

linje med detta förhållande till de aktuella lagrummen har även jag valt att i den detta

kapitels problemdiskussion tillämpa lagrummen utifrån dess ordalydelse.

Beträffande de problem som kan uppkomma vill jag inledningsvis se till hur ett avskaffande

av BKN generellt sett skulle kunna påverka reglerna i IL 57 kap. Därefter kommer jag att

diskutera kring tre, mer individuella tänkbara problemsituationer, vilka enligt mig kan

komma att bli resultatet av ett avskaffande av BKN.

6.3   En generell problemdiskussion

Vid en generell bedömning av hur ett avskaffande av BKN skulle komma att påverka

reglerna i IL 57 kap. vill jag se på den tänkta utvecklingen123 utifrån motiven till denna

särreglering för fåmansföretag och dess ägare. Som framkommit tidigare är syftet med

särregleringen i IL 57 kap. att hindra ett missbruk av den ekonomiska intressegemenskapen

                                                          
122 Jag hänvisar främst till de domslut som utgjort motivet till den nykomna promemorian för vilken jag
redogjort i avsnitt 4.2.2.3. Rättsfall som kan nämnas är RR:s två domslut av den 9 januari 2001 samt RR:s två
domslut av den 19 november 1999.
123 Med den tänkta utvecklingen avser jag de slutsatser jag kommit fram till i kapitel 5, beträffande den
förändrade incitamentsbilden.
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för att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, i syfte att skapa en neutral

beskattning. I enlighet med vad jag tidigare framfört anses reglerna i IL 57 kap. idag förmå

uppfylla sitt syfte såtillvida att de hindrar ett sådant missbruk av den ekonomiska

intressegemenskapen.

Generellt kan sägas att ett avskaffande av BKN skulle medföra att vissa av lagrummen i IL

57 kap. inte skulle förmå uppfylla sitt syfte, då de utformats i samspel med de övriga

skatteregler som var gällande vid de aktuella lagrummens tillkomst. Ett avskaffande av

BKN, vilket jag anser vara en avgörande förändring av vårt nutida beskattningssystem,

skulle komma att avsevärt förändra de förutsättningar som IL 57 kap. har att reglera på ett

försvårande sätt, och därigenom begränsa reglernas förmåga att uppfyllande deras syfte.

Reglerna i IL 57 kap. är helt enkelt inte utformade i syfte att kunna samspela med de

effekter ett avskaffande av BKN skulle komma att medföra! Ett avskaffande av BKN

skulle därigenom komma att allvarligt hota den form av neutralitet i beskattningen som

reglerna i IL 57 kap. skapat sedan dessa tillkom.

Min generella slutsats blir således att ett avskaffande av BKN innebär möjligheter till

drastiskt minskade skattekostnader för den form av transaktioner som kan ske inom en

ekonomisk intressegemenskap, i syfte att uppnå skattemässiga fördelar för en ägaren till ett

fåmansföretag. Reglerna i IL 57 kap. har i nuläget en otillräcklig utformning för att

upprätthålla den neutralitet de har till syfte att göra vid ett avskaffande av BKN.

I det följande avsnittet avser jag visa hur denna generella bild av en tänkbara

problemsituation kan förklaras genom ett antal typsituationer.

6.4   En situationsspecifik problemdiskussion

Mot bakgrund i vad som framkommit beträffande den generella problemsituationen vill jag

i detta avsnitt göra ett konkretiserande av det sagda, genom att uppmärksamma ett antal

individuella fall av eventuella problemsituationer. Även dessa exempel har sin grund i den

förändrade incitamentsbild vilken jag redogjort för i kapitel fem. De problemsituationer jag

vill uppmärksamma är:
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Fall I     - Ett ökat icke-motivenligt utnyttjande av karenstiden vid avyttring av

rörelseverksamhet.

Fall II    - Ökade möjligheter till - och mindre skattekostnader för - att förlägga bolag ”i

vila” och samtidigt bedriva rörelse vidare i ett annat fåmansbolag.

Fall III    - Ökade möjligheter till att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster

genom det ökade intresset för anskaffning av näringsandelar och användande

av förpackningsförfarande inom bolagssektorn.

6.4.1   Fall I
Som framkommit ovan124 har karenstiden till syfte att utgöra ett hinder dels för

skatteplanering genom att det hindrar ett kortsiktigt utväntande av en lägre skattesats, dels

för fortsatt verksamhet i ett annat fåmansföretag samtidigt som det tidigare företaget får

”vila”.  I enlighet med motiven till regelmomentet om karenstiden, blev karenstidsregeln

utformad på ett sådant sätt att den inte skulle möjliggöra en beaktansvärd möjlighet till

skatteplanering. Med nuvarande beskattningssystem fyller karenstiden detta syfte.

Som jag beskrivit ovan skulle ett avskaffande av BKN i kombination med den nuvarande

karenstidsregeln ge en möjlighet till ett uppnående av beaktansvärda

skattekostnadsminskningar. De skattefria vinsterna i ett fåmansföretag, efter en förpackad

avyttring av dess rörelseverksamheten, skulle helt enkelt kunna komma bli så stora att det

finns goda skäl till att vänta ut femårsperioden för att uppnå en lägre skattesats. Ett sådant

utnyttjande av karenstiden blir naturligtvis mest intressant i ett läge då ägaren till det bolag

som säljer sin rörelseverksamhet inte är i ett akut behov av inkomsten från försäljningen av

rörelseverksamheten. Då finns nämligen inte något hinder mot en femårig fondering av

bolaget och dess tillgångar. Genom denna årliga skattekostnadsbesparing blir även ägarens

avkastningskrav på de, i det ”vilande” bolaget inlåsta tillgångarna mindre än vad som är

normalt.

I det fall att ägaren har ett behov av att privat ta del av inkomsten från avyttrandet av

rörelseverksamheten kan den s.k. utomståenderegeln utnyttjas. Ägaren till det kvarvarande

holdingbolaget kan då avyttra 30% av andelarna till en utomstående och då bli beskattad

                                                          
124 Se avsnitt 4.2.2.1
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för denna mindre kapitalvinst i enlighet med reglerna i IL 57 kap.125 Det skall observeras att

det bör vara lättare att finna en intresserad utomstående i den situationen att bolagets

tillgångar domineras av t.ex. börsnoterade värdepapper, än i det fall att dess tillgångar är

uppbundna i en rörelseverksamhet. Genom den utomståendes ägande i företaget kan

vidare den ursprungligare ägaren fortsätta att vara verksam i betydande omfattning i bolaget

under hela den kvarvarande karenstiden, utan att dennes andelar är kvalificerade i samband

med dess utgång.

I det fall bolaget helägs av en person eller t.ex. en familj står vinsten dessutom helt till dessa

personers förfogande under karenstiden. De kan själva välja hur vinsten skall användas och

genom slopandet av de s.k. spärreglerna finns det inget hinder för bolaget att använda

intäkterna till anskaffande av sådan egendom som är av rent privat intresse för ägarna.

Därigenom kan ägarna komma att åtnjuta en dispositionsrätt till egendom av privat intresse

redan under det att karenstiden löper.126 I det fall att ägarna istället styr bolaget till att

bolaget anskaffa värdepapper kommer den avkastning som kommer bolaget till godo

sedermera komma ägarna tillgodo. Ett utväntande av karenstiden medför således inga

problem för ägaren till andelarna, eftersom denne på många sätt kan dra nytta av bolagets

tillgångar under karenstiden och samtidigt invänta den lägre skattesatsen.

En ytterligare fråga av intresse beträffande denna situation är i vilken utsträckning en ägare

kan vara verksam i ett ”vilande” bolag. Som tidigare framförts råder det idag osäkerhet

rörande innebörden av begreppet verksam i betydande omfattning. I enlighet med praxis och

även RSV:s rekommendation på området skall ett ordinärt styrelseuppdrag i företaget inte

föranleda en sådan verksamhetsgrad, varför det inte torde uppkomma några problem i det

fall att ägaren förhåller sig som en passiv styrelseledamot. Jag vill dock påstå att de

oklarheter som idag framkommer beträffande begreppets innebörd kan bli av ännu större

intresse i det fall att BKN avskaffas och det blir mer intressant för en ägare att förhålla sig

passiv under längre perioder än idag.

