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Sammanfattning 
 

Samarbetsformen joint venture är inte rättsligt definierat i svensk rätt. Joint venture betraktas 

dock i allmänhet som enkla bolag. Frågan uppkommer hur resultatfördelning skall ske enligt 

gällande rätt mellan bolagsmännen inom joint venture som bedrivs i form av enkelt bolag.  

Enligt 4 kap. 1 § BL kan bolagsmännen genom dispositiv reglering fritt avtala om hur 

resultatfördelningen mellan dem skall se ut. Avtal kan ingås muntligt, skriftligt eller genom 

konkludent handlande. Om resultatfördelning inte avtalats gäller att resultatet skall fördelas 

lika mellan bolagsmännen, detta enligt 4 kap. 1–2 §§ BL som hänvisar till 2 kap. 8 § BL. En 

fördelning enligt 2 kap. 8 § BL tar således ej hänsyn till bolagsmännens insatser inom ramen 

för joint venture-samarbetet. Redan i bolagslagens förarbeten återfinns resonemang gällande 

om det inte vore lämpligare att använda sig av en fördelning efter bolagsmännens respektive 

insatser, något som diskuterats i doktrin och som behandlats i rättspraxis gällande obehörig 

fördelning inom handelsbolag och kommanditbolag.  

I rättspraxis har domstolarna valt att frångå regleringen i 2 kap. 8 § BL om resultatfördelning 

till förmån för andra fördelningsgrunder såsom efter insats respektive skälighet. Med an-

ledning av yttranden i bolagslagens förarbeten, rättspraxis gällande såväl enkla bolag, som 

handelsbolag och kommanditbolag samt yttranden i doktrin har vi i denna uppsats gjort försök 

att analysera och besvara huruvida den nuvarande lagregleringen ger förutsebarhet eller om 

annan fördelningsgrund vore önskvärd och hur den i så fall bör utformas.  

Vår slutsats är att en fördelningsgrund efter insats vore önskvärd ur rättvisesynpunkt. Vidare 

anser vi att en resultatfördelning efter insats bättre skulle sammanfoga den civilrättsliga 

resultatfördelningen med skatterättens och redovisningsrättens regler. I vår analys har vi 

kommit fram till att förutsebarheten i nuvarande lagstiftning är låg. Med anledning av det nyss 

sagda efterfrågar vi en utredning huruvida resultatfördelning bör ske enligt befintlig 

lagstiftning eller efter insats.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

En trend i dagens samhälle och näringsliv är att näringslivsutvecklingen går mot vad som 

brukar benämnas som kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle byts resurser inom sam-

arbeten, vilket blivit allt vanligare inom näringslivet, t.ex. inom företagssamarbeten vid 

företagsprojekt.  

Sedan införandet av kravet om registrering vid bildandet av handelsbolag samt möjligheten att 

bedriva näringsverksamhet i enkla bolag har utrymmet och viljan för företag att bilda enkla 

bolag ökat. När t.ex. två större aktiebolag bildar ett enkelt bolag vid ett projektsamarbete 

under begränsad tid brukar bolagsformen benämnas joint venture. Exempel på företag som 

använder sig av joint ventures vid samarbeten är Ericsson, ABB och Vattenfall.  

När företag som bildat ett joint venture samarbetar uppkommer frågan om hur resultat-

fördelning bör ske under det enkla bolagets bestånd samt i samband med det enkla bolagets 

upphörande. Gällande rätt inom detta område har tidigare diskuterats i begränsad omfattning i 

doktrin och i rättspraxis, trots att frågan är av affärsjuridiskt intresse för företag i egenskap av 

bolagsmän i joint venture-samarbeten.  

Mellan bolagsmän i enkla bolag ges stort utrymme till avtalsfrihet, vilket gör att det obli-

gationsrättsliga förhållandet mellan bolagsmännen är av intresse för respektive bolagsman. 

Vad gäller bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter hänvisar 4 kap. 2 § lagen 

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag till flera bestämmelser i 2 kap. BL, varför 

frågan om användbarheten av analogitolkning av såväl reglerna om handelsbolag i 2 kap. BL 

som rättspraxis, förarbeten och doktrin gällande handelsbolag bör vara av intresse för hur 

reglerna om resultatfördelningen inom enkla bolag såsom joint venture-samarbeten bör tolkas. 

Även reglerna i 4 kap. 7 § BL som avser frågor om likvidation och upplösning av enkla bolag 

hänvisar till reglerna i 2 kap. BL, vilket även det bör vara av intresse för resultatfördelningen 

vid upphörandet av joint venture-samarbeten.  

1.2 Problemformulering  

 Hur skall resultatfördelning i ett joint venture ske enligt gällande rätt?  

 Ger reglerna om resultatfördelningen i 2 kap. 8 § BL tillräcklig förutsebarhet, om inte, 

hur skulle reglerna kunna förändras för att ge ökad förutsebarhet?  
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1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är, dels att utreda gällande rätt för resultatfördelning inom joint venture-

samarbeten som bedrivs i form av enkelt bolag, dels att diskutera huruvida rättsläget för 

resultatfördelning enligt reglerna i 2 kap. 8 § BL ger förutsebarhet, dels att ge förslag på hur 

reglerna skulle kunna förändras för att ge ökad förutsebarhet.  

1.4 Avgränsningar 

Huvudämnet för denna uppsats är associationsrätt men angränsar till såväl skatterätt som 

redovisningsrätt. Vi har valt att avgränsa oss till att de joint ventures som behandlas i denna 

uppsats är enkla bolag, dels p.g.a. att joint ventures huvudsakligen betraktas som enkla bolag i 

Sverige och dels p.g.a. uppsatsens omfattning. Vi har även valt att avgränsa oss till svensk rätt 

med undantag för begreppsdefinitionen joint venture. Denna avgränsning har gjorts i syfte att 

öka läsarens förståelse för vad ett joint venture är. 

1.5 Metod 

Vi har i vårt uppsatsarbete valt att arbeta med rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. Därmed följer vi traditionell juridisk metod vid utredandet av vad gällande rätt 

innebär för resultatfördelning inom joint venture-samarbeten.  Vi har vid användandet av 

doktrin vägt författarnas argument utifrån argumentens tyngd i förhållande till i första hand 

lagtext och i andra hand de förarbeten som legat till grund för nuvarande lagstiftning. Med 

anledning av nyhetsvärdet av eventuellt nya regleringar för joint ventures har vi valt att 

använda viss föreslagen internationell redovisningsstandard för joint venture som IFRS har 

utarbetat och som EU förväntas rösta igenom under tredje kvartalet år 2012.  

Vid diskussionen av huruvida rättsläget för resultatfördelning enligt reglerna inom joint 

venture-samarbeten ger förutsebarhet har vi valt att använda oss av en teleologisk tolkning. 

Med teleologisk tolkning avser vi att finna de ändamål som lagen avses att uppfylla. Vi har 

med denna tolkningsmetod givit förarbeten och praxis stor betydelse, dels för att se vilket 

ändamål lagen har och dels för att se hur lagen tillämpas i svårbedömda rättsfall. Vi har valt 

att använda oss av denna metod vid diskussionen av denna frågeställning dels p.g.a. att 

begreppet joint venture inte är rättsligt definierat och dels p.g.a. att det finns 

bedömningsskillnader mellan civilrätten och skatterätten gällande resultatfördelningsfrågan.  
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1.6 Disposition 

Den inledande delen av uppsatsen består av en referensram, i vilken vi beskriver rättsläget 

gällande resultatfördelning inom joint ventures. Eftersom samarbetsformen joint venture inte 

är rättsligt definierat i svensk rätt och eftersom joint ventures i allmänhet betraktas som enkla 

bolag, har vi valt att beskriva rättsläget för resultatfördelning inom enkla bolag. Vi har p.g.a. 

att resultatfördelning inom enkelt bolag, inom handelsbolag respektive kommanditbolag 

regleras av samma lag valt att beskriva hur resultatfördelning inom dessa bolagsformer 

hanterats i rättspraxis för att få vägledning i hur resultatfördelning inom joint venture bör ske. 

Den uppdelning med underrubriker som gjorts i såväl referensramen som analysdelen har 

gjorts i syfte att underlätta för läsaren att växla mellan olika avsnitt vid de fall hänvisningar 

gjorts. Efter referensramen har vi valt att presentera en analysdel som bygger på innehållet i 

referensramen och som behandlar två valda frågeställningar. Den första frågeställningen be-

svaras utifrån traditionell juridisk metod och den andra frågeställningen besvaras med en tele-

ologisk metod. Slutligen presenterar vi en slutsats efter analysen av respektive frågeställning.  

2. Referensram  

2.1 Historik  

2.1.1 Historik om enkla bolag och handelsbolag  

De svenska bolagsrättliga regelverken har sitt ursprung i Italien, där reglerna var väl 

utvecklade under 1500-talet. Reglerna byggde på principen att alla bolagsmän solidariskt 

svarar för bolagets förpliktelser gentemot tredje man, samt att bolaget hade en egen bolags-

förmögenhet med tillgångar och skulder. De nuvarande bolagsreglerna har sin grund i lagen 

(1895:64 s. 1) om handelsbolag och enkla bolag. Denna lag behandlade bolagsformerna 

handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag (den sistnämnda bolagsformen kommer inte 

vidare att behandlas i uppsatsen, med undantag för praxis gällande resultatfördelning).
1
 

I ÄBL föreskrevs att ett enkelt bolag förelåg om två eller flera slutit avtal om bolag för visst 

företag eller för fortsatt verksamhet. Hade bolaget gemensam firma och skulle bokförings-

skyldighet ha förelegat beträffande verksamheten enligt bokföringslagen (1929 :117) förelåg 

ett handelsbolag. Därtill kunde ett enkelt bolag övergå till att bli ett handelsbolag om det förts 

                                                             
1 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 27. 
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in i handelsregistret. Både handelsbolag och enkla bolag kunde enligt ÄBL bedriva närings-

verksamhet. Det enkla bolaget var dock till skillnad från handelsbolag inte en juridisk person.
2
 

I slutet av 1974 påbörjades en statlig utredning om bolagsformerna. Utredningen mynnade ut i 

ett lagförslag som antogs 1980. Lagen fick namnet lagen (1980:1102) om handelsbolag och 

enkla bolag. Den nya lagen var i många avseenden överensstämmande med 1895 års lag, 

främst gjordes en modernisering av språket samt en omstrukturering med ny kapitelindelning. 

Det gjordes vissa större bolagsrättsliga förändringar, t.ex. inskränktes möjligheten kraftigt för 

enkla bolag att bedriva näringsverksamhet. Näringsverksamhet i enkla bolag kunde därefter 

främst bedrivas om verksamheten medförde skyldighet att föra räkenskaper enligt jordbruks-

bokföringslagen (1979:141). Utöver detta kunde enkla bolag förekomma ifall den utövade 

verksamheten inte var av ekonomisk art eller om bolagets verksamhet visserligen var av 

ekonomisk art men saknade yrkesmässighet (tipsbolag etc.). För handelsbolag förelåg krav på 

att bedriva näringsverksamhet. Genom en hänvisning till handelsregisterlagen (1974:157) 

fanns också krav på registrering. Ett enkelt bolag fick registreras och därefter underkasta sig 

samma regler som gällde för handelsbolag.
3
 

Den första januari 1995 trädde vissa lagändringar
4
 ikraft, vilka fortfarande gäller. Dessa 

ändringar tillåter ånyo enkla bolag att bedriva näringsverksamhet. Ett bolag som bedriver 

näringsverksamhet kan efter lagändringen välja att verka som ett enkelt bolag eller som ett 

handelsbolag. För att ett handelsbolag ska föreligga krävs att bolaget registreras i handels-

registret, detta ifrån 1 kap. 1§ BL. Ett av kriterierna för handelsbolag är enligt 1 kap. 1§ BL 

att det bedriver näringsverksamhet, men för ett enkelt bolag är det enligt 1 kap. 3 § BL 

däremot valfritt. För utomstående är det genom registreringskravet okomplicerat att särskilja 

enkla bolag från handelsbolag. Ett enkelt bolag kan efter ändringar i handelsregisterlagen 

(1974:157) inte registreras som bolag. De enskilda bolagsmännen får istället registreras vid 

namn om de utövar eller avser att utöva näringsverksamhet.
5
 

I november 2011 fanns enligt Statistiska centralbyrån 7 183 stycken aktiva enkla bolag i 

Sverige. Vad som bör tilläggas gällande antalet befintliga enkla bolag i Sverige är att det finns 

                                                             
2 SOU 1978:67, s. 57. 
3
 SOU 1978:67, s. 116. 

4
 Lagen (1993:760) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 

5 Hemström, Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion, s. 24–25; Prop. 1992/93:137 s. 7.  
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ett stort mörkertal i denna statistik, eftersom det endast är enkla bolag som är registrerade för 

mervärdesskatt eller som har registrerat anställda som återfinns i statistiken.
6
  

2.1.2 Bolagsbegreppet 

I BL stadgas de grundläggande reglerna för handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. 

Gemensamt för dessa är att de avser avtalad verksamhet i bolag.
7
 Lagstiftarna har valt att i lag 

ej definiera bolagsbegreppet. Den äldre bolagskommittén ansåg att doktrinen var bättre 

lämpad att besvara frågan om vad som avses med ett bolag. De utgick dock från upp-

fattningen om att med bolag avses en på avtal grundad sammanslutning mellan två eller flera 

bestämda personer (rättssubjekt) till vinnande av ett gemensamt ändamål.
8
 Den senare bolags-

kommittén fortsatte på samma linje med tillägget att det ”nu är något lättare än vid tiden för 

BL:s tillkomst att uppställa en bolagsdefinition. Å andra sidan kan det ifrågasättas om en 

sådan definition i lagtext har något praktiskt värde. Definitionen måste med nödvändighet bli 

mycket abstrakt och gränserna mellan enkla bolag och andra obligationsrättsliga förhållanden 

är ofta flytande”.
9
 Med BL avses i detta sammanhang lagen (1895:64 s. 1) om handelsbolag 

och enkla bolag. I den moderna doktrinen listas vanligtvis tre rekvisit som ska vara uppfyllda 

för att ett bolagsförhållande ska föreligga: 

- Rättsförhållandet skall vara grundat på avtal mellan delägarna, 

- det skall finnas ett gemensamt bolagssyfte för delägarna, och 

- delägarna skall vara förpliktade att verka för detta ändamål.
10

  

Innebörden av dessa rekvisit kommer med hänsyn till uppsatsens omfattning inte behandlas 

djupare. Ett av syftena med definitionen av bolagsbegreppet är att skilja bolaget från andra 

typer av rättsinstitut såsom föreningar, stiftelser, samägande- och nyttjanderätter, köp- och 

aktieägaravtal m.m. Det bolagsbegrepp som avses här är endast hänförbart till de bolagstyper 

som behandlas i BL.
11

 

                                                             
6 SCB, Antal företag per juridisk form november 2011. 
7 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 42.  
8 SOU 1978:67, s. 58 f. 
9
 SOU 1978:67, s. 87. 

10
 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 59; Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 18. 

