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Sammanfattning 
 

Företagsförvärv ger ofta upphov till arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor där många 

människor och stora belopp är inblandade. I samband med partiella företagsförvärv ställs 

dessa frågor på sin spets, i och med att svåra gränsdragningar måste göras när ett bolag 

delas upp. Dessa gränsdragningar görs dessutom på olika grunder i olika rättsområden. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv kan en misslyckad personalövergång innebära stora kostnader 

samt risker för konflikter. En skatterättsligt oförmånlig utgång är också kostsam. Av den 

anledningen har vi, i denna uppsats, valt att lägga fokus på arbetsrättsliga och 

skatterättsliga frågor vid partiella företagsförvärv. Dessa frågor behandlas på följande sätt. 

 

Först görs en genomgång av relevanta rättsregler inom arbetsrätt, skatterätt och bolagsrätt, 

för att måla upp en någorlunda nyanserad bild av både den arbetsrättsliga 

bedömningsgången och de skatterättsliga och bolagsrättsliga ramar inom vilka 

förvärvsmetoderna ligger. Mot denna bakgrund har vi valt att ställa upp tre exempel som 

illustrerar hur metoderna kan tillämpas för att uppnå olika arbetsrättsliga effekter. 

Exemplen är utformade för att täcka flertalet av de regelverk som har utretts i uppsatsens 

första del. Slutligen görs en samlad utvärdering av resultaten.  

 

Själva förvärvsmetoden i sig sätter upp ramarna inom vilka arbetsrätten kan tillämpas, men 

det är den önskade arbetsrättsliga följden som styr valet av förvärvsmetod och dess 

utformning. Önskade följder vad gäller arbetstagare kan uppnås samtidigt som en 

skatterättsligt förmånlig behandling är möjlig. Genomförandet av ett partiellt 

företagsförvärv, med beaktande av skatterättsliga former och arbetsrättsliga följder, kan 

således innebära en lyckad ”cherry-pick”. 
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Abstract 
 

Corporate acquisitions often give rise to questions pertaining labour law and tax law, 

where many people and large amounts of money are involved. In the context of partial 

acquisitions, these questions come to a head, since difficult delimitations must be done 

when dividing a company. These delimitations are, furthermore, based upon different 

grounds within different fields of law. From an economical perspective, a failed transition 

of staff can carry considerable costs and risks of conflict. A disadvantageous outcome in 

the context of tax law is expensive as well. For this reason we have chosen, in this thesis, 

to focus on questions concerning labour law and tax law in the context of partial corporate 

acquisitions. These questions are treated in the following manner. 

Firstly, a review of the relevant norms within labour law, tax law and corporate law is 

made. This is done to paint a somewhat nuanced picture of both the assessment process 

within labour law and the frames of tax and company law, in which the methods of 

acquisition are stipulated. Against this background, we have constructed three examples 

that illustrate how the methods can be applied to achieve different effects pertaining labour 

law. The examples are designed to cover the majority of the norms that were investigated 

in the first part of the thesis. Finally, a general evaluation of the results is made. 

The method of acquisition, by itself, erects a framework in which labour law can be 

applied. However, it is the desired outcome in the context of labour law that governs the 

choice of acquisition method and its arrangement. It is possible to achieve these desired 

outcomes while receiving an advantageous treatment in the context of tax law as well. The 

execution of a partial acquisition, with consideration for the methods within tax law and 

the results within labour law, can therefore amount to a successful ”cherry pick”.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Vid partiella företagsförvärv finns fler förvärvsmetoder än vid fullständiga företagsförvärv, 

i och med att tillgångsmassan som övertas bland annat kan utgöra en verksamhet, en 

verksamhetsgren eller en grupp av icke sammanhängande tillgångar. Köparföretagets val 

av förvärvsmetod kan bero på målföretagets samt säljarföretagets struktur och 

sammansättning, alternativt ett av köparföretaget önskad följd i specifikt hänseende. Det 

finns ingen särskild lag som reglerar det partiella företagsförvärvet som företeelse; istället 

regleras det av en mängd olika rättsnormer. Beroende på köparföretagets mål med det 

partiella företagsförvärvet, och på vad detta innefattar, blir förfarandet styrt av 

rättsområden som inte alltid tar hänsyn till varandra. 

 

I strategifasen inför ett partiellt företagsförvärv måste köparföretaget bestämma den 

förvärvsmetod som är mest ändamålsenlig. Målet med förvärvet kan vara att tillgodogöra 

sig en del av målföretaget, som i köparföretagets regi ska drivas separat, eller en 

tillgångsmassa som ska sammanfogas med delar i köparföretaget. Samtidigt kan 

köparföretaget ha som förutsättning för förvärvet att alla eller vissa arbetstagare inte ska 

övertas. En ytterligare aspekt är de skatterättsliga följderna av förvärvet. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan en misslyckad personalövergång innebära stora kostnader samt risker för 

konflikter.1 En skatterättsligt oförmånlig utgång är också kostsam. Av den anledningen har 

vi valt att lägga fokus på arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor vid partiella 

företagsförvärv. 

 

I det partiella förvärvet ska således följande beaktas. Olika metoder för övertagandet ges 

olika behandling i skatterätten. De arbetsrättsliga påföljderna skiljer sig inte på grund av 

metodvalet, utan på överlåtelsens innehåll, eftersom arbetsrätten styrs av andra syften än 

rent ekonomiska; metodernas rubricering har i sammanhanget mindre betydelse. 

                                                                 
1 Sevenius. 2011. s. 97. 
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Bolagsrättsliga rekvisit kan behöva uppfyllas för att förvärvsmetoden ska uppnå giltighet. 

Vi utreder de möjligheter som olika förvärvsmetoder ger ett köparföretag, när det genom 

ett partiellt förtagsförvärv vill uppnå en så kallad “cherry pick”. Vår avsikt är att i 

utredningen belysa hur olika rättsområden samspelar med varandra i sammanhanget, för att 

visa hur diverse önskade rättsföljder kan uppnås. 