                                                          
125 Denna mindre avyttring kommer att beskattas i enlighet med IL 57 kap. 12§, varvid den sammansatta
skattesatsen blir 43%. Vid ett senare utväntande av karenstiden och den efterföljande försäljningen blir
skattesatsen 30% i enlighet med IL 57 kap. 12§.
126 I det fall att ägaren inte själv betalar marknadsmässig ersättning för denna dispositionsrätt kommer ägaren
att bli skattskyldig för de förmåner bolaget betalar för honom.
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Sammanfattningsvis kan sägas att en avyttring av en förpackad rörelseverksamhet och

därefter ett utnyttjande av den femåriga karenstiden ger goda förutsättningar för en

omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster, i det fall att BKN avskaffas. Detta

förhållande medför en situation då reglerna i IL 57 kap. inte förmår verka på ett sådant sätt

som de har till syfte att göra. Det skall observeras att denna form av möjlighet till

omvandling föreligger även i nuläget, men att den inte är en attraktiv sådan eftersom

försäljningen av den förpackade rörelseverksamheten skulle komma att beskattas även i det

s.k. holdingbolaget127, varvid den tänkta skattekostnadsbesparingen skulle komma att

minska högst påtagligt.

6.4.2 Fall II
Den problemsituation jag nedan beskriver har till viss del sin orsak i den situation jag

presenterat ovan, men gör oss även uppmärksamma på ytterligare problem. Återigen

framkommer det oundvikliga faktum att utformningen av nuvarande reglerna i 57 kap. inte

tar hänsyn till ett avskaffande av BKN och därigenom möjligheten till ett

skattekostnadsminimerande förpackningsförfarande vid en avyttring av en

rörelseverksamhet.

I det fall att en fysisk ägare väljer att avyttra en rörelseverksamhet genom ett

förpackningsförfarande och därefter behåller andelarna i det avyttrande bolaget kan ägaren

självfallet välja att låta det avyttrande bolaget registrera en annan verksamhet än den

ursprungliga i samband med avyttringen. Därefter kan samme ägare starta ett nytt

aktiebolag och fortsätta att bedriva en snarlik verksamhet som han gjorde i den tidigare, nu

avyttrade, rörelseverksamheten, utan att detta medför en förlängd karenstid för de nu

vilande andelarna i det äldre bolaget. Möjligheten till ett sådant förfarande uppkommer

genom att reglerna om kvalificerade andelar stadgar att verksamheten i det nya bolaget skall

vara av samma eller likartad typ som i det äldre, vars verksamhet nu inte längre är den

samma som tidigare.

                                                          
127 Resultatet skulle då bli den form av trippelbeskattning som presenterats i avsnitt 2.2.
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Naturligtvis kan man ifrågasätta om definitionen för kvalificerad andel inte omfattar även

den ovan beskrivna situationen.128 Med beaktande av vad som framkommit i rättspraxis

beträffande begreppet samma eller likartad verksamhet vill jag dock påstå att det är oklart om

så är fallet. Min ståndpunkt tar jag framför allt med beaktande av den dom vari RR uttalade

att två olika företag vilka bedrev olika former av finansiell verksamhet inte skulle betraktas

som bedrivande samma eller likartad verksamhet, även om man utnyttjade samma form av

kompetens i de båda bolagen.129 Som ovan framförts vill jag dock i detta avsnitt

uppmärksamma de problem som ett avskaffande av BKN kan aktualisera med beaktande

av en ordagrann tolkning reglerna i IL 57 kap., för att i avsnitt 7.2.1 närmre beröra frågan

om tolkningen av begreppet samma eller likartad verksamhet.

Precis som i fall I vill jag även här uppmärksamma läsaren på frågan om i vilken

utsträckning en ägare kan förhålla sig passivt till det äldre bolaget under karenstiden, och

därigenom undvika att vara verksam i betydande omfattning i detta bolag. En fråga som bör

ställas beträffande detta fall är till vilken grad ett avskaffande av BKN skulle förvärra den

nuvarande situationen? Redan idag är det naturligtvis av intresse att låta ett bolag ”vila”

under karenstiden och samtidigt fortsätta en snarlik verksamhet i ett annat fåmansföretag.

Den skillnad ett avskaffande av BKN skulle medföra är att ägaren till det ursprungliga

bolaget kan välja att avyttra rörelseverksamheten när denna är som mest värd, men inte

behöva betala någon skatt för avyttringen förrän fem år senare. En liknade avyttring av

rörelseverksamheten idag skulle medföra en direkt beskattning vid försäljningen i det

ursprungliga bolaget, viket avsevärt skulle minska intresset för att vänta ut karenstiden. I

det fall att ägaren istället väljer att behålla det ursprungliga bolaget och vara passiv under

karenstiden, men samtidigt bedriva verksamhet i ett annat fåmansföretag, uppstår andra

problem. Ägaren kan under karenstiden inte vara aktiv i bolaget, vilket troligen medför att

det blir svårt att hålla uppe dess värde, vilket minskar det framtida värdet på bolaget. Vidare

blir det också svårt att ge det ursprungliga bolaget en annan verksamhet än den tidigare,

vilket i sin tur medför att det blir svårt att bedriva en snarlik verksamhet i ett annat

fåmansföretag utan att denna är betrakta som samma eller likartad verksamhet.

                                                          
128 Se diskussionen i avsnitt 4.2.2.2
129 Regeringsrättens dom av den 27 april 1999
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Sammantaget vill jag mena att ett avskaffande av BKN med stor sannolikhet kommer att

medföra ett ökat intresse för sådana handlingar som fall II återspeglar. Med beaktande av

den nuvarande tillämpningen av reglerna i IL 57 kap skulle ett sådant intresse komma att

hindra dessa reglers förmåga att uppfylla deras syfte.

6.4.3   Fall III A och Fall III B
I detta fall vill jag visa på hur ett avskaffande av BKN skulle kunna komma att påverka

utnyttjandet av en tydlig svaghet i dagens utformning av IL 57 kap. Svagheten jag vill

uppmärksamma, är den möjlighet till en omvandling av arbetsinkomster till

kapitalinkomster som framkommit i doktrin och som jag redogjort för i avsnitt 4.2.2.130

Som framkommit ovan skulle ett avskaffande av BKN kunna få den konsekvensen att ett

företag med ett likviditetsöverskott väljer att investera en del av detta i ett annat

fåmansbolag, i syfte att tillgodogöra sig en framtida skattefri kapitalvinst på de

näringsbetingade andelarna. Vidare är det även troligt att vissa projekt, t.ex. ett mellan två

oberoende bolag joint-venture med god vinstpotential, genomförs i form av ett aktiebolag

istället för genom ett handelsbolag vilket är vanligt idag.131 Genom detta incitament till ett

ökat ägande i andra aktiebolag ökar också möjligheten för ägaren till moderbolaget att

tillgodogöra sig icke-kvalificerade andelar i de bolag som moderbolaget har intressen i.

Ägaren till moderbolaget kan såsom t.ex. styrelseledamot i ett dotterbolag tillförskaffa sig

god insikt i detta företags verksamhet utan att behöva anses vara verksam i betydande

omfattning i dotterbolaget. En tänkbar situation varigenom ett utnyttjande av situationen

skulle uppkomma är den följande. Jag väljer att benämna exemplet fall III A.

Två fåmansföretag skapar tillsammans ett gemensamt dotterbolag.132 De två

fåmansföretagens två fysiska ägare är båda styrelseledamöter i det gemensamma

bolaget och utser tillsammans en styrelseordförande och en VD. Det gemensamma

dotterbolaget startar en rörelse i syfte att verka till det bästa för de två ägarbolagen.