11 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 41.  
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2.2 Enkla bolag 

2.2.1 Definition av enkla bolag 

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera bolagsmän avtalat att utöva någon form av 

gemensam verksamhet utan att handelsbolag föreligger, detta ifrån 1 kap. 3 § BL. Bolags-

männen i enkelt bolag kan vara såväl fysiska som juridiska personer.
12

 Det finns dock vissa 

personer som ej får vara bolagsmän i ett enkelt bolag. Exempel på dessa personer är 

minderåriga och personer i konkurs.
13

 

Bolagslagen kräver för det enkla bolagets bildande att det föreligger ett bolagsavtal med 

gemensamt syfte mellan två eller flera bolagsmän som varje bolagsman är förpliktad att verka 

för. En bolagsman anses verka för det enkla bolaget om denne tillskjuter tillgångar till bolaget 

eller om denne åtar sig genom bolagsavtalet att utföra arbete för det enkla bolaget. Det före-

ligger inte enligt BL något krav om registrering för att ett enkelt bolag skall anses vara bildat. 

Det föreligger inte heller något formkrav om att bolagsavtalet skall vara skriftligt. Bolags-

avtalet kan således vara muntligt. Detta innebär vid t.ex. en tvist mellan bolagsmännen att 

samarbetet kan betraktas som ett enkelt bolag, även om bolagsmännen inte inbördes syftade 

till att bilda ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag kan även anses bildat genom konkludent 

handlande.
14

  

I NJA 1962 s. 359 uttalade sig Nial gällande huruvida ett enkelt bolag skall anses ha 

uppkommit eller ej. Rättsfallet handlar om en gränsdragning mellan enkelt bolag och andra 

obligationsrättsliga förhållanden. Nial yttrade sig på följande sätt angående ett enkelt bolags 

bildande: ”Vid den ofta vanskliga bedömningen av fråga, huruvida ett avtal rörande viss 

samverkan mellan parterna konstituerar ett enkelt bolag, är det av väsentlig vikt, om den 

avtalade samverkan åsyftar ett för båda parterna gemensamt ändamål”. 

Rättsfallet NJA 1962 s. 454 avser gränsdragningen mellan samäganderätt och enkelt bolag. 

Om ett avtal kommit till stånd mellan två eller flera parter att enbart använda viss gemensamt 

förvärvad egendom har enkelt bolag inte uppkommit parterna emellan. Rättsfallet ger en 

gränsdragning att sådant ändamål inte utgör ett gemensamt ändamål med tillräcklig stor styrka 

för att enkelt bolag skall anses ha bildats. Av rättsfallet framgår även att förvärvandet och 

äganderättsförhållandet i kombination med avtal om att reparationer och underhåll skall delas 

                                                             
12

 Hemström, Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion, s. 23–24.  
13

 13 kap. 13 § föräldrabalken (1949:381); 3 kap. 1 § konkurslag (1987:672). 
14 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 111–113. 
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mellan delägarna inte heller ger ett tillräckligt starkt gemensamt ändamål för att enkelt bolag 

ska anses ha uppkommit eller ej.  

Rättsfallet NJA 1980 s. 547 ger förutsättningen att om två eller fler parter gemensamt äger 

viss egendom och gemensamt delar på egendomens reparationskostnader och underhålls-

kostnader i syfte att egendomen skall generera vinst som bolagsmännen ska dela på är det 

avtalets huvudsyfte som skall avgöra huruvida enkelt bolag ska anses ha uppkommit eller ej.  

Rättsfallet NJA 1998 s. 717 avser gränsdragningen mellan enkelt bolag och ideell förening, 

vilket kan vara svårare att avgöra jämfört med gränsdragningen ekonomisk förening som 

kräver en registrering. Vad som skiljer ett enkelt bolag från en ideell förening är att för-

eningen skall betraktas som juridisk person. Det skall för en ideell förening finnas stadgar 

som innehåller information om verksamhetens art och syfte samt dess firma. Dessutom måste 

en ideell förening ha en styrelse. Därutöver är en ideell förening en öppen association medan 

ett enkelt bolag är en sluten sådan.
15

 

Ett samarbete mellan bolagsmän inom ett enkelt bolag kan handla om alla tänkbara sam-

arbeten, under förutsättning att det rör sig om laglig verksamhet. Ett enkelt bolag kan 

uppkomma vid vardagliga samarbeten t.ex. vid spel på tipskuponger, där bolagsmännen 

genom muntligt eller skriftligt avtal förpliktat sig, att verka för det enkla bolagets verksamhet. 

Det sker vanligen i form av en spelinsats, i syfte att en vinst skall uppstå, som enligt 

bolagsavtalet skall fördelas mellan bolagsmännen.
16

 

Näringsverksamhet kan bedrivas i bolagsformen enkelt bolag. Ett enkelt bolag kan bildas vid 

omfattande samarbetsavtal mellan företag. Sådana avtal kan t.ex. handla om samarbete vid 

bygg- eller anläggningsarbeten.
17

 Mer omfattande samarbeten mellan t.ex. två eller flera 

industriföretag brukar benämnas för joint ventures, se avsnitt 2.3.2 nedan.  

2.2.2 Det enkla bolaget internationellt  

Det enkla bolaget omfattas av Romkonventionen
18

, vilket gör att lagvalsreglerna i artikel 3 i 

Romkonventionen är tillämplig på enkla bolag. Av artikel 3.1 Romkonventionen följer att ”på 

ett avtal följer den lag som parterna har valt. Lagvalet skall vara uttryckligt eller klart framgå 

                                                             
15 NJA 1998 s. 717 
16 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 112; Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 
345–346. 
17

 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 345–346. 
18 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 138. 
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av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter. Genom sitt val kan parterna ange vilken lag 

som skall vara tillämplig för hela eller delar av avtalet”. Tvingande lagregler i visst land kan 

inte med stöd av artikel 3.1 avtalas bort, det framgår av artikel 3.3.  

2.2.3 Rättsförhållandet mellan bolagsmännen inom enkla bolag 

Bolagsavtalet reglerar enbart rättsförhållandet mellan bolagsmännen inom det enkla bolaget. 

Tredje man uppfattar därför inte det enkla bolaget som en självständig organisatorisk enhet. 

Grundförhållandet gällande bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter inom det 

enkla bolaget är att bolagsmännen själva gemensamt kan bestämma sina inbördes för-

hållanden, vilket framgår av 4 kap. 1 § 1 st. BL. Det råder således avtalsfrihet mellan parterna 

under förutsättning att avtalets innehåll är förenligt med avtalslagens ogiltighetsregler och 

annan tillämpbar lagstiftning. Vad som särskilt bör påpekas gällande rättsförhållandet mellan 

bolagsmännen i ett enkelt bolag är att det räcker med ett konkludent handlande för att ett 

enkelt bolag med medföljande interna rättigheter respektive skyldigheter skall ha anses 

kommit till stånd. ”Detta har särskild betydelse för de enkla bolagen, där samverkan ganska 

ofta inleds utan några formaliteter, exempelvis vid kommersiellt utnyttjande av mark och 

andra gemensamma ägodelar”.
19

 

De regler i BL som avser det interna rättsförhållandet mellan det enkla bolagets bolagsmän är 

dispositiva, vilket framgår av 4 kap. 1 § 2 st. BL. Dessa regler kommer med andra ord till 

användning om bolagsmännen inte avtalat direkt eller indirekt (genom konkludent handlande) 

om sina inbördes förhållanden. ”BL innehåller enbart en rad standardnormer, som de sam-

verkande får tåla om de inte valt något annat”
20

. De dispositiva reglerna om bolagsmännens 

inbördes rättigheter respektive skyldigheter är till stor del gemensamma för handelsbolag 

respektive enkla bolag, vilket framgår av 4 kap. 2 § 1 st. BL.  

Det enkla bolagets organisation är viktig för bolaget i frågor om bolagets förvaltning. 

Beroende på vilken typ av enkelt bolag som föreligger i det enskilda fallet kommer reg-

leringen av det enkla bolagets organisation sannolikt att skilja sig. Är det ett enkelt bolag vars 

bolagsmän driver gemensam näringsverksamhet kräver det sannolikt en mer omfattande 

reglering av förvaltningsrättigheter inom bolaget. Har avtal ej träffats gäller 4 kap. 3 § BL 

enligt 4 kap. 1 § 2 st. BL i fråga om förvaltningen inom det enkla bolaget. Enligt 4 kap 3 § 1 

st. BL, får åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter endast vidtas med samtliga 

                                                             
19

 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 41. 
20 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 41. 
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bolagsmäns samtycke. En åtgärd som inte tål uppskov får vidtas fastän en bolagsman inte har 

deltagit i beslutet om åtgärden, om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till 

följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att delta i förvaltningen av bolaget. 

Enligt 4 kap. 3 § 2 st. BL gäller att om bolagsmännen avtalat att en förvaltningsåtgärd får 

vidtas utan samtycke av samtliga bolagsmän får åtgärden dock inte vidtas om den förbjuds av 

en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen.   

Bolagsman inom ett enkelt bolag som åtagit sig hela eller del av förvaltningen av det enkla 

bolaget, får endast säga upp uppdraget eller skiljas från uppdraget om starka skäl föreligger. 

Det gäller enligt 4 kap. § 2 BL, som i sin tur hänvisar till 2 kap. 4 § BL. Den nyss nämnda 

regleringen är dock dispositiv och kan således avtalas bort under förutsättning att ingen 

ogiltighetsgrund föreligger enligt avtalslagen eller annan lagstiftning.  

Har åtgärd inom förvaltningen av bolagsman inom det enkla bolaget vidtagits som föranleder 

skadeståndstalan gäller 4 kap. 4 § 1 st. BL, såvida ej annat avtalats mellan bolagsmännen. Av 

4 kap. 4 § 1 st. BL framgår att talan om skadestånd av en bolagsman mot någon annan bolags-

man skall väckas senast tre år efter utgången av det år då det beslut som fattades eller den 

åtgärd som vidtogs som ligger till grund för talan. Av 4 kap. 4 § 2 st. BL gäller att sådant 

hinder om talan för skadestånd som anges i första stycket samma paragraf är utan verkan, om 

skadeståndstalan grundas på brott mot en bolagsman.  

2.2.4 Det enkla bolagets upphörande 

Vad gäller ett enkelt bolags likvidation och upplösning, hänvisas från 4 kap. 2 § BL till vissa 

bestämmelser i 2 kap. BL. Om bolagsavtalet träffats på obestämd tid kan det sägas upp när 

som helst, bolaget skall i så fall träda i likvidation sex månader efter uppsägningen om inte 

annat avtalats. Bolagsavtalet kan även slutas på bestämd tid, men ifall bolaget fortsätter med 

verksamheten efter avtalstidens utgående skall avtalet därefter anses som slutet på obestämd 

tid, detta enligt 2 kap. 24 § BL. Avtalet kan även träffas för bolagsmans livstid. Om en 

bolagsman väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet, eller om det finns annan 

viktig grund för bolagets upplösning, kan någon annan bolagsman enligt 2 kap. 25 § BL 

begära att bolaget genast skall träda i likvidation. Om en bolagsman sagt upp avtalet enligt 2 

kap. 25 § BL kan de andra bolagsmännen inte utesluta denne ur bolaget för att på så sätt 

undvika likvidation.
21

 Om en bolagsman dör eller försätts i konkurs skall bolaget genast träda 

i likvidation om inte denne utträder ur bolaget enligt 2 kap. 29 § BL eller utesluts enligt 2 kap. 

                                                             
21 NJA 1990 s. 673. 
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30 § BL. Ett avtal om utträdande vid bolagsmans konkurs är endast giltigt mot konkursboet 

ifall detta biträtt avtalet, även detta enligt 2 kap. 29 § BL. 

Eftersom 4 kap. 7 § BL inte hänvisar till 2 kap. 28 och 35 §§ ska bolaget direkt anses som 

upplöst ifall endast en bolagsman återstår. Om bolagsman träffar avtal med en annan person 

om att fortsätta med det enkla bolagets verksamhet skall det samarbetet ses som ett nytt 

bolag.
22

 

Ifall en bolagsman i enkelt bolag försätts i konkurs och avtal om uteslutning ur bolaget finns, 

har HD (tre av fem ledamöter) i NJA 1997 s. 211 ansett att den s.k. bruttometoden ska an-

vändas vid beräkning av lösenbeloppet, d.v.s. utan avdrag för skulder. Två av fem ledamöter 

var skiljaktiga och ansåg att 2 kap. 30 § BL, som stadgar att den som begärs utesluten skall 

erhålla ett lösenbelopp som kan antas motsvara vad han skulle ha erhållit om bolagsskifte i 

stället hade ägt rum, ”… inte gav utrymme att fastställa lösenbelopp på något annat sätt än det 

till vilket lagtextens utformning ledde”
23

.  

2.2.5 Resultatfördelning inom enkla bolag 

Vad gäller resultatfördelning inom enkelt bolag gäller civilrättsligt som huvudregel följande. 

Har ej annat avtalats med stöd av 4 kap. 1 § BL, gäller 4 kap. 2 § BL, vilken hänvisar till 2 

kap. 8 § BL. Enligt 2 kap. 8 § 1 st. BL gäller att resultatet delas lika mellan bolagsmännen. 

Om viss grund är avtalad för fördelningen endast av vinsten eller endast av förlusten gäller 

den grunden vid fördelningen av såväl vinst som förlust. Vad som är viktigt att klargöra om 

resultatfördelning inom det enkla bolaget är att parterna konkludent kan avtala om en annan 

fördelningsgrund än den som framgår av 2 kap. 8 § BL
24

, se t.ex. NJA 1939 s. 434, där 

domstolen ansåg fördelning efter insats vara tillämbar. Rättsfallet behandlas under avsnitt 

2.2.9.  

Nial har yttrat sig enligt följande angående resultatfördelning efter bolagsmännens respektive 

insats istället för fördelning enligt 2 kap. 8 § BL: ”I många fall är det emellertid mer 

naturligare att fördelningen sker efter var och ens insats, och avtal därom är vanliga. Ett 

sådant avtal kan vara underförstått, men den som utan stöd av uttryckligt avtal vill göra 

gällande att dylik vinstfördelning avsetts blir skyldig att bevisa detta. Om vinstfördelning i 

                                                             
22

 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 405 f. 
23

 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 402, fotnot 6. 
24 Prop. specialmotivering till 2 kap. 8 § BL, s. 116. 
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bolaget faktiskt skett efter insatser utan anmärkning från någon, tyder det på att sådan 

fördelning varit avsedd eller att senare överenskommelse därom, åtminstone tyst, träffats”
25

. 

Om en bolagsman enligt bolagsavtal eller enligt 4 kap. 3 § BL förvaltar hela eller del av det 

enkla bolaget, äger denne inte rätt till arvode för sina insatser i förvaltningen av bolaget. 

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § BL gäller ej för det inbördes rättsförhållandet i enkla bolag, enär 4 

kap. 2 § BL inte hänvisar till 2 kap. 6 § BL. ”Är skötseln betungande måste därför delägarna 

uttryckligen eller tyst enas om att ersättning skall utgå om det inte av den kommersiella miljö, 

som bolaget kan befinna sig i, framgår att arvodering normalt sker”
26

. 

Enligt 2 kap. 7 § BL framgår att om 2 kap. 6 § BL skall tillämpas utgör räkenskapsårets 

resultat det överskott eller den brist som finns sedan bolagsmännen har tillgodoräknats ränta 

och arvode enligt 2 kap. 6 § BL. Resultatet skall fördelas enligt bolagsavtalet, eller enligt 2 

kap. 8 § BL. Alternativt kan avtal om resultatfördelning ha uppkommit mellan bolagsmännen 

genom konkludent handlande.  