 

Frågeställning: Hur uppnås önskvärda arbetsrättsliga följder vid partiella företagsförvärv 

genom skatterättsliga förvärvsmetoder? 

 
1.2. Syfte 
 

Det främsta föremålet för utredningen är den arbetsrättsliga effekten av olika metoder för 

partiella företagsförvärv. Själva metoderna baseras dock på skatterättsliga och 

bolagsrättsliga verktyg, begränsningar och överväganden. I en praktisk situation kan en 

aktör inte nöja sig med att endast fokusera på ett rättsområde. Samma förfarande kan ge 

olika rättsföljder inom olika rättsområden, eftersom gränsdragningarna görs på olika sätt. 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en gränsöverskridande undersökning av partiella 

företagsförvärv, där arbetsrättsliga regelverk ses mot bakgrund av skatterättsliga och 

bolagsrättsliga normer. Utrymmet för misslyckande är stort, men genom en god kännedom 

av samtliga regelverk kan väsentliga kostnader och onödiga konflikter undvikas. Vi anser 

att en utredning utifrån en holistiskt synvinkel är, i sammanhanget, värd mer än summan av 

sina beståndsdelar. 

 

1.3. Metod 

 

Först görs en genomgång av relevanta rättsregler inom arbetsrätt, skatterätt och bolagsrätt, 

för att måla upp en någorlunda nyanserad bild av både den arbetsrättsliga 

bedömningsgången och de skatterättsliga och bolagsrättsliga ramar inom vilka 

förvärvsmetoderna ligger. Mot denna bakgrund har vi valt att ställa upp tre exempel som 
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illustrerar hur metoderna kan tillämpas för att uppnå olika arbetsrättsliga effekter. 

Exemplen är utformade för att täcka flertalet av de regelverk som har utretts. Slutligen görs 

en samlad utvärdering. 

 

För uppställningen av de analyserande exemplen har vi använt juridisk metod, såsom den 

tillämpas inom arbetsrätten.2 Den källhierarki som vi tillämpar är i enlighet med juridisk 

rättskällelära – lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, i den ordningen. En del av de 

relevanta arbetsrättsliga normerna är baserade på ett EU-direktiv, vilket har används som 

bakgrund. Hänsyn har tagits till den omfattande praxis, både från EU-domstolen och 

Arbetsdomstolen, som finns på det arbetsrättsliga området. En djupdykning i den svenska 

doktrinen har också genomförts. 

 

De förvärvsmetoder som har undersökts är underprisöverlåtelse, inkråmsförvärv, fission 

och partiell fission. Vi har beaktat att dessa verktyg kan användas både för paketering 

innan ett aktieförvärv, och för omstrukturering efter denna. Vi behandlar även teknisk, 

ekonomisk och organisatorisk omstruktering på grund av förfarandets stora arbetsrättsliga 

betydelse. 

 
1.4 Avgränsningar 

 

På grund av frågeställningens omfattning blir kontaktytan med andra rättsområden och 

specialregler stor. För att utredningen ska vara meningsfull måste åtminstone viss fokus 

hållas. Följande frågor kommer därför inte att behandlas: 

● Fastighetsrätt, immaterial och konkurrensrätt 

● Andra juridiska personer än onoterade aktiebolag 

● Fåmansföretag och fysiska personer 

● Bolag med beskattningsår som inte motsvarar ett kalenderår 

● Skalbolag 

● Investmentbolag, försäkringsbolag och övriga särskilt reglerade verksamheter 

                                                                 
2 Iseskog. 2008. s. 9. 
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2. Företagsförvärv och innebörden av ett partiellt företagsförvärv 

2.1. Aktieförvärv och Inkråmsförvärv 

 

Det förefaller inte finnas någon civilrättslig definition av varken fullständiga eller partiella 

företagsförvärv. Ett partiellt företagsfärvärv kan därför avse vilken del av ett företag som 

helst. 

 

Formen för företagsförvärv är uppdelad mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv. Den 

grundläggande skillnaden mellan de två förvärvsformerna är vem som är säljande part och 

vad som är köpobjektet. Vid aktieförvärv är det målföretagets ägare som är säljaren och vid 

inkråmsförvärv är säljaren målföretaget självt. Aktieförvärvet bygger på att aktierna i 

målföretaget byter ägare medan målföretagets rörelse fortfarande ägs av målföretaget. 

Inkråmsförvärvet bygger på att rörelsen i målföretaget byter ägare medan målföretaget 

ägare fortfarande är densamma. 

 

Ett aktieförvärv behöver inte innebära att 100 % av målföretagets aktier köps, även det får 

anses vara det vanliga.3 Ett inkråmsförvärv kan bestå av allt inkråm (hela rörelsen) eller 

delar av inkråmet. Ett partiellt förvärv kan således genomföras genom ett inkråmsförvärv 

där bara de för köparen intressanta delarna förvärvas. Samma resultat kan uppnås även vid 

aktieförvärv om målföretaget paketeras innan eller omstruktureras efter förvärvet, allt 

utifrån parternas preferenser. Ytterligare förvärvsmetoder som blir aktuella vid partiella 

företagsförvärv är fission och partiell fission. 

 

2.2. Förutsättningar för partiella företagsförvärv i svensk lagstiftning 

 

För att uppnå resultatet av ett partiellt företagsförvärv måste någon förvärvsmetod 

användas för att målföretaget ska paketeras innan ett aktieförvärv eller omstruktureras efter 

ett aktieförvärv, alternativt delas upp. Med utgångspunkt i skatterättens regelverk finner vi 

underprisöverlåtelse, fission och partiell fission som tre intressanta förvärvsmetoder utöver 

                                                                 
3 Sevenius. 2011. s. 35. 
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inkråmsförvärv. Utöver detta finns även möjlighet att, utan direkta skatterättsliga påföljder, 

genomföra en teknisk, ekonomisk eller organisatorisk omstrukturering av det köpta 

bolaget. För att en försäljning av aktier i ett paketerat bolag ska vara ett intressant 

alternativ för säljarföretaget måste aktieinnehavet uppfylla kriterierna för näringsbetingade 

andelar samt inte vara skattepliktigt på grund av reglerna om beskattning av skalbolag. 