                                                          
130 Situationen jag vill uppmärksamma är den att lagregleringen avseende kvalificerade andelar inte omfattar
situationen att en person äger dels andelar i ett fåmansbolag i vilket hon är verksam, delas andelar i ett annat
fåmansbolag som bedriver annan verksamhet och i vilket hon inte är verksam och som ägs tillsammans med
det förstnämnda bolaget
131 Intervju med Lars Haraldson, Skattekonsult, KPMG i Linköping
132 Naturligtvis kan det bli än mer intressant om flera fåmansföretag går samman och därigenom kan göra
större gemensamma investeringar, vilka inte det enskilda bolaget hade kunnat.
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Ägarbolagen gör naturligtvis allt för att det gemensamma dotterbolaget skall nå

framgång, genom att t.ex. låta detta göra vissa bättre investeringar, vilka annars det

egna bolaget hade gjort. I det fall att dotterbolaget visat ett riktigt gott resultat, kan

styrelsen besluta om en riktad nyemission med företräde för styrelseledamöterna, i

syfte att göra några ytterligare nödvändiga investeringar. Strax efteråt avyttras

dotterbolaget och den kapitalvinst som kommer de fysiska ägarna direkt till godo blir

kapitalbeskattade genom att deras andelar inte är kvalificerade.

Jag menar att förfaranden liknande detta kan bli vanligare vid ett avskaffande av BKN då

det även är av intresse ur en rent företagsekonomiskt synvinkel att starta dotterbolag och

verka för deras utveckling. Som framförts tidigare råder det idag osäkerhet beträffande

begreppet verksam i betydande omfattning, och även fall III A påkallar frågor beträffande

begreppets innebörd. Till vilken grad kan en ägare av ett bolag agera i syfte att skapa vinster

i ett annat bolag utan att bli betraktad som verksam i betydande omfattning i detta andra bolag?

Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 7.2.1.

Ett ytterligare exempel på hur denna brist i den nuvarande lagstiftningen kan komma att

aktualiseras vid ett avskaffande av BKN är det jag valt att benämna fall III B. Detta

exempel har sin grund i det potentiella ökade intresset för att avveckla en

rörelseverksamhet i ett bolag genom att avyttra denna i form av ett dotterbolag, men även i

oklarheterna beträffande begreppen verksam i betydande omfattning samt företaget.

Ägaren till ett rörelsedrivande bolag förpackar all rörelseverksamhet i ett dotterbolag, i

syfte att kunna avyttra detsamma och tillförskaffa det ursprungliga bolaget en skattefri

kapitalvinst. Rörelseverksamheten överförs till bokförda värden till det helägda

dotterbolaget. Den ursprungligare ägaren är endast passiv styrelseledamot i det

nyskapade dotterbolaget. Strax innan dotterbolaget avyttras genomförs en riktad

nyemission i dotterbolaget, med företräde för ägaren till det ursprungliga bolaget.

Tillskottet till det egna kapitalet i bolaget används till att köpa in sådana tillgångar som

är intressanta för den tilltänkta köparen av bolaget. Det marknadspris som sedan

köparen av dotterbolaget erlägger är naturligtvis mycket större än dotterbolagets

bokförda värde, beroende på allt det arbete som den ursprunglige ägaren gjort för

rörelseverksamheten under dess tid i det ursprungliga bolaget. Vid försäljningen av

dotterbolaget tillgodogör sig den ursprunglige ägaren en personlig kapitalvinst på

andelarna i dotterbolaget. Kapitalvinsten omfattas inte av reglerna i IL 57 kap.
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eftersom ägaren endast varit verksam i betydande omfattning i ett annat företag än det

nu sålda.

Beträffande fall III A och III B kan sammanfattningsvis sägas att den förändrade

incitamentsbilden beträffande ett företags intresse av att investera i näringsandelar, eller att

genomföra förpackningsförfaranden, kan komma att innebära ett ökat utnyttjande av en

tveksam undantagssituation i det nuvarande reglerna i IL 57 kap. I det fall undantaget

kombineras med strikta tolkningar av de ovan upptagna begreppen blir resultatet än mer

påtagligt. Jag vill därmed påstå att ett avskaffande av BKN, och därigenom ett förmodat

ökat utrymme för ett användande av det beskrivna undantaget, skulle inverka negativt på de

neutralitetsskapande krafterna i IL 57 kap.

6.5   Sammanfattning

Jag har i detta kapitel visat på den grundläggande förutsättningen för att ett avskaffande av

BKN skulle kunna komma att medföra ökade möjligheter till skatteplanering och radikalt

minskade skattekostnader. Jag har även redogjort för ett antal situationsspecifika fall med

tänkbara vidareproblematiseringar av det grundläggande problemet med den möjligheten

till förpackningar och den icke-anpassade karenstiden.
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7   En önskvärd lösning på tänkbara problemsituationer

7.1 Inledning

I detta kapitel skall jag redogöra för min uppfattning i frågan om hur de i kapitel 6

uppmålade problemsituationerna bör lösas genom ett normativt resonemang. Jag har i mitt

arbete med detta kapitel utgått ifrån motiven till den form av särreglering som de s.k.

fåmansföretagsreglerna i IL 57 kap. återspeglar, i syfte att finna lösningar som skall stå i

överensstämmelse med dessa motiv. Jag har vidare valt att i början av kapitlet föra en

diskussion om möjligheten av och lämpligheten i olika former av lösningar, för att

sedermera inrikta mitt arbete kring utformningen av den lösning jag förespråkar. Mina

slutsatser i frågan presenterar jag i avsnitt 7.3.

7.2   De olika alternativa lösningarna

När jag arbetat med att finna en lämplig lösning på de problem jag framfört i kapitel 6 har

jag valt att arbeta utifrån utgångspunkten att man antingen kan förespråka en användning

av de nuvarande reglerna, eventuellt i kombination med andra former av kompletterande

lösningar, eller en förändring av den nuvarande lagstiftningen.

Som jag angett tidigare har mitt arbete med att finna tänkbara problemsituationer

kännetecknats av ett användande av restriktiva tolkningar av de lagrum, eller begrepp, som

varit aktuella. För att göra en riktig bedömning av de nuvarande reglernas möjlighet att lösa

den form av problem jag redogjort för ovan, är det dock nödvändigt att se hur

lagstiftningen skulle fungera i det fall att den tolkades ändamålsenligt. Jag kommer därför i

avsnitt 7.2.1 undersöka hur en ändamålsenlig tolkning av reglerna i IL 57 kap. kan användas

för att motverka de problem jag redogjort för ovan, och även göra en bedömning i fallet

om så kunde ske. Jag kommer även att redogöra för min uppfattning i frågan om detta är

en lämplig metod för att komma till rätta med sådana eventuella problem som ett

avskaffande av BKN kan komma att medföra.

I bedömningen om hur den nuvarande lagstiftningen IL 57 kap. kan användas mot de

beskrivna problem, bör hänsyn även tas till nuvarande kompletterande system för

förhindrande av skatteundandraganden. Exempel på sådana komplement är s.k. genomsyn

eller ett användande av den s.k. skatteflyktslagen, Lag (1995:575) mot skatteflykt. Mitt val
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av dessa komplementmetoder grundar sig på studier av doktrin beträffande skatteflykt.133

Jag skall därför i avsnitt 7.2.2 undersöka huruvida dessa metoder kan användas i syfte att

motverka de tänkbara problem jag uppmärksammat, men även göra min bedömning i

frågan om detta är en lämplig lösning på problemen.

Ett tredje alternativ är att påkalla en förändring av de nuvarande reglerna i IL 57 kap., i

syfte att anpassa dem till de förutsättningar de har att reglera vid ett avskaffande av BKN.

Bredvid en ren förändring av de nuvarande fåmansföretagsreglerna kan även en

kombination av de nuvarande reglerna och ett införande av viss s.k. stopplagstiftning

utgöra ett alternativ. Jag skall i avsnitt 7.2.3 pröva hur en sådan lösning borde se ut och

även diskutera i vilken utsträckning detta alternativ är önskvärt.

7.2.1   Den nuvarande lagstiftningen i IL 57 kap. och de uppmärksammade
problemfallen
Till vilken del kan de problem som beskrivits ovan motverkas genom den nuvarande

lagstiftningen? Grunden till flera av problemen är det faktum att en rörelseverksamhet kan

avyttras genom ett förpackningsförfarande och att ägaren till de ursprungliga andelarna kan

göra stora skattekostnadsbesparingar genom att vänta ut den s.k. karenstiden. Denna inre

kärna av problemen kan inte motverkas av den nuvarande lagstiftningen, varför jag inte

heller kommer att beröra denna del av problematiken vidare i detta avsnitt.