En viktig fråga som är av intresse för bolagsmän inom enkla bolag är när bolagsmännen äger 

rätten att ta ut det resultat som fördelas mellan bolagsmännen. Frågan besvaras med stöd av 2 

kap. 9 § BL, vari det framgår att bolagsman har rätt att lyfta vad som tillgodoförts 

bolagsmannen enligt 2 kap. 8 § BL sedan årsredovisning eller årsbokslut har upprättats. I 

praktiken är det vanligt förekommande att varken årsredovisning eller årsbokslut upprättas i 

enkla bolag. Externredovisningen görs i sådant fall hos varje bolagsman.
27

 Av 2 kap. 9 § BL 

framgår att bolagsmännen i enkelt bolag får lyfta sitt tillgodoräknade resultat först efter att det 

enkla bolaget blivit upplöst, om bolagsmännen ej gjort årsredovisning eller årsbokslut. Av 

regeln i 2 kap. 9 § BL gäller att om någon form av årsbokslut upprättats av bolagsman i enkelt 

bolag, har bolagsmannen rätt att årligen lyfta vad som skall tillgodoföras bolagsmannen i 

fråga.  

2.2.6 Redovisningsskyldighet för bolagsmännen inom enkla bolag 

Vad som i detta sammanhang bör lyftas fram är att det saknas tvingande lag i fråga om 

bokföring, årsredovisning och revision för bolagsformen enkelt bolag. Huvudanledningen till 

avsaknaden av sådan lagreglering är att bolagsformen enkelt bolag är en bolagsform som 

saknar rättspersonlighet. Som behandlas under avsnittet 2.1.1, var syftet med bolagsformen 

                                                             
25

 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 151. 
26

 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 43.  
27 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 43. 
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enkelt bolag från början att bolagsformen inte skulle användas för bolag som bedrev närings-

verksamhet, vilket har ändrats genom lagreformen från 1995. I fråga om enkla bolag, vilka 

bedriver näringsverksamhet, gäller följande enligt nedan.  

Enkla bolag saknar rättspersonlighet och är därför icke bokföringsskyldiga enligt lag. 

Däremot är varje bolagsman, oavsett om denne är juridisk eller fysisk person, som bedriver 

näringsverksamhet bokföringsskyldig för den verksamheten, vilket följer av 2 kap. 6 § 

bokföringslagen (1999:1078). I fråga om enkla bolag utgår BFL, i dess ordalydelse gällande 

enkla bolag, från att det är fysiska personer som är bolagsmän i enkla bolag. Som tidigare 

konstaterats i denna uppsats kan även juridiska personer vara bolagsmän och därmed även 

bokföringsskyldiga för den näringsverksamhet som denne bedriver i enkelt bolag. Juridiska 

personer är bokföringsskyldiga för näringsverksamhet enligt lag, vilket framgår av 2 kap. 1–3 

§§ och 2 kap. 5 § BFL. Enligt 2 § HRL får bolagsmän registreras under sina namn om de 

avser att utöva näringsverksamhet i enkelt bolag.  

Bolagsmans bokföringsskyldighet är viktig för det enkla bolaget eftersom det enkla bolaget 

inte är en bokföringsskyldig person, vilket medför att respektive bolagsman skall redovisa 

sina intäkter och kostnader som uppstår inom ramen för det enkla bolagets verksamhet.
28

 

Bokföringsskyldighetens innebörd för bolagsmän i enkla bolag framgår av 4 kap. 1 § BFL. 

Av 4 kap. 1 § BFL följer att ett företag skall:  

- löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap. 1–5 §§ BFL,  

- se till att det finns verifikationer enligt 5 kap. 6–9 §§ BFL för alla bokföringsposter 

samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 5 kap. 11 § BFL,  

- bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system för att 

presentera räkenskapsinformationen som anges i 7 kap. 1 § 1 st. alternativt 2 st.,  

- upprätta en banlansräkning enligt 4 kap. 3 § BFL, och  

- avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap. BFL. Bokförings-

skyldigheten skall fullgöras på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed, 

detta ifrån 4 kap. § 2 BFL.  

Om ett företag (varje fysisk eller juridisk person) uppfyller ett av de följande villkoren skall 

företaget avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 6 kap. 2 § 

BFL. Enligt 6 kap. 1 § 1 st. 6 p. BFL, skall företaget avsluta räkenskapsåret med en 

årsredovisning om:  

                                                             
28 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 355. 
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- medeltalet för anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,  

- företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, eller 

- företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  

Undertecknandet av sådan redovisning som anges i 6 kap. 2 § BFL, skall avslutas med ett 

undertecknande, som skall göras enligt vad 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) 

föreskriver. Av 2 kap. 7 § ÅRL framgår att den som är redovisningsskyldig för närings-

verksamhet i enkelt bolag, alternativt ställföreträdare för sådan bolagsman, skriftligen skall 

underteckna ett räkenskapsårs årsredovisning.  

2.2.7 Skatterättsliga spörsmål med fokus på resultatfördelningsfrågan inom enkla bolag 

Det enkla bolaget saknar som redan tidigare i denna uppsats nämnts rättspersonlighet. 

Inkomst som uppstår i enkelt bolag skall därför beskattas direkt hos varje bolagsman i det 

enkla bolaget. Resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkning av 

resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattnings-

år som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är föreskrivet i lag, 

detta ifrån 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Försäljningsvinster av det enkla 

bolagets inkråm skall beskattas för varje tillgångs gällande skatteregler. Tillskott till det enkla 

bolaget och uttag av tillgångar ur det enkla bolaget skall behandlas på samma sätt som om de 

avsett bolagsmännens verksamhet utanför det enkla bolaget. Varje bolagsman kan göra av-

skrivningar på sina andelar i de av det enkla bolaget gemensamt styrda tillgångarna.
29

 Vidare 

får respektive bolagsman göra bokslutsdispositioner. Resultatet efter bokslutsdispositioner 

skall därefter beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Vad 

som är speciellt vid omständigheten att bolagsman i enkelt bolag är fysisk person är att 

bolagsmannen utöver skatt måste betala sociala avgifter för det arbete som utförts av bolags-

mannen för det enkla bolagets verksamhet.
30

 

I den skatterättsliga doktrinen har följande uttalande gjorts av Lodin gällande vinstfördelning i 

enkelt bolag: ”En överenskommelse om vinstens fördelning har skatterättslig giltighet, så att 

envar direkt utan någon inkomstöverföring beskattas för sin del. Vinstfördelningen ska dock 

                                                             
29

 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 513– 
514. 
30 Sandström, Handelsbolag och enkla bolag, s. 97. 
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vara företagsekonomiskt motiverad och får inte innebära ett förtäckt periodiskt understöd eller 

i annat avseende endast vara betingat av skatteskäl”
31

.  

Enkla bolag har sedan lagändringen
32

 blivit ett alternativ vid riskkapitalinvesteringar, efter-

som aktiebolag sedan lagändringen får avyttra andelar i bl.a. onoterade aktiebolag utan 

kapitalvinstbeskattning. Innan lagändringen användes bolagsformerna handelsbolag alter-

nativt kommanditbolag i större utsträckning jämfört med hur det numera ofta ser ut. Detta 

eftersom bolagsformerna handelsbolag alternativt kommanditbolag ur riskkapitalinvesterings-

synpunkt anses som skattemässigt ogynnsamma. Om handelsbolag avyttrar aktier i förvärvade 

aktiebolag blir handelsbolagsmannen skattskyldig för sådan avyttring oavsett om 

handelsbolagsmannen är aktiebolag, som genom avyttring vid direkt ägande hade kunnat 

avyttra andelar utan kapitalvinstbeskattning.
33

 

I tidskrifter gällande skatterätt, med fokus på beskattningen av verksamhet i enkla bolag, har 

följande uttalande gjorts i Skattenytt av Kleist: ”Det finns inga särskilda regler för beskattning 

av verksamhet i enkelt bolag. Istället får beskattning ske enligt allmänna regler på grundval av 

de civilrättsliga förutsättningarna i det enskilda fallet. En viktig komponent i utredningen av 

de civilrättsliga förutsättningarna är att fastställa vad som avtalats mellan bolagsmännen, 

eftersom detta kan konstituera beskattningsgrundande händelser, antingen direkt i samband 

med att avtal ingås eller i efterhand till följd av bolagsmännens insatser, resultatfördelning 

med mera”
34

.  

Gällande frågan när skattepliktiga intäkter respektive avdragsgilla kostnader uppstår i enkelt 

bolag har Kellgren gjort följande uttalande i Skattenytt: ”Med tanke på sambandet mellan 

redovisning och beskattning och på den allmänna likheten mellan de båda systemen synes det 

rimligt att utgå från en traditionell intäkts- och kostnadsanalys när skatteffekterna vid 

transaktioner med koppling till enkla bolag ska undersökas. En intäkts- och kostnadsanalys 

bör, eller rentav måste, ta sin utgångspunkt i de avtalsbestämmelser som är aktuella i det 

enskilda fallet”
35

.  

                                                             
31 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 513–

514. 
32 Lagen (2003:224) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
33

 Kleist, SN 2006, s. 478. 
34

 Kleist, SN 2006, s. 485–486.  
35 Kellgren, SN 2008, s. 699.  
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2.2.8 Det enkla bolagets rättsförhållande gentemot tredje man 

Enkla bolag kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter gentemot tredje man. 

Enkla bolag kan heller inte föra talan inför domstol eller andra myndigheter, vilket framgår av 

1 kap. 4 § BL. Eftersom enkelt bolag inte är en juridisk person och saknar rättspersonlighet, är 

det istället enligt 1 kap. 4 § BL bolagsmännen i det enkla bolaget som genom avtal kan 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter gentemot tredje man.
36

 

2.2.9 Praxis gällande resultatfördelning inom enkla bolag 

Som redan tidigare behandlats i denna uppsats under avsnittet 2.2.5, gäller att 

resultatfördelning i första hand skall ske enligt bolagsavtal eller genom bolagsavtal som 

uppkommit genom konkludent handlande och i andra hand genom regleringen i 2 kap. 8 § 

BL, som hänvisas från 4 kap. 1–2 §§ BL.  Denna metod för att avgöra hur resultatfördelning 

skall ske återgavs i rättsfallet NJA 1939 s. 434. Rättsfallet handlade om tre bolagsmän som 

gemensamt bildat och verkat för ett tipsbolag med ett vinstsyfte. Av rättsfallets sakomständig-

heter framgår att avtal om resultatfördelning inte fanns. En av bolagsmännen i tipsbolaget 

yrkade på att erhålla 25 procent av tipsvinsten, vilket motsvarade den andel vilken bolags-

mannen haft som insats i tipsbolaget. HD biföll bolagsmannens yrkande. Vad som bör 

framhållas i fråga om rättsfallet är att yrkandet understeg den insatsandel som hade utgått 

enligt 2 kap. 8 § BL, om den valts att tillämpas.  

Dotevall har uttalat sig enligt följande gällande NJA 1939 s. 434: ”Då det enkla bolaget kan 

röra vardagliga förhållanden blir synsättet på vad som krävs för att parterna skall ha frångått 

den dispositiva regleringen i 4 kap. BL något annorlunda än då det är fråga om mer 

omfattande affärsverksamhet i ett handelsbolag. De dispositiva lagreglerna kan lättare sättas 

åtsidan genom parternas beteende i ett enkelt bolag som rör samarbete av mindre komplicerad 

art. I dessa fall bör skälighetshänsyn beredas större utrymme”
37

. 

2.2.10 Förarbeten gällande resultatfördelning inom enkla bolag 

Redan när ÄBL tillkom 1895 föreskrevs att resultatet skulle delas lika mellan bolagsmännen. 

Denna dispositiva fördelningsgrund kvarstod vid tillkomsten av BL. Bolagskommittén ansåg 

dock att en naturligare fördelning vore att se till var och ens insats och att ”[a]vtal därom lär 

vara vanliga”
 38

. Bolagskommittén tog även upp frågan om inte en ny reglering borde införas, 

                                                             
36

 Hemström, Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion, s. 23.  
37

 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 119. 
38 SOU 1978:67, specialmotivering till 2 kap. 8 §, s. 137. 
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med innebörden att resultatfördelningen bör ske efter de enskilda insatserna. Detta förfarande 

är förhållandevis lätt i de fall storleken på en bolagsmans insats i förväg är bestämd gentemot 

de övriga bolagsmännens. Vad som talar emot en sådan fördelningsreglering är i de fall 

insatserna består av annat än pengar, t.ex. arbetsprestation, forskningsresultat eller andra 

immateriella resurser. En värdering måste då göras av insatsernas värde. Nial menar att en 

sådan värdering riskerar att bli vansklig.
39

 Bolagskommittén ansåg, med hänsyn till vad bl.a. 

Nial framhållit, att den nuvarande regleringen ska behållas som dispositiv huvudregel.
40

 

Av propositionen till BL framgår att reglerna i 2 kap. BL, till vilka inte hänvisas från 4 kap. 2 

§ BL, ändå kan tillämpas analogt på vissa enkla bolag. Med vissa bolag avses framförallt 

enkla bolag som ägnar sig åt näringsverksamhet.
41

 

2.3 Joint venture  

2.3.1 Framväxten av samarbetsformen joint venture 

Bolagsformen enkelt bolag har sitt ursprung i skotsk rätt, vari bolagsformen ursprungligen 

användes för benämningen av sådana samarbeten mellan bolagsmän som avser enstaka 

projektsamarbeten.
42

 Samarbetsformen joint venture har vuxit fram, p.g.a. att samarbetsavtal 

blivit en viktig del av affärslivet.
43

 

2.3.2 Definitioner av joint venture  

Joint venture benämns samarbeten, med avseende på mer omfattande samarbeten, som 

bedrivs i bolagsform.  Inom svensk rätt är sådana samarbetsavtal i huvudsak att betrakta som 

enkla bolag. Vad som bör tilläggas är att sådana samarbeten naturligtvis även går att bedriva i 

andra typer av bolagsformer t.ex. aktiebolag. Om samarbete mellan bolag bedrivs inom 

aktiebolag har det till följd att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter regleras 

genom ett aktieägaravtal eller i aktiebolagets bolagsordning. Inom joint venture som bedrivs i 

form av enkelt bolag regleras bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter genom 

bolagsavtalet. Samarbetsformen joint venture kännetecknas av att två eller fler bolagsmän 

                                                             
39 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, äldre upplaga, s. 142, (nuvarande s. 149–151). 
40 SOU 1978:67, specialmotivering till 2 kap. 8 §, s. 137. 
41

 Prop. 1979/80:143 s. 142. 
42

 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 133. 
43 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 132. 
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bedriver ett mer omfattande samarbete än vad som normalt kännetecknar ett enkelt bolag. 

Joint venture-samarbeten kan ha en internationell prägel, men så behöver det ej vara.
44

 

Redovisningsrådet har definierat ett joint venture i sin rekommendation nr. 14 enligt följande: 

”Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller flera parter vars 

samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att två eller flera parter har gemensamt 

bestämmande inflytande över verksamheten”
45

. ”Bestämmande inflytande innebär en rätt att 

utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Med gemensamt bestämmande inflytande avses att två eller flera parter i ett avtal reglerat att 

gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över verksamheten. Betydande inflytande 

innebär att ägaren kan delta i de beslut som rör en ekonomisk verksamhets strategier, men 

innebär inte bestämmande över dessa strategier”
46

. Enligt redovisningsrådets rekommenda-

tioner gällande joint venture finns de tre olika huvudtyper av joint venture, vilka är: 

- Gemensamt styrda verksamheter,  

- gemensamma tillgångar, och  

- gemensamt styrda företag 

Redovisningsrådet menar i sina rekommendationer om joint venture att det för samtliga 

former av joint venture finns gemensamma särdrag. ”Gemensamt för alla joint venture är att 

två eller fler samägare ingått ett avtal om samarbete och i avtalet fastställs att samägarna 

gemensamt utövar det bestämmande inflytandet över den ekonomiska verksamheten”
47

.  

