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Sammanfattning 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att klargöra problematiken kring uttagsbeskattningsreglernas 

utformning och tillämpning, samt att i viss mån analysera situationer där problem kan uppstå i 

samband med uttagsbeskattning. Upphovet till uppsatsen är de många frågetecken som finns 

rörande uttagsbeskattning och den stora osäkerhet som området medför. En stor del av 

rättsområdet har bestämts genom praxis och det är inte alltid helt enkelt att kunna förutse vilka 

konsekvenser en överlåtelse till underpris får. En sådan osäkerhet är inte positiv och bör undvikas. 

Uttagsbeskattning är ett ämne som berörts en hel del i doktrin, dock till störst del i artiklar. Det finns 

inget heltäckande arbete på området och på grund av den stora mängd praxis och de många 

omstruktureringar som bestämmelserna genomgått de sista 20 åren gör att osäkerheten är stor.  

Uppsatsen är skriven utifrån författarens tolkning av både lagtext, praxis och doktrin. De olika 

bestämmelserna analyseras och tillämpas på teoretiska situationer så att läsaren kan följa med i 

författarens tankegång. Olika problem som kan uppstå, och situationer där regelverket om 

uttagsbeskattning ger upphov till frågetecken lyfts fram och författaren går igenom dem för att skapa 

viss klarhet.  

Författaren avslutar med att gå igenom bestämmelsen i 22 kap 5 § IL och lyfter fram situationer för 

ideella föreningar, stiftelser och utflyttande skattskyldiga. Enligt författaren är det inte önskvärt att 

uttagsbeskatta stiftelser och föreningar för att de uppfyller kraven i 7 kap IL och därigenom blir 

inskränkt skattskyldiga. Inte heller anser författaren att uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. IL är 

möjlig med den lydelse bestämmelsen har idag. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Regelverket för inkomstbeskattning är omfattande och i delar väldigt komplicerat. Det är av 

största vikt för såväl samhälle som individ att beskattningen går till som den ska och att 

skatteuttaget blir korrekt. Av rättssäkerhetsskäl bör skatteuttaget vara förutsebart och 

reglerna bör vara tydliga. Det är även viktigt att skattesystemet är neutralt och inte gynnar 

vissa skattskyldiga på bekostnad av andra. Det är en av anledningarna till att reglerna om 

uttagsbeskattning existerar. Bestämmelserna om uttagsbeskattning syftar bland annat till att 

säkerställa neutralitet mellan näringsidkare och konsument när det gäller näringsidkarens 

varor. Det ska exempelvis inte vara skattemässigt fördelaktigt att själv odla potatis och ta ut 

den ur sin näringsverksamhet istället för att som konsument köpa potatisen i butik. Denna 

neutralitet säkerställs genom uttagsbeskattningen som stadgar att näringsidkaren i sådana 

fall ska behandla potatisen som om den avyttrats mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet, 22 kap 7 § IL. På så sätt får näringsidkaren inga skattemässiga fördelar och 

kan inte kringgå förbudet mot avdrag för levnadskostnader i 9 kap 2 § IL.1  

Det är viktigt för skattskyldiga att ha kunskap om regelverket i 22 kap IL för att veta vilka, om 

några, transaktioner i näringsverksamheten som medför uttagsbeskattning. Det finns regler 

som medger undantag från uttagsbeskattningen bland annat återfinns bestämmelser om 

underprisöverlåtelser i 23 kap.  

För skattskyldiga är det av stor vikt att veta hur, när och i vilka situationer uttagsbeskattning 

kan underlåtas. Om uttagsbeskattning kan underlåtas innebär det att företagen slipper 

skatteutgiften i samband med en överlåtelse och istället kan ta den utgiften när tillgången 

faktiskt överlåts, helt i överensstämmelse med skatteförmågeprincipen. För att vara säker på 

att uttagsbeskattning inte ska ske krävs dock en ingående förståelse för regelverket och 

kännedom om såväl lagtext som praxis som spelar stor roll för uttagsbeskattningen.2 

                                                           
1
 Påhlsson, Företagens inkomstskatt, 4 upplagan, Iustus, 2009, s. 45. 

2
 Jfr RÅ 1992 ref. 56 (Sipano), RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II) och RÅ 2004 ref. 140. 
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I uppsatsen ska jag klargöra reglerna för uttagsbeskattning samt besvara i vilka situationer 

som det är möjligt att genomföra transaktioner som liknar uttag utan att uttagsbeskattning 

ska ske. 

 

1.2 Problemformulering 

 När ska uttagsbeskattning ske? 

 I vilka situationer kan uttagsbeskattning underlåtas? 

 Är uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. IL möjlig? 

 När kan stiftelser och ideella föreningar uttagsbeskattas enligt 22 kap 5 § IL 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att gå igenom regelverket om uttagsbeskattning och besvara när 

uttagsbeskattning ska ske och i vilka situationer uttagsbeskattning kan och ska underlåtas. 

Vidare syftar uppsatsen till att redogöra för innehållet och innebörden av den för området 

relevanta lagstiftningen. Syftet är även att utreda om uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. 

IL är möjlig utifrån regelns lydelse. Uppsatsens syftar vidare till att utreda och belysa frågor 

som kan uppstå i samband med uttagsbeskattning av stiftelser och ideella föreningar i 

enlighet med 22 kap 5 § IL. 

 

1.4 Metod 

För att kunna besvara frågorna i problemformuleringen använde jag mig av såväl lagtext som 

relevanta förarbeten för att se vad som är reglerat på området. Eftersom praxis har haft stor 

betydelse, både historiskt och i dagsläget, för uttagsbeskattningen gick jag även igenom 

rättsfall. Den praxis som jag har använt mig av har främst varit från högsta instans, d.v.s. 

dåvarande Regeringsrätten som nu bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen. I uppsatsen 

använde jag det namn domstolen hade när respektive rättsfall avgjordes. Jag använde mig 

även av förhandsbesked från skatterättsnämnden i den mån de har varit relevanta för 

uppsatsens ämne. I den mån domslut från lägre instanser, förhandsbesked från 

skatterättsnämnden och ställningstaganden från Skatteverket varit av intresse har dessa 
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beaktats. Jag använde mig av den doktrin som finns på området och såväl artiklar som 

böcker har varit en del av det material jag använde.  Jag använde inte utländsk rätt vare sig i 

en tjänande roll eller som en del av en mer komparativ uppsats.3  

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att inte gå in på de speciella regler om uttagsbeskattning i byggnadsrörelse som 

återfinns i 27 kap 8 § IL. Inte heller bestämmelsen i 23 kap 13 § IL om vad som gäller vid en 

underprisöverlåtelse av näringsfastighet som inte är kapitaltillgång eller näringsbostadsrätt 

kommer behandlas. Inte heller uttagsbeskattningens förenlighet med EU-rätten kommer att 

utredas i uppsatsen. EU-rätten kommer dock att beröras i uppsatsen, främst i samband med 

anståndsregleringen och det s.k. Maltamålet. När EU-rätten tas upp kommer den enbart 

beröras ytligt och utifrån dess betydelse för anståndsregleringens tillkomst. Jag kommer 

därför inte att analysera uttagsbeskattningen ur ett EU-rättsligt perspektiv eller att försöka 

besvara uttagsbeskattningens förenlighet med EU-rätten. Det finns en stor mängd rättsfall 

som har med uttagsbeskattning att göra. Jag har dock inte haft tid eller plats att beröra 

samtliga och har därför valt ut de jag anser vara relevanta för min framställning. 

Uttagsbeskattning kan endast ske när uttag sker ur näringsverksamhet, därför är det endast 

personer med enskild näringsverksamhet som förutom juridiska personer kan drabbas av 

uttagsbeskattning. På grund av det är det enbart fysiska personer med enskild 

näringsverksamhet jag menar om fysiska personer nämns i exempel eller i övrigt i uppsatsen. 

Skattebetalningslagen (1997:483) är numera upphävd och bestämmelserna ingår i den nya 

skatteförfarandelagen (2011:1244) från och med utgången av 2011. Jag har dock när jag 

skrivit avsnittet om anståndsregleringen utgått från kapitlet 17a SBL och inte från de nyare 

bestämmelserna i skatteförfarandelagen. 

 

1.6 Disposition 

I nästkommande kapitel kommer först ett avsnitt om reglernas funktion och syfte och sedan 

en genomgång av de relevanta reglerna i 22 kap IL. Kapitel tre innehåller en genomgång av 

reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap IL. Det kommer även göras en viss genomgång av 

                                                           
3
 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971, s. 251. 
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praxis i kapitlet. Fjärde kapitlet ägnas åt anståndsregleringen, hur den är uppbyggd och vad 

den innehåller. I det avslutande kapitlet kommer jag in på uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 

§ IL. Där kommer vissa problematiska områden lyftas fram och utredas. Först sker en 

genomgång av uttagsbeskattning för stiftelser och ideella föreningar och en del av de 

problem som sådana organisationer kan ställas inför i samband med uttagsbeskattningen. 

Avslutningsvis kommer uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. IL att belysas och dess 

förenlighet med skatteavtalen att utredas.    
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2. Uttagsbeskattning 

 

2.1 Inledning 

Normalt sett sker avyttringar av tillgångar och tjänster mot marknadsmässig ersättning. Det 

kan dock finnas situationer när avyttringar sker utan att marknadsmässig ersättning lämnas. 

Framför allt mellan företag i intressegemenskap kan det vara motiverat att avyttra en 

tillgång eller en tjänst till underpris.  

Det fanns uttagsbeskattningsregler redan i 1910 års inkomstskatteförordning och de hade 

när de infördes störst vikt för jordbrukares uttag av livsmedel.4 Innan 

uttagsbeskattningsregler infördes var den enbart i samband med en avyttring av tillgången 

som beskattning kunde komma ifråga. När jordbrukare gjorde uttag av livsmedel var det inte 

fråga om avyttringar eftersom näringsidkaren aldrig sålt tillgångarna utan istället 

konsumerade tillgångarna. Genom uttagsbeskattningsreglerna togs ett första steg mot att 

skattemässigt jämställa uttag med avyttring. Uttagsbeskattningen motiverades främst av 

neutralitetsskäl, det skulle inte vara skattemässigt gynnsamt att konsumera 

egenproducerade varor framför att köpa dem av någon annan.5 Enkelt sagt kan 

uttagsbeskattning sägas ha införts för att realisation inte längre räckte till som 

betalningsutlösande händelse.6 Det behövdes en möjlighet att beskatta vissa händelser utan 

att en avyttring förelåg. I samband med skattereformens ändringar möjliggjordes 

uttagsbeskattning av överlåtelser av tillgångar i större utsträckning än tidigare på grund av 

att överlåtelser som tidigare beskattades enligt reavinstreglerna numera ska beskattas i 

inkomstslaget näringsverksamhet.7 Regelverket ändrades ytterligare 1998 när krav som 

tidigare ställts i praxis infördes som lagstiftning.8 I dagsläget kan uttagsbeskattning ske vid 

överlåtelser som inte sker till marknadsmässigt värde och på händelser som inte är 

överlåtelser överhuvudtaget, 22 kap 5 § IL. Det innebär att regelverket kan verka snårigt och 

svåröverskådligt. Jag ska i det här kapitlet närmare gå igenom regelverket om 

uttagsbeskattning. 

                                                           
4
 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Inkomstskatt, s. 276. 

5
 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Inkomstskatt, s. 276. 

6
 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 159. 

7
 Andersson Saldén Enérus och Tiveus, Inkomstskattelagen en kommentar. Del 1, s. 691. 

8
 Jfr SOU 1998:1 och Prop. 1998/99:15.  
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2.2 Uttag 

För att uttagsbeskattning ska kunna ske är förekomsten av uttag ett måste, vilket kan utläsas 

av 22 kap 7 § IL. Vad som faktiskt utgör ett uttag regleras i 22 kap 2-6 §§ IL. Kan inte en 

överlåtelse definieras som ett uttag enligt 22 kap 2-6 §§ IL är uttagsbeskattning därmed inte 

aktuellt. Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från 

näringsverksamhet för privat bruk eller för över den till en annan näringsverksamhet, 22 kap 

2§ IL. Med privat bruk avses både den skattskyldige själv och någon till den skattskyldige 

närstående.  Ett krav för att det ska vara ett uttag är att ersättningen eller vinsten vid 

avyttring ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. En fysisk person som tar ut en 

näringsfastighet som inte är lagerfastighet ur sin näringsverksamhet kommer således inte att 

uttagsbeskattas eftersom beskattning vid avyttring av en fastighet sker i inkomstslaget 

kapital. Inte heller om en fysisk person tar ut handelsbolagsandelar från enskild 

näringsverksamhet till underpris ska uttagsbeskattning ske eftersom sådana andelar inte är 

tillgångar i näringsverksamhet enligt 13 kap 7 § IL.9 Bestämmelsen i 22 kap 2 § IL tar främst 

sikte på enskilda näringsidkare som antingen för egen konsumtion gör uttag ur 

näringsverksamheten eller för över tillgångar till från en näringsverksamhet till en annan.10  

Uttag kan avse varor som tillverkats och omsätts i näringsverksamhet såväl som inventarier, 

lagertillgångar och kapitaltillgångar.11 Det innebär att för exempelvis en butiksägare så kan 

uttag avse såväl varor från butiken som han tar hem för att konsumera som datorn som han 

införskaffat via sin näringsverksamhet men tar hem och använder privat.  

När det gäller likvida medel har dåvarande Regeringsrätten fastslagit i RÅ 2000 not. 86 att 

uttagsbeskattning inte kan komma i fråga. Regeringsrätten anförde att de kontanta medlen 

endast utgör en avräkningspost vid bestämmandet av ett faktiskt vederlag vid överlåtelser. 

Av förutsättningarna för förhandsbeskedet och faktumet att villkoren i underprislagen 

(UPL)12 var uppfyllda fann Regeringsrätten att överlåtelsen skulle anses ha skett till 

skattemässiga värden. Rättsfallet var ett överklagat förhandsbesked med frågor angående 

dåvarande underprislagen. Regeringsrätten fastslog dock att frågan om en överföring av 

kontanta medel kunde resultera i uttagsbeskattning inte påverkades av att underprislagen 

                                                           
9
 Jfr Skatterättsnämndens förhandsbesked 2005-06-15. 

10
 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, s. 39. 

11
 Andersson Saldén Enérus och Tiveus, Inkomstskattelagen en kommentar. Del 1. 

12
 Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. 



11 
 

fördes in i IL och konstaterade att det därmed saknades anledning att begränsa 

giltighetstiden på förhandsbeskedet.13 Det innebär att skattskyldiga aldrig kan 

uttagsbeskattas för överföringar av likvida medel från näringsverksamheten.14 

Med ett uttag avses även när den skattskyldige mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet, eller ingen ersättning alls, överlåter en tillgång utan att det är affärsmässigt 

motiverat enligt 22 kap 3 § IL. Till skillnad från bestämmelsen i 2 § förutsätter 3 § en 

transaktion mellan två parter.15  Termen överlåtelse innefattar benefika överlåtelser såsom 

gåva och en skattskyldig kan således uttagsbeskattas för en gjord gåva om den inte är 

affärsmässigt motiverad. Bodelningar av andra anledningar än makes död ska anses vara en 

överlåtelse och uttagsbeskattning kan ske vid en sådan bodelning.16 Om en näringsidkare 

exempelvis överlåter egendom i samband med en bodelning inom äktenskapet kan 

uttagsbeskattning ske. Fysiska personer kan överhuvudtaget inte överföra enskilda 

tillgångar, ur en näringsverksamhet, mellan varandra utan skattekonsekvenser.17 För 

juridiska personer kan det dock vara möjligt att överföra enskilda tillgångar så länge som 

bestämmelserna i 23 kap IL är tillämpliga på transaktionen.18  

När det gäller vad som ska anses utgöra tillgångens marknadsvärde finns det en definition i 

61 kap 2 § 3 st. IL som avser tillgångar och tjänster från den egna näringsverksamheten. Där 

står det att marknadsvärdet ska vara det pris som näringsidkaren hade fått om tillgången 

eller tjänsten bjudits ut på marknaden med villkor som med hänsyn till den skattskyldiges 

affärsmässiga situation framstår som naturliga. Om det inte går att avgöra något bestämt 

marknadspris får man nöja sig med ett intervall i vilket marknadspriset rimligen bör ligga. 