Som framkommit ovan råder det en stor osäkerhet beträffande tolkningen av flera av de

viktiga begrepp som återfinns i definitionen för en kvalificerad andel. Av RR:s praxis på

området följer att begreppen ofta tolkats restriktivt, vilket medfört att den framträdande

åsikten i doktrin är att begreppen i stor utsträckning skall tolkas restriktivt framför

extensivt. Hur skulle då en mer ändamålsenlig tolkning av begreppen motverka de

problemsituationer jag återgett i kapitel sex, och är en sådan tillämpning aktuell?

Utgångspunkten för detta avsnitt blir de återkommande oklarheterna beträffande

tolkningen av begreppen verksam i betydande omfattning, företaget och samma eller likartad

verksamhet, i kombination med de tidigare beskrivna problemsituationerna. I avsnitt 7.2.1.4

avser jag presentera min slutsatser i frågan om hur den nuvarande lagstiftningen skulle

kunna motverka de aktuella problemen.

                                                          
133 Se t.ex. Johansson, Rabe, Det svenska skattesystemet, 2000, s 565 - 569 samt LLMS 2001 s 579 - 590
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7.2.1.1   Verksam i betydande omfattning

Diskussionen kring hur detta begrepp skall tolkas är av stor betydelse för samtliga av de

problemsituationer jag tidigare aktualiserat. Beträffande fall I är det av intresse eftersom det

aktualiserar frågan huruvida en ägare kan vara passiv i ett bolag under hela karenstiden och

ändå agera såsom styrelseledamot och den som har det egentliga bestämmandet över

bolaget. I fall II aktualiseras begreppet därigenom att ägaren inte får vara verksam i det

ursprungliga bolaget, samtidigt som denne bedriver verksamhet i ett nytt bolag. Begreppet

blir även aktuellt i fall III A och III B. I fall III A uppkommer frågan om ägarens

verksamhet i ett bolag kan innebära att denne även blir verksam i ett annat bolag och i fall

III B uppkommer frågan om en ägarens verksamhet i en rörelseverksamhet skall medföra

att denne blir verksam även i ett helägt bolag som tar över rörelseverksamheten.

Det är svårt att idag fastställa hur en i bolaget tidigare mycket verksam ägares aktivitet i

styrelsen under karenstiden skulle bedömas. Frågan har tidigare inte kommit att aktualiseras

eftersom det inte funnits något incitament till att vänta ut en karenstid på ett sådant sätt

som ett avskaffande av BKN skulle medföra. Förarbeten ger ingen ledning i frågan, då

dessa främst är av intresse för att bedöma en styrelseledamots aktivitet då det finns en

pågående rörelseverksamhet i bolaget. Förarbetsuttalandet om att det skall krävas

vinstgenererande aktivitet hos en ägare för att denne skall betraktas som verksam i betydande

omfattning gör saken än svårare att bedöma.134 Vidare är vägledningen från praxis svårtolkad,

då denna endast omfattar det fall att bedömningen av en styrelseledamots aktivitet skedde

mot bakgrund av att styrelseledamoten aldrig hade utfört några arbetsuppgifter som kunde

kopplas till den löpande verksamheten.135

Jag anser att en ändamålsenlig tolkning av begreppet verksam i betydande omfattning skulle

kunna innefatta en ägarens verksamhet som styrelseledamot i bolaget efter det att

rörelseverksamheten avyttrats och bolaget istället förvaltar den skattefria kapitalvinst som

avyttringen medfört. Begreppet är relativt allmänt hållet och vid beaktande av ändamålet

med reglerna i IL 57 kap. är det troligt att ägarens tidigare verksamhet i bolaget kan ha

betydelse såtillvida att det blir svårt för denne att snabbt avbryta sin verksamhet i bolaget

genom att träda bort från en ledande befattning och istället inta en passiv roll i styrelsen.

                                                          
134 Se avsnitt 4.2.2.2
135 Se avsnitt 4.2.2.2 och RR:s domslut av den 27 april 1999
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Hur lång tid som än passerar efter avyttringen av rörelseverksamheten så är trots allt

ägarens verksamhet i styrelsen under karenstiden något som med stor sannolikhet bidrar till

en omvandling från arbetsinkomster till kapitalinkomster, vilket reglerna har till syfte att

motverka.

Naturligtvis blir frågan beroende av hur ägaren sköter sitt styrelseuppdrag. Är ägaren aktiv

såtillvida att denne är med och styr hur kapitalet i bolaget skall förvaltas borde det också

föreligga ett uppnående av verksamhetskravet. Om styrelsen däremot lämnar ansvaret för

förvaltningen av kapitalet till någon utomstående under hela karenstiden skulle det vara

svårare att se ett uppnående av verksamhetskravet. Vidare är det troligen mycket svårt att

bestämma till vilken grad ägaren i sin passiva styrelseroll styr över bolaget och dess

verksamhet. Frågor som kan uppkomma beträffande denna bedömning kan t.ex. gälla de

övriga styrelseledamöternas verksamhet. I det fall att den övriga styrelsen förvaltar bolagets

tillgångar aktivt under ledning av en utomstående styrelseordförande finns det skäl att anta

att ägaren har en passiv roll. Skulle situationen istället vara den att styrelsen endast fattar

beslut som på olika sätt gynnar ägarens privata intresse, t.ex. genom inköp av egendom

som denne får disponera, borde bedömningen bli den motsatta.

Viss ledning i frågan om hur RSV skulle bedöma situationen framkommer i RSV:s

rekommendation beträffande fåmansföretag. Häri stadgas att med styrelseuppdrag skall

förstås sådana arbetsuppgifter som utförs av styrelsen i ett rörelsedrivande företag med

verkställande direktör och anställda.136 En tolkning av detta uttalande skulle kunna vara att

RSV ser olika på styrelseuppdrag i rörelsedrivande bolag och på sådana i kapitalförvaltande

företag. Det är troligt att RSV skulle vara av uppfattningen att ett styrelseuppdrag i ett

bolag som inte bedriver någon rörelseverksamhet och som inte har några anställda, lättare

når upp till verksamhetskravet.

För att sammanfatta vad som framkommit så långt kan en ägare i rollen som

styrelseledamot i ett ”vilande” bolag kunna vara att betrakta som verksam i betydande

omfattning, men bedömningen måste bli beroende av sådana faktorer som framträder i varje

enskilt fall.

                                                          
136 Se avsnitt 4.2.2.2 och RSV S 1999:21
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En annan fråga beträffande begreppet verksam i betydande uppfattning är den som uppkommer

i fall III A. Kan en ägare till ett bolag genom sin aktivitet i detta även bli verksam i betydande

omfattning i ett annat bolag, i det fall att hans verksamhet i det första bolaget också gynnar

det andra? Kan en ägare till ett bolag genom att säga nej till en god investering, och istället

låta ett intressebolag göra investeringen, bli betraktad som verksam i betydande omfattning i det

senare?

Vad som talar för att detta inte borde vara fallet är principen om att aktivitet smittar uppåt,

men inte nedåt.137 I det fall att ägaren däremot innehar en styrelseposition i intressebolaget

borde bedömningen bli en annan. Ägarens verksamhet i ett moderbolag borde medföra att

dennes personligt ägda andelar i intressebolaget blir kvalificerade genom att han som

styrelseledamot i intressebolaget verkat för vinstgeneringen i detsamma genom sin

verksamhet i moderbolaget.138 I det fall ägaren till moderbolaget däremot inte innehar en

styrelsepost i intressebolaget blir situationen en annan, och jag har svårt att se hur dennes

personligt ägda andelar i intressebolaget skulle vara kvalificerade i ett sådant fall. En sådan

situation skulle däremot medföra kontrollproblem för ägaren till moderbolaget varför det

kan antas att den inte bli frekvent förekommande.