2.3.3 Redovisningsskyldighet för bolagsmännen inom joint venture 

Gemensamt styrda verksamheter skall enligt Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 

externredovisa verksamheten i ett joint venture-samarbete enligt vad som beskrivs direkt 

härefter: ”En samägare i en gemensamt kontrollerad verksamhet skall i sin egen resultat- och 

balansräkning samt därmed även i sin koncernredovisning, redovisa följande beträffande den 

gemensamma styrda verksamheten: 

- De tillgångar som denne bestämmer över och de skulder som denne ådrar sig. 

                                                             
44 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 133. 
45

 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 2. 
46

 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 2. 
47 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 3. 
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- De kostnader som denne har och dennes andel av intäkterna från försäljningen av 

varor och tjänster”.
48

 

”Separata räkenskaper och separat årsredovisning/årsbokslut krävs i allmänhet inte för den 

gemensamt styrda verksamheten. Samägarna kan dock välja att upprätta en intern redovisning 

för att kunna bedöma utvecklingen i den gemensamt styrda verksamheten”
49

.  

Joint venture-samarbeten som utgörs av att två eller flera bolagsmän som gemensamt äger 

tillgångar, skall externredovisas enligt vad som följer direkt härefter. ”Varje samägare i ett 

joint venture i form av gemensamma tillgångar, skall i sin egen resultat- och balansräkning, 

samt därmed även i sin koncernredovisning, redovisa följande beträffande de gemensamma 

tillgångarna: 

- sin andel av de tillgångar som är föremål för ett gemensamt bestämmande inflytande, 

klassificerade i enlighet med tillgångarnas beskaffenhet,  

- de skulder som samägarna ådragit sig,  

- sin andel av de skulder som denne tillsammans med de andra samägarna gemensamt 

har ådragit sig,  

- de intäkter från försäljningen eller användningen av den produktion som åstadkommes 

med hjälp av dennes andel av tillgångarna samt samägarens andel av de kostnader som 

denne tillsammans med de andra samägarna gemensamt ådragit sig samt 

- de kostnader som samägaren själv har ådragit sig avseende de gemensamma 

tillgångarna”
50

. 

Vad som bör nämnas i redovisningssammanhang gällande joint venture är att IFRS 

(International Financing Reports Standards) har arbetat fram ett förslag om hur redovisnings-

standarden för joint venture eventuellt skall förändras jämfört med dagens redovisnings-

standard som återfinns i IAS 31, d.v.s. om EU röstar igenom förslaget under tredje kvartalet 

2012 som planerat. Bland annat innehåller den föreslagna standarden IFRS 11 joint 

arrangement en ny begreppsdefinition gällande joint venture. Enligt IAS 31 finns det tre typer 

av joint venture, vilka även återges i RR 14 om joint ventures. Dessa är gemensamt styrda 

tillgångar, gemensamt styrda verksamheter och gemensamt styrda företag. Enligt IFRS 11 

kommer begreppet joint arrangement att ersätta begreppet joint venture i IAS 31. Dessutom 

kommer enligt IFRS 11 gemensamt styrda tillgångar och gemensamt styrda verksamheter att 
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 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 10.  
49

 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 12. 
50 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p. 16. 
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inkluderas i begreppet joint operation medan gemensamt styrda företag kommer att in-

kluderas i något av begreppen joint operation eller joint venture. För gemensamt styrda 

verksamheter och gemensamt styrda tillgångar kommer de nya redovisningsstandarderna vid 

ett eventuellt införande inte att innebära några större förändringar. Däremot kommer redo-

visningsstandarden för vad som idag gäller enligt IAS 31 för gemensamt styrda företag 

innebära vissa förändringar, bl.a. försvinner klyvningsmetoden för joint venture. Detta kan 

komma att påverka ett joint ventures resultatpresentation, vilket i sin tur kan komma att 

påverka t.ex. resultatbaserade låneavtal eller bonusavtal. Resultatet före skatt förväntas 

minska hos vinstgenerande joint ventures om klyvningsmetoden försvinner och kapital-

andelsmetoden istället skall användas.
51

  

Klyvningsmetoden innebär att i ett gemensamt styrt joint venture ska respektive bolagsmans 

andelar av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader slås ihop med motsvarande poster i 

bolagsmannens resultat- och balansräkning, eller redovisas som separata poster i 

bolagsmannens resultat- och balansräkning.
52

  

Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett joint venture redovisas till anskaffningsvärdet 

vid anskaffningstillfället. Förändras andelarna följer att bolagsmans andel justeras med 

förändringen i investeringsobjektet nettotillgångar. I respektive bolagsmans resultaträkning 

ingår som intäkt dennes andel av investeringsobjektets resultat.
53

  

2.3.4 Skatterättsliga spörsmål med fokus på resultatfördelningsfrågan inom joint venture 

Eftersom vi i denna uppsats behandlar joint ventures som enkla bolag hänvisar vi från detta 

avsnitt till avsnittet 2.2.7.  

2.3.5 Joint ventures rättsförhållande gentemot tredje man 

Joint venture i form av enkelt bolag är ingen juridisk person och saknar rättspersonlighet. 

Sådant joint venture kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan 

inför domstol eller annan myndighet, detta enligt 1 kap. 4 § BL. Det är istället enligt 1 kap. 4 

§ BL varje bolagsman i ett sådant joint venture som kan förvärva rättigheter respektive ikläda 

sig skyldigheter och föra talan inför domstol eller annan myndighet. 
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 Edlund & Persson, Balans 2011 nr. 12, s. 31 ff.  
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2.3.6 Joint venture internationellt  

Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.3.1) härstammar samarbetsbeteckningen joint venture från 

skotsk rätt och avser samarbete mellan bolagsmän gällande enstaka projekt. Den amerikanska 

rätten har tidigare använt begreppet joint venture för sammanslutningar som starkt påminde 

om partnership-samarbeten, d.v.s. sammanslutningar som avsåg mer omfattande projekt och 

som inte hade någon begränsad tidsperiod. Detta har sin grund i att juridiska personer tidigare 

i ett antal delstater och fortfarande i vissa delstater inte tilläts/tillåts vara bolagsmän i ett 

partnership. Detta ledde till att företag i USA använde sig av joint venture-samarbeten som 

rättsliga institut vid projektsamarbeten.
54

  

Amerikansk rätt har inte rättsligt definierat samarbetsformen joint venture. Amerikansk 

rättspraxis har dock givit sådana samarbetsformer vissa speciella egenskaper för att det ska 

kallas joint venture. Ett joint venture-samarbete är enligt amerikansk rättspraxis en speciell 

avtalsrelation mellan två eller flera bolagsmän som genom bestämt ändamål har till syfte att 

skapa vinst inom samarbetet utan att samarbetet skall utgöra vare sig ett aktiebolag eller ett 

partnership. Det som är avgörande enligt amerikansk rättspraxis är huruvida det är fråga om 

ett joint venture-samarbete om syftet med samarbetet är att samarbetet är begränsat eller 

obegränsat i tiden. Om samarbetet är begränsat i tiden handlar det om ett joint venture-

samarbete, i annat fall tyder det på att det är ett partnership som föreligger. I USA finns 

framförallt två olika benämningar för joint venture-samarbeten. Om två företag t.ex. väljer att 

skapa ett nytt aktiebolag för ett projektsamarbete har det benämningen joint venture 

corporation. Om joint venture-samarbetet avser ett samarbetsavtal varigenom inget nytt bolag 

bildas har det benämningen contractual joint venture. Den senare formen är den form som 

motsvarar den svenska rättens joint venture-samarbeten som bedrivs som enkelt bolag.
55

 

Den tyska rätten betraktar ett joint venture, liksom den svenska rätten gör, som ett enkelt 

bolag, i form av bolagsformen Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
56

 Den tyska rätten betraktar 

inte ett joint venture som ett Offene Handelsgesellschaft, eftersom det föreskriver att bolags-

männen bedriver gemensam näringsverksamhet. Tysk rätt föreskriver således att varje part 

behåller sin ekonomiska självständighet inom ramen för samarbetet för att samarbetet skall 

anses utgöra ett joint venture.
57

  

                                                             
54 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 133. 
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 Dotevall, Samarbete i bolag – om personbolag, s. 133. 
56

 § 705 Bürgerliches Gesetzbuch. 
57 § 105 Handelsgesetzbuch. 
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2.3.7 Rättsförhållandet mellan bolagsmännen inom ett joint venture 

Rättsförhållandet mellan bolagsmännen inom ett joint venture beror dels på vilken typ av joint 

venture som kommer i fråga i den för varje fall föreliggande situationen, se avsnitt 2.3.2 ovan. 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på rättsläget för joint venture när det handlar om joint 

venture som bedrivs i form av enkelt bolag varför de övriga joint venture-formerna inte vidare 

kommer att behandlas.  

I det fall ett joint venture bedrivs i form av enkelt bolag skall reglerna om enkla bolag i 4 kap. 

BL tillämpas, vilka delvis hänvisar till reglerna om handelsbolag i 2 kap. BL, se avsnitt 2.2.3 

ovan. När det gäller redovisningsskyldigheten för bolagsmännen i ett joint venture, se avsnitt 

2.2.6 ovan.  

2.3.8 Resultatfördelning inom joint venture 

Som redan tidigare nämnts i denna uppsats (se avsnitt 2.3.2) är begreppet joint venture inte 

rättsligt definierat inom svensk rätt. Som även tidigare nämnts i uppsatsen är joint venture-

samarbeten i allmänhet att betrakta som enkla bolag, vilket medför att resultatfördelning i 

joint venture som bedrivs i bolagsformen enkelt bolag skall ske enligt reglerna om enkelt 

bolag (se avsnitt 2.2.5).  

2.3.9 Praxis gällande resultatfördelning inom joint venture 

Vi har varken funnit rättsfall eller doktrin gällande hur resultatfördelning inom joint venture-

samarbeten skall ske. Eftersom svensk rätt i allmänhet betraktar joint ventures som enkla 

bolag hänvisar vi därför till avsnitt 2.2.9.  

2.4 Handelsbolag 

2.4.1 Definition av handelsbolag 

Ett handelsbolag föreligger enligt 1 kap. 1 § 1 st. BL, om två eller flera har avtalat att 

gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Det är 

det sistnämnda rekvisitet som tydligast skiljer förekomsten mellan ett enkelt bolag och ett 

handelsbolag, eftersom inget registreringskrav föreligger för det enkla bolagets bildande. Ett 

handelsbolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför 

domstolar och andra myndigheter, detta ifrån 1 kap. 4 § BL.  



  

26 
 

2.4.2 Rättsförhållandet mellan bolagsmännen i handelsbolag 

Enligt 2 kap. 1 § 1 st. BL bestäms bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under 

bolagets bestånd genom avtal. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. BL, skall i den mån bolagsmännen ej har 

träffat avtal om annat 2 kap. 2–4 §§ BL och 2 kap. 6–16 §§ BL tillämpas. De nyss nämnda 

reglerna är således dispositiva enligt 2 kap. 1 § 2 st. BL. Reglerna i 2 kap. 5 § BL är dock 

tvingande. Reglerna i 2 kap. 5 § BL avser varje bolagsmans kontrollrätt av bolagets räken-

skaper och angelägenheter. Kontrollrätten får dock ej utövas vid tidpunkt som innebär 

särskilda olägenheter för handelsbolaget. För att en ny bolagsman skall få inträda i handels-

bolaget fordras samtycke av samtliga bolagsmän, detta är föreskrivet enligt 2 kap. 2 § BL.  

2.4.3 Resultatfördelning inom  handelsbolag 

Bolagsman i handelsbolag kan ha två typer av krav mot handelsbolaget vid ett räkenskapsårs 

slut. Enligt 2 kap. 6 § BL skall en bolagsman för varje räkenskapsår tillgodoräknas dels ränta 

på den insats han hade kvar vid räkenskapsårets början, dels ett skäligt arvode för sin för-

valtning av bolagets angelägenheter. Räntan skall beräknas enligt den räntefot som motsvarar 

den av Riksbanken fastställda referensräntan enligt 9 § räntelagen som gällde vid räken-

skapsårets början med ett tillägg av två procentenheter. Begreppet förvaltning skall med stöd 

av praxis tolkas vidsträckt
58

. Av NJA 2004 s. 19 går det att utläsa att bolagsman skall som 

utgångspunkt tillförsäkras arvode för de insatser som bolagsmannen i fråga utfört åt handels-

bolaget genom arbete även när något avtal om detta ej träffats bolagsmännen emellan. Att 

arvodet för förvaltningen skall vara skäligt och att möjligheten till frånträde från vad som 

avtalats i bolagsavtalet är viktigt p.g.a. att arbetet för förvaltningen av handelsbolaget 

väsentligen kan ha förändrats jämfört med vad som var utgångspunkten vid bolagsavtalets 

avtalsslut.
59

 

Vad som sägs i 2 kap. 6 § BL gäller endast om inte annat har avtalats med stöd av 2 kap. 1 § 

BL. Sådant avtal kan komma till stånd genom skriftligt avtal, muntligt avtal eller genom kon-

kludent avtal. Arvodets storlek kan genom bolagsavtal vara helt eller delvis vinstandels-

bestämt, ett s.k. tantiem
60

. 

Efter att handelsbolagets bolagsmän tillgodoräknats arvode och ränta enligt 2 kap. 6 § BL, om 

ej annat avtalats, utgör det överskott alternativt underskott som återstår räkenskapsårets 
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resultat. Det nyss nämnda föreskrivs genom 2 kap. 7 § BL. Räkenskapsårets resultat som 

beräknas enligt 2 kap. 6–7 §§ BL, skall om ej annat avtalats fördelas lika mellan bolags-

männen enligt 2 kap. 8 § 1 st. BL. Regeln i 2 kap. 8 § 1 st. BL är dispositiv, vilket innebär att 

om annat avtalats har det företräde, detta enligt 2 kap. 8 § 2 st. BL. Denna dispositiva regel 

gäller resultatfördelning av såväl överskott som underskott.  

Av 2 kap. 9 § BL följer att resultatet som dispositivt bestäms genom avtal alternativt genom 2 

kap. 7 § BL och därefter fördelas genom avtal eller med stöd av 2 kap. 8 § BL, skall utbetalas 

till bolagsman i handelsbolag först efter att årsredovisning eller årsbokslut upprättats. Vad 

som i detta sammanhang bör lyftas fram är att bolagsman kan ha rätt till arvode även i det fall 

att handelsbolaget uppvisar förlustresultat. Huruvida bolagsmannen äger sådan rätt till arvode, 

om arvodets storlek ej har bestämts genom avtal, beror på bolagets ekonomiska ställning samt 

hur rörelseresultatet varit för räkenskapsåret. Således blir arvodets storlek en 

skälighetsfråga.
61

 

2.4.4 Redovisningsskyldighet för bolagsmännen inom handelsbolag 

I bokföringslagen finns bestämmelser om när ett handelsbolag skall upprätta en årsredovis-

ning eller ett årsbokslut, detta enligt 2 kap. § 3a BL. Med hänsyn till uppsatsen omfattning 

kommer detta ej att behandlas vidare.  