Vissa utav förvärvsmetoderna kräver att bolagsrätten beaktas. Oavsett förvärvsmetod, 

kommer partiella företagsförvärv alltid att ge upphov till arbetsrättsliga frågor. 
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3. Arbetsrätt 

 

Det finns arbetsrättsliga bestämmelser som syftar till att utjämna skillnaderna mellan 

aktieförvärv och de förvärvsmetoder som innebär ett byte av arbetsgivare. Enligt 6b § LAS 

har arbetstagare rätt, men inte skyldighet, att följa med till den nya arbetsgivaren vid 

övergång av verksamhet. I sådana fall brukar den juridiska knäckfrågan vara huruvida en 

övergång av verksamhet har skett. Anställningsskyddet kommer också till uttryck i 

uppsägningssituationer. Både anställningsskydd och förhandlingsskyldighet behandlas 

nedan. 

 

3.1. Förhandlingsskyldighet 

 

Varje part i ett företagsförvärv har särskilda arbetsrättsliga plikter, varav vissa uppkommer 

redan innan transaktionen. En sådan plikt är förhandlingsskyldigheten, som gäller för både 

köparen och säljaren. Den primära förhandlingsskyldigheten följer av 11 § MBL. Är 

företaget bundet av ett kollektivavtal, måste det på eget initiativ förhandla med den 

arbetstagarorganisation som är motpart, innan beslut om förvärv tas. Den sekundära 

förhandlingsskyldigheten följer av 12 § MBL. Är företaget inte bundet av ett 

kollektivavtal, måste det förhandla på begäran av arbetstagarorganisation där någon eller 

några av företagets anställda är medlemmar. 

 

Vid inkråmsförvärv ska tillämpliga delar av säljarens kollektivavtal övergå på köparen 

enligt 28 § MBL. Kommer arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen inte överens, 

beslutar arbetsgivaren ensam, enligt det s.k. arbetsgivarprerogativet. Prerogativet, även 

kallad § 32-befogenheterna, är arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet. 

Arbetsrätten i övrigt kan, i stort sett, ses som inskränkingar i denna rätt. 4 

 

 

                                                                 
4 Glavå. 2011. s. 34 f. 
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3.2. Arbetstagarbegreppet 
 

Såsom framgår av 1 § LAS är lagen tillämplig endast på förhållande mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. En person måste vara anställd för att åtnjuta regelverkets skydd, och 

arbetsgivare kan ha anledning att försöka kringgå bestämmelserna genom att utge 

anställningsförhållandet för att vara något annat. Gränsdragningen mellan arbetstagare och 

uppdragstagare har utretts i flera avgöranden från Arbetsdomstolen.5 Självständigheten hos 

den som utför arbetet har i praxis ansetts vara avgörande. Vid 

självständighetsbedömningen talar följande omständigheter för att personen i fråga är 

arbetstagare: att denne förutsätts att utföra arbetet personligen och får inte samtidigt arbeta 

åt annan, att ersättningen för arbetet är fast åtminstone till viss del, att avtalet är varaktigt, 

att arbetet får ske under ledning, att arbetsverktyg och ersättning för utlägg tillhandahålls 

av arbetsledaren m.m. 6  Det bör nämnas att inom skatterätten görs i huvudsak samma 

självständighetsbedömning vid gränsdragningen mellan inkomst av tjänst och inkomst av 

näringsverksamhet.7  

 

Även om personen i fråga anses som anställd enligt bedömningen ovan, kan denne ändå 

vara undantagen från tillämpningen av LAS. Sådana undantag omfattar bl.a. anställda med 

en företagsledande uppgifter, vilka är av särskilt intresse i uppsatsen. Untantaget för 

företagsledare ska tillämpas restriktivt; även större företag brukar ha endast ett fåtal 

personer som faller under definitionen. Som företagsledare betraktas framför allt 

verkställande direktörer och chefer som har självständigt ansvar för en verksamhetsgren, 

förutsatt att de har sådana förmånliga anställningsvillkor som är normala för deras 

position.8 

                                                                 
5 AD 1975 nr 84, AD 1979 nr 155, AD 1987 nr 21, AD 2012 nr 24 mfl. 
6 Viklund mfl. 2014. s. 44 f. 
7 Lodin mfl. 2013. s. 135. 
8 Wästfelt mfl. 2014. s. 25. 
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MBL har ett utvidgat arbetstagarbegrepp, såsom framgår av 1 § andra stycket. 

Utvidgningen torde främst avse arbetstagare med en mer självständig ställning, såsom 

frilansare.9 

 

3.3. Saklig grund till uppsägning vid arbetsbrist 

 

Av 7 § LAS framgår att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara saklig grundad. 

Uppsägningar kan grundas antingen på arbetsbrist, eller på skäl som hänför sig till 

arbetstagaren personligen. Dessa två grunder har helt skilda förutsättningar för att anses 

vara sakliga.10 Uppsägning på grund av personliga skäl har inget direkt samband med 

företagsförvärv och behandlas således inte i uppsatsen. Det som återstår är uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Ibland kan arbetsbristen vara fingerad – arbetsgivaren hävdar 

arbetsbrist, men i verkligheten är motivet ett personligt skäl. Av denna anledning 

behandlas fingerad arbetsbrist inte heller. 