Beträffande begreppet verksam i betydande omfattning kan slutligen sägas att en ändamålsenlig

tolkning av begreppet på många sätt kan hindra uppkomsten av flera av de

problemsituationer jag redogjort för i kapitel sex. Begreppet skulle helt enkelt kunna ges en

vidare omfattning och därigenom omfatta fler situationer. En helt annan fråga är huruvida

begreppet skulle ges denna innebörd vid en framtida eventuell bedömning i domstol. Den

rådande uppfattningen bland sakkunniga är att begreppets betydelse i den aktuella

situationen är mycket oklar och det idag inte går att göra en bedömning i frågan huruvida

begreppet, vid en domstolsprövning, skulle omfatta de aktuella problemsituationerna eller

inte.139

                                                          
137 Se avsnitt 4.2.2 st. 2
138 Jämför uttalandet i förarbetena, avsnitt 4.2.2.2
139 Telefonintervju med universitetslektor Mats Tjernberg, Lunds universitet, maj 2001
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7.2.1.2   Företaget

Av de i kapitel sex beskrivna problemsituationerna är det endast fall III B som aktualiserar

tveksamheterna beträffande begreppet företaget. Kan privatägda andelar i ett bolag bli

kvalificerade genom att detta bolag tar över en rörelseverksamhet, vars värde uppkommit

genom andelsägarens aktivitet inom rörelseverksamheten under den period denna fanns i

ett annat bolag? Som tidigare nämnts uttalar Tjernberg ett en strikt tolkning av begreppet

företaget i IL 57 kap. skulle medföra att andelarna i det nya bolaget inte är kvalificerade.

En mer ändamålsenlig tolkning av begreppet skulle troligen vara den att även andelarna i

det nya bolaget borde vara kvalificerade, eftersom deras värde är beroende av det arbete

som andelsägaren gjort inom ramen för det bolag som tidigare stod som ägare för

rörelseverksamheten. Det värde som ägarens privatägda andelar skulle ge honom i

samband med en försäljning av andelarna, är helt beroende av det arbete denne utfört och

borde därför beskattas såsom om andelarna var kvalificerade.

En invändning mot ett sådant synsätt uppkommer genom frågan om hur följande situation

skall bedömas. Låt oss anta att inte hela rörelseverksamheten förs över till ett annat bolag,

utan bara en del av den och att dessutom finns en redan stor rörelseverksamhet i det bolag

som tar över den aktuella delen av rörelseverksamheten. Bolaget som tidigare ägde den

överlåtna rörelseverksamheten blir ägare av en intresseandel i det nya bolaget. Om den

fysiske ägaren till det ursprungliga bolaget sedermera privat införskaffar andelar i det nya

bolaget, skall också dessa betraktas som kvalificerade vid utdelning på - eller försäljning - av

dem?

Jag vill mena att det skulle vara mycket svårt att visa till vilken del ägarens aktivitet i det

bolag som tidigare ägde den överlåtna rörelseverksamheten är avgörande för de vinster

som uppkommer i det nya bolaget. Att sedermera avgöra hur den aktuella insatsen påverkar

det pris som en försäljning av ägarens privata andelar i det nya bolaget inbringar är om

möjligt en än svårare uppgift. Genom detta resonemang framkommer med all tydlighet att

en ändamålsenlig tolkning av begreppet företaget måste ske med hänsyn tagen till det

specifika fallet, vilket också innebär att en sådan tolkning inte alltid kan vara tillämpbar på

en problemsituation liknande den i fall III B.
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Sammanfattningsvis skall dock sägas att en ändamålsenlig tolkning av begreppet företaget

troligtvis rymmer en sådan innebörd som skulle försvåra avsevärt för den form av

omvandling från arbetsinkomster till kapitalinkomster som aktualiseras i fall III B. Jag vill

dock återigen göra läsaren uppmärksam på att jag ställer mig frågande till huruvida en

domstol skulle göra en sådan tolkning av begreppet, speciellt med hänsyn till det att

begreppet företaget aldrig behandlats i praxis. Min tveksamhet växer ytterligare vid beaktande

av den restriktiva tendens i RR:s tolkning av reglerna i IL 57 kap. som jag redogjort för

tidigare.

7.2.1.3   Samma eller likartad verksamhet

Beträffande begreppet samma eller likartad verksamhet blev detta aktuellt främst genom fall II,

som visar på resultatet av det ökade incitamentet till att vänta ut karenstiden och intresset

av att samtidigt bedriva verksamhet i ett annat bolag. Som framkommit ovan finns det idag

en mycket sparsam vägledning att tillgå i frågan om begreppets innebörd. I enlighet med

Tjernbergs uppfattning anser jag att en ändamålsenlig tolkning av begreppet borde ge det

den innebörd att med samma eller likartad verksamhet måste förstås någon av de verksamheter

som tidigare skett i det äldre bolaget. 140 En sådan tolkning skulle innebära att möjligheten

till att vänta ut en karenstid och samtidigt dra nytta av den kompetens man tillgodogjort sig

i det äldre bolaget skulle minska avsevärt, och därigenom möjligheten till en omvandling av

arbetsinkomster till kapitalinkomster. Denna tolkning skulle ligga mer i linje med

ändamålen bakom lagstiftningen, än en tolkning som bara tar hänsyn till de nuvarande

verksamheterna i de båda bolagen.

Till skillnad från vad som framkommit beträffande de tidigare två begreppen skulle en

ändamålsenlig tolkning av detta begrepp inte medföra mer hänsynstagande till den

individuella situationen, än vad som är fallet idag. Bedömningen i frågan om två

verksamheter är av samma eller likartad verksamhet är dock ingen lätt bedömning, något som

framkommer vid studier av den knappa praxis som finns på området och som jag redogjort

för tidigare.

Beträffande frågan kring hur begreppet skulle komma att tolkas i en framtida

domstolsbedömning kan det vara intressant att återvända till domskälen i RR:s dom av den

                                                          
140 Se Tjernberg 1999 s 254 samt avsnitt 4.2.2.2.
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27 april 1999141. RR uttalade här att begreppet främst tar sikte på sådana fall där hela eller

del av en verksamhet i ett fåmansföretag förs över till ett annat och där verksamheten i det

senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten, eller på fall där

det föreligger likartat samband mellan bolagen. Jag ställer mig frågande till om det måste ha

skett en överföring av en rörelseverksamhet för att det skall vara fråga om samma eller

likartad verksamhet, men troligtvis är det inte så. Med hänsyn till RR:s uttalande om ”ett

likartat samband mellan bolagen”, är det troligt att RR framledes skulle tolka det aktuella

begreppet med hänsyn till lagstiftningens ändamål. En sådan tolkning skulle troligtvis

medföra att hänsyn tas till såväl nuvarande som tidigare verksamheter i bedömningen om

samma eller likartad verksamhet föreligger.

Sammanfattningsvis kan sägas att en ändamålsenlig tolkning av begreppet samma eller

likartad verksamhet skulle kunna rymma en innebörd som hindrade uppkomsten av en sådan

problemsituation som framkommer i fall II. Troligen skulle även en framtida

domstolsprövning av situationen i fall II leda till en tillämpning av reglerna i IL 57 kap.

7.2.1.4 Utgör den nuvarande lagstiftningen i IL 57 kap. ett bra hinder mot de uppmärksammade
problemfallen?
Som framkommit i de tre avsnitten ovan finns det en möjlighet för den nuvarande

lagstiftningen att åtminstone motverka den form av omvandling av arbetsinkomster som

exemplen i kapitel sex aktualiserar. Jag vill dock återigen göra läsaren uppmärksam på att en

ändamålsenlig tolkning av den nuvarande lagstiftningen inte ger någon lösning på

grundproblemet att en ägare helt passivt kan vänta ut karenstiden och därigenom omvandla

arbetsinkomster till kapitalinkomster. Den ändamålstyrda tolkningen kan däremot användas

som ett redskap för att förhindra ägaren från att under karenstiden vara mer aktiv i bolaget

eller bedriva samma verksamhet som tidigare i ett nystartat bolag.

Är en sådan användning av den nuvarande lagstiftningen en önskvärd dellösning av de

problemsituationer som ett avskaffande av BKN kan komma att medföra? Min åsikt i

denna fråga är att så inte är fallet. Jag stöder min uppfattning på två viktiga argument, men

även den i stycket ovan uppmärksammade bristen skall betänkas.