Ligger priset i det intervallet ska det anses vara marknadsmässigt och skall uttagsbeskattning 

ske bör tillgången anses avyttrad till det lägsta priset i ett sådant intervall.19 Bedömningen av 

huruvida en överlåtelse skett till marknadsmässigt pris och vilket pris som ska anses 

marknadsmässigt ska därmed vid osäkerhet göras till fördel för den skattskyldige. Vid sådan 

                                                           
13

 RÅ 2000 not. 86. 
14

 Det är därmed inte sagt att sådana överföringar kan ske utan konsekvenser. Det är dock inget som kommer 
att behandlas närmare i uppsatsen.  
15

 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, s. 40. 
16

 Prop. 1998/99:15 s. 151. 
17

 23 kap 17§ ställer krav på att koncernbidragsrätt ska finnas mellan överlåtare och förvärvare om det är fråga 
om enskilda tillgångar och eftersom fysiska personer inte kan ha koncernbidragsrätt kommer bestämmelserna i 
23 kap IL inte kunna tillämpas på en sådan överlåtelse vilket resulterar i uttagsbeskattning. 
18

 Jag kommer att presentera regelverket i 23 kap närmare senare i uppsatsen. 
19

 Prop. 1998/99:15 s. 293. 
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osäkerhet ska det lägsta marknadsmässiga priset i sådant intervall som avses i propositionen 

anses vara marknadsmässigt. Det är troligtvis för att den skattskyldige inte ska få en allt för 

hög beskattning vid sådana uppskattningar man vid en bedömning ska välja det lägsta värdet 

i ett sådant intervall. En sådan bedömning kan till viss mån anses gynna den skattskyldige 

vilket är nödvändigt. Det kan vara svårt att avgöra vad som ska anses vara marknadsmässiga 

priser på tillgångar som normalt inte avyttras regelbundet. När uttagsbeskattning ska ske i 

sådana situationer kommer den skattskyldige att beskattas för en intäkt som skapats vid en 

fiktiv avyttring. I bedömningen om vilket pris som ska ligga till grund för beskattningen ska 

därför undvikas att sätta ett så högt pris som möjligt eftersom det vore oproportionerligt 

hårt mot den skattskyldige. I praktiken skulle ett sådant förfarande innebära att den 

skattskyldige vid överlåtelser inom en intressegemenskap skulle drabbas hårdare 

skattemässigt än vid överlåtelser utom intressegemenskapen.20 Det är inte en önskvärd 

effekt och genom att, vid osäkerhet, sätta marknadsmässigt pris till det lägsta i ett sådant 

intervall som i prop. 1998/99:15 s. 293 säkerställs att beskattningen blir så rättvis som 

möjligt. 

Ett annat rekvisit som ska uppfyllas för att det ska bli tal om uttagsbeskattning är att 

underpriset inte får vara affärsmässigt motiverat. Exakt vilken räckvidd uttrycket 

affärsmässigt motiverat har är inte helt klart.21 I prop. 1998/99:15 ges exempel på att det 

kan vara fråga om att ett företag vill arbeta upp en affärsrelation till en viss köpare, och i 

sådana fall saknas anledning till uttagsbeskattning.22 Det sägs även att en överlåtelse givetvis 

inte ska uttagsbeskattas på grund av att överlåtaren har gjort en dålig affär.23 Vad som ska 

anses vara affärsmässigt motiverat förklaras dock inte närmare än så. När en bedömning av 

om överlåtelsen är affärsmässigt motiverad ska den endast avse det överlåtande företaget.24 

Det innebär att vid bedömningen av huruvida överlåtelsen är affärsmässigt motiverad ska 

ingen hänsyn tas till vare sig det förvärvande företaget eller andra företag i 

intressegemenskap med det överlåtande företaget. Om ett bolag i en koncern gör en 

                                                           
20

 Om en överlåtelse sker till någon utanför intressegemenskapen vid normala förhållanden och utan dolda 
vederlag bör ersättningen anses vara marknadsmässig i sig självt. Det skulle göra att den intäkt den 
skattskyldige fick vid överlåtelsen skulle ligga till grund för eventuell beskattning. Medan en överlåtelse inom 
som skulle anses ha skett till en ersättning som ligger i övre delen av sådant intervall som avses i Prop. 
1998/99:15 s. 293 därmed skulle innebära en högre intäkt och därmed högre beskattning.  
21

 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, s. 40. 
22

 Prop. 1998/99:15 s. 166. 
23

 Prop. 1998/99:15 s. 292. 
24

 Prop. 1999/2000 del 2 s. 298. 
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överlåtelse till ett systerbolag ska bedömningen om den var affärsmässigt motiverad således 

endast inkludera det överlåtande bolaget, hänsyn ska inte tas till huruvida överlåtelsen 

skulle kunna vara affärsmässigt motiverad utifrån exempelvis moderbolagets perspektiv. 

Även om koncernen som helhet gynnas av överlåtelsen måste den vara affärsmässigt 

motiverad för det överlåtande företaget för att den inte ska anses vara ett uttag enligt 22 

kap 3 § IL.25 

22 kap 4 § IL stadgar att 2 och 3 §§ även ska tillämpas på uttag av tjänster, förutsatt att 

värdet på tjänsten är mer än ringa. Jag kommer behandla uttagsbeskattning av tjänst i ett 

senare avsnitt. 

I 22 kap 5 § IL finns det en lista på olika situationer som också ska räknas som uttag. De är att 

en näringsverksamhet upphör, att skattskyldigheten för näringsverksamhetens inkomster 

helt eller delvis upphör, att tillgångar förs över från en del till en annan del av 

näringsverksamheten om skattskyldighet föreligger för den förra delen men inte den senare 

delens inkomster, att inkomster från näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige 

på grund av skatteavtal eller att tillgångar förs över från en del av näringsverksamheten till 

en annan del om den senare delen men inte den förra är undantagen från beskattning i 

Sverige på grund av ett skatteavtal. När motsvarigheterna till punkterna i 22 kap 5 § IL första 

gången infördes sades i förarbetena att för vissa av situationerna var det mer eller mindre 

självklart att uttagsbeskattning kunde eller inte kunde ske enligt dåvarande gällande rätt.26 

Ett av de mer självklara fallen var när verksamheten i en förvärvskälla hade upphört 

exempelvis vid ett bolags likvidation. Det infördes likväl bestämmelser som nu motsvaras av 

första punkten. De nuvarande bestämmelserna i 22 kap 5 § IL och dess tidigare 

motsvarigheter infördes för att säkerställa att reglerna om uttagsbeskattning utformats på 

ett sådant sätt att de täcker samtliga situationer när den svenska beskattningsrätten 

upphör.27  

Första punkten i 22 kap 5 § IL innebär att om en näringsverksamhet upphör så ska det räknas 

som ett uttag. Första punkten gäller därmed bl.a. vid bolags likvidation och likvideras ett 

bolag ska tillgångarna anses uttagna och uttagsbeskattning ska ske. Även situationen att 
                                                           
25

 Att en överlåtelse är ett uttag är dock ingen garanti för att uttagsbeskattning sker. Överlåtelsen kan likväl 
träffas av något av undantagen från uttagsbeskattning. Jag kommer gå igenom undantagen senare i uppsatsen. 
26

 Prop. 1994/95:91 s. 47. 
27

 Prop. 1994/95:91 s. 41. 
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verksamheten vid ett fast driftställe upphör faller in under första punkten.28 Regeringen 

ansåg att när ett fast driftställe upphörde torde tillgångarna anses uttagna i den mening som 

avsågs i dåvarande punkt 1 fjärde stycket till 22 § kommunalskattelagen29, men ville att det 

otvetydigt skulle klarläggas i lagtexten.30Att uttagsbeskattning ska ske när 

näringsverksamheten upphör är naturligt. Om en sådan bestämmelse inte existerade skulle 

det vara möjligt för skattskyldiga att driva näringsverksamhet och göra avdrag, för att sedan 

likvidera bolaget och därigenom tillgodogöra sig eventuella orealiserade värdestegringar 

utan beskattning. För att undvika sådana förfaranden och säkerställa att skattskyldiga inte 

undandrar skatt finns första punkten.   

I 22 kap 5 § 2 p. IL avses situationer som leder till att den skattskyldige inte längre är 

skattepliktig för inkomster av näringsverksamheten. Det kan exempelvis inträffa om en fysisk 

person, som är obegränsat skattskyldig i Sverige och bedriver näringsverksamhet, upphör att 

vara obegränsat skattskyldig här.31 Även i de fall verksamheten inte upphör men det som har 

utgjort det fasta driftstället i Sverige försvinner är 22 kap 5 § 2 p. IL tillämplig. 1998 infördes 

att även situationer när skattskyldigheten endast delvis upphör träffas av bestämmelsen. I 

propositionen32 gavs exemplet att en ideell förening som var oinskränkt skattskyldig33 efter 

att ha ändrat inriktning endast var skattepliktig för delar av sin verksamhet.34 22 kap 5 § 2 p. 

IL innebär att om skatteplikten för en skattskyldig upphör ska den skattskyldige 

uttagsbeskattas. Det gör att ideella föreningar och stiftelser inte kommer helt undan skatt 

genom att gå från oinskränkt skattskyldig till inskränkt skattskyldig genom att uppfylla 

villkoren för respektive skattesubjekt i 7 kap IL.35 Bestämmelsen träffar förutom fysiska 

personer som flyttar utomlands således även juridiska personer som upphör att vara 

skattskyldiga för delar, eller hela sin näringsverksamhet.  

                                                           
28

 Prop. 1994/95:91  s. 48. 
29

 SFS 1928:370. 
30

 Prop. 1994/95:91 s. 40. 
31

 Prop. 1994/95:91 s. 47 f.  
32

 Prop. 1998/99:15. 
33

 Jag använder uttrycken oinskränkt/inskränkt skattskyldig för stiftelser och ideella föreningar som inte 
uppfyller respektive uppfyller kraven i 7 kap IL. 
34

 Ibid. s. 293 f. Jfr RÅ 2004 ref. 93 där en stiftelse som gick från oinskränkt skattskyldig till inskränkt skattskyldig 
uttagsbeskattades. 
35

 I 7 kap IL finns villkor som om de är uppfyllda gör att stiftelser (3-6 §§) och ideella föreningar (7-12 §§) blir 
skattskyldiga enbart för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap 1 § IL. 
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I 22 kap 5 § 3 p. IL stadgas att situationer där tillgångar förs över från en del av en 

näringsverksamhet till en annan del av näringsverksamheten ska räknas som uttag om 

skattskyldighet föreligger för den förra delen men inte den senare. Exempel på sådana 

situationer kan vara att en ideell förening för över tillgångar från en del av verksamheten 

som den är skattskyldig för till en annan del för vilken skattskyldighet inte föreligger.36 Tredje 

punkten infördes i prop. 1998/99:15 och säkerställer att de juridiska personer som enbart är 

skattskyldiga för delar av sin näringsverksamhet inte kan flytta över tillgångar från den del de 

är skattskyldiga för till den del de inte är skattskyldiga för. Om det var en möjlighet skulle 

stiftelser och ideella föreningar som var inskränkt skattskyldiga kunna föra över tillgångar till 

den delen av näringsverksamheten som de inte var skattskyldiga för och sedan avyttra 

tillgången och därigenom undkomma beskattning av värdestegringar som egentligen hänför 

sig till den skattskyldiga delen av verksamheten.37 Genom att införa 22 kap 5 § 3 p. IL har 

lagstiftaren täppt till den möjligheten och nu påförs uttagsbeskattning vid sådana 

förfaranden.   

22 kap 5 § 4 p IL berör situationen att en inkomst inte längre ska beskattas i Sverige på grund 

av ett skatteavtal. Det kan röra sig om att en enskild näringsidkare som är bosatt i Sverige på 

grund av ett skatteavtal får hemvist i ett annat land.38 Även om ett aktiebolag får en ny 

skatterättslig hemvist på grund av ett skatteavtal genom att den verkliga ledningen flyttar ut 

faller in under punkt 4.  

Uttagsbeskattning på grund av 22 kap 5 § 4 p IL är emellertid inte alltid omedelbar. 2009 

infördes ny lagstiftning som innebar att om tillgången hamnade i EES området kan anstånd 

ges till dess tillgången faktiskt avyttras.39 Lagstiftningen infördes eftersom att uttagsbeskatta 

direkt vid utflyttning ansågs strida mot EU-rätten.40 När 17a kap skattebetalningslagen blir 

aktuell är det inte fråga om uppskov av taxeringen av tillgångarna utan det är inbetalningen 

av skatten som den skattskyldige får uppskov med. Det är gjort för att undvika att den 

                                                           
36

 Prop 1998/99:15 s. 294. 
37

 Prop 1998/99:15 s. 294. 
38

 Prop 1994/95:91 s. 48. 
39

 17a kap i skattebetalningslagen. 
40

 Jfr RÅ 2008 ref. 30. Den s.k. Maltadomen. 
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skattskyldige inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige vid avyttringstillfället.41 Både 

Maltadomen och anståndsregleringen kommer att beröras lite mer ingående i kapitel 4. 

Punkt 5 avser situationen att en tillgång i en näringsverksamhet som bedrivs i flera stater 

flyttas mellan olika delar av näringsverksamheten och därmed flyttas till en del som är 

undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal. Det kan vara att en 

tillgång flyttas från Sverige till ett annat land där den skattskyldige på grund av skatteavtalet 

inte är skattskyldig i Sverige på inkomster som kan hänföras till den flyttade tillgången. 

Situationer som omfattas av punkt 5 behöver inte resultera i omedelbar betalning av 

uttagsbeskattningen. 17a kap skattebetalningslagen är tillämplig även på sådana situationer 

vilket innebär att den skattskyldige kan få anstånd med inbetalningen av skatten, 17 kap 2 § 

skattebetalningslagen. 

 

2.3 Innebörden av uttagsbeskattning 

I 22 kap 7-8 §§ IL stadgas det om innebörden av uttagsbeskattning. 7 § stadgar hur uttag av 

en tillgång eller tjänst ska beskattas. Tillgången eller tjänsten ska behandlas som om den 

avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (uttagsbeskattning). Det innebär 

att om en överlåtelse sker från AB A av en tillgång eller tjänst, och ersättningen bolaget 

erhåller understiger marknadsvärdet, så ska bolaget ta upp marknadsvärdet som intäkt 

istället för den faktiskt ersättningen förutsatt att transaktionen utlöser uttagsbeskattning 

enligt 22 kap IL. Som nämnts ovan finns det i 61 kap 2 § 3 st. en definition på vilket värde 

som ska anses vara marknadsvärde. Om marknadsvärdet inte kan avgöras ska ett intervall 

bestämmas och om uttagsbeskattning blir aktuellt ska marknadsvärdet anses vara det lägsta 

värdet i ett sådant intervall.42 Vid uttagsbeskattning får det förvärvande företaget 

tillgodoräkna sig det marknadsvärde överlåtaren uttagsbeskattas för som sin 

anskaffningsutgift.43 Det har inte reglerats i lagtext men framgår av förarbetena att för att få 

skattemässig kontinuitet och undvika dubbelbeskattning är det lämpligt att förvärvaren får 

tillgodoräkna sig samma värde som överlåtaren uttagsbeskattas för som anskaffningsutgift, i 

prop. 1998/99:15 sades att. ”[a]v utredningens diskussion avseende den ekonomiska 

                                                           
41

 Andersson Saldén Enérus och Tiveus, Inkomstskattelagen en kommentar. Del 1. 
42

 Prop. 1998/99:15 s. 293. 
43

 SOU 1998:1 s. 147 f.  
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innebörden av underprisöverlåtelser följer att om överlåtaren uttagsbeskattas bör köparen 

få tillgodoräkna sig marknadsvärdet (=det uttagsbeskattade värdet) som anskaffningsvärde 

för egendomen.”44 Det har även i praxis i ett flertal fall bedömts vara det korrekta 

tillvägagångssättet.45 Roger Persson Österman ansåg även han i sin avhandling att vad han 

kallar värdekontinuitet, borde vara en rättsföljd vid uttagsbeskattning.46 

 

22 kap 8 § IL stadgar att om en skattskyldig tar ut en tillgång eller en tjänst ur en 

näringsverksamhet som han bedriver och för över den till en annan sådan 

näringsverksamhet ska tillgången eller tjänsten anses förvärvad för marknadsvärdet i den 

senare näringsverksamheten om uttagsbeskattning sker. Bestämmelsen riktar in sig på fall 

när en fysisk person, ett dödsbo eller ett handelsbolag, med fysisk person eller dödsbo som 

delägare, förutom näringsverksamheten i Sverige även bedriver självständig 

näringsverksamhet utomlands.47 

 

2.4 Undantag från uttagsbeskattning 

När uttag föreligger enligt 22 kap 2-5 §§ IL är huvudregeln att uttagsbeskattning ska ske 

enligt 22 kap 7 § IL. Det är dock inte alltid uttagsbeskattning sker. Det finns nämligen ett 

antal olika situationer där uttagsbeskattning inte ska ske och dessa har reglerats i 22 kap 9-

13 §§ IL.  

22 kap 9 § IL stadgar att vissa uttag av bränsle från en lantbruksenhet inte ska 

uttagsbeskattas om bränslet används för uppvärmning av den skattskyldiges privatbostad 

som ligger på fastigheten. Vidare stadgas att undantaget gäller även andra bostäder på 

fastigheten som inte räknas som privatbostad på grund av den skattskyldiges begäran enligt 

2 kap 9 § 3 st. IL. 