2.4.5 Skatterättsliga spörsmål med fokus på resultatfördelningsfrågan inom handelsbolag 

Handelsbolaget skall inte själv beskattas för sina inkomster. Bolagets inkomst skall beskattas 

hos respektive delägare, vilket framgår av 5 kap. 1 § IL. Varje delägare i ett svenskt handels-

bolag och varje obegränsad skattskyldig delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk 

person ska beskattas för så stort belopp som motsvarar hans andel av handelsbolagets eller 

den juridiska personens inkomst, oavsett om beloppet tas ut ur företaget eller ej, vilket 

framgår av 5 kap. 3 § IL. Undantag för beskattningen gäller mervärdesskatt samt punktskatter 

som skall beskattas hos handelsbolaget.
62

 

Uträkningen för den skattegrundande inkomsten hos respektive delägare görs i två steg. Först 

beräknas en skattegrundande inkomst för hela handelsbolaget och därefter för respektive 

bolagsman i handelsbolaget. Om bolagsmannen i handelsbolaget är en fysisk person skall 

bolagsmannen betala sociala avgifter utöver den inkomst som utgör skattskyldighet. I det fall 
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att bolagsman i handelsbolag är ett aktiebolag ingår vinsten som aktiebolaget erhåller i 

aktiebolagets obeskattade resultat. Vid omständigheten att bolagsman i handelsbolag är fysisk 

person gäller i huvuddrag följande. I ett första steg fastställs handelsbolagets resultat. I det 

förfarandet tas handelsbolagets inkomster upp och dras av mot handelsbolaget kostnader. 

Därefter fördelas vinsten mellan bolagsmännen, se avsnitt 2.4.3 ovan. Bolagsmannen tar upp 

denna intäkt och drar av kostnader som denne enskilde bolagsmannen har haft. Bolagsmannen 

kan innan beskattningen göra s.k. bokslutsdispositioner, för att minska årets beskattningsbara 

resultat. Bolagsmannen kan även återföra tidigare års bokslutsdispositioner, vilket ökar årets 

beskattningsbara resultat. Vanligen görs bokslutsdispositioner vid år med positivt resultat för 

att reducera det årets skattekostnad. Återföring av tidigare års bokslutsdispositioner görs 

antingen till följd av tvingande tidsfrist alternativt vid förlustresultat vilket på så sätt kan vara 

skattekostnadsmässigt gynnsamt för den enskilde bolagsmannen. Det beskattningsbara 

resultatet efter bokslutsdispositioner skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Möjlighet finns därutöver att spara del av vinst för att kvitta mot ett kommande års eventuella 

förlust. Motsatsvis finns även möjligheten att spara ett års förlust och kvitta den mot en 

framtida års vinst.
63

 

Av 14 kap. 14 § 2 st. IL framgår att en delägare i ett svenskt handelsbolag som i förhållande 

till övriga delägare har förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindelser ska dra av 

sammanlagt ett belopp som motsvarar hans ansvar. Vidare framgår av 14 kap. 15 § IL att 

underskott som inte ska dras av p.g.a. bestämmelserna i 14 kap. 14 § IL, ska dras av vid 

beräkningen av resultatet från bolaget det följande beskattningsåret.  

Svensson har i Svensk Skattetidning gjort följande uttalande gällande obehörig 

resultatfördelning i handelsbolag: ”I så gott som samtliga fall där resultatfördelning under-

känts av regeringsrätten har den skattskyldige ansetts erhålla en skattefördel. Fråga upp-

kommer om denna skattefördel kan vara hur liten som helst? Frågan bör ställas eftersom även 

”normala” bolagsavtal kan medföra skattefördelar av något slag för delägaren. Enligt min 

uppfattning bör enbart mycket flagranta fall angripas. Regeringsrätten har inte trampat fel i 

detta såvitt jag kan bedöma, men fråga är hur det förhåller sig på annat håll? Det bör erinras 

om att exempelvis skatteflyktsklausulen är tillämplig enbart om det rör sig om en rätts-

handling som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige ”
64

. 
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2.4.6 Handelsbolagets rättsförhållande gentemot tredje man  

Handelsbolaget kan förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför 

domstolar och andra myndigheter, vilket framgår av 1 kap. 4 § 1 st. BL. Enligt 2 kap. 17 § BL 

företräder varje bolagsman handelsbolaget gentemot tredje man, om inte något annat har 

avtalats eller följer av 2 kap. 31 § BL. En bolagsman som visat trolöshet ifråga om bolagets 

angelägenheter kan efter annan bolagsmans talan i domstol skiljas från rätten att företräda 

handelsbolaget gentemot tredje man, detta ifrån 2 kap. 17 § BL. Gällande bolagsmans rätt att 

företräda bolaget under likvidation säger 2 kap. 31 § BL att under likvidation vidtas förvalt-

ningsåtgärder av alla bolagsmän i förening. Under likvidationen företräds handelsbolaget av 

samtliga bolagsmän i förening. Bolagsman har dock enligt 2 kap. 31 § 2 st. rätt att låta ombud 

under medverkan företräda bolagsmannen ifråga om bolagets angelägenheter under 

likvidation, om ej annat har avtalats mellan bolagsmännen. Bolagsmännen i handelsbolag 

svarar solidariskt för handelsbolagets förpliktelser, vilket framgår av 2 kap. 20 § BL.  

2.4.7 Praxis gällande resultatfördelning inom handelsbolag och kommanditbolag 

I rättsfallet RÅ 1988 not 291 har Regeringsrätten gjort följande uttalande gällande resultat-

fördelningen mellan två delägare i ett kommanditbolag: ”Civilrättsligt får bolagsmännen i ett 

kommanditbolag fritt avtala om grunden för fördelningen av bolagets resultat. Den faktiska 

fördelningen skall i princip läggas till grund för beskattningen (53 § 2 mom kommunal-

skattelagen och 6 § 2 mom lagen (1947:575) om statlig inkomstskatt). Enligt praxis kan 

emellertid fördelningen frångås vid beskattningen om den innebär en obehörig överföring av 

inkomst mellan bolagsmännen”.  

I rättsfallet RÅ 1990 not 274 har Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden gjort följande 

uttalande efter att förhandsbesked önskats av den sökande parten i målet i fråga gällande 

inkomstfördelning mellan delägare i kommanditbolag: ”I princip skall den faktiska 

inkomstfördelningen i ett kommanditbolag läggas till grund för beskattningen. Fördelningen 

kan dock frångås om den innebär en obehörig överföring av inkomst mellan bolagsmännen”.  

I rättsfallet RÅ 1995 ref. 35 har Regeringsrätten gjort följande uttalande gällande resultat-

fördelningen mellan två delägare i ett kommanditbolag: ”Regeringsrätten finner med hänsyn 

till angivna omständigheter att Evainetos skattemässiga resultat skall fördelas efter skälighet. 

Härvid bör varje delägare i bolaget tilläggas så stor del av den totala avdragsgilla förlusten 

som svarar mot vederbörandes insats i bolaget. Förlusten skall således fördelas mellan Sten-

piren, de sju ursprungliga kommanditdelägarna, däribland Seth A., och de nytillkomna 41 
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delägarna efter insatsens storlek. Den nu beskrivna fördelningsprincipen bör gälla såväl 

underskottet av kapital som underskottet av tillfällig förvärvsverksamhet”.  

RÅ 1995 not 95 handlar om resultatfördelning mellan två makar i handelsbolag.  Handels-

bolaget hade ett bolagsavtal, varigenom resultatfördelningen innebar att mannen skulle genom 

fördelningen erhålla 100 procent av en eventuell förlust och kvinnan skulle genom fördel-

ningen erhålla 100 procent av en eventuell vinst. Regeringsrätten fann resultatfördelningen 

affärsmässigt omotiverad och betingad med skäl att enbart vinna skattefördelar. 

Regeringsrätten underkände med stöd av vad som nyss sagts den då avtalade resultatförde-

lningen mellan makarna. Regeringsrätten fastställde vad länsrätten och kammarrätten beslutat, 

nämligen att båda makarna var att anse som företagsledare och skulle tillräknas 50 procent 

vardera av resultatet oavsett om det handlade om över- eller underskott.  

I rättsfallet RÅ 1997 not 126 har Regeringsrätten gjort följande uttalande gällande hur vinst-

fördelning i kommanditbolag bör ske: ”Om delägarna kommit överens om hur vinsten skall 

fördelas skall den avtalade fördelningen i princip läggas till grund för beskattningen av del-

ägarna. Fördelningen kan dock frångås om den innebär en obehörig överföring av inkomst 

mellan bolagsmännen (se RÅ 1988 not 291, RÅ 1990 not 274 och GRS Skattehandbok 

s.53:33)”. Vidare uttalar sig Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 1997 not 126 enligt följande: ”I 

princip gäller att den fördelning av överskott eller underskott som beslutats av delägarna i ett 

kommanditbolag skall ligga till grund för beskattningen. Den beslutade fördelningen kan dock 

enligt praxis frångås om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som 

orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl (jfr RÅ 1957 not FI 2409, RÅ 1988 not 291, 

RÅ 1990 not 274 och RÅ 1995 ref. 35)”.  

I rättsfallen RÅ 2002 ref. 115 I och II har Regeringsrätten avgjort frågan gällande obehörig 

resultatfördelning inom handelsbolag. I RÅ 2002 ref. 115 I valde Regeringsrätten att frångå 

den civilrättsliga resultatfördelningen, eftersom Regeringsrätten ansåg att Skatteverket visat 

att resultatfördelningen varit orimlig och betingad med skatteskäl. I RÅ 2002 ref. 115 II valde 

Regeringsrätten (efter att svarande fått prövningstillstånd) att sedermera godkänna den civil-

rättsliga resultatfördelningen. Detta eftersom Regeringsrätten ansåg att Skatteverket inte 

kunnat visa att resultatfördelningen kunnat anses ha tillkommit för att uppnå skattefördelar. 

Regeringsrätten gjorde följande uttalande i sin bedömning gällande resultatfördelningen 

mellan bolagsmännen i ett handelsbolag i rättsfallet RÅ 2002 ref.115 II: ”Vid bedömningen 

av om beslutad resultatfördelning kan godtas vid beskattningen har i praxis hänsyn tagits till 
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faktorer som storleken av delägarnas kapitalinsatser, delägarnas arbetsinsatser i bolaget, 

intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten och om fördelningen kan 

antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar (se RÅ 1957 not FI 2409, RÅ 1988 not 291, 

RÅ 1990 not 274, RÅ 1995 ref. 35 och RÅ 1997 not 126). I sådant fall skall den 

skattemässiga fördelningen ske efter skälighet”.  

2.5 Skatteflyktslagen i förhållande till civilrättsliga handlingar 

Vi har ovan redogjort för specifika civilrättsliga regler samt skatterättsliga regler gällande 

resultatfördelning för såväl enkla bolag, joint ventures som handelsbolag. Vi har även redo-

gjort för rättsfall som behandlar resultatfördelning inom enkla bolag, joint venture, handels-

bolag och kommanditbolag. Av rättsfallen går det att utläsa att domstolarna i vissa fall har 

frångått den civilrättsliga lagstiftningen i förmån för skatterättsliga regler och principer. 

Lagstiftaren har genom skatteflyktslagen valt att reglera när rätten skall frångå handlingars 

civilrättsliga innebörd till förmån för skatterättslig lagstiftning. Lagen (1995:575) mot skatte-

flykt gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt, 

vilket framgår av lagens första paragraf. Av 2 § skatteflyktslagen framgår att vid fastställandet 

av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om: 

- ”rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 

förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

- den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna, 

- skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det 

övervägande skälet för förfarandet, och 

- ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot 

lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning 

och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 

förfarandet”.  

Av 3 § skatteflyktslagen framgår att om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag 

fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Vidare framgår det av 3 § skatteflyktslagen 

att om förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet bortsett från skatteförmånen 

framstår som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska be-

slutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de ovan angivna 
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grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till 

oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt enligt 3 § skatteflyktslagen uppskattas till 

skäligt belopp.  

2.6 Förutsebarhetsprincipen 

Förutsebarhet innebär att man, utan att vara juridiskt skolad, ska kunna förutse vilka rättsliga 

konsekvenser ett visst handlande får. Förutsebarhetsprincipen kräver att lagstiftarna och dom-

stolarna värdesätter begrepp som förekommer i gällande rätt på ett sätt som kan förstås och 

tolkas av gemene man, så att inte bedömningar sker efter godtycklighet.
65

 

Schultz har i en artikel i Dagens Juridik sagt att ”[f]örutsebarhetstanken är fundamental i en 

rättsordning. Den innebär att enskilda fall måste bedömas under i förväg identifierbara 

normer, att de enskilda omständigheterna måste inordnas under allmänna principer för att ett 

avgörande skall vara legitim.” Han skriver vidare i sin tes att det ibland känns viktigare i en 

modern svensk civilrättstradition att hitta en praktisk lösning som är mer rimlig, rent 

moraliskt och rättspolitiskt, än naturlig. Detta sker genom att ”förutsebarhetstanken alltför 

ofta underordnats ändamålsöverväganden”.66 HD har kortfattat uttalat sig i domskälen till NJA 

2007 s. 747 enligt följande: ”förutsebarhet har ett centralt rättsstatligt värde”.  

3. Analysdel 

3.1 Hur skall resultatfördelning ske i joint venture enligt gällande rätt?  

3.1.1 Analys av lagstiftningen om resultatfördelning inom joint ventures som bedrivs som 

enkla bolag 

 

Hur resultatet ska fördelas mellan bolagsmännen bestäms i första hand genom bolagsavtalet 

dem emellan. Överenskommelsen kan ske såväl skriftligt, muntligt som konkludent. Om 

bolagsmännen vid ett tillfälle fördelat resultatet på ett visst sätt, ska den fördelningen ses som 

ett konkludent fattat avtal om hur fördelningen ska ske även i fortsättningen. Ifall frågan om 

resultatfördelning inte är reglerad i bolagsavtalet ska grundregeln i 2 kap. 8 § BL tillämpas. 

Resultatet ska då delas lika mellan bolagsmännen. Grundregeln tar alltså inte hänsyn till 

bolagsmännens enskilda insatser.  
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En nackdel med grundregeln är att resultatfördelningen kan bli orättvis om bolagsmännen 

t.ex. ej avtalat eller muntligt avtalat om fördelning i förhållande till insatser och en bolagsman 

(A) som satsat mest i bolaget vid en tvist inte lyckas bevisa att avtal finns. Resultatet ska då 

delas lika och A ska endast erhålla en liten del av vinsten, i förhållande till insatsen, medan en 

annan bolagsman (B) kan erhålla en betydligt större del av vinsten än vad som motsvarar B:s 

insats.   

Förtydligande exempel: 

  A:s insats i bolaget: 400 000 kr (80 %) 

  B:s insats i bolaget: 100 000 kr (20 %) 

 Vinst: 100 000 kr 

 Fördelning efter insats enligt muntligt avtal: 

 A: 80 % av resultatet = 80 000 kr 

  B: 20 % av resultatet = 20 000 kr 

 Fördelning enligt huvudregeln, 2 kap. 8 § BL. 

 A: 50 % av resultatet = 50 000 kr 

  B: 50 % av resultatet = 50 000 kr 

Enligt huvudregel, om den tillämpas, förlorar A 30 000 kr, samtidigt som B gör en 

motsvarande vinst, i förhållande till om avtalets fördelning tillämpats. För att undvika att detta 

sker ligger det i bolagsmännens intresse att specifikt avtala om detta, allra helst i skriftlig 

form, i syfte att undvika bevissvårigheter och tvister.  