 

Begreppet arbetsbrist har en bredare innebörd än själva ordet antyder. Förutom brist på 

arbetsuppgifter omfattar det, i princip, alla företagsekonomiska skäl till uppsägning: att 

verksamheten är i behov av rationaliseringar, att den inte når upp till ägarnas 

avkastningskrav, eller att ägarna helt har tappat intresset till den.11 Arbetsbrist föreligger 

även när arbetsgivaren väljer att ersätta tillsvidareanställda i en verksamhet med konsulter 

eller visstidsanställda.12 

 

Företagsförvärv i sig utgör inte saklig grund för uppsägning av personal. Det gäller även 

arbetsbrist som uppstår på grund av att en ekonomisk enhet överlåts, och bygger på artikel 

4 i överlåtelsedirektivet,13 vilket utgör ett uppsägningsförbud som kommer till uttryck i 7 § 

                                                                 
9 Viklund mfl. 2014. s. 46. 
10 Glavå. 2011. s. 471 f. 
11 Iseskog. 2006. s. 37. 
12 Calleman. 1999. s. 89 f. 
13 Direktivet 2001/23/EG 
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LAS. Anställningsskyddet i samband med själva överlåtelsen behandlas nedan i avsnittet 

om överlåtelse och övergång av verksamhet.  

 

Uppsägning får inte ske enbart på grund av företagsförvärvet, vare sig på överlåtarens eller 

förvärvarens sida. Uppsägningsförbudet är i sig begränsat. Det är möjligt att säga upp 

personal på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl, om förändring av 

personalstyrkan innefattas i skälen. Någon tidsfrist för förbudet är inte angiven. Uttrycken 

“vid överlåtelsen” och “vid övergången” är den vägledning som den svenska lagtexten och 

EU-direktivet erbjuder.14 

 

När uppsägning sker på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl ligger 

bevisbördan för detta hos arbetsgivaren. Dessa skäl ger möjlighet att säga upp personal i 

samband med en övergång genom omorganisation och rationalisering. 

 

3.3.1. Turordning 

 

I samband med arbetsbrist får arbetsgivaren inte, i någon större utsträckning, själv 

bestämma vilka arbetstagare som ska sägas upp. Istället finns särskilda turordningsregler i 

22 § LAS, utifrån vilka en turordninglista ska upprättas. Längre sammanlagd 

anställningstid hos arbetsgivaren ger bättre rätt; vid lika anställningstid ger ålder bättre rätt. 

De som enligt listan har sämst rätt ska sägas upp först. Turordningslistan upprättas för den 

turordningskrets som drabbas av arbetsbristen. 15  Hur denna turordningskrets ska 

bestämmas beskrivs nedan. 

 

Avgränsningen av den personkrets som ska turordnas görs i två steg: definition av 

driftsenhet och definition av avtalsområde. 16  Med driftsenhet förstås den fastighet där 

arbetsbristen uppstår. Har arbetsgivaren flera fastigheter på samma ort, får en 

                                                                 
14 Mulder. 2004. s. 313. 

15 Calleman. 1999. s. 94. 
16 Frick. 2010. s. 48 f. 
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arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren begära att hela orten ses 

som en driftsenhet; med ort avses stad eller by. Avtalsområdet ska bestämmas om 

arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. De arbetstagare som omfattas 

av ett visst kollektivavtal faller inom det avtalets område. Arbetstagare som inte omfattas 

av ett kollektivavtal faller inom ett gemensamt restområde.17 

I samband med verksamhetsövergång kan arbetstagare avstå från att övergå till den nya 

arbetsgivaren, vilket skulle kunna leda till övertalighet hos överlåtaren. Turodningsreglerna 

tillämpas då tillämpas i vanlig ordning – arbetstagare får inte sämre rätt för att ha motsatt 

sig övergången.18 

 

3.3.2. Omplacering 

 

När turordningslistan är upprättad och de exakta arbetstagarna som drabbas av 

arbetsbristen är bestämda, har arbetsgivaren en ytterligare bestämmelse att iaktta. Av 7 § 

LAS andra stycket framgår att arbetsgivaren är skyldig att undersöka möjligheterna till 

omplacering av berörda arbetstagare. En uppsägning på grund av arbetsbrist anses sakligt 

grundad endast om någon sådan möjlighet inte funnits av arbetsgivaren efter 

undersökningens fullgörande. 

 

Denna omplaceringsskyldighet är långtgående och beskrivs i ett flertal avgöranden,19 vilka 

kan sammanfattas till följande huvudpunkter. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka 

möjligheterna till omplacering inom ramen för arbetstagarens anställningsavtal, det vill 

säga att arbetstagaren tilldelas arbetsuppgifter liknande de som han eller hon hade tidigare. 

I andra hand ska arbetsgivaren undersöka övriga lediga befattningar som arbetstagaren är 

kvalificerad nog att utföra. Indelningen i driftsenheter saknar i sammanhanget betydelse; 

hela företaget ska undersökas. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa nya befattningar att 

                                                                 
17 AD 1989 nr 47. 
18 Wästfelt mfl. 2014. s. 90. 
19 AD 1976 nr 49, AD 1977 nr 151, AD 1980 nr 168, AD 1981 nr 158, AD 2001 nr 92 mfl.  
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omplacera arbetstagaren till. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att undersöka andra 

företag inom koncernen.20 

 

Arbetsgivaren fullgör inte sin omplaceringsskyldighet genom att erbjuda arbete hos en 

annan arbetsgivare, vilket måste särskilt beaktas i samband med verksamhetsövergång. 