I 22 kap 10 § IL finns ett undantag som innebär att uttagsbeskattning ska inte ske vid 

utdelning av andelar som avses i 42 kap 16 § IL eller vid utskiftning av andelar som avses i 42 

kap 20 § IL om marknadsvärdet på aktierna eller andelarna överstiger omkostnadsbeloppet. 

                                                           
44

 Prop. 1998/99:15 s. 167. 
45

 Jfr bl.a. RÅ 2004 ref. 93, RÅ 2004 ref. 94, RÅ 2008 ref. 84 II samt skatterättsnämndens förhandsbesked 2009-
06-22. 
46

 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997, Juristförlaget, s. 365. 
47

 Karnov internet lagkommentar inkomstskattelagen kommentar 692. 
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Kravet på att marknadsvärdet ska vara högre än omkostnadsbeloppet gör att bolaget får 

göra avdrag för eventuella verkliga förluster.  

Ett viktigt undantag från uttagsbeskattningen återfinns i 22 kap 11 § IL som stadgar att det i 

23 kap IL finns bestämmelser om att uttagsbeskattning inte ska ske vid vissa fall av uttag av 

tillgång. 23 kap IL handlar om underprisöverlåtelser och om reglerna i kapitlet är tillämpliga 

kommer uttagsbeskattning inte ske.48 Viktigt att lägga märke till är att det i lagtexten står 

uttag av tillgång. Det innebär att 23 kap IL inte är tillämpligt på uttag av tjänst.  

Det finns dock möjligheter att uttagsbeskattning av tjänst underlåts. I 22 kap 12 § IL stadgas 

det att om uttaget av tjänst har samband med uttag av tillgång, ska uttaget av tjänst inte 

uttagsbeskattas om uttaget av tillgång inte uttagsbeskattas på grund av bestämmelserna i 23 

kap IL.49 Det sista undantaget i 22 kap IL hittas i 13 §. Om den skattskyldige inte längre är 

skattskyldig för lågbeskattade inkomster i utländsk juridisk person ska inte uttagsbeskattning 

ske. 

 

2.5 Uttagsbeskattning av tjänst 

Enligt 22 kap 4 § IL ska bestämmelserna om uttag även tillämpas på tjänster om värdet av 

tjänsten är mer än ringa. Det innebär att gränsdragningen när det gäller om uttag av tjänster 

ska beskattas eller inte ska beskattas avgörs av om värdet av tjänsten är mer än ringa eller 

inte. För att en värdering av tjänsten överhuvudtaget ska komma ifråga ska det föreligga ett 

uttag överhuvudtaget. En näringsidkare ska kunna för sin egen räkning använda sig av sitt 

yrkeskunnande även om detta sker utan för näringsverksamheten utan att det ska anses 

vara ett uttag.50 En skattejurist med eget företag kan därmed sköta sin egen deklaration utan 

behöva uttagsbeskattas för den tjänsten, även om mängden arbete han lägger ner på sin 

deklaration skulle kunnat medföra att värdet var mer än ringa om han hade utfört det åt 

någon annan mot vederlag. Uttag ska heller inte anses föreligga om en näringsidkare utan 

vederlag utför eget arbete åt någon annan. 51 Enligt LLMS52 bör uttagsbeskattning inte ske 

                                                           
48

 Jag kommer senare att gå igenom reglerna i 23 kap IL. 
49

 Uttagsbeskattning av tjänst kommer att behandlas mer ingående i nästa avsnitt. 
50

 Prop. 1989/90:110 s. 660. 
51

 Prop. 1989/90:110 s. 660. 
52

 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, 12 upplagan, Studentlitteratur, 2009. 
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när uttaget endast omfattar näringsidkarens egen arbetsinsats.53 Om däremot 

näringsverksamhetens tillgångar och/eller anställda används bör uttagsbeskattning alltid 

ske, och i sådana situationer bör även näringsidkarens arbetsinsats ingå i värderingen av 

marknadsvärdet.54 När det är fråga om uttag av tjänst ska beskattning endast ske om värdet 

av tjänsten är mer än ringa. En näringsidkare som privat nyttjar en maskin som ingår i 

näringsverksamheten ska således inte alltid uttagsbeskattas.55 Vad som ska anses vara mer 

än ringa när det kommer till värderingen av en tjänst är inte närmare definierat i lagtext eller 

förarbeten. Det innebär att det inte finns ett minimivärde som, om tjänsten understiger det, 

exkluderar möjligheten att bli uttagsbeskattad för tjänster. Bedömningen av huruvida värdet 

av tjänsten är mer än ringa ska troligtvis göras från fall till fall och utifrån omständigheterna i 

det fall som berörs. 

Det finns andra situationer när uttag av tjänst inte medför uttagsbeskattning. Ett är reglerat i 

22 kap 12 § IL som säger att om uttag av tjänst har samband med uttag av en tillgång, ska 

uttaget av tjänsten inte beskattas om uttaget av tillgången inte ska beskattas på grund av 

bestämmelserna i 23 kap IL. Det innebär att uttag av tjänst som sker i samband med en 

underprisöverlåtelse, som 23 kap IL är tillämplig på, inte ska uttagsbeskattas enligt 22 kap IL. 

Vid en underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL ska uttagsbeskattning inte ske enligt 23 kap 9 § 

IL, bestämmelsen i 22 kap 12 § IL är dock fortsatt nödvändig eftersom tillhandahållande av 

tjänster inte kan utgöra en underprisöverlåtelse, 23 kap 3 § IL. I SOU 1998:1 konstaterade 

utredningen att även om tjänster kan tillhandahållas till underpris mellan företag så har 

sådant tillhandahållande inget med omstruktureringar att göra och bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser innefattar därmed inte underpristillhandahållanden av tjänster.56 

Undantaget i 22 kap 12 § IL existerar dock eftersom regeringen ansåg att företag i samband 

med omstrukturering kan utföra tjänster åt företag som deltar i omstruktureringen, utan att 

ta betalt för dessa. I sådana fall bör uttagsbeskattning av tjänsten underlåtas om 

uttagsbeskattning av tillgångar underlåts.57 

                                                           
53

 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, s. 279. 
54

 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, s. 279. 
55

 Prop. 1989/90:110 s. 660. 
56

 SOU 1998:1 s. 134. 
57

 Prop 1998/99:15 s. 163. 
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I prop. 1998/99:15 anges även att det i administrativ praxis förekommer att 

uttagsbeskattning underlåts vid löpande tjänster mellan företag utan ersättning eller till 

underpris.58 Exempel på sådana tjänster skulle kunna vara att lån där räntan understiger 

marknadsmässig ränta. I den mån det förekommer torde det enligt förarbetena grunda sig 

på en pragmatisk tillämpning av reglerna om koncernbidrag .59 En näringsidkare ska därmed 

kunna överlåta tjänster till underpris, eller helt utan vederlag, utan att uttagsbeskattas för 

detta förutsatt att det föreligger koncernbidragsrätt enligt 35 kap IL. Ett bolag kan därmed i 

en sådan situation ge exempelvis räntefria lån till ett systerbolag eftersom ingen skattefördel 

skapas eftersom samma skatteeffekt hade kunnat uppnås genom att istället ge 

koncernbidrag. I de fall koncernbidragsrätt föreligger torde det således vara möjligt för bolag 

i en intressegemenskap att överlåta tjänster till underpris utan att överlåtelsen 

uttagsbeskattas.  

Eftersom ett uttag krävs för att uttagsbeskattning ska bli aktuellt kan en näringsidkare alltid 

argumentera för att en underprissättning av tjänst var affärsmässigt motiverad. Om så är 

fallet föreligger nämligen, som ovan beskrivits, inget uttag enligt 22 kap 3 § IL. Vad som sägs 

om uttag ovan gäller ju på grund av lydelsen i 22 kap 4 § IL även för uttagsbeskattning av 

tjänst. Även bedömningen om huruvida eventuellt vederlag för den överlåtna tjänsten är 

marknadsmässigt går till på samma sätt som vid uttag av varor.60  

 

  

                                                           
58

 Prop. 1998/99:15, s. 163. 
59

 Prop. 1998/99:15 s. 163. 
60

 Jfr med lydelsen i 61 kap 2 § 3 st. IL där det står ”I fråga om tillgångar eller tjänster från den egna 
näringsverksamheten avses med marknadsvärde det pris…” (min kursivering). 
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3. Underprisöverlåtelser enligt 23 kap IL 

 

3.1 Inledning 

I kapitlet om underprisöverlåtelser finns bestämmelser som först infördes 1998 i 

underprislagen (UPL). Innan dess fanns det i reglerna om uttagsbeskattning en bestämmelse 

stadgade att uttagsbeskattning inte skulle ske om det fanns särskilda skäl.61 Syftet med den 

regeln var att kodifiera den praxis som fanns på området och därmed visa att de undantag 

som praxis hade etablerat fortfarande var gällande.62 Efter att den ursprungliga generella 

bestämmelsen om undantag från uttagsbeskattning infördes kom det ett flertal nya viktiga 

rättsfall. Bland andra Sipanomålet (RÅ 1992 ref. 56) var av stor vikt för frågan när 

uttagsbeskattning ska ske. Även om det fanns en klar praxis på vad som innefattades i 

rekvisitet särskilda skäl i samband med omstruktureringar fanns det en osäkerhet om vad 

som skulle gälla i enskilda fall.63 I slutbetänkandet Omstruktureringar och beskattning (SOU 

1998:1) lämnade 1992 års företagsskatteutredning ett förslag till ändring av dåvarande 

regelverk. Det ledde till att regeringen lade fram en proposition64 som sedan blev lag om 

beskattningen av överlåtelser till underpris (1998:1600), i resten av uppsatsen kallad 

underprislagen eller UPL. I lagen infördes de bestämmelser som nu återfinns i 23 kap IL.  

Innan underprislagen infördes fanns det i praxis ett flertal omständigheter som skulle 

återfinnas för att uttagsbeskattning skulle underlåtas. De var: 

- det skulle finnas ett starkt ägarsamband mellan överlåtare och förvärvare, 

- överlåtelsen skulle vara ett led i en av organisatoriska skäl betingad ändring av 

företagsstrukturen, 

- överlåtelsen fick inte medföra en, direkt eller indirekt, otillbörlig skatteförmån och 

- skattemässiga omsättningstillgångar fick inte, på grund av överlåtelsen, skifta 

karaktär till skattemässiga anläggningstillgångar.65  

                                                           
61
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Av de omständigheterna fann företagsskatteutredningen att endast omständigheten att en 

otillbörlig skatteförmån inte fick förekomma var nödvändigt för att uttagsbeskattning skulle 

kunna underlåtas.66 Med otillbörlig skatteförmån avses ”en för den skattskyldige, eller någon 

han kan antas önska gynna, positiv skatteeffekt till följd av att uttagsbeskattning underlåts 

vid en underprisöverlåtelse, om skatteeffekten strider mot grunderna för andra regler.”67  

Det innebar att undantaget från uttagsbeskattning fick en väsentligt vidare omfattning.68 

Undantaget blev vidare i och med att de övriga omständigheter som tidigare hade behövt 

existera inte längre krävdes för att uttagsbeskattning skulle underlåtas. Det innebar att 

överlåtelser som tidigare kunnat nekas för att ägarsamband saknades eller för att 

överlåtelsen inte kunde anses vara ett led i en organisatorisk betingad omstrukturering nu 

kan omfattas av reglerna i 23 kap IL så länge som en otillbörlig skattefördel inte uppstår. 

 

Regeringsrätten har i RÅ 2004 ref. 1 fastslagit att förutsättningarna för undantag från 

uttagsbeskattning har reglerats i 23 kap IL. Det gör att det blir viktigt att närmare granska 23 

kap IL för att se när uttagsbeskattning kan underlåtas, eftersom bedömningen om huruvida 

uttagsbeskattning ska ske eller inte kan vara beroende av om reglerna i 23 kap IL är 

tillämpliga på överlåtelsen eller inte. 

 

I 23 kap 2 § IL listas några tillfällen när bestämmelserna i kapitlet inte gäller. Det är ett flertal 

situationer när lagstiftaren har ansett att 23 kap IL inte ska vara tillämpligt. Bland annat 

gäller det överlåtelser av andelar där en kapitalvinst på andelen skulle varit skattefri enligt 

25a kap IL. 11 och 12 §§ ska dock tillämpas om en näringsbetingad andel eller en delägarrätt 

som avses i 25 a kap 23 § IL överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet om villkoren i 2 § är uppfyllda. Innan den bestämmelsen infördes blev 

resultatet att utdelningsbeskattning utgick på överlåtelser av näringsbetingade andelar om 

inte bestämmelserna i 23 kap var tillämpliga på dem,69 eftersom Regeringsrätten i RÅ 2004 

ref. 1 uttalade att ”en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett 

aktiebolag till ett annat ska anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet 

att det skall behandlas som en utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (jfr RÅ 
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1996 not. 177) och därför föranleda uttagsbeskattning, om det inte är fråga om en 

underprisöverlåtelse.” En annan omständighet som innebär att 23 kap IL inte ska tillämpas är 

att marknadsvärdet på tillgången är lika med eller lägre än tillgångens skattemässiga värde. 

Det innebär att om överlåtelsen innebär en förlust får avdrag göras för den förlusten. 

 

3.2 Definitioner 

I 23 kap 3-8 §§ IL finns det definitioner på olika begrepp.70 En underprisöverlåtelse definieras 

i 3 § som en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat förutsatt att villkoren i 14-29 §§ är 

uppfyllda. Eftersom lagtexten säger tillgång kan som ovan nämnts inte underprisöverlåtelser 

av tjänster undgå uttagsbeskattning genom tillämpning av 23 kap IL. I 4 § finns en lista där de 

olika rättssubjekt som avses med företag i 23 kap IL är listade. De är; svenska aktiebolag, 

svenska ekonomiska föreningar, svenska sparkbanker, svenska ömsesidiga 

försäkringsföretag, svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och utländska bolag. När 

det gäller utländska bolag avses sådant utländskt bolag som framgår av 6 kap 9 och 10 §§ IL. 

I andra stycket inkluderas vid tillämpningen av 11 och 12 §§, även svenska handelsbolag eller 

i utlandet delägarbeskattade juridiska personer som direkt eller indirekt ägs av sådana 

företag som anges i första stycket.  

 

6 § definierar att med andel anses i 23 kap IL en andel i ett svenskt aktiebolag, en svensk 

ekonomisk förening eller i ett utländskt bolag. I 7 § stadgas att innehav av andelar räknas 

som en näringsverksamhet eller en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet samma 

beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget. Slutligen stadgas det i 8 § att om 

inventarier som överlåts inte är samtliga överlåtarens inventarier ska som skattemässigt 

värde anses en skälig del av hela värdet.  
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3.3 Beskattningen vid en underprisöverlåtelse 

Beskattningen vid en underprisöverlåtelse regleras i 23 kap 9-13 §§ IL. Vid en 

underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL ska inte uttagsbeskattning ske på överlåtelsen, 23 kap 9 

§ IL. Det innebär att även om bestämmelserna i 22 kap IL skulle vara tillämpliga ska inte 

uttagsbeskattning ske om 23 kap IL är tillämpligt på överlåtelsen. Därför bör man vid en 

överlåtelse till underpris först kontrollera om 23 kap IL är tillämpligt på överlåtelsen. Om så 

är fallet kan man gå vidare med överlåtelsen utan skattemässiga effekter, om det däremot 

inte går att tillämpa 23 kap IL får man undersöka huruvida bestämmelserna i 22 kap IL är 

tillämpliga på överlåtelsen. 

Om ersättningen vid en underprisöverlåtelse understiger det skattemässiga värdet ska den 

behandlas som om tillgången avyttrats för en ersättning som motsvarar det skattemässiga 

värdet. Tillgången anses förvärvad till det beloppet enligt 23 kap 10 § IL. Det innebär att en 

överlåtelse till underpris som 23 kap IL är tillämplig på inte får några skattemässiga effekter 

eftersom den varken ger förlust eller vinst. Det finns ingen uttrycklig lagregel som säger till 

vilket värde en tillgång ska anses förvärvad om ersättning överstiger det skattemässiga 

värdet men understiger marknadsvärdet. När värdet understiger det skattemässiga värdet 

finns som nämnts det reglerat att tillgången ska anses både avyttrad och förvärvad till det 

skattemässiga värdet. I Prop. 1998/99:15 sägs det dock att det följer av allmänna regler att 

anskaffningsvärdet ska motsvara ersättningen.71 Det är sannolikt att, för att få en kontinuitet 

i beskattningen, förvärvaren får ta upp den reella ersättningen som anskaffningsutgift och 

att överlåtaren beskattas för skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen. I 

följande paragrafer stadgas att skillnaden mellan ersättningen och marknadsvärdet inte ska 

tas upp som utdelning eller utgift för förbättring av andel. Därav kan utläsas att eventuell 

skillnad mellan skattemässiga värdet och ersättningen ska tas upp. För att inte få några 

skattemässiga effekter vid en underprisöverlåtelse bör därför ersättning sättas till det 

skattemässiga värdet. 