3.1.2 Analys av vad förarbeten säger om resultatfördelning inom enkla bolag 

I förarbetena diskuteras ifall det inte vore naturligare att fördela resultatet efter vars och ens 

insats i bolaget, men eftersom det är fritt att avtala om hur fördelningen skall ske förmodar 

bolagskommittén att bolagen väljer att göra så, se 2.2.10. Bolagskommittén väcker även 

frågan om inte fördelning av resultat efter insatsens storlek bör införas som regel. En sådan 

regel kan till en början se enkel och rättvis ut, men problem uppstår när bolagsmännens 

insatser inte är av samma slag. Värderingen av olika typer av tillgångar, såsom pengar, 

arbetskraft och immateriella tillgångar, måste därmed göras. En sådan värdering skulle enligt 

Nial bli vansklig. Han menar att även om värderingen (i pengar) av de olika tillgångarna blir 

korrekt måste en värdering göras gällande insatsernas betydelse för bolaget. Problematiken 

med att göra en korrekt värdering av en insats i förhållande till en annan gör resultatet av en 

sådan ny grundregel svårhanterligt. Troligtvis skulle många tvistemål uppstå i de fall avtal 
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helt eller delvis saknas, detta p.g.a. olika syn på insatsers värde och betydelse. Vår slutsats 

gällande detta blir att den nuvarande grundregeln med likafördelning kanske inte alltid är 

rättvis, men ger åtminstone ett klart rättsläge med förutsebarhet.  

3.1.3 Analys av hur domstolarna dömt i rättsfall gällande resultatfördelning 

Som nämnts i referensramen har resultatfördelning inom joint ventures som bedrivs i form av 

enkelt bolag hittills inte varit föremål för praxis, åtminstone inte i offentlig domstol. Detta kan 

säkerligen bero på ett flertal anledningar. En av de mest troliga anledningarna varför, är att 

joint venture inte är rättsligt definierat. Ytterligare anledning till detta är enligt vår uppfattning 

att bolagsmän i joint venture sannolikt har avtalat om att vid tvist gällande samarbetet skall 

tvisten avgöras i skiljedomstol, eftersom tvistelösningarna i skiljedomstol oftast inte är 

offentliga. Vidare är det troligt att bolagsmännen inom joint venture-samarbeten inte anser att 

en eventuell offentlig rättsprocess är till gagn för det egna bolagets intressen, dels p.g.a. att 

bolagsmännen inte alla gånger vill redovisa vem de samarbetar med och dels därför att en 

rättsprocess i allmän domstol kan ta lång tid.  

Joint venture betraktas i allmänhet som enkla bolag (se avsnitt 2.3.2), därför avser vi i detta 

avsnitt att analysera den rättspraxis gällande resultatfördelning som finns för bolagsformerna 

enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag. I vår referensram har vi visat att 

resultatfördelningen gällande enkla bolag och handelsbolag sker med stöd av samma lagrum 

(se avsnitten 2.2.5 respektive 2.4.3), varför det torde vara av värde för joint venture-

samarbeten som drivs som enkla bolag att analysera hur domstolen har dömt i sådana rättsfall.  

I fråga om resultatfördelning inom enkla bolag återfinns rättsfallet NJA 1939 s. 434. 

Rättsfallet handlar om tre bolagsmän som gemensamt bildat och verkat för ett tipsbolag med 

vinstsyfte. Bolagsmännen hade inte avtalat om någon vinstfördelning, varför rättsfråga 

uppkom hur fördelningen av tipsvinsten skulle ske. En av bolagsmännen som vi kan kalla för 

Q, yrkade att han skulle erhålla 25 procent av vinsten, vilket skulle motsvara den insats som Q 

svarat för i det enkla bolaget. HD biföll Q:s yrkande. Detta är intressant, eftersom att bolags-

männen inte hade avtalat om vinstfördelning, varför 2 kap. 8 § BL i sådant fall skall tillämpas 

enligt lag, d.v.s. att resultatet skall fördelas lika mellan bolagsmännen. Om HD hade följt 

regleringen i 2 kap. 8 § BL skulle Q och de andra två bolagsmännen erhållit 33 procent av 

vinsten vardera.  
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Varför frångick HD reglerna i 2 kap. 8 § BL, d.v.s. att resultatet skall fördelas lika mellan 

bolagsmännen? HD har enligt vår uppfattning dömt som att bolagsmännen i det enkla bolaget 

konkludent avtalat om att resultatfördelning skulle ske efter respektive bolagsmans insats. Ur 

rättvisesynpunkt torde det enligt vår uppfattning vara rimligt att bolagsman i enkelt bolag får 

ta del av vinstandel/förlustandel som motsvarar den risk som bolagsmannen haft i förhållande 

till sina medkontrahenter. Frågan uppkommer om sådan fördelning kan tillämpas på betydligt 

större samarbeten än tipsbolag? I ett tipsbolag satsar respektive bolagsman pengar tillsamm-

ans med de övriga bolagsmännen med syftet att den gemensamma insatsen skall ge en större 

vinst än om de tippat var för sig. I ett enkelt bolag med betydligt större insatser, t.ex. i form av 

ett projektsamarbete mellan två eller fler industriföretag inom ramen för ett joint venture, kan 

insatserna utgöras av såväl kapital som andra insatsformer såsom ren arbetskraft eller 

immateriella rättigheter.  

Frågan uppkommer då om vinstfördelning utifrån respektive bolagsmans insatsandel är att 

föredra framför reglerna i 2 kap. 8 § BL, i det fall bolagsmännen inte avtalat om annan 

resultatfördelning med stöd av 4 kap. 1 § BL? Enligt vår uppfattning är det sannolikt svårt att 

avgöra och värdera t.ex. en immateriell rättighets värde som insats, i förhållande till exempel-

vis arbetskraft, redan vid tidpunkten för bolagsavtalets uppkomst. Detta eftersom marknads-

värdet av såväl arbetskraft som immateriella rättigheter till viss del styrs av utbud och 

efterfrågan, varför en värdering av en immateriell rättighet torde vara svår att fastställa bakåt i 

tiden om projektsamarbetet pågått under en längre tid eller i det fall att den immateriella 

rättighetens värde väsentligt har förändrats mellan tidpunkten för det enkla bolagets uppkomst 

och tidpunkten för det enkla bolagets upphörande eller under tiden för det enkla bolagets 

bestånd.  

Under de senaste tjugofem åren har ett antal rättsfall gällande resultatfördelning inom 

handelsbolag och kommanditbolag avgjorts av Regeringsrätten. Vi kommer nedan behandla 

de domskäl som utgjort motiven till vad Regeringsrätten funnit som otillbörlig 

resultatfördelning. I rättsfallet RÅ 1988 not 291 gjorde Regeringsrätten följande uttalande: 

”Civilrättsligt får bolagsmännen i ett kommanditbolag fritt avtala om fördelningen av bolagets 

resultat. Den faktiska fördelningen skall i princip läggas till grund för beskattningen (53 § 2 

mom kommunalskattelagen och 6 § 2 mom lagen (1947:575) om statlig inkomstskatt). Enligt 

praxis kan emellertid fördelningen frångås vid beskattningen om den innebär en obehörig 

överföring av inkomst mellan bolagsmännen”. Av detta rättsfall drar vi slutsatsen att den 
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civilrättsliga fördelningen kan frångås av skatterättsliga skäl om fördelningen innebär 

obehörig inkomstöverföring mellan bolagsmännen.   

Ytterligare ett rättsfall som behandlar otillbörlig resultatfördelning mellan bolagsmän inom 

kommanditbolag är RÅ 1990 not 274, där en av delägarna sökte förhandsbesked gällande 

inkomstfördelning mellan delägare i kommanditbolag. Riksskatteverkets nämnd gjorde 

följande uttalande: ”I princip skall den faktiska inkomstfördelningen i ett kommanditbolag 

läggas till grund för beskattningen. Fördelningen kan dock frångås om den innebär en 

obehörig överföring av inkomst mellan bolagsmännen”. Av detta rättsfall drar vi slutsatsen att 

Regeringsrätten dömde i likhet med hur den tidigare gjorde i RÅ 1988 not 291, d.v.s. 

obehörig inkomstöverföring mellan delägarna utgjorde skäl för att underkänna den 

civilrättsligt giltiga resultatfördelningen.  

I rättsfallet RÅ 1995 ref. 35 gjorde Regeringsrätten följande uttalande gällande resultat-

fördelning mellan två delägare i ett kommanditbolag kallat Evainetos: ”Regeringsrätten finner 

med hänsyn till angivna omständigheter att Evainetos skattemässiga resultat skall fördelas 

efter skälighet”. Regeringsrätten ansåg att p.g.a. de stora insatsskillnader som fanns mellan 

kommanditbolagsägarna var det skäligt att varje delägare skulle tilläggas så stor del av den 

avdragsgilla förlusten som svarade mot deras insats i bolaget. Förlusten skulle fördelas efter 

insatsens storlek och fördelningen skulle enligt Regeringsrätten gälla såväl underskott av 

kapital som underskott av tillfällig förvärvsverksamhet. Av detta rättsfall drar vi slutsatsen att 

Regeringsrätten funnit anledning att vid stora skillnader i delägares insatser frångå civil-

rättsligt giltig handling om underskottsfördelning p.g.a. att den avtalade fördelningen inte 

svarat mot delägarnas insatser i bolaget.  

I rättsfallet RÅ 1995 not 95, som avsåg resultatfördelning mellan makar inom ett 

handelsbolag, tillkom ytterligare grunder för frångående av civilrättsligt giltig handling till 

förmån för skatterättens regler. I rättsfallets sakomständigheter framgår att mannen enligt 

bolagsavtal skulle tillgodoräknas 100 procent av eventuell förlust och kvinnan skulle 

tillgodoräknas 100 procent av eventuell vinst. Regeringsrätten underkände resultat-

fördelningen i bolagsavtalets eftersom den inte ansågs vara affärsmässigt motiverad och 

betingad med skäl att enbart vinna skattefördelar. Regeringsrätten meddelade domen att 

makarna var att anse som företagsledare och skulle tillgodoräknas 50 procent av resultatet 

vardera oavsett om det handlade om överskott eller underskott. Vi tolkar rättsfallet som att 

Regeringsrätten menar att om bolagsmännen inom handelsbolag med stöd av den dispositiva 
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regeln 4 kap. 1 § BL avtalat om en resultatfördelning som är affärsmässigt omotiverad och 

betingad av skäl att enbart vinna skattefördelar, skall resultatfördelning ske enligt huvudtalet 

d.v.s. i likhet med 2 kap. 8 BL.  

Med rättsfallet RÅ 1995 not 95 tillkom således ogiltighetsgrunden gällande resultatfördelning 

affärsmässigt omotiverad och betingad enbart med skäl att vinna skattefördelar. Formu-

leringen ”… endast i syfte att vinna skattefördelar” torde enligt vår uppfattning kunna tolkas 

som att resultatfördelning av skatteskäl, men inte resultatfördelning av skäl att enbart vinna 

skattefördelar kan anses vara tillåtet tillsammans med vissa omständigheter. Detta finner vi 

vara fullt rimligt och ändamålsenligt eftersom handelsbolagets bolagsmän kan tänkas vilja 

göra bokslutsdispositioner och på så sätt antingen öka eller minska det beskattningsbara 

resultatet. Vad som talar emot sådan ogiltighetsgrund är att det torde finnas risk för 

oförutsebarhet gällande vad domstol de facto anser utgöra resultatfördelning av skatteskäl 

respektive resultatfördelning av enbart skäl att vinna skattefördelar.  

I rättsfallet RÅ 1997 not 126 fastslog Regeringsrätten att den civilrättsliga resultatfördelnings-

grunden inom kommanditbolag kan frångås om fördelningen innebär en obehörig överföring 

av inkomst mellan bolagsmännen. Regeringsrätten uttalade sig enligt följande: ”I princip 

gäller att den fördelning av överskott eller underskott som beslutats av delägarna i ett 

kommanditbolag skall ligga till grund för beskattningen. Den beslutade fördelningen kan dock 

enligt praxis frångås om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som 

orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl (jfr RÅ 1957 not FI 2409, RÅ 1988 not 291, 

RÅ 1990 not 274 och RÅ 1995 ref. 35)”. I rättsfallet RÅ 1997 not 126 ger Regeringsrätten 

således en snävare ogiltighetsgrund än vad den tidigare gjorde i RÅ 1995 not 95. I RÅ 1995 

not 95 förelåg ogiltighetsgrund om fördelningen tillkommit enbart i syfte att vinna 

skattefördelar jämfört med RÅ 1997 not 126 där ogiltighetsgrund förelåg om fördelningen 

”… framstår som orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl”. Denna snävare 

ogiltighetsgrund där fördelningen skall vara både orimlig och väsentligen betingad med 

skatteskäl bör enligt vår uppfattning tolkas enligt följande. Ogiltighetsgrunden i tidigare 

avgjorda liknande rättsfall affärsmässigt omotiverad har enligt vår uppfattning bytts ut mot 

ogiltighetsgrunden orimlig, vilket torde öppna för att även icke affärsmässiga orimligheter 

kan tänkas utgöra ogiltighetsgrund. Regeringsrättens domskäl i RÅ 1997 not 126 att 

fördelningen ”… framstår som orimlig och väsentligen betingad med skatteskäl” jämfört med 

den tidigare ogiltighetsgrunden i RÅ 1995 not 95 tillkommit enbart i syfte att vinna 

skattefördelar öppnar för oklarhet enligt vår uppfattning. Framförallt riskerar sådant uttalande 
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att skapa osäkerhet gällande vad som ryms inom ramen för väsentligen jämfört med tidigare 

ramen enbart. Förutsättningen att det enbart skall vara betingat av skäl att vinna 

skattefördelar ger ett förutsebart rättsläge, d.v.s. alla resultatfördelningar som enbart har 

kommit till av skatteskäl är ogiltiga enligt skatterätten. Förutsättningen att fördelningen skall 

vara orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl för att utgöra ogiltighetsgrund ger å ena 

sidan ett mer oförutsebart rättsläge jämfört med tidigare, eftersom uttrycket väsentligen ger 

utrymme för undantag och gränsdragningssvårigheter. Å andra sidan är skatterätten ständigt 

under förändring, vilket torde motivera att rättsläget ger utrymme för undantag som kan 

tänkas ha sin grund i förändrade eller nytillkomna skatteregler.  

Det senast avgjorda prejudicerande rättsfallet gällande resultatfördelning inom handelsbolag 

är RÅ 2002 ref. 115 I och II. I rättsfallet RÅ 2002 ref. 115 I ansåg Regeringsrätten att den 

civilrättsliga avtalade resultatfördelningen skulle frångås eftersom Regeringsrätten ansåg att 

Skatteverket visat att fördelningen varit att anse som orimlig och väsentligen betingad med 

skatteskäl. I rättsfallet RÅ 2002 ref. 115 II godkände Regeringsrätten sedermera den 

resultatfördelning som underkänts i RÅ 2002 ref. 115 I, eftersom den då inte kunde anses ha 

tillkommit för att uppnå skattefördelar. Regeringsrätten gjorde i RÅ 2002 ref. 115 II följande 

uttalande: ”Vid bedömningen av om beslutad resultatfördelning kan godtas vid beskattning 

har i praxis hänsyn tagits till faktorer som storleken av delägarnas kapitalinsatser, delägarnas 

arbetsinsatser i bolaget, intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten och 

om fördelningen kan antas ha kommit till för att uppnå skattefördelar (se RÅ 1957 not FI 

2409, RÅ 1988 not 291, RÅ 1990 not 274, RÅ 1995 ref. 35 och RÅ 1997 not 126). Den 

skattemässiga fördelningen skall i sådant fall ske efter skälighet”.  

Om de nyss nämnda faktorerna som Regeringsrätten yttrat sig om går det att säga följande. 