För det första skulle ett konsekvent användande av en ändamålstyrd tolkning av reglerna i

IL 57 kap. bidra till en oacceptabel nivå av förutsebarhet beträffande dessa regler. Jag har

                                                          
141 Se avsnitt 4.2.2.2
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tidigare framfört åsikten att det är viktigt att dessa regler inte får en mer komplex innebörd

än vad som följer av deras ordalydelse.142 Praxis på området visar redan idag en motvilja

hos rättsillämparen att göra extensiva tolkningar av reglerna i IL 57 kap., vilket jag anser

vara ett stöd för min uppfattning. Som framkommit ovan är det idag oklart vilket resultat

en domstolsprövning av de olika problemsituationerna skulle ge, åtminstone beträffande

två av fallen och eventuellt alla tre. Som jag angett ovan skulle det också behövas ta

omfattande hänsyn till varje enskild situation, något som även det minskar möjligheten till

att förutse en framtida bedömning. Reglerna i IL 57 kap. är ofta avgörande för ett beslut

avseende en visst handlingsförfarande och de omfattande skillnader i skattekostnad som ett

tillämpande av reglerna kan innebära bör medföra ett högt krav på möjlighet till

förutsebarhet.

Det andra argumentet rör frågan om möjligheterna till en likformig beskattning. Som

framförts ovan skulle ändamålstolkningar av reglerna i Il 57 kap. ofta medföra ett ökat

hänsynstagande till förhållandet i det enskilda fallet. Dessa återkommande bedömningar

skulle hota den likformiga behandlingen av de skattepliktiga, vilket skulle inverka negativt

på det svenska skatteväsendet i stort.

Sammanfattningsvis anser jag att ett avskaffande av BKN inte bör medföra ett ökat

användande av ändamålstolkning beträffande reglerna i IL 57 kap. Även om syftet med

förfarandet skulle vara att försvåra för den form av omvandlingar som reglerna har till syfte

att hindra, så är det inte rimligt att ett avskaffande av BKN skall få motivera försämrade

möjligheter för fåmansföretagare att förutse möjliga skatteeffekter.

7.2.2   Tillämpning av genomsyn och skatteflyktslag
Innan jag kommer in på frågan om de i kapitel 6 beskrivna problemsituationerna är sådana

som kan eller bör hindras genom tillämpning av genomsyn eller skatteflyktslagen kan det

vara på sin plats att kort redogöra för dessa två modeller av hinder för

skatteundandraganden.

Beträffande genomsyn kan sägas att det idag inte finns någon helt vedertagen definition på

begreppet. I propositionen till den nuvarande skatteflyktslagen uttalas att en tämligen väl

förankrad uppfattning är, att genomsyn i skatterätten i allmänhet innebär att man vid den

                                                          
142 Se avsnitt 4.4
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skatterättsliga prövningen av en transaktion eller ett förfarande bortser från

rättshandlingarnas formella innebörd och i stället lägger rättshandlingarnas reella innebörd

till grund för taxeringen. Vidare framkommer att i bedömningen läggs ofta stor vikt vid om

rättshandlingen eller rättshandlingarna saknar betydelse om man skulle bortse från

skatteförmånen. Slutligen framkommer även att genomsyn definitionsmässigt uppkommer

när ett förfarande eller en transaktion ges en annan innebörd än vad som följer av dess

formella lydelse. En genomsyn kan således inte utmynna i att man helt bortser från

vidtagna rättshandlingar. Rättshandlingarna skall i stället ges den eller de rättsverkningar de

i realiteten ger upphov till.143

Skatteflyktslagen stadgar att under vissa förutsättningar skall hänsyn ej tas till en

rättshandling. Förutsättningarna som skall vara uppfyllda är att rättshandlingen skall ingå i

ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, den

skattskyldige skall direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen, skatteförmånen skall ha

utgjort det övervägande skälet för förfarandet och att en taxering på grundval av

förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte.144

De problemsituationer jag beskrivit i kapitel sex är enligt min uppfattning resultatet av en

sådan form av skatteplanering som är att betrakta som fullt acceptabel och inte ett exempel

på ett undandragande av skatt eller skatteflykt. Därav följer att ett utnyttjande av de

möjligheter till omfattande skattekostnadsbesparing som ett avskaffande av BKN skulle

komma att medföra i kombination med oförändrade fåmansföretagsregler, inte kan

angripas genom varken genomsyn eller genom en tillämpning av skatteflyktslagen. I det fall

att skattelagstiftningen skulle öppna upp för denna form av skatteplanering bör det även få

ske. Vidare hade en sådan lösning inte heller varit en önskvärd sådan, då den varken kan

ses som långsiktig eller hållbar.

Jag ställer mig därför mycket tveksam till ett ökat utnyttjande av skatteflyktslagen eller

genomsyn beträffande fåmansföretagsreglerna vid ett avskaffande av BKN, även i

kombination med ett mer extensivt användande av dagens regler i IL 57 kap.

Ställningstagandet förstärks ytterligare av min uppfattning att en skattelagstiftning som

genom sin utformning inte med säkerhet förmår uppnå dess syfte, inte bör förstärkas

genom ett tveksamt omfattande användande av kompletterande metoder för undvikande av

                                                          
143 Prop. 1996/97:170 s 32
144 Lag (1995:575) mot skatteflykt 2§
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skatteundandragande. Jag menar att det skulle vara olyckligt att sådana eventuellt

tveksamma situationer beträffande fåmansföretagsreglerna som skulle kunna bli resultatet

av ett avskaffande av BKN, skall utlämnas till en bedömning i enlighet med

skatteflyktslagen eller genomsyn.

Min slutsats beträffande såväl en ökad användning av ändamålstyrd tolkning av reglerna i

IL 57 kap. som användande av genomsyn eller skatteflyktslag är att dessa metoder inte

utgör grunden för en fullgod behandling av de problemsituationer ett avskaffande av BKN

kan komma att medföra. Jag vill därför förslå en justering av de nuvarande reglerna i IL 57

kap. i syfte att på ett tydligt sätt ge dessa en förmåga att uppfylla de syften som framträder i

deras motiv.

7.2.3   En ändamålsenlig förändring av reglerna  i IL 57 kap.
Som framkommit ovan förespråkar jag en förändring av fåmansföretagsreglerna i syfte att

ge dem en sådan utformning som ger dem en möjlighet att uppnå de syften som

framkommer i motiven till denna form av särreglering, även efter ett eventuellt avskaffande

av BKN. I detta avsnitt redogör jag för min uppfattning i frågan om hur en sådan

förändring av den nuvarande lagstiftningen borde se ut. Mitt syfte med detta avsnitt är inte

att i detalj beskriva de förändringar jag föreslår och vilka övriga förändringar de skulle

kräva, utan snarare att visa på vilka grundläggande frågor som måste uppmärksammas.

Hur borde då en sådan justering av fåmansföretagsreglerna se ut? Ledstjärnan i

utformandet av dessa regler måste vara den tydliga önskan om att reglerna skall förmå

skapa en neutral beskattning beträffande valet av företagsform och handlingsalternativ

såtillvida att det inte skall vara möjligt att vid ett avskaffande av BKN uppnå beaktansvärda

skatteplaneringseffekter hos ägaren, genom valet av aktiebolagsformen i kombination med

ett förpackningsförfarande.

Den del av regelverkat jag vill inleda med att kommentera är den som redan ifrågasätts i

doktrin, nämligen bestämmelsen om att kvalificering bara kan smitta uppåt, men inte nedåt.

Denna bestämmelse är orsaken till den problemsituation jag benämnt som fall III A och III

B i kapitel sex. Jag menar att denna situation med stor sannolikhet kan komma att bli mer

ifrågasatt vid ett avskaffande av BKN i samband med diskussioner avseende otydligheten i

begreppet verksam i betydande omfattning och företaget.
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Det ökade incitament för koncernskapande även i mindre företag, som ett avskaffande av

BKN medför, talar för en större risk för att de nuvarande reglerna om att kvalificering bara

kan smitta uppåt utnyttjas på ett tvivelaktigt sätt. Jag skulle vilja se en justering av denna

regel såtillvida att andelar i sådana bolag som ägs gemensamt av en fysisk ägare och ett av

denne kontrollerat aktiebolag bör vara kvalificerade. Härigenom skulle risken för en sådan

problemsituation som jag beskriver i avsnitt fall III A och III B komma att minska och en

onödig inbjudan till tveksamma förfarande skulle täckas till. Tjernberg uttalar att en sådan

förändring av reglerna i IL 57 kap. är önskvärd145 och min uppfattning är att ett

avskaffande av BKN ytterligare skulle påkalla en sådan förändring.