Om 23 kap IL är tillämpligt ska ett överlåtande företag eller någon som direkt eller indirekt 

äger andel i företaget inte ta upp skillnaden mellan ersättningen och marknadsvärdet som 

utdelning. Detsamma gäller medlem i ideell förening. Inte heller ska skillnaden tas upp som 

intäkt i inkomstslaget tjänst av förvärvaren, ägare av en kvalificerad andel i det förvärvande 

                                                           
71

 Prop. 1998/99:15 s. 270.  



25 
 

företaget eller den som indirekt genom innehav av kvalificerad andel äger andel i det 

förvärvande företaget. Om ersättningen är noll eller mindre än det skattemässiga värdet och 

tillgången överlåts till en fysisk person skall dock skillnaden mellan ersättningen och det 

skattemässiga värdet tas upp som utdelning eller tjänst. Det innebär att vid en överlåtelse till 

underpris, där ersättningen överensstämmer med det skattemässiga värdet, ska ingen 

utdelningsbeskattning ske av någon som direkt eller indirekt är ägare till överlåtaren. Genom 

bestämmelsen i 23 kap 11 § IL har lagstiftaren skapat en kontinuitet i beskattningen. Utan en 

sådan kontinuitet skulle utdelningsbeskattning kunna ske vid samtliga underprisöverlåtelser 

och det skulle kunna hindra önskade omstruktureringar. Vid överlåtelser till fysiska personer 

ska, om ersättningen understiger det skattemässiga värdet, som ovan beskrivits skillnaden 

mellan ersättningen och det skattemässiga värdet tas upp till utdelning eller som intäkt av 

tjänst. Så är fallet för att inte fysiska personer ska ha möjlighet att ta ut tillgångar utan 

utdelningsbeskattning upp till det skattemässiga värdet och därigenom undgå det andra 

ledet av dubbelbeskattningen.72 

I 23 kap 12 § IL stadgas att en eventuell skillnad mellan marknadsvärdet och det 

skattemässiga värdet inte ska räknas som en utgift för förbättring av andel i ett förvärvande 

företag eller av en andel i ett företag, direkt eller indirekt, äger andel i det förvärvande 

företaget. I andra stycket regleras situationen att en andelsägare är överlåtare. I sådana fall 

ska överlåtelsen behandlas som om andelsägaren skjutit till ett belopp motsvarande det 

skattemässiga värdet, om ersättningen var noll, eller skillnaden mellan ersättningen och det 

skattemässiga värdet, om det fanns en ersättning, och sedan överlåtit tillgången mot en 

ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet.73 Bestämmelsen i 23 kap 12 IL 

säkerställer att det blir en kontinuerlig beskattning av en överlåtelse på vilken 

bestämmelserna i 23 kap IL är tillämpliga. Om ett obeskattat värde tillförs bolaget ska det av 

kontinuitetsmässiga skäl beskattas vid realisation, dels vid avyttring av tillgången dels vid 

utdelning på alternativt avyttring av andelarna i företaget.74  
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3.4 Villkoren för en underprisöverlåtelse 

I 23 kap 14-29 §§ IL finns det villkor som måste vara uppfyllda för att 23 kap IL ska kunna 

vara tillämpligt på en överlåtelse till underpris. Jag kommer att översiktligt presentera 

villkoren eftersom dessa är avgörande för huruvida 23 kap IL ska tillämpas eller ej.  

Vid en underprisöverlåtelse ska överlåtaren och förvärvaren vara en fysisk person eller ett 

företag, 23 kap 14 § IL. Vad som avses med företag stadgas som ovan nämnts i 4 §. Däremot 

får svenska stiftelser eller ideella föreningar inte vara förvärvare, en oinskränkt skattskyldig 

ideell förening får däremot förvärva en tillgång från en annan ideell förening. Ideella 

föreningar kan således göra underprisöverlåtelser mellan varandra så länge som förvärvaren 

inte träffas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap IL.  

Förvärvaren vid en underprisöverlåtelse måste omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig 

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

andra stycke står det att ingen del av inkomsten från näringsverksamheten hos förvärvaren 

får vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal. Det innebär att 23 kap IL 

inte blir tillämpligt på gränsöverskridande transaktioner om inte förvärvaren är skattskyldig 

för samtliga inkomster av näringsverksamhet i Sverige. Utan ett krav på skattskyldighet 

skulle 23 kap IL kunna användas för att föra ut obeskattade värden ur Sverige till andra 

länder där en framtida avyttring skulle beskattas lindrigare. För att skydda Sveriges 

skatteunderlag krävs således att förvärvaren vid en underprisöverlåtelse omedelbart efter 

förvärvet är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i Sverige. Som ovan nämnts är 

kontinuitet i beskattningen vad som eftersträvas med 23 kap IL. Om möjligheten fanns att 

tillämpa 23 kap IL på gränsöverskridande transaktioner där förvärvaren inte var skattskyldig 

för inkomst av näringsverksamhet i Sverige skulle kontinuitet inte uppstå eftersom 

beskattning vid eventuell avyttring skulle ske i förvärvarens hemviststat. 

I 23 kap 17 § IL finns det en begränsning i när enstaka tillgångar får överlåtas. Om 

överlåtaren inte med avdragsrätt får lämna koncernbidrag till förvärvaren, ska hela 

näringsverksamheten, en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas. 

Vid överlåtelser till underpris av enstaka tillgångar måste således överlåtaren kunna ge 

koncernbidrag till förvärvaren för att 23 kap IL ska kunna tillämpas. Det innebär bland annat 

att fysiska personer inte kan överlåta enstaka tillgångar till varandra utan skattemässig 
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effekt. Bestämmelserna i 23 kap IL tillkom för att underlätta omstruktureringar och vid 

överlåtelser av hela verksamheter, ideella andelar av verksamheter eller verksamhetsgrenar 

kan därmed kapitlet alltid tillämpas om resterande villkor är uppfyllda. Det faktum 23 kap IL 

är tillämpligt på överlåtelser av enstaka tillgångar är på grund av att det kan vara motiverat 

av organisatorisk synpunkt att överföra en tillgång.75 Koncernbidragskravet vid sådana 

transaktioner infördes för att inte urholka koncernbidragsreglerna.76 Det finns ingen egentlig 

anledning att inte tillåta underprisöverlåtelser av enstaka tillgångar i de fall koncernbidrag 

kan lämnas med avdragsrätt från överlåtaren till förvärvaren eftersom samma skattemässiga 

resultat skulle kunna uppnås genom att lämna ett koncernbidrag efter en överlåtelse till 

marknadspris, vilket innebär att ingen otillbörlig skatteförmån uppnås genom 

underprisöverlåtelsen.  

I 23 kap 18-23a §§ IL finns bestämmelser som syftar till att regelverket i 57 kap IL inte ska 

kringgås. Det innebär att om förvärvaren är ett företag och överlåtaren en fysisk person 

måste samtliga andelar i företaget vara kvalificerade. Är både överlåtare och förvärvare 

företag ska minst samma andel i det förvärvande företaget vara kvalificerade andelar som i 

det överlåtande företaget.  Om andelarna i det förvärvande företaget inte är kvalificerad vid 

överlåtelsen men blir det hos samma ägare under samma år som överlåtelsen är det 

tillräckligt. Andelarna måste dock vara kvalificerade senast i samband med att utdelning 

lämnas. En andel som, direkt eller indirekt, innehas av ett annat företag ska anses 

kvalificerad till den del som motsvarar förhållandet mellan kvalificerade andelar och 

resterande andelar i det andra företaget. Bestämmelserna i 18-23a §§ existerar för att det 

inte ska vara möjligt att kringgå de så kallade 3:12 reglerna genom att göra 

underprisöverlåtelser. Därför ställs det vissa krav på överlåtelser av kvalificerade andelar. 

Om samma andel av det förvärvande företagets andelar är kvalificerade som hos det 

överlåtande företagets finns det ingen risk för att obeskattade värden som enligt 3:12 

reglerna borde beskattas i inkomstslaget tjänst undkommer den beskattningen.  

Slutligen finns det i 23 kap 24-29 §§ IL villkor som rör underskott hos förvärvaren.  De går i 

korthet ut på att förvärvaren inte ska kunna kvitta vinsten vid en senare avyttring av de 

tillgångar som ingått i underprisöverlåtelsen mot underskott som uppkommit innan det år 
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underprisöverlåtelsen inträffade. I 23 kap 24 § IL finns en bestämmelse om fysiska 

förvärvares underskott. Är förvärvaren ett företag får det inte ha uppkommit ett underskott 

året innan underprisöverlåtelsen i vare sig det förvärvande företaget eller företag som det 

förvärvande företag med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till enligt 23 kap 27 § IL. Det 

är dock möjligt med underprisöverlåtelse om det överlåtande företaget kan lämna 

koncernbidrag med avdragsrätt det år under vilket överlåtelsen sker, 23 kap 28 § IL. Slutligen 

finns det i 23 kap 29 § IL en bestämmelse som säger att både fysiska personer och företag 

kan avstå från att utnyttja sådana underskott som avses i 24-27 §§, om så sker ska det 

bortses från underskottet vid tillämpning av 23 kap IL. 
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3.5 Sipanodomarna 

 

3.5.1 RÅ 1992 ref. 56 (Sipano I) 

Ett mål som haft stor betydelse för området är den s.k. Sipanodomen (RÅ 1992 ref. 56). I 

målet var det fråga om makarna B som ägde 70 respektive 30 procent av aktierna i Maskin 

AB Sipano. Bolaget importerade och sålde tvättutrustning. Bolagets ledning sköttes av 

Richard B som var makarnas son. 

Maskin AB Sipano ägde samtliga aktier i Traktor AB Sipano som var ett bolag som 

importerade och sålde s.k. markvårdsmaskiner och redskap. Ledningen i bolaget handhades 

av makarnas andra son Magnus B. Traktor AB Sipano hade ett helägt dotterbolag, Sjöstedt & 

Co AB som bl.a. importerade och sålde tvätteriutrustning. 

Makarna ville överlåta verksamheterna till sina barn och hade som ett led i 

generationsskiftet bildat ett nytt bolag, AB Sipano Invest, med samma ägarförhållanden som 

Maskin AB Sipano. De ville att sonen Richard skulle överta Maskin AB Sipano och sonen 

Magnus Traktor AB Sipano.  Det skulle åstadkommas genom att överlåta aktierna i Traktor 

AB Sipano till AB Sipano Invest för bokfört värde, vilket understeg marknadsvärdet. Sedan 

skulle makarna genom gåva överlåta aktierna i Maskin AB Sipano till Richard och i AB Sipano 

Invest till Magnus.  

Makarna ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ställde frågorna: 1. Om 

överlåtelsen av aktierna i Traktor AB Sipano skulle medföra uttagsbeskattning? 2. Kan 

överlåtelsen ifråga medföra beskattning av ägarna till bolagen? Skatterättsnämnden svarade 

jakande på båda frågorna och makarna och Maskin AB Sipano överklagade till 

Regeringsrätten. Regeringsrätten upptog målet till avgörande i plenum.  

När det gällde frågan om uttagsbeskattning konstaterade Regeringsrätten att 

uttagsbeskattning ska ske när en tillgång tas ur en förvärvskälla om inte särskilda skäl mot 

uttagsbeskattning föreligger. För att uttagsbeskattning skulle kunna underlåtas krävs i 

princip att överlåtelsen ska uppfattas som ett led i en av organisatoriska skäl betingad 

ändring av företagsstrukturen. I domskälen listades även ytterligare krav, som hämtades från 

förarbeten, som enligt Regeringsrätten borde var uppfyllda för att uttagsbeskattning skulle 

kunna underlåtas: 
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- Överlåtelsen får inte innebära att tillgångarna förs ut ur bolagssektorn. 

- Omsättningstillgångar får inte till följd av förvärvet skifta karaktär till 

anläggningstillgångar.  

- Omstruktureringen får inte direkt eller indirekt medföra någon otillbörlig 

skatteförmån. 

- Det ska finnas en ägaridentitet mellan bolagen. Ett samgående i bolag med ändrade 

ägarförhållanden ändå godtas om det görs under affärsmässiga förhållanden och 

därmed saknar benefika inslag.  

Vid en prövning av den aktuella frågan fann Regeringsrätten att utgångspunkten bör vara att 

det är de förväntade konsekvenserna för den berörda näringsverksamheten som ska vara 

det utslagsgivande. Det skulle dock vara svårt att vid taxeringen bedöma vad som är den 

ideala organisationen för ett företag eller en företagsgrupp som berörs av en 

omorganisation. Istället skulle en prövning inriktas på att bedöma huruvida de mot bakgrund 

av de skäl som anförts framstår som sannolikt att omorganisationen är ägnad att i ett eller 

flera hänseenden förbättra förutsättningarna för den aktuella näringsverksamheten. 

Det faktum att det var fråga om ett generationsskifte ansågs inte innebära att 

omorganisationen diskvalificerades från befrielse från uttagsbeskattning. Av 

förutsättningarna i fallet framgick att sönerna stod för ledningen av respektive bolag och 

med hänsyn till det och vad som anförts som skäl för omorganisationen ansåg 

Regeringsrätten att det fanns grund för antagande att omstruktureringen kunde ” vara till 

fördel redan för den verksamhet som bedrivs under nuvarande ägarförhållanden och 

framförallt underlätta en framtida drift av företagen under ledning av två av varandra 

oberoende personer.” Därmed ansågs aktieöverlåtelsen utgöra en av organisatoriska skäl 

betingad förändring i företagsstrukturen som förutsattes för att kunna underlåta 

uttagsbeskattning.  

Angående de andra skälen fann Regeringsrätten att tillgångarna inte skulle föras ut ur 

bolagssektorn och att omsättningstillgångar inte skulle skifta karaktär till 

anläggningstillgångar samt att ägaridentitet mellan bolagen förelåg. 

 När det gällde att omstruktureringen inte skulle innebära en otillbörlig skatteförmån 

konstaterade Regeringsrätten att en otillbörlig skatteförmån bör anses föreligga om ”det 
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med hänsyn till omständigheterna finns grundad anledning antaga att omstruktureringen 

medför befrielse från betydande beskattning som annars skulle ha utgått enligt andra 

regler”. Regeringsrätten fann att förhållandena i fallet och innehållet i omstruktureringen 

inte innebar att omständigheterna gav grundad anledning antaga att omstruktureringen 

skulle leda till sådan ovan nämnd befrielse.  

På grund av det anförda fann Regeringsrätten att uttagsbeskattning av Maskin AB Sipano 

enligt 2 § 1 mom. Första och andra styckena SIL och punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna 

till 22 § KL inte skulle äga rum. Inte heller skulle uttagsbeskattning enligt den s.k. 

felprisregeln äga rum. 

Förutom uttagsbeskattning utredde även Regeringsrätten om det skulle bli någon 

delägarbeskattning och hur den i så fall skulle se ut. Först utreddes delägarbeskattning enligt 

den s.k. felprisregeln i punkt 14 fjärde stycket av anvisningarna till 32 § KL. Felprisregeln 

ingick i en serie specialregler för fåmansföretag. Syftet med dessa var att förhindra att 

fåmansföretag utnyttjades för att bereda sina ägare otillbörliga skatteförmåner. Avsikten 

med dessa regler kan sägas vara att förhindra att förmögenhetsvärden förs mellan 

skattesektorerna utan skattekonsekvenser.  

Regeringsrätten konstaterade att för att en beskattning enligt punkt 14 fjärde stycket av 

anvisningarna till 32 § KL ska komma ifråga fordras för det första att ett avtal om överlåtelse 

mellan ett fåmansföretag och en delägare i företaget, eller en honom närstående person. 

För det andra krävs att avtalet lett till en förmån för delägaren eller den närstående 

personen. Som närstående person räknas endast fysiska personer och vissa dödsbon. Ett 

annat aktiebolag kan således inte räknas som en närstående person.  

Av det anförda följer att Regeringsrätten fann att felprisregeln inte var tillämplig när 

egendom överfördes mellan två aktiebolag. En sådan överlåtelse ska därmed inte, oavsett 

ägarförhållandena i bolaget, leda till delägarbeskattning. Regeringsrätten anförde dock att 

delägarbeskattning skulle kunna komma ifråga i undantagsfall om det visar sig att 

överlåtelseavtalets verkliga innebörd var att överföra egendom till delägarna personligen 

eller till delägarna närstående personer. Det hade dock inte i det här målet kommit fram 

någon omständighet som gav stöd för en sådan tolkning.  
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Regeringsrätten utredde sedan om delägarbeskattning kunde komma ifråga enligt reglerna 

om beskattning av utdelning på aktier i 3 § 1 mom. första stycket SIL.  