Skulle arbetstagare motsätta sig övergången, fullgör inte överlåtaren sin eventuella 

omplaceringsskyldighet genom att erbjuda anställning hos övertagaren.21 

 

Arbetsgivaren är skyldig att ge ett enda skäligt erbjudande om omplacering; accepteras inte 

detta av arbetstagaren, föreligger saklig grund för uppsägning. Utan att anses vara oskäligt, 

kan en omplacering försätta arbetstagaren i en mindre kvalificerad, och därmed lägre 

avlönad, position.22 

 

3.3.3. Uppsägningstid 

 

Uppsägningstid regleras i 11 § LAS. Minsta uppsägningstid är inledningsvis en månad, 

men blir längre beroende på arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren: 

två månader efter två års anställning, tre månader efter fyra års anställning, fyra månader 

efter sex års anställning, fem månader efter åtta års anställning och sex månader efter minst 

tio års anställning. I lagen fastställs minsta uppsägningstid; längre perioder får förekomma 

i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.23 

 

Om arbetstagaren har följt med i en övergång av verksamhet, får han eller hon, hos den nya 

arbetsgivaren, tillgodoräkna sig sin anställningstid hos den gamla arbetsgivaren.24 

 

                                                                 
20 Wästfelt mfl. 2014. s. 146 f. 
21 Iseskog. 2003. s. 10. 
22 Calleman. 1999. s. 91. 
23 Wästfelt mfl. 2014. s. 168. 
24 Wästfelt mfl. 2014. s. 42. 
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3.4. När verksamhet övertas av ny arbetsgivare 

 

Den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som reglerar den anställdes rättigheter när en 

verksamhet övertas av en ny arbetsgivare bygger på EU-rätt. Överlåtelsedirektivet reglerar 

vad som gäller vid verksamhetsöverlåtelse, vilket i svensk rätt kallas verksamhetsövergång 

och har implementerats i 6b § LAS. Nedan följer en beskrivning av det EU-rättsliga och 

svenska anställningsskyddet vid verksamhetsöverlåtelser respektive 

verksamhetsövergångar. En stor del av EU-domstolens praxis behandlar 

entreprenadsituationer; sådana ämnar vi inte att ta upp i uppsatsen. Resonemangen som 

förs i denna praxis måste emellertid ändå beaktas vid genomgången av 

överlåtelsedirektivets regler. 

 

3.4.1. Verksamhetsöverlåtelse inom EU-rätten 

 

Tillämpligheten av överlåtelsedirektivet och tolkningen av begreppet 

verksamhetsöverlåtelse är avgörande för hur och om arbetsrättens skyddsregler ska gälla 

vid partiella företagsförvärv. Överlåtelsedirektivet, vars rättsliga grund kommer från 

Artikel 94 i EG-fördraget,25 ska enligt artiklarna 1.1.c och 1.2 tillämpas på offentliga och 

privata företag som, med eller utan vinstsyfte, bedriver ekonomisk verksamhet samt om det 

som överlåts ligger inom föredragets territoriella räckvidd. Att direktivet inte tillämpas på 

sjögående fartyg eller vid vissa situationer där offentliga förvaltningsmyndigheter är 

inblandade påverkar inte uppsatsen. 

 

Överlåtelsedirektivet är avsett att skydda arbetstagares rättigheter vid 

verksamhetsöverlåtelser. Som huvudregel innebär skyddet följande. När en ny arbetsgivare 

övertar verksamheten vari arbetstagaren är anställd ska den tidigare arbetsgivarens 

förpliktelser gentemot arbetstagaren övergå till den nya arbetsgivaren. 26  I Berg och 

Busschers målen framgår att ett ägarbyte inte är samma sak som ett byte av arbetsgivare, 

                                                                 
25 Mulder. 2004. s. 68. 
26 Nyström. 2011. s. 259. 
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vilket innebär att direktivet inte är tillämpligt på aktieförvärv. Således ligger tyngdpunkten 

på bytet av arbetsgivare.27 

 

Artikel 1.1.a i överlåtelsedirektivet uttrycker att föremålet för överlåtelsen ska vara företag, 

verksamhet respektive del av företag eller verksamhet. Artikel 1.1.b förtydligar begreppen 

genom att beskriva föremålet för överlåtelsen som en ekonomisk enhet som bibehåller sin 

identitet, som i sin tur beskrivs vara en organiserad gruppering av tillgångar som syftar till 

att bedriva ekonomisk verksamhet. Det saknar betydelse om den ekonomiska enheten utgör 

huvud- eller sidoverksamhet. Bedömningen av vad en ekonomisk enhet respektive identitet 

innebär görs av de nationella domstolarna, med utgångspunkt från EU-rättslig praxis.28 

Vilket innebär att de s.k Spijkerskriterierna (se avsnitt 3.4.1.3.) blir avgörande. 

 

Från hur EU-domstolen tagit sig an bedömningen av överlåtelsen förstås att det första som 

avgörs är om det föreligger en direktivsenlig ekonomisk enhet. Sedan avgörs om 

överlåtelsen följer det sätt som överlåtelsedirektivet föreskriver.29 Uppdelningen mellan 

vad överlåtelsen omfattar och hur överlåtelsen skett har främst betydelse då ett direkt 

rättsligt samband mellan den förre och nya arbetsgivaren saknas.30 En överlåtelse kan ha 

skett utan att det föreligger ett rättsligt förhållande mellan övertagare och den tidigare 

arbetsgivaren. 31  Det är individuella faktorer som påverkar själva bedömningen av om 

överlåtelsen är lagenlig eller ej. Om man utgår ifrån EU-domstolens praxis är det 

sammanfattningsvis tillräckligt att överlåtelsen sker inom ramen för ett avtalsförfarande 

och grundas på avtal, administrativt beslut, rättsakt eller domstolsbeslut. Parterna behöver 

inte ens vara överlåtaren och övertagaren. 32  Mot bakgrund av detta kommer samtliga 

förvärvsmetoder som behandlas i uppsatsen falla inom ramen för lagenlig överlåtelse, 

såsom avses i överlåtelsedirektivet. 

 

                                                                 
27 Nyström. 2011. s. 260. 
28 Mulder. 2004. s. 175. 

29 Mulder. 2004. s. 170. 
30 Glavå. 2011. s. 580. 
31 Mulder. 2004. s. 214. 

32 Nyström. 2011. s. 261. 
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3.4.1.1. Ekonomisk enhet 

 

Ekonomisk enhet är den precisering av begreppen företag, verksamhet, del av företag eller 

verksamhet som framkommer av EU-rätten. Den ekonomiska enheten ska i sin tur vara 1. 

en organiserad gruppering av tillgångar som 2. ska syfta till att bedriva ekonomisk 

verksamhet. Detta framgår av överlåtelsedirektivets artikel 1.1.b som innehåller en 

kodifieringen av praxis från EU-domstolen. I varje enskilt fall måste en bedömning göras 

utifrån de situationsspecifika omständigheterna. 