Vilka skäl talar då emot detta förslag? Naturligtvis bör den fråga jag uppmärksammat i

avsnitt 7.2.1.2 beröras även här. Hur stort kombinerat direkt och indirekt ägande skall en

person ha i ett företag för att personens privatägda andelar i detta bolag skall bli

kvalificerade? Denna fråga är inte helt enkel att besvara, men rimligt kunde vara att i de fall

då det kombinerade ägandet i bolaget ger ett bestämmande inflytande i detta, borde de

privatägda andelarna vara kvalificerade. Bredvid denna situation har jag inte funnit några

klara brister beträffande mitt förslag, och jag anser inte att det föreligger några större hinder

mot förslaget.

En svårare fråga att arbeta med är den som uppkommer av att ett avskaffande av BKN

inbjuder till genomförande av en beaktansvärd skattebesparing, genom utväntande av

karenstiden och en lägre skattesats. Som framkommit ovan kan denna kärnfråga med stor

sannolikhet inte angripas på något annat sätt än genom en förändring av lagstiftningen.

Denna form av inbjudan till skatteplanering kan angripas från två olika håll. Ett första

alternativ är en förändrad reglering beträffande hur beskattningen av kaptalvinster skall ske

i just fåmansbolag. Syftet med en sådan förändring skulle vara att motverka ett

förpackningsförfarande. Ett andra alternativ är förändra reglering avseende hur

beskattningen skall ske hos ägaren av bolaget.

Fördelen med det första alternativet och en specialbestämmelse som stadgar att

kapitalvinster inte skall vara skattefria just i fåmansbolag är att i så fall behöver det inte ske

någon förändring av den nu gällande karenstiden, eftersom det inte skulle vara någon

skattemässig förändring gentemot tidigare. Min uppfattning är dock att nackdelarna med en

                                                          
145 Se avsnitt 4.2.2
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sådan reglering skulle vara betydande. Det skulle vara olyckligt om fåmansägda aktiebolag

skulle beskattas annorlunda än andra aktiebolag, och självklart skulle detta inverka högst

betydligt på dessa företags konkurrenskraft. Min slutsats är att en sådan regleringen skulle

vara möjlig, men definitivt inte önskvärd. Målet för en förändrad lagstiftning skall inte vara

en negativ diskriminering av företaget, utan det är ägaren som skall uppleva en beskattning

som är neutral i jämförelse med vad som hade varit fallet om denne hade bedrivit sin

verksamhet som ett handelsbolag eller en enskild firma.

Hur skulle då en lämplig förändring av beskattningen hos andelsägaren se ut? Ett

grundläggande problem beträffande denna förändring är att alla skatteskyldiga inte behöver

göra som i de fall jag målat upp. Om bolaget säljer en rörelseverksamhet genom en

inkråmsförsäljning, blir den totala beskattningen en helt annan än om försäljningen av

rörelseverksamheten sker genom en förpackning. Som framkommit ovan skall en

förändrad lagstiftning medföra att neutraliteten upprätthålls såtillvida att olika handlingssätt

inte skall medföra olika beskattningseffekter.

Min uppfattning i frågan är att lagstiftningen kring karenstiden är den som måste ändras.

Dagens karenstid på fem år tillkom vid ett tidpunkt då en femårig karenstid inte medförde

någon beaktansvärd möjlighet till skatteplanering.146 Jag har ovan visat att ett avskaffande

av BKN i kombination med dagens regler i IL 57 kap, och då främst regeln om den

femåriga karenstiden, skulle komma att medföra goda möjligheter till omfattande

skatteplanering. Under vissa förutsättningar skulle den årliga skattekostnadsbesparingen

under karenstiden komma att uppgå till betydande summor. Dessutom har jag visat att

ägaren till de kvalificerade aktierna med stor sannolikhet kan komma att få glädje av

tillgångarna i bolaget redan under karenstiden, utan att detta skulle medföra att dennes

andelar i bolaget fortsätter att vara kvalificerade.

Hur skulle då en önskvärd förändring av karensregeln se ut? Min uppfattning är att endast

en förlängning av karenstiden inte skulle medföra en neutral beskattning. Även om

karenstiden skulle förlängas till tio eller 20 år, finns det fortfarande möjlighet till att vänta ut

tiden och därefter tillgodogöra sig bolagets tillgångar med kapitalbeskattning som följd.

Måhända att det skulle vara få som väntade ut en så lång karenstid, men möjligheten till den

aktuella formen av skatteplanering kvarstår vid en förlängning av karenstiden. Jag vill

                                                          
146 Se avsnitt 4.2.2.1 och Prop. 1996/97:45 s 44
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dessutom återigen påpeka att bolagets tillgångar kan komma ägaren till gagn redan under

karenstiden, varför en lång karenstid inte behöver innebära något negativt för andelsägaren.

En fråga som kan vara intresse i detta läge är varför det finns en karenstid? Reglerna i IL 57

kap. har till syfte att hindra en omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster, men

karenstiden medför att detta hinder försvinner efter en viss tid. Ur neutralitetssynpunkt

borde det egentligen inte spela någon roll hur lång tid som gått efter det att ägaren till

andelarna upphörde att vara aktiv i bolaget. De tillgångar som finns i bolaget efter

karenstiden hade inte funnits där utan andelsägarens verksamhet i bolaget och de intäkter

dessa tillgångar genererar åt ägaren borde bli beskattade i enlighet med syftet bakom

reglerna i IL 57 kap., utan hänsyn till hur lång tid som gått sedan ägaren var aktiv. Vid

studier av förarbeten till reglerna i IL 57 kap framträder inga andra motiv för en karenstid,

än att den skall utgöra ett hinder för skatteplanering. Ett avskaffande av BKN skulle

medföra att en karenstid, hur lång den än må vara, skulle leda till en möjlighet till

skatteplanering och inte utgöra det hinder som den har till syfte att utgöra.

Med beaktande av det som framförts ovan i detta avsnitt och de problemfall som tidigare

målats upp vill jag, som ett förslag till hur en lösning på den omnämnda problematiken kan

se ut uppmärksamma möjligheten till ett slopande av karenstidsregeln. En sådan förändring

skulle medföra att andelar som en gång blivit kvalificerade fortsätter att vara så under den

så länge de inte överlåts till en utomstående. Det kan tyckas att detta förslag är väl hårt,

men med beaktandet av syftet bakom reglerna i IL 57 kap. är det den enda lösningen som

ger en neutral beskattning med tanke på de problem jag behandlat i tidigare delar av

uppsatsen. Som jag framfört i inledningen till detta avsnitt har jag inte för avsikt att i detalj

redogöra för vilka övriga förändringar mitt förslag skulle kräva. Jag hoppas istället att mitt

förslag kan visa på de problem som den nuvarande karenstidsregeln skulle medföra vid ett

avskaffande av BKN och vad som skulle krävas för en lösning på detta problem.

Vilka skäl talar då för mitt förslag? Jag vill mena att det skapar förutsättningar för en neutral

beskattning såtillvida att det skulle medföra samma förutsättningar för beskattning

oberoende av hur en ägare av ett fåmansföretag väljer att avyttra verksamheten. Utan

hänsyn till om en ägare till ett fåmansbolag väljer att avyttra andelarna i bolaget direkt eller

genom att först förpacka en rörelseverksamhet och sedan behålla sina andelar i det

ursprungliga bolaget, blir den slutliga skattekostnaden jämbördig. Skillnaden ligger i att det
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senare alternativet möjliggör en senare betalning av skatten än det första. I det fall att

tillgångarna i bolaget växer under denna väntan kommer även skattekostnaden att växa.

Kring önskemålet om neutralitet kan även sägas att ett slopande av karenstidsregeln skulle

innebära att beskattningen av, i bolaget verksamma, ägare till fåmansbolag kommer att ske i

enlighet med syftet bakom reglerna i Il 57 kap. Därigenom skulle dessa ägare, även efter ett

avskaffande av BKN, bli beskattade på ett sätt som nu anses vara neutralt i förhållande till

ägare av andra verksamhetsformer för företagande och till viss del även lönearbetare.