För att en aktieägare skulle bli skattskyldig enligt 3 § 1 mom. första stycket SIL fordrades 

normalt att aktieägaren personligen hade fått ut pengar eller någon tillgång ur den 

dubbelbeskattade sektorn. Exempel på annan sådan egendom kunde vara aktier. 

Utdelningsbeskattning kunde även komma ifråga i andra fall när egendom fördes ut ur den 

dubbelbeskattade sektorn. Om det fanns fog för bedömningen att en transaktions verkliga 

innebörd var att en aktieägare hade förfogat över egendomen genom att styra den från ett 

aktiebolag till ett annat subjekt.  

Regeringsrätten konstaterar dock att egendomen enligt den planerade överlåtelsen fördes 

från Maskin AB Sipano till ett annat aktiebolag. Egendom tillfördes således inte aktieägarna 

Ragnar B. och Lillian B. personligen och fördes inte heller ur den dubbelbeskattade sektorn. 

Regeringsrätten konstaterar vidare att det inte hade förekommit någon omständighet i 

målet som kunde utgöra grund för utdelningsbeskattning.  Det fanns en minoritet bestående 

av 7 regeringsråd som var skiljaktiga och ansåg att både uttagsbeskattning och 

utdelningsbeskattning skulle ske. 

 

3.5.2 RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II) 

Efter RÅ 1992 ref. 56 var den domen länge gällande rätt. Sedan infördes som ovan nämnt 

bestämmelserna om underlåten uttagsbeskattning i underprislagen 1998. Det gjorde att 

Regeringsrätten tog upp ett liknande fall för avgörande 2004, nämligen RÅ 2004 ref. 1 

(Sipano II). 

Omständigheterna i fallet var att Advokat X AB och Advokat Y AB (bolagen), som ägdes av 

advokaterna X och Y, ägde andelar i Z KB där advokaterna X och Y aktivt utövade 

advokatverksamhet såsom anställda. Bolagens anskaffningsvärde för andelarna i Z KB var 

1000 kr vardera, vilket kunde antas understiga marknadsvärdet för andelarna. Bolagen avsåg 

att göra en omstrukturering där de skulle överlåta sina andelar i Z KB till av X respektive Y 

nybildade bolag, nedan kallade NYAB, för 1000 kr i vardera bolag. Vederlaget kunde därmed 

antas understiga marknadsvärdet för andelarna.  
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Överlåtelsen av andelarna i Z KB kunde således antas ske till underpris. Det förelåg ingen 

koncernbidragsrätt, mellan bolagen och NYAB. Frågan om anställning i KB medförde att X 

respektive Y skulle anses som aktiva i respektive bolag och därigenom kunna träffas av 3:12 

regelverket77 var uppe för prövning i Regeringsrätten och ansågs inte ha en avgörande 

betydelse för frågeställningen i det aktuella fallet.  Det var istället frågan om 

underprisförsäljning av andel i kommanditbolag från bolagen till nybildade bolag som skulle 

prövas. Andelarna skulle överlåtas för ett belopp som motsvarade bolagens innehav 

utgörande 1000 kr i vardera bolag. Innehaven utgjorde bolagens huvudsakliga 

rörelseverksamhet och innehaven torde kunna anses som näringsbetingade.  

I ansökan till Skatterättsnämnden ställdes följande frågor: 1. Kommer överlåtelsen av 

andelarna i Z KB från bolagen till NYAB för en köpeskilling under marknadsvärdet att 

medföra att bolagen uttagsbeskattas? 2. Kommer överlåtelsen av andelarna i Z KB från 

bolagen till NYAB föranleda att aktieägarna i bolagen blir beskattade såsom för utdelning? 

Majoriteten i Skatterättsnämnden fann att andelsöverlåtelserna inte uppfyllde villkoret i 23 

kap 17 § IL om att avse en hel näringsverksamhet eller en verksamhetsgren eller ideell andel 

härav när koncernbidragsrätt inte föreligger mellan överlåtare och förvärvare. Detta ledde 

till att andelsöverlåtelserna skulle medföra uttagsbeskattning av sökande bolagen. Eftersom 

andelsöverlåtelserna skulle medföra uttagsbeskattning ansåg nämndens majoritet att de 

allmänna principerna om den ekonomiska innebörden av en transaktion ledde till att 

andelsöverlåtelserna skulle föranleda utdelningsbeskattning för X och Y. 

Bolagen samt X och Y överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra 

skatterättsnämndens beslut och förklara att varken uttagsbeskattning eller 

utdelningsbeskattning skulle ske. Skatteverket bestred ändring och yrkade att 

Regeringsrätten skulle fastställa nämndens beslut i båda frågorna.  

Fallet togs upp i plenum i Regeringsrätten och en majoritet bestående av 11 regeringsråd 

fastslog nämndens beslut i båda frågor och transaktionen skulle föranleda uttagsbeskattning 

och X och Y skulle utdelningsbeskattas. I domskälen hänvisade majoriteten till Sipano fallet78 

och kommenterade att situationerna i de båda fallen var snarlika. Vidare sade 
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 3:12 regler används som samlingsnamn för skatteregler rörande kvalificerade andelar i fåmansbolag. 
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 RÅ 1992 ref. 56 
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Regeringsrätten att stor försiktighet bör iakttas i fråga om att ändra ett rättsläge som varit 

gällande under en längre tid. Införandet av UPL innebar dock, vilken motsvarades av reglerna 

i 23 kap IL att rättsläget i avsevärd mån ändrades beträffande beskattning av 

omstruktureringar och andra överlåtelser till underpris. Innan den lagen trädde i kraft hade 

undantagen från uttagsbeskattning och utdelningsbeskattning utbildats i praxis utan någon 

närmare lagreglering.  

Sedan konstaterade Regeringsrätten att det inte var fråga om en högre eller lägre 

beskattning för aktieägaren utan om beskattningstidpunkten. Detta eftersom att om en 

utdelningsbeskattning sker räknas beloppet som ett tillskott till det andra bolaget och räknas 

då in i omkostnadsbeloppet vid en försäljning av aktierna i detta. Om aktieägaren 

uttagsbeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen kommer tillgången 

anses vara förvärvad för ett pris motsvarande marknadsvärdet. En utdelningsbeskattning 

säkerställer således kontinuitet i beskattningen. Regeringsrätten konstaterar sedan att 

förutsättningarna för undantag från uttagsbeskattning uttömmande har reglerats i 23 kap IL 

vilket innebär att om inte förutsättning för undantag från uttagsbeskattning enligt 23 kap IL 

finns så ska uttagsbeskattning ske. I anslutning till de reglerna har även en regel om frihet 

från utdelningsbeskattning införts.  

Avslutningsvis finner Regeringsrätten att en förmögenhetsöverföring som inte är 

affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett annat skall anses innebära ett sådant 

förfogande över det överförda värdet att det skall behandlas som en utdelning till 

aktieägarna i det överlåtande bolaget. En sådan transaktion ska föranleda 

utdelningsbeskattning om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse. Minoriteten (sju 

regeringsråd) ansåg att trots att de materiella reglerna för beskattning av delägare hade 

ändrats sen Sipanodomen så hade inte någon annan grundläggande princip för 

delägarbeskattning än den som rättsfallet ger uttryck för inte kommit till uttryck i lagtext. 

Och därför skulle frågan om utdelningsbeskattning besvaras så att utdelningsbeskattning 

inte kommer i fråga vid en transaktion som i fallet.  
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3.5.3 RÅ 2004 ref. 140 (Sipano III) 

PIAB Invest AB, moderbolag i PIAB-koncernen ägde bl.a. fastigheter och aktier i 

rörelsedrivande dotterbolag. Bolaget avsåg överföra fastigheterna och samtliga aktier i ett 

dotterbolag till Riggspecialisten AB, vilket ägdes på samma sätt som PIAB Invest AB.  Bolaget 

begärde förhandsbesked för frågorna 1. Ska PIAB Invest AB uttagsbeskattas p.g.a. 

transaktionen?  2. (ej i fråga i Regeringsrätten). 3. Skall G.T. vid PIAB Invest AB 

utdelningsbeskattas a) om någon kapitalvinst inte uppkommer? b) om kapitalvinst 

uppkommer? 

Skatterättsnämnden fann att uttagsbeskattning inte skulle ske men att G.T. skulle 

utdelningsbeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen för aktierna.  

Nämnden anförde att överlåtelsen av andelar omfattades av bestämmelserna om 

skattefrihet vid avyttring av näringsbetingade andelar och därför inte var en 

underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL. Med hänsyn till det och det faktum att det saknades en 

uttrycklig regel om undantag från utdelningsbeskattningen ansåg nämnden att det inte var 

möjligt att underlåta utdelningsbeskattning.  

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet för frågorna 1 och 3 och yrkade att 

Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet i dessa delar. Regeringsrätten fastställde 

Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats. 

 

3.5.4 Kommentar 

Sipano II domen slog fast att rättsföljden för aktieägare som är en fysisk person av en 

uttagsbeskattning i bolaget är utdelningsbeskattning. 79 Genom domen ändrades rättsläget 

för när uttagsbeskattning kunde underlåtas. Den nya lagstiftningen, UPL och senare 23 kap 

IL, ansågs reglera när uttagsbeskattning kunde underlåtas. Pleniavgörandet tydliggjorde även 

att utdelningsbeskattning inte kunde underlåtas när uttagsbeskattning sker. Genom 

avgörandet konstaterade regeringsrätten att 23 kap IL uttömmande reglerar möjligheterna 

att uttagsbeskattning kan underlåtas. Det innebär att om en överlåtelse till underpris enligt 

23 kap IL inte kan innebära att uttagsbeskattning ska underlåtas så finns det inga möjligheter 
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 Tiveus och Burmeister, Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom, 
Skattenytt 2004 s. 206 ff. 
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att slippa uttagsbeskattning. De reglerna tillsammans med Sipano II och III avgörandena 

innebär att rättsläget för uttagsbeskattning när det gäller fysiska personer får anses vara 

klart. Om en underprisöverlåtelse innebär uttagsbeskattning kommer även 

utdelningsbeskattning att ske på ägarnivå. Tiveus och Burmeister har dock ifrågasatt om det 

nya synsättet på utdelningsbeskattning som fastslogs i Sipano II avgörandet inte kommer i 

konflikt med skatteförmågeprincipen.80 Detta eftersom beskattning sker utan att ägarna har 

fått någon faktisk ökning av likvida medel. Det är en fiktiv utdelning som beskattas och det är 

inte garanterat att förmågan att betala skatt på sådan utdelning finns eftersom inga pengar 

till att betala skatten realiseras i samband med transaktionen. Regeringsrättens avgöranden 

får dock enligt mig anses ha klargjort att utdelningsbeskattning ska ske om uttagsbeskattning 

inte kan underlåtas.  

Även räckvidden av Sipano II diskuterades efter avgörandet och det var inte helt klart om det 

skulle ses som ett undantag från vad som annars gäller eller om det var en huvudprincip.81 

Med Sipano III avgörandet klargjordes förhållandet att för att slippa utdelningsbeskattning 

när det inte var fråga om en underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL krävdes en uttrycklig 

föreskrift om undantag från utdelningsbeskattning. Det ”ekonomisk innebörds resonemang” 

som uttrycks i SOU 1998:1 och prop. 1998/99:15 har därmed anammats av Regeringsrätten 

och blivit gällande rätt. Om inte en uttrycklig skattebestämmelse säger något annat ska 

beskattning således ske med stöd av ett sådant resonemang.  

Sedan avgörandet i Sipano III har en lagändring gjorts vilken innebär att bestämmelse har 

införts som innebär att på en överlåtelse av andelar där kapitalvinsten är skattefri enligt 25a 

kap IL skall 23 kap 11-12 §§ IL ändå tillämpas om förutsättningarna i 23 kap 19 § IL är 

uppfyllda.82 
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 Tiveus och Burmeister, Något om utdelningsbeskattning vid uttag – en analys av 2004 års plenidom, 
Skattenytt 2004 s. 206 ff. 
81

 Nilsson, Sipano 3, Svenskskattetidning 2004 s. 708 ff. 
82

 Det innebär att vid en överlåtelse av näringsbetingade andelar skall inte utdelningsbeskattning ske, förutsatt 
att samma andel andelar är kvalificerade i det förvärvande bolaget som i det överlåtande bolaget. 
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4. Anståndsregleringen 

 

4.1 Inledning 

Anståndsregleringen är relativt ny och infördes 2009 genom: prop. 2009/10:39 Anstånd med 

inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. Jag kommer i de följande 

avsnitten gå igenom reglerna och dess förarbeten, samt förklara hur reglerna fungerar. Jag 

kommer även att kort gå igenom den s.k. Maltadomen som var det avgörande i 

Regeringsrätten som ledde fram till de nya bestämmelserna. Anståndsregleringen kommer 

även att beröras i de avsnitt som behandlar frågan om uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 

p. IL är förenlig med skatteavtalen i nästa kapitel. 

 

4.1.1 Maltadomen 

RÅ 2008 ref. 30 (Maltadomen) var ett förhandsbeskedsavgörande där X AB i ansökan till 

Skatterättsnämnden bl.a. anförde följande. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som ägs av ett 

maltesiskt bolag. Bolaget innehade samtliga aktier i Y AB och 65 % av andelarna i det 

brittiska bolaget Z Ltd. X AB och dess dotterbolag bedrev fastighetsförvaltning och samtliga 

av bolagsgruppens fastigheter var belägna i Storbritannien. Bolaget avsåg att omorganisera 

sin verksamhet. Efter omorganisationen skulle X AB inte längre ha något fast driftställe i 

Sverige och dess skatterättsliga hemvist skulle enligt intern maltesisk rätt vara i Malta. 

Bolaget ställde följande frågor till Skatterättsnämnden: 

1. Med anledning av de vidtagna åtgärderna, kommer bolaget att, vid tillämpning av det 

svensk-maltesiska skatteavtalet, anses ha sin skatterättsliga hemvist på Malta? 

2. För det fall bolaget, till följd av svaret på första frågan, upphör att vara oinskränkt 

skattskyldig i Sverige, innebär reglerna i 22 kap 5 § IL att bolaget kommer 

uttagsbeskattas på grund av bytet av skatterättslig hemvist? 

3. För det fall bolaget, till följd av svaret på den första frågan, upphör att vara 

oinskränkt skattskyldig i Sverige, innebär reglerna i 30 kap 8 § IL att bolagets 
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avsättning till periodiseringsfond ska återföras till beskattning på grund av bytet av 

skatterättslig hemvist?83 

4. Om svaret på fråga 2 och 3 är ja, förändras svaret med beaktande och tillämpning av 

EG- fördraget och dess artiklar 43 och 48 om fri etableringsrätt. 

Skatterättsnämnden besvarade de tre första frågorna jakande och svarade på fråga fyra att 

en tillämpning av artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget leder till att det belopp som enligt 22 

kap 7 § jämfört med 5 § 4 p. i samma kapitel skall beskattas för det beskattningsår som byte 

av hemvist sker inte skall tas upp då, detsamma gällde även för återföring av avdrag för 

periodiseringsfond. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att 

Regeringsrätten skulle fastställa svaret på fråga ett och att fråga fyra skulle besvaras med att 

bestämmelserna om återföring av periodiseringsfond och uttagsbeskattning inte går utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med reglerna och att en beskattning inte skulle 

kunna åstadkommas med en mindre ingripande åtgärd. Även X AB överklagade 

förhandsbeskedet och yrkade att fråga fyra skulle besvaras med att en tillämpning av 

artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget ledde till att beskattning enligt 

uttagsbeskattningsreglerna och reglerna om återföring av avdrag för periodiseringsfond inte 

skulle ske vare sig vid tidpunkten för bytet av hemvist eller vid någon annan tidpunkt.  

Regeringsrätten inleder med att konstatera att en förutsättning för att bolagets 

överklagande ska tas upp är att förhandsbeskedet i den frågan har gått bolaget emot. I 

överklagandet yrkar bolaget att Regeringsrätten ska göra ändringar i de yttranden 

Skatterättsnämnden gjort som en del av prövningen av frågan. Ett överklagande kan inte 

enbart avse motiveringen av beslutet och Regeringsrätten avvisar därför bolagets 

överklagande. När det gäller fråga ett gör Regeringsrätten samma bedömning som 

Skatterättsnämnden och fastställer därmed förhandsbeskedet i den delen. 

När det gäller fråga fyra gjorde Regeringsrätten följande bedömning. När bolaget bytte 

skatterättslig hemvist till Malta uppkom frågan om bolaget skulle uttagsbeskattas och om 

bolagets avdrag för periodiseringsfond skulle återföras. Skatterättsnämnden fann att så var 

fallet vilket framgår av deras svar på fråga två och tre. Vidare instämde Regeringsrätten med 

Skatterättsnämndens bedömning att de aktuella bestämmelserna stred mot 43 och 48 
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 Frågan berör inte ämnet för min uppsats men eftersom det var en del av rättsfallet kommer ändå den frågan 
att beröras inom ramen för rättsfallets genomgång. 
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artiklarna i EG-fördraget men att de kunde motiveras av tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Därför blev frågan om bestämmelserna kunde anses vara proportionerliga 

eller om samma beskattningsresultat kunde uppnås på ett mindre ingripande sätt. Eftersom 

EG-fördraget regler om fri rörlighet har direkt effekt ska skatteregler som strider mot dessa 

sättas åt sidan om de inte kan rättfärdigas och det inte finns mindre ingripande åtgärder. 