Regeringsrätten behöll i RÅ 2002 ref. 115 I sitt tidigare ställningstagande från RÅ 1997 not 

126, d.v.s. att den civilrättsliga resultatfördelningen kan frångås om den är orimlig och 

väsentligen betingad med skatteskäl. I RÅ 2002 ref. 115 II frångick Regeringsrätten seder-

mera domskälen i RÅ 2002 ref. 115 I, eftersom resultatfördelningen inte kunde anses ha 

tillkommit för att uppnå skattefördelar. Det tyder enligt vår uppfattning på att Regeringsrätten 

inte finner rättsläget gällande resultatfördelning okomplicerat. I synnerhet har Regeringsrätten 

genom ändringen av RÅ 2002 ref. 115 I visat i RÅ 2002 ref. 115 II att avgörandet om huru-

vida en resultatfördelning kan anses ha varit väsentligen betingad med skatteskäl kräver en 

samlad helhetsbedömning av det enskilda rättsfallets sakomständigheter. Detta leder enligt vår 

uppfattning till frågan om vilka omständigheter som skall föranleda skäl för Skatteverket att 
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angripa en resultatfördelning? Praxis ger enligt vår uppfattning inget tydligt svar. Enligt vår 

mening riskerar en sådan osäkerhet att utgöra låg förutsebarhet för såväl bolagsmännen i 

bolagen som för Skatteverket. Att resultatfördelningen skall ske efter skälighet istället för 

huvudtalet enligt 2 kap. 8 § BL anser vi visar att den civilrättsliga regleringen står långt ifrån 

den skatterättsliga regleringen gällande en och samma resultatfördelning.  

3.1.4 Analys av vad doktrinen säger om resultatfördelning inom enkla bolag 

Dotevall har gjort följande uttalande gällande rättsfallet NJA 1939 s. 434 (tipsbolagsfallet): 

”Då det enkla bolaget kan röra vardagliga förhållanden blir synsättet på vad som krävs för att 

parterna skall ha frångått den dispositiva regleringen i 4 kap. BL något annorlunda än då det 

är fråga om mer omfattande affärsverksamhet i ett handelsbolag. De dispositiva lagreglerna 

kan lättare sättas åt sidan genom parternas beteende i ett enkelt bolag som rör samarbete av 

mindre komplicerad art. I dessa fall bör skälighetshänsyn beredas större utrymme”.
67

 Vi 

finner att Dotevall delar den bedömning som domstolen gjorde i tipsbolagsfallet. Dotevall 

tycks vara av uppfattningen, att det vid mindre omfattande enkla bolag är enklare att göra en 

rättvis bedömning av respektive bolagsmans insats jämfört med vid mer omfattande affärs-

verksamheter. Dotevall uttrycker att ”i dessa fall bör skälighetshänsyn beredas större 

utrymme”
68

. Det tyder enligt vår uppfattning på att Dotevall menar att i mindre komplicerade 

enkla bolag, t.ex. vid tipsbolagsfallet, finns det större utrymme att göra en skälighets-

bedömning utifrån omständigheternas helhet i det enskilda rättsfallet jämfört med situation 

när det handlar om större samarbeten som t.ex. joint ventures. Vi finner att slutsatsen som 

stödjer Dotevalls resonemang är följande. Det torde vara enklare att fastställa respektive 

bolagsmans insats i enkelt bolag med mindre omfattande affärsverksamhet jämfört med enkla 

bolag med mer omfattande affärsverksamhet. Detta bör innebära en svårighetsskillnad i att 

använda en insatsgrundande resultatfördelning mellan olika former av enkla bolag. Vi finner 

trots nyss påtalad svårighetsskillnad att en skälighetsbedömning av resultatfördelning bör ha 

sin utgångspunkt i bolagsmännens respektive insats. 

Även Nial har yttrat sig enligt följande gällande resultatfördelning efter insats framför 

reglerna i 2 kap. 8 § BL: ”I många fall är det emellertid naturligare att fördelningen sker efter 

vars och ens insats, och avtal därom är vanliga”
69

. Vi tolkar att Nials yttrande bör uppfattas 

som att Nial ansåg att reglerna i 2 kap. 8 § BL inte är tillämpbart i varje enskilt fall, utan att 
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annan fördelningsgrund såsom fördelning efter insats är att föredra i många fall. Nial belyser 

dock en, enligt vår uppfattning, central problematik gällande förutsättningen för att fördelning 

efter insats skall kunna tillämpas, nämligen att den som vill göra sådan fördelningsgrund 

gällande vid en tvist har att bevisa att bolagsmännen de facto slutit avtal därom, antingen 

uttryckligt eller tyst (se avsnitt 2.2.5). Enligt vår uppfattning torde denna problematik särskilt 

uppstå i fråga om bevisning huruvida bolagsmans insats skall anses härröra inom ramen för 

t.ex. ett joint venture eller inom bolagsmans egna bolag. Vidare anser vi att den nyss beskriva 

problematiken utgör en osäkerhet om fördelningsgrund efter bolagsmännens insatser. 

Föregående resonemang underbyggs därutöver enligt vår uppfattning av principen om förutse-

barhet. Med detta avser vi att resultatfördelning i det enskilda fallet skall vid standardrättsfall 

ges en större förutsebarhet jämfört med s.k. hard cases, eftersom det vid mer omfattande bolag 

är fler och mer svårbedömda omständigheter för domstolarna att ta hänsyn till.  

Kleist gjorde följande uttalande i Skattenytt (se avsnitt 2.2.7) ”Det finns inga särskilda regler 

för beskattning av verksamhet i enkelt bolag. Istället får beskattning ske enligt allmänna 

regler på grundval av de civilrättsliga förutsättningarna i det enskilda fallet. En viktig 

komponent i utredningen av de civilrättsliga förutsättningarna är att fastställa vad som avtalats 

mellan bolagsmännen, eftersom detta kan konstituera beskattningsgrundande händelser, 

antingen direkt i samband med att avtal ingås eller i efterhand till följd av bolagsmännens 

insatser, resultatfördelning med mera”
70

. Till skillnad mot handelsbolag och kommanditbolag 

finns inga skatteregler, vilket beror på att det enkla bolaget inte är ett skattesubjekt (se avsnitt 

2.2.7). Det är således varje bolagsman i det enkla bolaget som skall beskattas. Huruvida 

beskattning skall ske med utgångspunkt enligt bolagsavtal, enligt huvudtalet med stöd av 2 

kap. 8 § BL, efter bolagsmans insats eller efter skälighet torde därför enligt vår uppfattning ha 

stor skatterättslig inverkan för respektive bolagsman inom ramen för enkelt bolag. Med 

skälighet avser vi skälighetsbegreppet som skapats genom praxis, ifråga om resultatfördelning 

inom handelsbolag och kommanditbolag. 

Eftersom varje bolagsman och inte det enkla bolaget som sådant är skattskyldig för sina 

tillgångar, skulder, intäkter och kostnader inom ramen för det enkla bolaget, torde det utgöra 

ett skäl för att en rättvis beskattning av det enkla bolagets resultat bör ha sin utgångspunkt i 

förhållande till respektive bolagsmans insats. Frågan uppkommer när skattepliktiga intäkter 

och kostnader uppstår inom enkla bolag? Kellgren har gjort följande yttrande i Skattenytt 
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gällande sambandet mellan redovisning och beskattning inom ramen för enkelt bolag och 

joint ventures (se avsnitt 2.2.7): ”Med tanke på sambandet mellan redovisning och beskatt-

ning och på den allmänna likheten mellan de båda systemen synes det rimligt att utgå från en 

traditionell intäkts- och kostnadsanalys när skatteffekterna vid transaktioner med koppling till 

enkelt bolag ska undersökas. En intäkts- och kostnadsanalys bör, eller rentav måste, ta sin ut-

gångspunkt i de avtalsbestämmelser som är aktuella i det enskilda fallet”
71

. Vi anser att 

Kellgrens yttrande gällande när skattepliktiga intäkter och kostnader uppstår har praktisk sub-

stans, eftersom det enkla bolaget har sin utgångspunkt i avtalsfrihet samt eftersom det är svårt, 

om inte till och med omöjligt, att göra generella antaganden om huruvida intäkter respektive 

kostnader uppstår inom ramen för det enkla bolaget eller hos respektive bolagsman.  

Med anledning av att samma lag används vid resultatfördelning mellan bolagsmän i enkelt 

bolag och mellan bolagsmän i handelsbolag anser vi att Svenssons yttrande i Svensk 

skattetidning är värt att ta i beaktning i denna analys. Han yttrade sig enligt följande gällande 

obehörig resultatfördelning inom handels- och kommanditbolag (se avsnitt 2.4.5): ”I så gott 

som samtliga fall där resultatfördelning underkänts av Regeringsrätten har den skattskyldige 

ansetts erhålla en skattefördel. Fråga uppkommer om denna skattefördel kan vara hur liten 

som helst? Frågan bör ställas eftersom även ”normala” bolagsavtal kan medföra skattefördelar 

av något slag för delägaren. Enligt min uppfattning bör enbart mycket flagranta fall 

angripas”
72

. Som vi redan analyserat ger rättspraxis gällande resultatfördelning inom 

handelsbolag respektive kommanditbolag en osäkerhet i vad som utgör skattefördel i det 

hänseendet att skattefördelen skall leda till att den civilrättsliga handlingen bör underkännas. 

Svensson anser som ovan att ”… enbart mycket flagranta fall bör angripas”, vilket vi håller 

med om, eftersom civilrätten trots allt medger en dispositiv reglering gällande resultat-

fördelning mellan bolagsmännen. Vi tolkar Svensson yttrande som att mycket flagranta fall 

avser typsituationer såsom skalbolagskonstruktioner och skatteflykt. Å ena sidan bör 

skatteflykt och skalbolagskonstruktioner motverkas. Det motiverar enligt vår uppfattning att 

resultatfördelningar som enbart uppkommit för att uppnå skattefördelar bör motverkas. Å 

andra sidan är det viktigt att den civilrättsliga och den skatterättsliga regleringen av resultat-

fördelning ger så tydlig förutsebarhet som möjligt för att motverka en godtycklig bedömning 

och därmed upprätthålla den enskilde bolagsmannens rättssäkerhet. Vi anser därför att 
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Svenssons uppfattning, att ”… enbart mycket flagranta fall bör angripas”
73

, är rimlig, under 

förutsättning att den civilrättsliga lagregleringen tillåter avtalsfrihet. Vad som skall omfatta 

mycket flagranta fall eller motsvarande uttryck bör enligt vår uppfattning definieras genom 

praxis alternativt definieras i en ny utredning gällande reformering av dagens resultatfördel-

ningslagstiftning.  

3.1.5 Analys av redovisningsreglerna gällande joint ventures i form av enkla bolag 

Vi har i referensramen visat att Redovisningsrådet har definierat begreppet joint venture i en 

särskild redovisningsrekommendation. Som framgår av avsnitt 2.3.2 definierar 

Redovisningsåret ett joint venture enligt följande: ”Ett Joint venture är en ekonomisk 

verksamhet som drivs av två eller flera parter vars samarbete är avtalsreglerat och där avtalet 

innebär att två eller flera parter har gemensamt och bestämmande inflytande över 

verksamheten”
74

. Om Redovisningsrådets definition av ett joint venture kan enligt vår 

uppfattning sägas följande. Vi anser att Redovisningsrådets definition är anpassad till 

bolagsformen enkla bolag, därför att vi anser att definitionen stämmer överens med reglerna 

om rättsförhållandet mellan bolagsmän inom enkla bolag gentemot tredje man, (se avsnitt 

2.2.8) d.v.s. det är enbart bolagsman som är part i avtal med tredje man som kan göra 

rättigheter gällande eller vara förpliktad gentemot tredje man. Att bolagsmännen skall ha ett 

gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten anser vi även det stämmer överens 

med hur de nuvarande reglerna gällande det enkla bolagets bildande ser ut, (se avsnitt 2.2.1.) 

d.v.s. att bolagsmännen antingen genom muntligt, skriftligt eller konkludent avtal enats om ett 

inbördes obligationsrättsligt förhållande. 

När det gäller redovisningsregler för joint ventures i form enkla bolag, vilka ger underlag för 

resultatfördelning mellan bolagsmännen, kan enligt vår uppfattning framförallt följande sägas. 

Till att börja med finns det som vi visat i referensramen (se avsnitt 2.3.2) enligt Redovisnings-

rådet tre former av joint ventures, varav två motsvarar bolagsformen enkelt bolag. Dessa är 

gemensamt styrda verksamheter respektive gemensamma tillgångar.  

När det gäller gemensamt styrda verksamheter skall varje bolagsman enligt Redovisnings-

rådets rekommendationer (se avsnitt 2.3.3) gällande joint venture redovisa: ”De tillgångar 

som denne bestämmer över och de skulder som denne ådrar sig. De kostnader som denne har 

                                                             
73

 Svensson, SvSkT 2007 s. 707. 
74 Redovisningsrådets rekommendation nr. 14 p.2 
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och dennes andel av intäkterna från försäljningen av varor och tjänster”
75

. De nyss nämnda 

redovisningsrekommendationerna i förhållande till det enkla bolagets resultatfördelnings-

regler anser vi utgör ett motiv för att bolagsmännen skall resultatfördela i förhållande till 

respektive bolagsmans insats istället för reglerna i 2 kap. 8 § BL. Av skatterätten följer att 

företagare som bedriver näringsverksamhet skall redovisa enligt god redovisningssed (se 

avsnitt 2.2.6). Redovisningsrådets uppfattning tycks vara att god redovisningssed innebär att 

respektive bolagsman i ett joint venture skall redovisa dennes kostnader respektive andel av 

intäkter från den gemensamma verksamheten. Enligt vår uppfattning torde det vara praktiskt 

om redovisningsreglernas och skatterättens regler vore mer överensstämmande med 

civilrättens regler om intäkts- respektive kostnadsfördelningen mellan bolagsmännen, varför 

frågan återigen uppkommer om resultatfördelning skall ske efter huvudtalet, efter insats eller 

efter avtal. Redovisningsrådets rekommendationer om joint ventures pekar enligt vår 

uppfattning mot att fördelning efter insats är att föredra, eftersom respektive bolagsman skall 

redovisa sina kostnader och sin andel av den gemensamma verksamhetens intäkter.  

När det gäller joint venture-formen gemensamma tillgångar har Redovisningsrådet sagt att 

respektive bolagsman i joint venture skall externredovisa följande (se avsnitt 2.3.3): ”sin 

andel av de tillgångar som är föremål för ett gemensamt inflytande klassificerade i enlighet 

med tillgångarnas beskaffenhet, de skulder som samägarna ådragit sig, sin andel av de skulder 

som denne tillsammans med de andra samägarna gemensamt har ådragit sig, de intäkter från 

försäljningen eller användningen av den produktion som åstadkommes med hjälp av 

tillgångarna samt samägarnas andel av de kostnader om denne tillsammans med de andra 

samägarna ådragit sig, samt de kostnader som samägaren själv har ådragit sig avseende de 

gemensamma tillgångarna”
76

.  