Ytterligare ett argument för detta förslag är att det inte medför några risker för oväntade

skattekostnader, eftersom förutsebarheten inte skulle förändras gentemot vad som är fallet

idag. Som jag visat tidigare i detta kapitel är det mycket osäkert hur dagens utformning av

IL 57 kap. skulle ha förmåga att på ett fullgott sätt lösa delar av de problem som ett

avskaffande av BKN skulle kunna medföra. Ett bra exempel på denna brist är den som

framkommer beträffande fall I och begreppet verksam i betydande omfattning. Ett fortsatt

användande av en karenstid skulle medföra att det skulle uppkomma stora problem

beträffande frågan om i vilka fall det föreligger ett uppnående av verksamhetskravet under

karenstiden, vilket troligen även skulle leda till kringgåendeförsök.

Jag har tidigare framfört att ett alternativ till ett slopande av den nuvarande karenstidsregeln

skulle vara att förlänga karenstiden avsevärt, eftersom en sådan förlängning skulle krävas

för att komma till rätta med problemet. Jag menar att vissa argument för mitt förslag

framträder vid en undersökning av just förlängningsalternativet. En betydande förlängning

av den nuvarande femårsperioden skulle ge upphov till ungefär samma svåra frågor som

mitt förslag ger upphov till. Samtidigt skulle dock en sådan förlängning inte helt hindra

uppkomsten av skatteplaneringsmöjligheter beträffande de problemsituationer jag redogjort

för tidigare.

Vilka är då nackdelarna med förslaget? Ett slopande av karenstiden skulle troligen medföra

ett behov av en omfattande förändringsarbete avseende vissa andra regler beträffande

fåmansbolag. Dessa frågor skulle troligen främst röra skälighetsbedömningar, som t.ex.

frågan om andelsägare som är närstående till den verksamme ägaren i bolaget skulle

komma att lyda under samma hårda regelverk som den verksamme. Min bedömning

beträffande dessa nackdelar är att de säkerligen är  betydande, men att det kan ske

korrigeringar i det fall det skulle anses som skäligt. Med stor sannolikhet skulle mitt förslag
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även komma att medföra vissa nackdelar som jag inte kunnat överblicka. Ett exempel på

den sådan fråga om aktiva investeringar i ett fåmansbolag skall ge en hårdare beskattning än

vad som hade varit fallet om samma investering skedde i ett större bolag. Vidare vill jag

även framföra att regleringen beträffande fåmansföretagen ger uttryck för politiska

rättviseskäl, vilket innebär att ett förslag som ger en fullgod neutralitet nödvändigtvis inte

behöver vara det förslag som finner flest anhängare.

Sammantaget är dock de nackdelar mitt förslag skulle medföra inte tillnärmelsevis så stora

som de nackdelar, i form av bristande neutralitet och troligtvis en utbredd skatteplanerig,

som ett fortsatt användande av en karenstid skulle medföra. Jag vill därför förespråka de

förändringar jag föreslagit ovan, vilka skulle hindra uppkomsten av problemfallen I, III A

och III B.

7.3   Slutsatser

Jag har i detta kapitel konstaterat att den nuvarande lagstiftningen inte skulle förmå hindra

uppkomsten av de svåra problem i form av skatteplanering och bristande neutralitet som

jag anser att ett avskaffande av BKN troligtvis skulle medföra. Jag vill dock påpeka att den

problemsituation som framkommer i fall II med stor sannolikhet skulle kunna lösas även

med de nuvarande reglerna i IL 57 kap.

Med anledning av den bristande förmågan hos den nuvarande lagstiftningen att uppnå de

syften den har att verka för vid ett avskaffande av BKN, har jag valt att förespråka en

förändring av de nuvarande reglerna i IL 57 kap. Mitt förslag innebär två förändringar. För

det första bör sådana andelar som en fysisk ägare innehar privat i ett bolag, vari ett av

samma person kontrollerat bolag även äger andelar, vara kvalificerade under vissa

förutsättningar även om personen inte är verksam i det gemensamma bolaget. För det

andra bör karenstidsregel slopas i syfte att hindra uppkomsten av omfattande

skattekostnadsbesparingar genom skatteplanering i form av ett  förpackningsförfarande

och utväntande av en karenstid. Tillsammans skulle dessa förändringar hindra uppkomsten

av problemsituationerna i fall I, III A och III B.
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8 Sammanfattande slutsatser

1998 års företagsskatteutredning föreslår i SOU 2001:11 att BKN bör avskaffas, och min

bedömning är att förslaget har goda möjligheter att föranleda en sådan lagstiftning. Jag ser

två motiv som avgörande för förslagets framgång. För det första är denna form av

beskattning sedan tidigare avskaffad i ett antal av medlemsländerna i EU, vilket kommit att

skapa ett internationellt skattekonkurrenstryck mot Sverige. Ett svenskt avskaffande av

BKN skulle verka konkurrensgynnande för våra svenska företag och även ta bort

incitamentet till ägande genom utländska holdingbolag. Ett andra motiv för avskaffandet är

regeringen med stor sannolikhet finner den statsfinansiella kostnaden som godtagbar.

Hur skulle då ett avskaffande av BKN påverka de svenska företagen? Jag vill inledningsvis

påpeka att intresset för verksamhetsformen aktiebolag torde bli än större än vad det redan

är idag, då möjligheterna till skattefria kapitalvinster inte gäller andra bolagsformer. Ett

avskaffande av BKN skulle vidare  komma att innebära stora förändringar för de svenska

aktiebolagen, inte minst för fåmansföretagen. En analys av den förändrade skattemässiga

incitamentsbilden visar att intresset för koncernbildning även i mindre bolag torde öka,

men också intresset för olika former av förpackningsförfaranden. Sådana

förpackningsförfaranden kan ske såväl i den pågående rörelseverksamheten, som i

anslutning till en avyttring av en rörelseverksamhet.

Ett resultat av den förändrade incitamentsbilden som ett avskaffande av BKN skulle

innebära är att reglerna i IL 57 kap. inte skulle förmå uppfylla deras syfte. Goda möjligheter

till omfattande omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster skulle uppkomma

främst genom den femåriga karenstiden. Den oklara innebörden av begreppet verksam i

betydande omfattning skulle troligtvis leda till allvarliga problem beträffande bedömningen av

en ägares aktivitet i bolaget under karenstiden. Genom det ökade intresset för

koncernbildningar skulle även problem uppkomma därigenom att dagens IL 57 kap.

öppnar upp en lucka för skatteplanering genom användande av dotterbolag i ett

fåmansföretag. Genom oklarhet beträffande begreppet företaget skulle möjligheterna att

stoppa sådana förfaranden minska. Sammanfattningsvis kan den slutsats dras, att ett

avskaffande av BKN skulle komma att få en omfattande negativ inverkan på reglerna i IL

57 kap. och deras kapacitet att verka i enlighet med sina ändamål.
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Min bedömning är att det krävs en förändring av den nuvarande lagstiftningen för att råda

bot på de problem ett avskaffande av BKN skulle medföra. Motiven bakom denna slutsats

är att den nuvarande lagstiftningen inte erbjuder något hållbart och trovärdigt alternativ för

att lösa den aktuella formen av problem.

De förändringar av den nuvarande lagstiftningen som jag vill föreslå är för det första att

sådana andelar som en fysisk ägare innehar privat i ett bolag, vari ett av samma person

kontrollerat bolag även äger andelar, bör vara kvalificerade under vissa förutsättningar även

om personen inte är verksam i det gemensamma bolaget. Den andra delen av mitt förslag

är att karenstidsregeln bör slopas, vilket skulle inneböra andelar inte upphör att vara

kvalificerade förrän de överlåts till en utomstående. Min uppfattning är att dessa förslag

skulle skapa förutsättningar för fåmansföretagsregler som fortsätter att uppfylla deras

ändamål, även med beaktande av de effekter ett avskaffande av BKN troligtvis skulle

medföra. Mitt förslag är förenat med såväl fördelar som nackdelar, men min uppfattning är

att fördelarna vida uppväger nackdelarna.
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