Skatterättsnämnden fann att syftet med bestämmelserna kunde tillgodoses på ett mindre 

ingripande sätt genom att periodiseringsfonderna återförs successivt och att 

uttagsbeskattningen effektueras först vid en avyttring. Regeringsrätten anslöt sig till även 

den bedömningen. Regeringsrätten konstaterar därefter att oavsett om gällande nationella 

regler och dubbelbeskattningsavtal medger en sådan beskattning är det inte förenlig med 

gemenskapsrätten att vid tidpunkten för byte av hemvist tillämpa bestämmelserna om 

uttagsbeskattning och återföring av avdrag till periodiseringsfond. Regeringsrätten 

fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked beträffande fråga ett och fyra.  

Rättsfallet är av vikt eftersom högsta instans fastslog att det stred mot gemenskapsrätten att 

tillämpa reglerna om uttagsbeskattning vid utflyttning för bolag. Det innebar att de 

skattereglerna måste sättas åt sidan eftersom gemenskapsrätten går före. Avgörandet ledde 

till att dessa regler sågs över och att anståndsregleringen lagstiftades. Jag kommer i 

nästföljande avsnitt gå igenom den regleringen. 

 

4.2 Bestämmelserna 

Efter Maltadomen (RÅ 2008 ref. 30), där Regeringsrätten fastslog att uttagsbeskattning vid 

utflyttning till ett annat EU-land stred mot EU-rätten, kom det i prop. 2009/10:39 ett 

lagförslag som innebar att den skattskyldige kunde få anstånd med betalningen av skatten 

vid uttagsbeskattning. Jag kommer nedan att översiktligt presentera regelverket. 

Reglerna innebär att Skatteverket får, om den skattskyldige ansökt om det, bevilja anstånd 

med inbetalningen av skatt om; 

1. Uttagsbeskattning skett enbart på grund av 22 kap 5 § 4 eller 5 IL, 

2. skatteavtalet som avses i 22 kap 5 § 4 eller 5 IL gäller en stat inom EES, 

3. tillgången eller tillgångarna ingår i en näringsverksamhet inom EES, och 
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4. den näringsverksamhet som ska beskattas i en annan stat inte har upphört. 

Det innebär att den skattskyldige får anstånd med inbetalningen av skatt så länge som 

villkoren i 17a kap 2 § SBL är uppfyllda. Som framgår av lagtexten är det enbart vid 

situationer inom EES som anstånd kan medges. Det innebär exempelvis att om den 

skattskyldige uttagsbeskattas på grund av 22 kap 5 § 4 eller 5 IL på grund av att ett bolags 

verkliga ledning har flyttat utanför EES kommer uttagsbeskattning att ske utan anstånd. 

Anståndet får vara högst det belopp som uttagsbeskattningen avser d.v.s. skillnaden mellan 

den skatt som fastställts det år inkomsten på grund av uttaget har taxerats och den skatt 

som skulle ha blivit om inkomsten inte hade tagits upp. Anståndet får inte överstiga skatten 

på de tillgångar som finns kvar i näringsverksamheten enligt 17a kap 3 § SBL. Anstånd 

medges med ett år i taget och nytt anstånd kan beviljas så länge förutsättningarna för 

fortsatt anstånd fortfarande föreligger. Anståndsbeloppet får högst motsvara tidigare 

anståndsbelopp men ska minskas om den skattskyldige till exempel har avyttrat delar av 

tillgångarna.  

Den anståndsgrundande inkomsten utgörs av marknadsvärdet minskat med det 

skattemässiga värdet vid tidpunkten för uttaget, 17a kap 5 § SBL. Det innebär att 

beräkningen av vilken skatt som ska göras utgår ifrån tidpunkten vid uttaget. Alltså när 

uttagsbeskattning egentligen skulle ha skett enligt 22 kap 5 § IL. Eventuell värdeminskning 

eller värdestegring på tillgångarna beaktas därmed inte vid anståndsförfarandet.84 

Innebörden av det blir att när uttaget sker ska en bedömning av marknadsvärdet göras och 

en inkomst motsvarande skillnaden mellan det marknadsmässiga värdet och det 

skattemässiga värdet ska påföras den skattskyldige (uttagsbeskattning). Anstånd kan sedan 

beviljas för skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet om den 

skattskyldige ansöker om det. Skulle tillgångarna minska i värde påverkar detta inte 

anståndsbeloppet utan den skatt som den skattskyldige ska betala vid avyttring är 

densamma som skulle ha betalats om anstånd inte skulle ha medgivits. Om värdeminskning 

skulle få beaktas ansåg regeringen att det riskerade att leda till att företag skulle köpa 

inventarier i ett land med förmånliga avskrivningsregler och sedan överför tillgången till ett 
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annat land där de inkomster som inventariet genererar beskattas lindrigare.85 En skattskyldig 

kan således i teorin göra förlust vid avyttringen men ändå behöva betala skatt för en inkomst 

som förelåg när uttagsbeskattning skedde. Detta beror på att Sverige enligt förarbetena har 

”ett befogat och på internationellt erkända principer grundat anspråk att beskatta de 

övervärden som förelåg när Sverige förlorade den fortsatta beskattningsrätten till dem och 

de värden de i sin tur kan generera.”86 Franck är i en artikel frågande om vilka internationellt 

erkända principer som avses och anser att det snarare är skatteförmågeprincipen som borde 

beaktas i den mån en internationellt erkänd princip ska beaktas överhuvudtaget. 87 

Det finns i 17a kap 7 § SBL special bestämmelser för anståndsbeloppet för inventarier och 

immateriella tillgångar. För tillgångar som inte är inventarier eller immateriella tillgångar 

gäller att den anståndsgrundande inkomsten för en tillgång utgör så stor del av den 

ursprungliga anståndsgrundande inkomsten som belöper på tillgången. Detsamma gäller för 

inventarier och immateriella tillgångar med den skillnaden att den ursprungliga 

anståndsgrundande inkomsten för inventarier ska minskas med en femtedel varje år och för 

immateriella tillgångar med en tiondel varje år. I praktiken innebär reglerna en successiv 

uttagsbeskattning av inventarier och immateriella tillgångar.88 Reglerna infördes eftersom 

det inte ansågs rimligt att vänta med betalning av skatten till en eventuell avyttring eftersom 

sådana tillgångar typiskt sett inte var avsedda för avyttring.89 Om beskattning inte skulle ske 

förrän vid en avyttring skulle det enligt förarbetena innebära en ”uppenbar och 

överhängande risk för att skatten aldrig kommer att behöva betalas.”90  Att tillgångar inte är 

avsedda att avyttras kan tyckas vara ett ologiskt argument för att tillgången ska 

uttagsbeskattas vid utflyttning till ett uppskattat marknadsvärde.91 Om exempelvis 

anläggningstillgångar inte är avsedda för avyttring och inte hade flyttats ut från Sveriges 

beskattningsunderlag och därmed inte kunnat uttagsbeskattas hade en beskattning av dem 

inte inträffat. När uttagsbeskattning däremot sker ska det göras en fiktiv avyttring till 
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 Prop. 2009/10:39 s. 27. 
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 Prop. 2009/10:30 s. 28. 
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 Franck, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning, Svensk 
Skattetidning 2010 s. 31. 
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 Franck, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning, Svensk 
Skattetidning 2010 s. 36. 
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 Prop. 2009/10:39 s. 30. 
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 Prop. 2009/10:39 s. 30. 
91

 Franck, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning, Svensk 
Skattetidning 2010 s. 37. 
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marknadsvärdet som taxeras medan anstånd av inbetalningen av skatten kan medges, enligt 

17a kap SBL. Därmed beskattas en utflyttning av sådana tillgångar som om de hade avyttrats 

vid utflyttningen. Argumentet att tillgångarna typiskt sett inte är avsedda för avyttring 

används därmed för att rättfärdiga att en fiktiv avyttring av de tillgångarna ska beskattas. Vid 

en utflyttning kommer därmed den skatten som hänförs till anläggningstillgångar behöva 

betalas in tidigare än resterande beskattning som beviljats anstånd på grund av att 

anläggningstillgångar inte är avsedda att avyttras, medan samma anläggningstillgångar hade 

sluppit omedelbar beskattning om utflyttningen aldrig hade inträffat och avyttring inte hade 

ägt rum. Regeringen använder därmed som skäl för att en viss tillgång ska uttagsbeskattas 

argumentet att den inte är avsedd att avyttras. Jag håller med Franck om att ett sådant 

resonemang skulle kunna skapa en inlåsningseffekt.92 En i andra sammanhang motiverad 

utflyttning av ett skattesubjekt skulle kunna undvikas på grund av de ofördelaktiga reglerna. 

Om exempelvis en immateriell tillgång som inte är avsedd att avyttras inte hade lämnat det 

svenska beskattningsunderlaget hade den tillgången inte beskattas om den inte faktiskt hade 

avyttrats. Genom att vid en utflyttning använda som argument att en immateriell tillgång 

inte är avsedd att avyttras tidigareläggs beskattningen gentemot vad som hade varit fallet 

om utflyttningen inte hade skett. Sådan olikbehandling är enligt mig inte önskvärd. Det var 

även flera remissinstanser som ansåg att den successiva återföringen av anståndsbeloppet 

innebar en oproportionell olikbehandling mot om uttagsbeskattning inte hade 

aktualiserats.93  
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 Franck, Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning, Svensk 
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5. Uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § IL 

 

5.1 Inledning 

Uttagsbeskattning är ett komplicerat område.94 Inte minst är de situationer som ska 

uttagsbeskattas enligt 22 kap 5 § IL svåra att få grepp om. I det här avsnittet ska jag närmare 

gå igenom när uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 2-5 IL kan komma ifråga. Jag kommer först 

att gå igenom punkterna 2-3 och där fokusera på när uttagsbeskattning sker för ideella 

föreningar och stiftelser. Jag kommer gå igenom viktiga rättsfall och även visa på några 

oklarheter och problem som kan uppstå. 

 

5.2 Uttagsbeskattning av stiftelser och ideella föreningar 

Stiftelser och ideella föreningar kan precis som andra skattesubjekt bli uttagsbeskattade för 

att transaktioner som enligt 22 kap 2-3 §§ IL ska anses vara uttag. Så en ideell förening eller 

en stiftelse som säljer en tillgång till ett pris som understiger marknadsvärdet utan att det är 

affärsmässigt motiverat kan uttagsbeskattas för den överlåtelsen. Det som är speciellt för 

ideella föreningar och stiftelser är att de kan träffas av några av de situationer i 22 kap 5 § IL 

som ska räknas som uttag. I det här avsnittet kommer endast situationer som uppstår på 

grund av punkterna i 22 kap 5 § IL att behandlas. 

I 22 kap 5 § 2-3p IL finns regler som säger att som uttag räknas också när skattskyldigheten 

för inkomsten av en näringsverksamhet helt eller delvis upphör, och när tillgångar förs från 

en del av näringsverksamheten till en annan del om skattskyldighet föreligger för inkomst 

från den första delen men inte för inkomst från den andra delen. De bestämmelserna träffar 

ideella föreningar och stiftelser som uppfyller bestämmelserna i 7 kap IL om undantag från 

skattskyldighet. 

För stiftelser är det 7 kap 3-6 §§ IL som måste uppfyllas för att stiftelsen ska bli slippa 

skattskyldighet för vissa inkomster. 3 § säger att en stiftelse endast är skattskyldig för 

inkomst som avses i 13 kap 1 § IL95 om den uppfyller kraven i 4-6 §§. Kraven är att stiftelsens 
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 Jfr lagrådets yttrande ”Den skattemässiga behandlingen av överföringar av värden mellan olika rättssubjekt 
tillhör skatterättens mest komplicerade områden.” Prop. 1998/99:15 s. 397. 
95

 13 kap 1 § IL avgränsar vilka inkomster som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. 
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huvudsakliga ändamål ska vara något av de ändamål som finns listade i 7 kap 4 § IL 

(ändamålskravet), att verksamheten som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande 

ska tillgodose ett sådant ändamål (verksamhetskravet i 7 kap 5 § IL) och stiftelsen ska sett 

över en period på flera år bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av 

stiftelsens tillgångar (fullföljdskravet i 7 kap 6 § IL).  Om kraven uppfylls är stiftelsen inte 

skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster. 

För ideella föreningar finns kraven i 7 kap 7-13 §§ IL. Det finns även för ideella föreningar ett 

ändamålskrav, ett verksamhetskrav och ett fullföljdskrav. Ideella föreningar ska även 

uppfylla ett öppenhetskrav. Ändamålen som godtas för ideella föreningar är de samma som 

för stiftelser samt andra allmännyttiga ändamål, 7 kap 8 § IL. Verksamhetskravet återfinns i 7 

kap 9 § IL och fullföljdskravet i 7 kap 10 § IL. I 7 kap 11-12 §§ IL finns bestämmelser om 

undantag från fullföljdskravet. Öppenhetskravet återfinns i 7 kap 13 § IL och stadgar att en 

ideell förening för att uppfylla kravet inte får vägra inträde i föreningen om det inte finns 

särskilda skäl för det med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet 

eller föreningens syfte.  

Jag kommer framledes att använda begreppen oinskränkt skattskyldig stiftelse om stiftelser 

som omfattas av 6 kap 3 § IL och inte uppfyller villkoren i 7 kap 3 § IL, medan inskränkt 

skattskyldig stiftelse kommer att användas avseende en stiftelse som uppfyller de villkoren.  

Likaledes kommer oinskränkt skattskyldig ideell förening användas avseende ideell förening 

som omfattas av 6 kap 3 § IL och inte uppfyller villkoren i 7 kap 7 § IL. 

För inskränkt skattskyldiga stiftelser gäller att de är skattskyldiga för inkomster av 

näringsverksamhet medan kapitalvinster och kapitalförluster inte är något en sådan stiftelse 

är skattskyldig för. På motsvarande sätt är en ideell förening skatteskyldig för inkomster av 

näringsverksamhet såsom den definieras i 13 kap 1 § IL medan den inte är skattskyldig för 

kapitalvinster och kapitalförluster. En ideell förening som uppfyller kraven är dock förutom 

kapitalvinster och kapitalförluster, enligt 7 kap 7 § 2 st. 2-3 p. IL, inte heller skattskyldig för 

viss inkomst av näringsverksamhet om inkomsten huvudsakligen härrör från verksamhet 

som har ett direkt led i främjandet av ändamål som anges i 7 kap 8 § IL eller har en naturlig 

anknytning till sådana ändamål, eller verksamhet som av hävd utnyttjats som 

finansieringskälla för ideellt arbete. Även inkomst som kommer från en fastighet som tillhör 
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föreningen och används i föreningens verksamhet på ett sådant sätt som anges i 3 kap 4 § 

fastighetstaxeringslagen är undantagna från skattskyldighet. Alla undantag från 

skattskyldighet är dock beroende av att kraven i första stycket är uppfyllda.96  

När 22 kap 5 § 2-3 p. IL fick sin nuvarande lydelse var avsikten att uttagsbeskattning skulle 

kunna ske i ytterligare två situationer jämfört med tidigare.97 Att skattskyldigheten endast 

delvis upphör, vilket är fallet om en stiftelse eller ideell förening går från att vara oinskränkt 

skattskyldig till att vara inskränkt skattskyldig, och att en tillgång i en inskränkt ideell 

förening förs från den skattskyldiga delen av verksamheten till den skattefria delen av 

verksamheten.98 I prop. 1998/99:15 anges som skäl för lydelsen av punkterna 2-3 i 22 kap 5 

§ IL att ideella föreningar kan gå från oinskränkt skattskyldiga till inskränkt skattskyldiga, 

men det uttrycks aldrig en åsikt att stiftelser inte ska träffas av bestämmelserna. Faktum är 

att det i förarbetena sägs att just ideella föreningar används som exempel på situationer 

som kan träffas av bestämmelserna, bland annat anför Regeringen att punkten 3 kan 

aktualiseras när en ideell förening för över en tillgång från den skattskyldiga delen av 

verksamheten till en del där skattskyldighet inte föreligger.99 Att stiftelser även träffas av 

bestämmelserna i 22 kap 5 § 2-3 p. IL ansåg Richard Arvidsson vara icke ändamålsenligt.100 