 

För att förtydliga begreppet “en organiserad gruppering av tillgångar”, kan utgångspunkt 

tas i att självständigheten ska vara hög och innebära att det som överlåts kan bedrivas 

utanför sitt sammanhang. Verksamheten ska dock inte vara begränsad till färdigställandet 

av ett visst arbete. 33  För att förtydliga begreppet “syfta till att bedriva ekonomisk 

verksamhet”, ska verksamhet läsas som aktivitet och bestå i att på en marknad erbjuda 

varor eller tjänster mot ersättning. Det finns dock inget krav på ett ekonomiskt vinstsyfte.34 

 

3.4.1.2. Bibehållande av identitet 

 

Den ekonomiska enheten ska bibehålla sin identitet efter överlåtelsen. För att avgöra om 

identiteten är bibehållen måste först själva identiteten på det som överlåts fastställas. 

Exempelvis kan inom serviceverksamheter, den personkrets som verksamheten vänder sig 

till vara en omständighet som påverkar identiteten.35  

 

Det är viktigt att beakta sättet för produktionen av varorna eller tjänsterna istället för den 

fysiska miljö där denna produktion utförs. Det är inte arbetsuppgifterna som ska ha bevarat 

sin identitet, utan verksamheten.36 Vid avgörande av identitetens bibehållande ska följande 

tre kriterier beaktas särskilt. Det första är aktivitetskriteriet, som innebär att den 

                                                                 
33 Mulder. 2004. s. 194 f. 
34 Mulder. 2004. s. 205 f. 
35 Nyström. 2011. s. 264. 
36 Mulder. 2004. s. 135. 
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ekonomiska enheten ännu är i drift. Det andra är fortsättningskriteriet, som innebär att den 

ekonomiska enheten ska fortsätta sin verksamhet efter övergången. Det tredje är 

likhetskriteriet, som innebär att den ekonomiska enhetens verksamhet efter övergången ska 

vara lik den verksamhet som bedrevs före övergången.37 

 

3.4.1.3. Spijkerskriterierna 

 

I Spijkers-målet fick EU-domstolen för första gången avgöra frågor om föremålet för 

övergången och i vilka fall det dåvarande överlåtelsedirektivet kunde tillämpas. 38  En 

helhetsbedömning ska göras och samtliga omständigheter kring överlåtelsen måste 

beaktas.39 Utifrån avgörandet i målet har de s.k Spijkerskriterierna preciserats. Det är en 

uppräkning av de omständigheter som EU-domstolen anser ha särskild betydelse vid 

bedömningen om en överlåtelse ska falla inom överlåtelsedirektivets tillämpningsområde.40 

 

Spijkerskriterierna är följande: 

1. Arten av företag eller verksamhet, 

2. Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har överlåtits, 

3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, 

4. Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte, 

5. Om kunderna har tagits över eller inte, 

6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, och 

7. I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere. 

 

Spijkerskriterierna är ett hjälpmedel vid helhetsbedömningen och ska ses som exempel. 

Således ska det inte uppfattas så att Spijkerskriterierna ensamma är de enda 

                                                                 
37 Mulder. 2004. s. 144. 
38 Mulder. 2004. s. 131 f. 
39 Nyström. 2011. s. 263. 
40 Mulder. 2004. s. 134. 
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omständigheterna av betydelse. Inte heller ska någon av de enskilda kriterierna isolerat 

vara avgörande för bedömningens utgång.41 Det är möjligt att inbördes dela upp kriterierna 

i två led: Då ska kriterierna 1-5 besvara frågan om huruvida det övertagna är en ekonomisk 

enhet, medan kriterierna 6-7 ska besvara frågan om huruvida den ekonomiska enheten har 

bibehållit sin identitet.42 

 

En helhetsbedömning ska avgöra både om det som rör sig om en ekonomisk enhet och om 

identiteten bibehållits. Kriteriernas inbördes vikt är beroende av verksamheten som bedrivs 

och metoderna för produktion och drift. I personalbaserade verksamheter blir således 

övertagande av personal mer avgörande, för bedömningen om en ekonomisk enhet 

överlåtits, än i tillgångsbaserade verksamheter. 43  Bedömning av den fjärde punkten i 

kriterierna ska göras utifrån huruvida huvuddelen av personalstyrkan avseende både antal 

och kompetens har överlåtits. 44  Alla möjliga situationer och omständigheter vid en 

överlåtelse har inte tagits upp av EU-domstolen. Det är dock möjligt att tolka EU-

domstolens praxis så att överlåtelsedirektivet inte är tillämpligt om ingen personal övertas 

vid överlåtelse av personalbaserade verksamheter. Samtidigt kan det framhållas att en 

sådan bedömning skulle stå i strid med överlåtelsedirektivets skyddssyfte. 45  Vid 

bedömning utifrån Spijkerskriterierna ska frågan, om själva rörelsen överlåtits och om det 

föreligger samma identitet före som efter överlåtelsen, ligga i fokus.46  

 

3.4.1.4. Andra mål och domar inom EU-rätten 

 

EU-domstolen har i många avgöranden ytterligare preciserat hur bedömningen ska göras. 

Följande praxis ger en tydligare förklaring av hur överlåtelsedirektivet ska tolkas. 

 

 

                                                                 
41 Mulder. 2004. s. 136. 
42 Mulder. 2004. s. 144. 

43 Mulder. 2004. s. 143. 
44 Mulder. 2004. s. 134. 
45 Mulder. 2004. s. 198, 203. 
46 Wästfelt mfl. 2014. s. 93. 
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– Botzen-målet47 visar att det som övergår ska vara en avdelning där arbetare utför 

sina arbetsuppgifter, för att de anställdas rättigheter och skyldigheter ska övergå. 