Redovisningsrådets rekommendationer gällande joint venture-formen gemensamma tillgångar 

finner vi överensstämmande med joint venture-formen gemensamt styrda verksamheter med 

vissa distinktioner och tillägg. Gällande gemensamma tillgångar har Redovisningsrådet (se 

avsnitt 2.3.3) rekommenderat bolagsmän i joint venture-samarbeten att intäkter respektive 

kostnader som går att koppla till viss tillgång skall fördelas mellan bolagsmännen efter deras 

ägda andel i tillgångarna. Det nyss sagda finner vi talar för att resultatfördelning mellan 

bolagsmän i joint venture-formen gemensamma tillgångar bör ske efter bolagsmännens 

insatser. Problem med sådan fördelning utifrån andel i tillgång kan enligt vår uppfattning 
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uppkomma vid värderingen av viss tillgångs värde, speciellt om värderingen sker till 

marknadsvärdet. Detta problem riskerar att uppkomma i synnerhet ifråga om immateriella 

rättigheter såsom patent eller licenser, vilket skulle kunna ses som en nackdel till att använda 

resultatfördelning efter insats.  

3.1.6 Slutsats om hur resultatfördelning inom joint ventures skall ske enligt gällande rätt 

Traditionell juridisk metod har använts för att analysera vår första frågeställning. Det har 

föranlett att vi valt att analysera rättskällorna i hierarkisk ordning. Därför drar vi nedan av 

pedagogiska och av metodiska skäl slutsatser i rättshierarkisk ordning för hur resultat-

fördelning inom joint ventures skall ske enligt gällande rätt. Avslutningsvis delger vi vår egen 

uppfattning i en sammanfattande slutsats i anslutning till respektive frågeställning.  

Lagstiftningen gällande resultatfördelning inom joint ventures som bedrivs i form av enkla 

bolag säger enligt vår uppfattning följande. I första hand bestäms resultatfördelningen mellan 

bolagsmän inom enkla bolag genom bolagsavtalet. Viktigt att påpeka ytterligare en gång i 

denna uppsats är att bolagsavtalet kan ingås muntligt, skriftligt eller konkludent. Ifall avtal om 

resultatfördelning mellan bolagsmännen inte finns, skall resultatfördelningen ske enligt 

huvudregeln i 2 kap. 8 § BL, d.v.s. enligt bolagsmännens huvudtal. Det innebär att resultatet 

fördelas lika mellan bolagsmännen oaktat bolagsmännens insats i den gemensamma 

verksamheten inom det enkla bolaget.  

Som framgår av såväl uppsatsens referensram som analysdel yttrade sig bolagskommittén i 

förarbetena till bolagslagen specifikt gällande resultatfördelningsfrågan. Bolagskommittén 

förmodade att eftersom det är fritt för bolagen att avtala om resultatfördelningen kommer 

bolagen att göra det. Bolagskommittén diskuterade dock om det inte vore lämpligare att 

använda sig av en resultatfördelning som utgår efter var och en av bolagsmännens insats. 

Bolagskommittén yttrade sig om att en sådan fördelningsgrund kan ses som enkel och rättvis 

men att den skapar problem när bolagsmännens insatser inte är av samma typ. Bland annat 

hänvisar bolagskommittén till ett yttrande som Nial gjort nämligen att en sådan värdering 

skulle bli vansklig. Vår slutsats blir att förarbetena säger att vinstfördelning efter insats 

förvisso är rättvis, men att den nuvarande fördelningen enligt 2 kap. 8 § BL är att föredra.  

Praxis gällande resultatfördelning i enkla bolag har varit mycket begränsad hittills. Det finns 

dock ett principiellt viktigt fall, nämligen NJA 1939 s. 434 (tipsbolagsfallet). HD dömde att 

resultatfördelningen skulle utgå efter bolagsmännens insats istället för efter bolagslagens 
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reglering enligt 2 kap. 8 § BL. I övrigt får en analogitolkning från praxis gällande 

resultatfördelning inom handels- respektive kommanditbolag göras för att finna vägledning i 

hur resultatfördelning enligt praxis skall ske inom joint ventures som bedrivs i form av enkelt 

bolag. Av rättsfallen som refererats och analyserats går det att dra viktiga slutsatser. En 

slutsats dras om att en civilrättsligt giltig resultatfördelning kan frångås av domstolarna under 

vissa förutsättningar. Vilka dessa förutsättningar är har varierat i praxis, men gemensamt för 

de fall vari domstolarna underkänt resultatfördelningen, är att Skatteverket kunnat visa att den 

civilrättsliga fördelningen varit orimlig och uppkommit för att uppnå obehöriga skattefördelar. 

Av praxis ifråga om resultatfördelning inom handels- respektive kommanditbolag har dock 

osäkerhet och i viss mån oförutsebarhet skapats i vad som avses med obehörig 

inkomstöverföring respektive orimlig och uppkommit i syfte att uppnå skattefördelar, d.v.s. 

när en civilrättligt giltig fördelning skall underkännas av skatterättsliga skäl. Vi drar således 

slutsatsen att praxis inte ger ett klart rättsläge, utan att det blir fråga om en bedömning i det 

enskilda fallet, vilket enligt vår uppfattning väcker frågan om den lagstiftade fördelningen bör 

utredas och kanske till och med reformeras.  

Doktrinen har en splittrad uppfattning om hur resultatfördelningen bör ske. Dotevall menar att 

det är lättare att frångå de dispositiva resultatfördelningsreglerna om det enkla bolaget är av 

mindre komplicerad art. Han menar att enkla bolag av mindre komplicerad art bör beredas 

större skälighetshänsyn. Av detta drar vi slutsatsen att Dotevall finner att det är lättare att 

frångå de dispositiva resultatfördelningsreglerna i mindre komplicerade fall jämfört med mer 

omfattande enkla bolag såsom joint ventures.  

Nial menar att det i många fall är naturligare att resultatfördela efter bolagsmännens insats 

istället för reglerna i 2 kap. 8 § BL. Vi drar därför slutsatsen att Nial menade att reglerna i 2 

kap. 8 § BL inte är tillämpliga i alla fall, utan att annan fördelningsgrund mycket väl kan vara 

mer lämplig t.ex. resultatfördelning efter insats. Det ska dock påpekas, som vi redan nämnt 

tidigare i uppsatsen, att fördelning efter insats kan orsaka bl.a. värderingsproblem och 

bevissvårigheter vid en eventuell tvist. Nedan följer ett förtydligande exempel: 

Vid utvecklingen av en ny produkt har tre bolag gemensamt ingått ett samarbete under 

begränsad tid i form av ett joint venture som bedrivs som enkelt bolag. I joint venture-

samarbetets bolagsavtal framgår att resultatfördelning ska ske efter respektive bolagsmans del 

i bolaget. Följande insatser har respektive bolag tillfört den gemensamma verksamheten.  

Företag X: 10 miljoner kronor i likvida medel. 
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Företag Y: Arbetskraft motsvarande 25 000 timmar.  

Företag Z: Patent som vid samarbetets bildande har ett värde som inte går att fastställa. 

Patentet har dock blivit avgörande för att produkten överhuvudtaget ska bli säljbar.   

Vid tiden för samarbetets upphörande enligt bolagsavtalet uppkommer tvist om hur 

tillgångarna inbördes skall värderas. Detta problemexempel belyser problematiken inom ett 

joint venture när bolagsmännen inte vid samarbetets ingående kunnat fastställa värdet av 

respektive bolagsmans insats till fullo. Vi anser att Företag X:s och Företag Y:s andelar är 

förhållandevis okomplicerade att fastställa i förhållande till varandra. Problem uppkommer i 

detta fall eftersom värdet och betydelsen av Företag Z:s insats väsentligen förändrats från 

samarbetets ingående till samarbetets upphörande.  

I skatterelaterade tidskrifter har yttranden gjorts hur beskattningen skall ske av inkomst som 

härrör inom ramen för enkla bolag, d.v.s. inom ramen för bland annat joint venture-

samarbeten. Kleist har yttrat sig i Skattenytt och sagt att ”Det finns inga särskilda regler för 

beskattning av verksamheten i enkelt bolag. Istället får beskattning ske enligt allmänna 

principer på grundval av de civilrättsliga förutsättningarna i det enskilda fallet”
77

. Vi drar med 

anledning av Kleists yttrande slutsatsen att han menar att de civilrättliga reglerna skall ligga 

till grund för bolagsmännens beskattning.  

Kellgren har i Skattenytt uttalat sig om sambandet mellan redovisning och beskattning inom 

ramen för enkelt bolag. Kellgren menar att det är ”… rimligt att utgå från traditionell intäkts- 

och kostnadsanalys när transaktioner med koppling till enkelt bolag ska undersökas”. Han 

menar vidare att ”En intäkts- och kostnadsanalys bör, eller rentav måste, ta sin utgångspunkt i 

det enskilda fallet”
78

. Av Kellgrens yttrande drar vi slutsatsen att han anser att beskattningen 

bör ha sin utgångspunkt i de civilrättsliga förutsättningarna.  

Gällande obehörig resultatfördelning inom handelsbolag som i avsaknad av praxis gällande 

enkelt bolag har Svensson yttrat sig. Han har skrivit att ”I så gott som samtliga fall där 

resultatfördelningen underkänts av Regeringsrätten har den skattskyldige ansetts erhålla en 

skattefördel. Fråga uppkommer om denna skattefördel kan vara hur liten som helst? Frågan 

bör ställas eftersom även ”normala” bolagsavtal kan medföra skattefördelar av något slag för 
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delägaren. Enligt min uppfattning bör endast mycket flagranta fall angripas”
79

. Vår 

sammanfattande slutsats av doktrinen är att författarna inte är fullt överens om hur 

fördelningen de facto bör ske. 

Redovisningsrekommendationer gällande joint ventures har utformats av Redovisningsrådet 

(se avsnitt 2.3.3 och avsnitt 3.1.5). Av rekommendationerna gällande redovisning av joint 

venture-samarbeten som bedrivs i form av enkelt bolag går följande slutsats enligt vår upp-

fattning att dra. Vi anser att redovisningsrådets rekommendationer gällande joint ventures i 

form av enkla bolag stämmer bättre överens med en fördelningsgrund efter insats istället för 

bolagslagens reglering enligt i första hand avtal och i andra hand enligt 2 kap. 8 § BL.  

Vår samlade uppfattning är att en fördelning efter insats skulle bli svårhanterlig, eftersom 

värderingen av olika tillgångar inte är okomplicerad och kan orsaka tvister. Vi anser dock att 

en sådan fördelningsgrund av rättviseskäl vore önskvärd. Vidare anser vi att en sådan fördel-

ningsgrund skulle sammanfoga civilrätten, skatterätten och redovisningsrätten på ett tydligare 

sätt jämfört med nuvarande reglering i 2 kap. 8 § BL.  

3.2 Ger reglerna om resultatfördelning i 2 kap. 8 § BL förutsebarhet, om 

inte, hur skulle reglerna kunna förändras för att öka förutsebarheten?  

3.2.1 Analys av förutsebarheten i 2 kap. 8 § BL och om hur reglerna skulle kunna 

förändras för att öka förutsebarheten 

 

Så som vi tolkar domstolarnas handlande har de i ett antal domar frångått ordalydelsen om 

resultatfördelning i 2 kap. 8 § BL till förmån för en mer rimlig och rättvis bedömning, bl.a. 

grundad på bolagsmännens insats i bolaget. Exempelvis i vissa fall där bolag avtalat om hur 

resultatet skall fördelas har skatterättsliga regler och principer haft företräde framför 

civilrättsligt korrekta handlingar. Detta görs på bekostnad av förutsebarheten vilket inte är 

önskvärt i en rättsstat, som HD yttrat sig om, se avsnitt 2.6. Vi delar delvis Schultz åsikter om 

att principen om förutsebarheten är att föredra framför ändamålsöverväganden (lagarnas 

bakomliggande motiv och ändamål), och att samhället ibland får acceptera mindre rimliga och 

rättvisa resultat till förmån för principfasthet. Schultz framhäver att ”[d]en princip vi skall 

vara försiktiga med att rucka på är förutsebarhetsprincipen”. Domstolarna har enligt vår 

tolkning fått välja mellan förutsebarhet och rimlighet. De har då frångått förutsebarheten för 

att istället döma till förmån för en rimligare och mer rättvis resultatfördelning. 
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 För att slippa välja mellan förutsebarhet och rimlighet skulle lagstiftarna, genom en 

förändring av reglerna, kunna inskränka avtalsfriheten för just resultatfördelningen. Vi tror 

även att en tydligare koppling mellan bolagslagen och skattelagstiftningen skulle öka 

förutsebarheten. Detta eftersom problemen i första hand uppkommer när den civilrättsliga 

resultatfördelningen inte överensstämmer med reglerna på skatterättens område. Vi före-

språkar även en ändring av grundregeln i 2 kap 8 § BL, från att dela resultatet lika mellan 

bolagsmännen, till att resultatet ska fördelas med hänsyn till bolagsmännens insatser. En 

sådan lösning har tidigare diskuterats, både i förarbeten och i doktrin, men inte tillämpats bl.a. 

p.g.a. att den ansetts svårhanterlig och resultatet av den har ansetts osäkert. Med anledning av 

den praxis som tillkommit, p.g.a. sprickan mellan civilrätten och skatterätten, tror vi att det nu 

finns en tillräcklig rättslig grund för hur en sådan värdering av insatserna skall ske att en 

lagändring vore lämplig. Ytterligare ett skäl till varför grundregeln bör ändras är när den 

tillämpas fast det inte var bolagsmännens egentliga avsikt. Ett exempel på sådant fall är när en 

bolagsman som hävdar att avtal om resultatfördelning finns, inte kan bevisa att så är fallet. En 

fördelning enligt den nuvarande lydelsen riskerar därmed att bli orättvis om bolagsmännens 

insatser kraftigt varierat i omfattning och betydelse. En fördelning med hänsyn till insatsernas 

storlek skulle enligt vår mening skydda den part som bär den största risken och det är att 

föredra. Denna åsikt återfinns även i praxis genom RÅ 2002 ref. 115 II, där Regeringsrätten 

uttrycker att hänsyn ska tas till bolagsmännens individuella insats och risk i bolaget (se avsnitt 

2.4.7 och avsnitt 3.1.3).  

3.2.2 Slutsats om förutsebarheten i 2 kap. 8 § BL 

Vi har vid analysen av vår andra frågeställning valt att tillämpa en teleologisk tolknings-

metod. Vi har redogjort för reglerna om resultatfördelning i enkla bolag genom att se till såväl 

lagtext som förarbeten och doktrin. Vi har vidare visat på problem som kan uppstå och hur 

domstolar dömt i vissa fall genom att referera och analysera domar. Vi har kommit fram till 

slutsatsen att de civilrättsliga reglerna som gäller för resultatfördelningen inom enkla bolag, 2 

kap. 8 § och 4 kap. 1–2 §§, i sig inte är svårtolkade utan ger stor förutsebarhet. Det uppstår 

dock problem när bolagslagens civilrättsliga regler inte överensstämmer med skatterättens 

regler. Domstolarna har i ett antal rättsfall fått välja mellan att följa förutsebarhetsprincipen 

och döma enligt bolagslagens civilrättsliga regler, eller att delvis frångå dessa för att istället 

följa de skatterättsliga reglerna och utgå ifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd. Detta har 

således lett till att förutsebarheten blir lidande.  
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Vi har även funnit andra situationer där reglerna för resultatfördelning inte ger tillräcklig 

förutsebarhet och rättssäkerhet. Ett exempel på det är bl.a. när grundregeln tillämpas utan att 

det funnits sådan avsikt p.g.a. att det förekommer bevissvårigheter om att det finns en påstådd 

avtalad resultatfördelning. Vi har i vår analys gett förslag på hur lagstiftarna skulle kunna 

resonera för att minska problemen och osäkerheten, för att på så sätt åstadkomma såväl 

förutsebarhet som en skattemässigt rättvisare resultatfördelning för bolagsmännen i enkla 

bolag.  
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