Enligt Arvidsson är syftet med att ha skattelättnader för allmännyttiga stiftelser att stödja 

sådana verksamheter som besparar samhället utgifter och att stimulera viljan att donera hos 

enskilda personer.101 Att uttagsbeskatta en stiftelse som går från att inte ha uppfyllt kraven, 

och varit oinskränkt skattskyldig, till att uppfylla kraven, och bli inskränkt skattskyldig, vore 

enligt Arvidsson i strid med syftet till att ge sådana stiftelser skattelättnader. Dessutom 

riskerar det enligt Arvidsson att skapa ett moment 22 där stiftelsen när den än en gång 

uppfyller kraven för att bli inskränkt skattskyldig uttagsbeskattas, och uttagsbeskattningen, 

beroende på hur avkastningen för stiftelsen ska beräknas, medför att stiftelsen på nytt inte 

kan uppfylla fullföljdskravet.  
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 Som nämnts ovan är det ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet för 
ideella föreningar. 
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  Andersson, Kent, Om uttagsbeskattning av stiftelser, Svensk Skattetidning 2004 s. 698. 
98

 Prop. 1998/99:15 s. 293 f och 404 f. 
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 Prop. 1998/99:15 s.293 f.  
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 Arvidsson, Richard, Några inadvertenser i de nya reglerna om uttagsbeskattning, Svensk Skattetidning 1999 
s. 339. 
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 I ovan anförd artikel hänvisar han till Arvidsson, Richard, Beskattning av stiftelser och ideella föreningar, 
svensk nationalrapport, juridisk del, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie NSFS nr 34, s. 129 
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Att uttagsbeskatta en stiftelse eller en ideell förening som uppfyller lagstadgade krav för att 

bli inskränkt skattskyldig innebär ju enligt mig att skattelättnaden inte får den effekt som 

den ursprungligen var tänkt att ge. Uttagsbeskattas således en ideell förening eller stiftelse 

som går från oinskränkt till inskränkt skattskyldig blir det istället för en skattelättnad en 

direkt skatteffekt för stiftelsen/föreningen. En sådan beskattning kan ju dessutom enligt 

Arvidsson medföra att stiftelsen eller den ideella föreningen får svårare att uppfylla de krav 

som ställs för att få skattelättnaden överhuvudtaget.102 Att ideella föreningar ska beskattas 

när de går från att vara oinskränkt skattskyldiga till inskränkt skattskyldiga får anses helt 

klart, i förarbetena används just den situationen som exempel på när uttagsbeskattning med 

hjälp av 22 kap 5 § 2 p. IL kan aktualiseras.103 Stiftelser däremot nämns inte alls i förarbetena 

men ordalydelsen av 22 kap 5 § 2 p. IL fångar in även dem. När en stiftelse är inskränkt 

skattskyldig är kapitalvinster och kapitalförluster skattefria. Det är dock just latenta 

kapitalvinster som uttagsbeskattas om stiftelsen blir inskränkt skattskyldig. inkomster av 

näringsverksamhet uttagsbeskattas inte eftersom skattskyldigheten för sådana inkomster 

kvarstår och därmed inte träffas av lydelsen i 22 kap 5 § 2 p. IL.  

 

5.2.1 RÅ 2004 ref. 93 

Att en stiftelse ska uttagsbeskattas när den går från oinskränkt skattskyldig till inskränkt 

skattskyldig har Regeringsrätten avgjort i RÅ 2004 ref. 93. Förutsättningarna var att en 

stiftelse som tidigare uppfyllt kraven för att vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap IL under 

några år inte uppfyllde dessa. Stiftelsen korrigerade sin verksamhet och efter några år skulle 

den återigen uppfylla kraven i 7 kap IL och bli inskränkt skattskyldig. Frågorna som ställdes 

var huruvida uttagsbeskattning skulle ske när stiftelsen gick från oinskränkt till inskränkt 

skattskyldig, och om så var fallet vilka anskaffningsutgifter som skulle få användas på 

tillgångar som införskaffats före och efter stiftelsen blivit oinskränkt skattskyldig.  

Skatterättsnämnden slog fast att stiftelsen skulle uttagsbeskattas och att marknadsvärdet 

vid beskattningsinträdet skulle användas för tillgångar som införskaffats innan stiftelsen blev 
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oinskränkt skattskyldig. Regeringsrätten fastslog Skatterättsnämndens förhandsbesked utan 

ytterligare motivering. 

Utfallet av RÅ 2004 ref. 93 innebär att en stiftelse som går från oinskränkt till inskränkt 

skattskyldig ska träffas av bestämmelsen i 22 kap 5 § 2 p. IL.  En stiftelse som precis som i 

fallet går från inskränkt till oinskränkt skattskyldig och sedan uppfyller kraven i 7 kap IL och 

därigenom blir inskränkt skattskyldig igen, drabbas inte enbart av konsekvensen att 

skattefriheten temporärt försvinner utan blir även beskattad för eventuella latenta 

kapitalvinster.  Ett sådant förfarande skulle enligt mig kunna leda till att en stiftelse undviker 

att uppfylla kraven i 7 kap IL eftersom det innebär att en beskattning som aktualiseras i 

samband med att kraven anses uppfyllda och inskränkt skattskyldighet infaller kan undvikas 

enbart genom att inte realisera kapitaltillgångarna. Det är inte ett önskvärt scenario 

eftersom allmännyttiga stiftelser rimligtvis måste anses vara nyttiga för samhället, om så 

inte vore fallet har jag svårt att se nyttan med att låta möjligheten med inskränkt 

skattskyldighet existera överhuvudtaget. 

Som ovan nämnts måste syftet med att ge samhällsnyttiga stiftelser skattelättnader vara att 

man vill uppmuntra sådana ändamål som nämns i 7 kap 4 § IL. Att då begränsa incitamenten 

för att stiftelser ska uppfylla kraven efter att under en period inte ha gjort det anser jag vara 

kontraproduktivt. Lydelsen i 22 kap 5 § 2 p IL innebär att stiftelser träffas av bestämmelsen 

och utan en lagändring kommer det inte att ändras. Regeringsrätten har genom sitt 

avgörande i RÅ 2004 ref. 93 fastslagit att stiftelser träffas av bestämmelsen. Om man 

dessutom tar hänsyn till att det för befattningshavare i en stiftelse kan vara svårt att veta 

vilken skattestatus en stiftelse har,104 och vilka konsekvenser det kan få vid en felbedömning 

anser jag att en lagändring vore att föredra. 

Kent Andersson har kommit fram till att även om uttag skett så kan beskattning av sagda 

uttag inte komma ifråga.105 Huruvida stiftelser ska anses oinskränkt eller inskränkt 

skattskyldiga görs vid den årliga taxeringen.106 Är kraven i 7 kap IL då uppfyllda undantas 
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 Jfr Löfgren Lewin, Brita, Stiftelser med kvalificerat allmännyttiga ändamål, Svensk Skattetidning 2008, s. 525. 
Där anför hon att en felaktig bedömning av rättsläget kan leda till att stiftelsen blir beskattad. Att sedan 
uppfylla kraven för att få skattelättnader har i praxis lett till en uttagsbeskattning. 
105

 Andersson, Kent, Om uttagsbeskattning av stiftelser, Svensk Skattetidning 2004, s. 698. 
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 Andersson, Kent, Om uttagsbeskattning av stiftelser, Svensk Skattetidning 2004, s. 698. 
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samtliga aktuella inkomster för hela året. 107 Det innebär att när en stiftelse går från att vara 

oinskränkt till inskränkt skattskyldig görs den bedömningen efter beskattningsårets slut. 

Uttagsbeskattningen kan således inte ske förrän det år då stiftelsen är inskränkt skattskyldig, 

och det på sådana inkomster som stiftelsen inte längre är skattskyldig för.  

För att en sådan beskattning ska kunna ske måste enligt Andersson uttaget anses vara den 

sista affärshändelsen året före det år som stiftelsen blir inskränkt skattskyldig eller så måste 

den latenta kapitalvinsten omvandlas till inkomst av näringsverksamhet.  

Ett sådant resonemang innebär att ett uttag för att kunna beskattas ska anses ha gjorts 

innan skattskyldigheten helt eller delvis upphör, vilket är det rekvisit i 22 kap 5 § 2 p. IL som 

ska anses som uttag. Således borde uttagsbeskattning av stiftelse som går från oinskränkt till 

inskränkt skattskyldig inte vara möjlig även om det skattemässiga karaktärsbytet innebär att 

ett uttag ska anses ha gjorts.  

 

5.3 Beskattningsinträde för stiftelse och ideell förening.  

Enligt lydelsen i 22 kap 5 § 2 p. IL ska uttagsbeskattning ske när skattskyldigheten för 

inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör. Det innebär som ovan nämnt 

att när stiftelser eller ideella föreningar går från att vara oinskränkt skattskyldiga till 

inskränkt skattskyldiga så ska uttagsbeskattning ske. När uttagsbeskattning sker ska ett uttag 

behandlas som om tillgången, eller tjänsten, avyttras för en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet.  

För ideella föreningar och stiftelser som går från att vara inskränkt skattskyldiga till 

oinskränkt skattskyldiga sker ett beskattningsinträde. Vid uttagsbeskattning för ideella 

föreningar eller stiftelser enligt 22 kap 5 § 2 p IL ska enligt RÅ 2004 ref. 93 och RÅ 2004 not.  

193 en sådan beräkning använda marknadsvärdet för tillgångarna vid beskattningsinträdet 

som anskaffningsutgift. I rättsfallen fastslog även Regeringsrätten att marknadsvärdet skulle 

bestämmas vid utgången av det beskattningsår som stiftelsen eller föreningen fortfarande 

var inskränkt skattskyldig. Om en stiftelse går från inskränkt till oinskränkt skattskyldig ska 

anskaffningsvärdet bestämmas den 31/12 det sista beskattningsåret innan det 
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 De inkomster som enligt 7 kap 3 § IL stiftelser som uppfyller kraven inte är skattskyldiga för. 
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skatterättsliga karaktärsbytet sker. Om en stiftelse tillexempel är inskränkt skattskyldig år 1 

men under år 2 inte längre uppfyller kraven i 7 kap IL för att fortsätta vara inskränkt 

skattskyldig, och det således framkommer vid taxeringen ska anskaffningsvärdet på 

stiftelsens tillgångar bestämmas till marknadsvärdet vid utgången av år 1. Detta gäller 

självklart enbart tillgångar som förvärvats det skattemässiga karaktärsbytet, för tillgångar 

som förvärvats senare gäller den äkta anskaffningsutgiften. 108 När beskattningsinträdet ska 

anses ske är av vikt eftersom det är sannolikt vid motsvarande tidpunkt en eventuell 

uttagsbeskattning ska ske när det skattemässiga karaktärsbytet går åt andra hållet.  

I ett ställningstagande den 20 april 2005 meddelade Skatteverket att för stiftelser och ideella 

föreningar ska tidpunkten för inträdet anses vara ingången av det beskattningsår som 

beskattning som oinskränkt skattskyldig faktiskt sker.109 Det trots att Regeringsrätten i de två 

rättsfallen RÅ 2004 ref. 93 och Rå 2004 ref. 193 fastslagit att det istället skulle vara utgången 

av beskattningsåret innan det skattemässiga karaktärsbytet. I ett senare ställningstagande 

meddelade Skatteverket att stiftelser, ideella föreningar och andra juridiska personer som 

går från inskränkt skattskyldiga till oinskränkt skattskyldiga för delägarrätter vid 

beskattningsinträde ska använda marknadsvärdet vid beskattningsinträdet som 

anskaffningsutgift.110 I det senare ställningstagandet111 hänvisade Skatteverket till de två 

rättsfallen och konstaterade att praxis fastslagit att anskaffningsutgift för delägarrätter ska 

vara marknadsvärdet vid beskattningsinträdet och att utgångspunkten ska vara utgången av 

beskattningsåret när den skattskyldige var inskränkt skattskyldig.112  

I ställningstagande 06 har Skatteverket således meddelat att för delägarrätter gäller att 

marknadsvärdet ska bestämmas, och beskattningsinträdet således ske, vid utgången av det 

föregående år då stiftelsen eller föreningen var inskränkt skattskyldig. Det går emot 

ställningstagandet 05 där Skatteverket meddelade att anskaffningsvärden och 

anskaffningsutgifter för tillgångar, skulder och andra förpliktelser till skulle bestämmas till 

marknadsvärdet vid inträdet, men att tidpunkten skulle anses vara ingången av det 

beskattningsår som beskattning som oinskränkt skattskyldig sker. De två ställningstagandena 
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 Jfr RÅ 2004 ref. 93 och RÅ 2004 not. 193. 
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 Skatteverkets Dnr 130 225117–05/111. 
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 Skatteverkets Dnr 131 361931–06/111. 
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 Jag kommer hädanefter kalla dom ställningstagande 05 och ställningstagande 06. 
112

 I ställningstagandet hänvisas just till domarna RÅ 2004 ref. 93 och RÅ 2004 not. 193. 
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ger således olika vägledning om när beskattningsinträdet ska anses ha skett. 

Ställningstagandet 06 gällde enbart delägarrätter medan ställningstagandet 05 avsåg 

tillgångar, skulder och andra förpliktelser. Om ställningstagandena ska tolkas efter lydelsen 

så skiljer sig tidpunkten för beskattningsinträde åt beroende på vilka tillgångar och skulder 

som stiftelsen/föreningen har.  

Som ovan nämnts är tidpunkten för beskattningsinträde viktig inte enbart för att det är 

marknadsvärdet vid den som ska användas som anskaffningsutgift utan även för att det är 

sannolikt att motsvarande tidpunkt ska gälla för uttagsbeskattningen när 

stiftelsen/föreningen gör ett skatterättsligt karaktärsbyte åt andra hållet.113 Enligt 

ställningstagande 05 ska den tidpunkten vara ingången av det beskattningsår som 

beskattnings om oinskränkt skattskyldig faktiskt sker medan det enligt ställningstagande 06, 

och rättspraxis, ska vara utgången av det beskattningsår innan det skatterättsliga 

karaktärsbytet sker.  

Om beskattningsinträdet skulle ske vid tidpunkten ställningstagande 05 föreslår skulle det 

innebära att den första affärshändelsen det beskattningsåret skulle vara skattefri medan 

resterande händelser under året skulle vara skattepliktiga.114 När beskattningsinträde sker 

ska ju anskaffningsvärden bestämmas på stiftelsens/föreningens tillgångar, skulder och 

andra förpliktelser. Den eventuella förändringen i anskaffningsvärden är ju därmed skattefri 

medan resterande affärshändelser det beskattningsåret blir utsatta för beskattning eftersom 

oinskränkt skattskyldighet numera föreligger.115 Om det skatterättsliga karaktärsbytet 

istället går i motsatt riktning skulle det första som skedde under beskattningsåret vara en 

uttagsbeskattning medan resten av årets inkomster inte kommer beskattas förutsatt att de 

inte är sådana inkomster som avses i 13 kap 1 § IL. Om tidpunkten för beskattningsinträde 

bestäms till ingången av beskattningsåret i enlighet med ställningstagande 05 skulle 

skattekostnaden på grund av en uttagsbeskattning dock belasta beskattningsåret när 

stiftelsen/föreningen byter skatterättslig karaktär och således det beskattningsår när 

                                                           
113

 För att få en kontinuitet och förutsebarhet i beskattningen bör motsvarande tidpunkt som den som används 
som beskattningsinträde gälla för ”beskattningsurträde”. Det är alltså vid motsvarande tidpunkt en 
uttagsbeskattning bör ske till marknadsvärdet.  
114

 Arvidsson, Richard, Om tidpunkten för beskattningsinträde för stiftelse och ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2006, s. 244. 
115

 Arvidsson, Richard, Om tidpunkten för beskattningsinträde för stiftelse och ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2006, s. 244. 
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händelsen som motsvarar ett uttag sker. Det kan dock diskuteras om det är möjligt att 

beskatta något det året eftersom det skatterättsliga karaktärsbytet innebär att föreningen 

eller stiftelsen inte längre är skattskyldig för de inkomsterna som skulle uttagsbeskattas. Om 

beskattningsinträdet ska anses inträffa vid utgången av det föregående beskattningsåret i 

enlighet med rättspraxis och ställningstagande 06 skulle en eventuell uttagsbeskattning 

istället tas upp till beskattning det beskattningsår som stiftelsen eller föreningen är 

oinskränkt skattskyldig. Att ett sådant förfarande skulle bryta principen om 

beskattningsårets slutenhet och ge upphov till en retroaktiv skatteeffekt är ett mindre 

problem vid beskattning av just stiftelser och ideella föreningar eftersom det är normalt då 

beslut och bedömningar efter beskattningsårets utgång påverkar huruvida 

stiftelsen/föreningen ska anses uppfylla kraven i 7 kap IL och därmed vara inskränkt 

skattskyldig.  