 

– Rygaard-målet 48  visar att en stadigvarande organiserad ekonomisk enhet ska 

föreligga efter övergången, för att överlåtelsedirektivet regler ska anses tillämpliga. 

 

– Merckx-målet49 visar att arbetsgivaren är ansvarig för anställningens upphörande, 

om arbetstagare motsätter sig en övergång på grund av att denna skulle medföra en 

förändring av hans eller hennes lön. 

 

– Viho-målet50 visar att i fall ett moderbolag och dess dotterbolag är en ekonomisk 

enhet, där dotterbolaget inte kan agera självständigt, ska bolagen ändå i 

överlåtelsedirektivets mening ses som skilda arbetsgivare. 

 

– Süzen-målet51 visar att enbart övergång av arbetsuppgifter utesluts från direktivets 

tillämpningsområde. Övergången måste alltså avse enheten där arbetsuppgiften utförs för 

att överlåtelsedirektivet ska kunna tillämpas. Vidare slås fast att ett kollektiv av 

arbetstagare, i en personalbaserad verksamhet, som varaktigt sammanförs i en gemensam 

verksamhet, kan utgöra en ekonomisk enhet.  

 

– Vidal-målen samt Hidalgo- och Ziemann-målen52 visar att med ekonomisk enhet 

avses en organisation av personer och tillgångar som kan bedriva en ekonomisk 

verksamhet genom vilket ett särskilt syfte eftersträvas. 

                                                                 
47 Mål 186/83 Botzen m.fl. ECR 1985 s. 519. 
48 Mål C-48/94 Rygaard REG 1995 s. I-2745. 
49 Förenade målen C-171/94 och C-172/94 Merckx och Neuhuys ECR 1996 s. I-01253. 
50 Mål C-73/95 P Viho REG 1996 s. I-5457. 
51 Mål C-13/95 Süzen REG 1997 s. I-1259. 
52 Förenade målen C-127/96, C-229/96 och C-74/97 Hernandez Vidal m.fl. REG 1998 s. I-8179. 
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– Allen-målet53 visar att företagsbegreppet i överlåtelsedirektivet är bredare än det 

inom konkurrensrätten.  

 

– Temco-målet54 fastslår att vid bedömning om villkoren för övergång av en enhet är 

uppfyllda ska samtliga omständigheter beaktas. 

 

– Klarenberg-målet55 visar att överlåtelsedirektivets artikel 1.1.a och 1.1.b ska tolkas 

på det sätt att direktivet likaså kan bli tillämpligt på ett förfarande som innebär att den 

överlåtna delen av en verksamhet inte bibehåller sin organisatoriska självständighet. 

Förutsättningen är för det första att det funktionella sambandet av ömsesidigt beroende och 

komplementaritet som föreligger mellan de övertagna produktionsfaktorerna bevaras. 

Förutsättningen är för det andra att övertagaren kan använda produktionsfaktorerna även i 

det fall de, efter övergången, integreras i en ny och olikartad organisationsstruktur, för att 

fortsätta en identisk eller motsvarande ekonomisk verksamhet. 

 

3.4.2. Verksamhetsövergång i svensk rätt 
 

Överlåtelsedirektivet implementeras i svensk lagstiftning genom att 6b § LAS införts samt 

genom att 7 § LAS, 13 § MBL och 28 § MBL ändrats.56 I detta avsnitt behandlas övergång 

av verksamhet medan uppsägningsfrågor och förhandlingsskyldigheten behandlats ovan. 

 

Det första som kan anmärkas är att den svenska lagstiftaren valt att använda begreppet 

övergång och inte överlåtelse, vilket används i EU-rätten. Det ska dock inte uppfattas som 

att olika tolkningar av begreppen ska göras inom arbetsrätten.57 Förklaringen till varför 

övergång används i LAS är att termen får anses vara etablerad i den svenska arbetsrätten58 

                                                                 
53 Mål C-234/98 Allen REG 1999 s. I-8643. 
54 Mål C-51/00 Temco REG 2002 s. I-969. 
55 Mål C-466/07 Klarenberg REG 2009 I-803. 
56 Mulder. 2004. s. 282. 
57 Mulder. 2004. s. 51. 
58 Mulder. 2004. s. 51. 
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och att det preciserar att reglerna är tillämpliga i fler fall än vid enbart regelrätta 

överlåtelser.59 I överlåtelsedirektivets Artikel 1 är föremålet och formen för överlåtelsen 

rättsfaktum, samtidigt är övergången i sig även en rättsföljd. Förhållandet mellan 

rättsfaktum och rättsföljd blir således otydligt. Sammanblandningen klargörs inte i 6b § 

LAS, vilket innebär att även den svenska lagstiftningen blir otydlig och kan ge upphov till 

tolkningsproblem.60 

 

Regleringen i 6b § LAS innebär att det sker ett automatiskt arbetsgivarbyte vid 

verksamhetsövergång. Det krävs varken uppsägningar hos överlåtaren eller nya 

anställningsavtal hos övertagaren, utan övertagarens automatiska inträde som avtalspart är 

tvingande rätt. Tillämpningen är möjlig både inom det privata och det offentliga området 

och arbetstagarna övergår direkt; 61  såtillvida den anställde inte motsätter sig att 

anställningsavtalet och anställningsförhållandet övergår till övertagaren (se 6b § 4 st LAS). 