I lydelsen i 22 kap 5 § 2 p. IL står det att som uttag räknas också att skattskyldigheten för 

inkomst av en näringsverksamhet helt eller delvis upphör. Det innebär att när 

skattskyldigheten delvis upphört ska det anses ha skett ett uttag. Vid den årliga taxeringen 

bedöms om stiftelsen eller den ideella föreningen uppfyller kraven i 7 kap IL och därmed är 

inskränkt skattskyldig. Det görs således en bedömning i efterhand som påverkar huruvida ett 

uttag skett eller inte. Om en stiftelse anses uppfylla kraven blir den inskränkt skattskyldig för 

hela det beskattningsåret, för att uttagsbeskattning ska kunna ske måste uttaget ha skett ett 

beskattningsår som en sådan händelse medför en skattepliktig inkomst. För att inte ett 

skatterättsligt karaktärsbyte från oinskränkt till inskränkt skattskyldig ska bli helt utan 

skatteeffekt måste således uttaget anses ha skett som sista händelse det beskattningsår när 

stiftelsen eller den ideella föreningen fortfarande var oinskränkt skattskyldig.  

För att underlätta för stiftelser och ideella föreningar borde Skatteverket göra ett 

ställningstagande där beskattningsinträdet för samtliga tillgångar, skulder och andra 

förpliktelser bestäms till utgången av beskattningsåret före det år det skatterättsliga 

karaktärsbytet sker. Det skulle vara i enlighet med den praxis som finns och innebära en 

större förutsebarhet inte minst genom att få ett ställningstagande som samlar samtliga 

tillgångar och inte gör skillnad mellan delägarrätter och övriga tillgångar och skulder.  
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5.4 Utdelningsbeskattning av ideella föreningar 

Som jag nämnt ovan så har Regeringsrätten genom Sipano II och III uttalat att 

utdelningsbeskattning inte kan underlåtas om inte reglerna om underprisöverlåtelse i 23 kap 

IL är tillämpliga. Regeringsrätten har dock i förhandsbeskedsavgöranden frångått den 

principen. I RÅ 2007 ref. 5 I gällde det en oinskränkt skattskyldig ideell förening som gjorde 

en sammanslagning med en annan ideell förening, och i RÅ 2007 ref. 5 II var det en 

oinskränkt skattskyldig ideell förening som överlät egendom till underpris till en inskränkt 

skattskyldig stiftelse. Regeringsrätten kom i båda avgörandena fram till att uttagsbeskattning 

skulle ske men att medlemmarna i den överlåtande ideella föreningen inte skulle 

utdelningsbeskattas. I båda fallen gjorde Regeringsrätten en tudelad bedömning. Först 

utreddes huruvida underprisöverlåtelsen medförde uttagsbeskattning. Efter att 

Regeringsrätten i båda fallen konstaterat att så var fallet gjordes därefter en självständig 

bedömning av om föreningsmedlemmen kunde utdelningsbeskattas på grund av 

överlåtelsen. 116 Regeringsrätten fann, i enlighet med Skatterättsnämndens förhandsbesked, 

att det inte fanns någon grund för att utdelningsbeskatta medlemmen i något av de två 

fallen.  

Arvidsson hävdar att det fanns sådan grund och att medlemmarna borde ha 

utdelningsbeskattats för överlåtelserna.117 Utan att gå in för djupt på frågan om när det ska 

anses vara utdelning för ideella föreningar anser jag att det är olyckligt att Regeringsrätten 

valde att frångå sin tidigare uttalade ståndpunkt att utdelningsbeskattning inte kan 

underlåtas om reglerna i 23 kap IL inte är tillämpliga.118 Genom avgörandena har 

Regeringsrätten frångått tidigare praxis vid omstruktureringar och gjort att 

omstruktureringar av ideella föreningar behandlas annorlunda än andra omstruktureringar. 

Det innebär att det blir en asymmetri i den skatterättsliga behandlingen av uttag och 

förtäckt utdelning.119  
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 Arvidsson, Richard, Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelse från ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2007, s. 481. 
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 Arvidsson, Richard, Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelse från ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2007, s. 481. 
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 Jfr RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2004 ref. 140. 
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 Arvidsson, Richard, Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelse från ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2007, s. 481. 
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En sådan asymmetri minskar förutsebarheten och gör rättsläget osäkert. När 

Regeringsrätten en gång frångått vad som verkade vara en allmän princip vid 

underprisöverlåtelser skapas tveksamheter om vad som egentligen gäller. Finns det fler 

situationer när utdelningsbeskattning kan underlåtas trots att 23 kap IL inte är tillämpligt? 

Arvidsson hävdar att det fanns grund för utdelningsbeskattning och att 23 kap IL ska vara 

vägledande även vid okvalificerade underprisöverlåtelser.120 Det skulle innebära att 

utdelningsbeskattning skulle ha utgått i fallen eftersom 23 kap IL inte var tillämpligt. I Sipano 

II och Sipano III kom Regeringsrätten fram till att utdelningsbeskattning inte kan underlåtas 

om inte 23 kap IL är tillämpligt. Jag anser att det hade varit fördelaktigt att vidhålla den 

principen även när det gäller utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser av ideella 

föreningar. Jag kommer inte gå in djupare i resonemanget om huruvida det fanns grund för 

utdelningsbeskattning eftersom det inte är ämnet i uppsatsen.121 

 

5.5 Uttagsbeskattning och skatteavtal 

 

5.5.1 Inledning 

Enligt 22 kap 5 § 4 p IL ska det också räknas som uttag att inkomsten från näringsverksamhet 

helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal. Det innebär 

att för fysiska och juridiska personer ska uttagsbeskattning ske när de flyttar utomlands och 

deras inkomster av näringsverksamhet istället för i Sverige, på grund av ett mellan staterna 

ingånget skatteavtal, ska beskattas i den nya staten.  

 

5.5.2 Kort om skatteavtal och skattskyldighet i Sverige 

Enligt 3 kap 8 § och 6 kap 4 § IL är fysiska och juridiska personer, som enligt respektive regler 

är obegränsat skattskyldiga, skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. 

Det kan dock bli så att en person, fysisk eller juridisk, är skattskyldig för en inkomst i både 

Sverige och i en annan stat. I sådana fall regleras skatten, i de fall ett avtal mellan de berörda 
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 Arvidsson, Richard, Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelse från ideell förening, Svensk 
Skattetidning 2007, s. 481. 
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 För en mer ingående genomgång av utdelningsbestämmelserna som är aktuella i fallet se 
Skatterättsnämndens motiveringar och Arvidssons artikel. 
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staterna är ingånget, av ett dubbelbeskattningsavtal. Enligt artikel 1 i OECD:s modellavtal är 

skatteavtalet tillämpligt på den person som har hemvist i en eller båda av de avtalsslutande 

parterna. Huruvida man har hemvist i en avtalsslutande stat avgörs av artikel 4 i OECD:s 

modellavtal. När en person enligt nationella regler kan beskattas i flera stater reglerar 

skatteavtalet vilken stat som ska beskatta. Skatteavtalen delar således upp 

beskattningsunderlaget mellan de avtalsslutande staterna.122 

En persons obegränsade skattskyldighet avgörs i 3 kap 3 § IL för fysiska personer och i 6 kap 

3 § IL för juridiska personer.123 För juridiska personer gäller att de är obegränsat 

skattskyldiga i Sverige om de på grund av sin registrering eller, om registrering inte skett, 

platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska 

juridiska personer. Av det följer att en juridisk person till exempel kan anses vara en svensk 

juridisk person för att styrelsens säte är i Sverige om registrering i någon annan stat inte har 

skett. I sådana fall kan den ha hemvist i flera stater och dess beskattning kommer att avgöras 

utifrån skatteavtalet staterna emellan.   

Skatteavtalen är vanligtvis bilaterala avtal som ingåtts mellan Sverige och en annan stat.124 

De avtal Sverige således har med olika stater kan skilja sig åt beroende på förhandlingarna 

mellan staterna och de olika staternas interna rätt. På grund av skillnaderna avtalen emellan 

måste man i de enskilda fallen titta på det specifika skatteavtal som påverkar situationen. 

Det är en allmänt erkänd princip att skatteavtal endast kan inskränka på och inte utöka en 

stats beskattningsrätt.125 Det innebär att även om Sverige enligt avtalet med en annan stat 

ha rätt att beskatta en viss inkomst så kan Sverige inte göra det om inte möjligheten finns 

enligt intern rätt.  

5.5.3 Uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. IL 

Enligt 22 kap 5 § 4 p IL ska det också räknas som uttag att inkomsten från näringsverksamhet 

helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal. Det innebär 

att fysiska och juridiska personer ska uttagsbeskattas vid utflyttning om deras inkomst av 

näringsverksamhet, på grund av skatteavtalet med staten de flyttar till, ska beskattas i den 
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 Prop. 2009/10:29 s. 14. 
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 Vad som gäller för fysiska personer är i denna uppsats av mindre intresse och jag kommer således inte 
närmare beröra de reglerna. 
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 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, s. 622, det finns dock undantag bland annat det i 
norden ingångna multilaterala skatteavtalet. 
125

 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, s. 585. 
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nya staten i stället för i Sverige. Enligt lydelsen ska således uttagsbeskattning ske när inkomst 

helt eller delvis inte längre ska beskattas, när skattskyldigheten således upphör på grund av 

ett skatteavtal ska den skattskyldiga uttagsbeskattas för den delen av sin näringsverksamhet 

som inte längre kan beskattas i Sverige.  

Innebär sådan beskattning att den skattskyldige blir utsatt för internationell juridisk 

dubbelbeskattning? Med internationell juridisk dubbelbeskattning avses att jämförbara 

skatter uttas i två stater av samma skattesubjekt för samma skatteobjekt under en och 

samma tidsperiod.126 Frågan om uttagsbeskattning och en beskattning vid en framtida 

avyttring ska anses vara dubbelbeskattning enligt skatteavtalen har diskuterats.127 Argument 

mot att det skulle röra sig om dubbelbeskattning är bland annat att om inte den 

skattskyldige samma beskattningsår som utflyttningen sker avyttrar tillgångar så blir det 

fråga om olika beskattningsår och därmed olika tidsperioder. En uttagsbeskattning skulle 

enligt ett sådant argument inte innebära en dubbelbeskattning eftersom den skattskyldige 

inte beskattas dubbelt under en och samma tidsperiod, utan under två olika tidsperioder. 

Mot ett sådant synsätt står argumentet att avgörande för om dubbelbeskattning uppstår är 

om beskattningen sker avseende inkomster som uppkommit under samma tidsperiod.128 

Även om det skulle krävas att beskattningen sker under samma tidsperiod så kan 

anståndsreglerna innebära att internationell juridisk dubbelbeskattning föreligger. Med den 

nya anståndsregleringen som redogjorts för ovan kan den skattskyldige begära anstånd med 

betalningen av skatten tills avyttring sker och i sådana fall skulle den skattskyldige bli 

beskattad av flera stater för samma skatteobjekt under en och samma tidsperiod. 

Anståndsreglerna uppkom efter att Regeringsrätten funnit att uttagsbeskattningen stred 

mot EU-rätten.129 Om reglerna tillämpas kan resultatet således bli att dubbelbeskattning 

uppstår vilket innebär att uttagsbeskattningen skulle gå emot syftet med skatteavtalen. I 

förarbetena till anståndsreglerna anförs att anstånd med betalningen inte skulle påverka 
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 OECD:s modellavtal 2010, Introduktion stycke 1.  
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  Jfr Nelson, Maria, Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-
rätten, s. 437 ff och där i hänvisad doktrin. 
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 Nelson, Maria, Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-
rätten, s. 437. 
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 RÅ 2008 ref. 30. 
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huruvida uttagsbeskattning är förenligt med skatteavtalen,130 men att det är möjligt att 

dubbelbeskattning uppkommer med ett anståndsförfarande.131   

Uttagsbeskattning vid utflyttning kan anses strida mot skatteavtalens syfte.132 

Uttagsbeskattningen kan innebära att den skattskyldige blir dubbelbeskattad förutsatt att 

dubbelbeskattning inträffar om beskattning i flera stater sker avseende inkomster från 

samma period. Om det istället är avgörande under vilken faktisk tidsperiod som 

beskattningen sker skulle direkt uttagsbeskattning kunna innebära att dubbelbeskattning 

undviks. De nya anståndsreglerna medför dock sådan dubbelbeskattning eftersom den 

skattskyldige kan få anstånd, med ett år i taget, fram till avyttring. Det medför att 

dubbelbeskattning blir ett faktum när uttagsbeskattning på grund av 22 kap 5 § 4 p IL sker. 

 

5.5.4 Sveriges rätt att uttagsbeskatta enligt 22 kap 5 § 4 p. IL 

Om det är fråga om dubbelbeskattning strider uttagsbeskattningsreglerna som ovan nämnts 

mot skatteavtalens syfte.  Det finns även anledning att undersöka om Sverige ens har rätt att 

uttagsbeskatta enligt 22 kap 5 § 4 p. IL. Bestämmelsen lyder: som uttag räknas också att 

inkomsten från näringsverksamhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på 

grund av ett skatteavtal. Det innebär att när exempelvis ett aktiebolag flyttar utomlands och 

dess inkomster på grund av ett skatteavtal ska beskattas i den nya staten så ska en sådan 

utflyttning anses vara ett uttag som ska uttagsbeskattas.  

När de första bestämmelserna om uttagsbeskattning vid utflyttning infördes var det för att 

komplettera det dåvarande regelverket om uttagsbeskattning.133 Bestämmelsen som 

motsvarar dagens 22 kap 5 § 4 p. IL stod att finna i 1 p. 6 stycket 3 i anvisningarna till 22 § KL. 

Lydelsen i den bestämmelsen var; Uttagsbeskattning skall även ske om inkomst av en 

förvärvskälla skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av 

dubbelbeskattning.134 I författningskommentarerna i prop. 1994/95:91 ställdes 9 olika 

typsituationer upp där de införda bestämmelserna kunde tillämpas. När det gällde p 3, som 
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var motsvarigheten till 22 kap 5 § 4 p. IL, var det tre situationer som Regeringen ansåg kunde 

bli aktuella; 

 en fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige eller i annan stat med 

vilken Sverige saknar skatteavtal eller har ett creditavtal får skatterättslig hemvist i en 

annan stat på grund av ett avtal 

 ett svenskt bolag som får skatterättslig hemvist i en annan stat på grund av ett 

skatteavtal och 

 ett exemptavtal ingås med en stat med vilken Sverige tidigare inte hade ett avtal eller 

hade ett creditavtal.135 

För alla tre situationer gällde att uttagsbeskattning inte skulle ske om inkomsterna knöts till 

ett fast driftställe i Sverige eftersom det skulle leda till att Sverige fortfarande hade möjlighet 

att beskatta avkastning av tillgångarna.136  

Förutom att strida mot syftet kan diskuteras om uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 p. IL 

ens är möjlig i enlighet med skatteavtalen. Bestämmelsen är utformad så att beskattning ska 

ske först när inkomster inte längre ska beskattas i Sverige enligt skatteavtalen. Vid en sådan 

tidpunkt har Sverige förlorat sin rätt att beskatta den skattskyldige för annat än inkomster 

som har sin källa i Sverige.137  

I förarbetena till anståndsregleringen konstaterade regeringen att: ”Ett skatteavtal omfattar 

av naturliga skäl endast inkomster som har uppkommit efter att avtalet blev tillämpligt. 

Uttagsbeskattning enligt 22 kap 5 § 4 och 5 IL avser inkomster eller skattemässiga 

övervärden som uppkommit innan bolaget fick sitt avtalsrättsliga hemvist i den andra staten. 

Det svenska beskattningsanspråket bestäms vid en tidpunkt omedelbart före bytet av 

hemvist. Uttagsbeskattningen som sådan bör därför vara förenlig med skatteavtalen.”138 

Som ovan nämnts innebär lydelsen i bestämmelsen att ett uttag ska anses föreligga när 

inkomsterna, på grund av skatteavtal, inte längre beskattas i Sverige. Rekvisitet som gör att 

det ska räknas som ett uttag gör således också att det inte längre kan uttagsbeskattas.  
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När den skattskyldige bytt hemvist och en annan stat således är hemvist stat enligt artikel 4 i 

OECD:s modellavtal har Sverige bara rätt att beskatta eventuella inkomster som har sin källa 

i Sverige, till exempel inkomster från ett fast driftställe.139 När bestämmelserna i 22 kap 5 § 

IL första gången infördes anfördes i förarbetena att när tillgångarna knyts till ett fast 

driftställe i Sverige bör uttagsbeskattning inte ske.140 I och med att bestämmelsens lydelse 

innebär att för att den faktor som innebär att uttag ska anses ha skett inträffar samtidigt 

som Sverige inte längre har rätt att beskatta den skattskyldige är dock den situationen att ett 

fast driftställe finns kvar i Sverige enda situationen när uttagsbeskattning är möjlig.141  
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Propositioner 

Prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning. 

Prop. 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och 

andra inkomstskattefrågor. 

Prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning. 
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Praxis 
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