Arbetstagares eventuella passivitet betraktas som ett godkännande. För att arbetstagaren 

inte ska följa med verksamheten ska en rättshandling i form av ett nekande vidtas gentemot 

överlåtaren. Det finns inga specifika regler för hur arbetstagaren ska avböja övergången, 

men eftersom bevisbördan ligger hos den anställde bör nekandet vara skriftligt62 och ske 

inom skälig tid från att arbetstagaren blivit meddelad att övergång kommer ske. Å andra 

sidan finns inte heller någon specifik reglering kring hur arbetsgivaren ska underrätta 

arbetstagaren om övergången.63 

 

Samtliga rättigheter och skyldigheter som grundar sig i anställningsavtal och 

anställningsförhållanden övergår vid verksamhetsövergång. På så sätt skyddas den 

anställdes villkor. Framför allt handlar det om arbetsskyldighetens omfattning, 

tjänstgöringsgraden och förmåner som framgår av anställningsavtalet. 64  Utöver de 

individuellt avtalade villkoren övergår även anställningsvillkoren i eventuella 

                                                                 
59 Iseskog. 2003. s. 11. 
60 Mulder. 2004. s. 169 f. 
61 Wästfelt mfl. 2014. s. 89. 
62 Iseskog. 2003. s. 13. 
63 Wästfelt mfl. 2014. s. 89. 
64 Hartzell mfl. 2008. s. 60. 
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kollektivavtal som överlåtande bolag var bundet av.65 Enligt 6b § 1 st 2 meningen LAS har 

överlåtaren och övertagaren solidariskt ansvar för förpliktelser från tiden före övergången. 

Inbördes regressrätt mellan överlåtare och övertagare måste regleras i avtalet dem 

emellan.66 Det som undantas skyddet bygger på Artikel 3.4 i Överlåtelsedirektivet och 

framgår av 6b § 3 st LAS tillsammans med bestämmelserna i lagen (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. 67 Således följer inte rätten till ålders, invaliditets och 

efterlevnadsförmåner med i övergången. Ett exempel är att en arbetstagare inte kan rikta 

anspråk, mot övertagaren, vad beträffar en pensionsfordran som i enlighet med 

anställningsvillkoren har upparbetats under anställningstiden hos överlåtaren. 68 

 

Mot bakgrund av hur EU-domstolen och Arbetsdomstolen använt sig av Spijkerskriterierna 

kan en praktiskt tydlig uppställning (nedan kallad Iseskogs uppställning) göras enligt 

följande. 

 

Tillräckliga förutsättningar: 

- Personalkriteriet (om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya 

arbetsgivaren eller inte). 

- Matriella tillgångskriteriet (frågan om företagets materiella tillgångar, såsom 

byggnader och lösöre, har överlåtits). 

- Immateriella tillgångskriteriet (värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid 

överlåtelsetidpunkten). 

Nödvändiga förutsättningar: 

- Artkriteriet (arten av företag eller verksamhet). 

- Kundkriteriet (om kunderna har tagits över eller inte). 

- Identitetskriteriet (graden av likhet mellan verksamheten före och efter 

överlåtelsen). 

                                                                 
65 Mulder. 2004. s. 325. 
66 Wästfelt mfl. 2014. s. 91. 
67 Mulder. 2004. s. 331. 
68 Wästfelt mfl. 2014. s. 90. 
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- Kontinuitetskriteriet (i förekommande fall den tidsperiod under vilken 

verksamheten har legat nere). 

 

Uppställningens syfte är att belysa faktumet att samtliga fyra nödvändiga förutsättningar 

måste vara uppfyllda i kombination med att viss del av de tillräckliga förutsättningarna är 

uppfyllda för att en verksamhetsövergång ska ligga för handen. Det räcker inte med att 

enbart de nödvändiga eller de tillräckliga förutsättningarna är uppfyllda. I svensk rätt torde 

bedömningen av om ett förfarande ska betecknas som en verksamhetsövergång inte handla 

om allmänna skälighetsbedömningar angående vad som borde betraktas som övergång av 

verksamhet. 69 70 

 

Såvida ett övertagande bolag vägrar att ta emot en anställd, som i enlighet med reglerna 

kring verksamhetsövergång har rätt att följa med, behandlas det som ett avskedande. 

Avskedandet kan ogiltigförklaras, försåvitt sakliga grunder för uppsägning inte föreligger 

hos övertagaren. Följaktligen innebär det en bedömning av om arbetsbrist skulle bli 

tillämpligt såvida den anställde hade accepterats. Ett icke lagenligt avskedande kan ge 

upphov till skadestånd. I det fall avskedandet inte kan ogiltigförklaras, föreligger ett 

allmänt skadeståndsansvar för felaktigt avskedande. I det fall avskedandet kan 

ogiltigförklaras föreligger både ett ekonomiskt och allmänt skadeståndsansvar.71 

 

3.4.2.1. Svenska rättsfall 
 

- Swebus-målen 72  visar att i jämförelsen mellan verksamheten före och efter 

övergången ska det beaktas om produktionsresurser som lokaler och maskiner är 

desamma samt om arbetsledning, arbetsstyrka, affärskontrakt och kundrelationer 

övertagits. Det är inte av vikt att överensstämmande arbetsuppgifter utförs hos 

överlåtaren och övertagaren.  

                                                                 
69 Iseskog. 2003. s. 22 f. 
70 Hartzell mfl. 2008. s. 56 f. 
71 Iseskog. 2003. s. 26 f. 
72 AD 1995 nr. 96, 134, 163 
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- Blomman-målet73 visar att överlåtare och övertagare inte i avtal kan bestämma om 

anställda ska övergå eller inte. Föreligger en verksamhetsövergång ska 

arbetstagarna i verksamheten följa med till övertagaren, om inte den anställde 

avböjer till att övergå. 

 

- Copperdeli-målet 74  visar att en övergång av samtliga materiella tillgångar i en 

verksamhet inte är tillräckligt för att en övergång av ekonomisk enhet med 

bibehållen identitet ska ha inträffat. Bedömningen huruvida en 

verksamhetsövergång har skett måste även beakta om immateriella tillgångar, 

arbetskraft, administration eller kunder övertagits samt om övertagaren fortsatt 

överlåtarens verksamhet. I målet framgår även att kontinuitetskriteriet inte var 

uppfyllt och att det föranledde tvivel om kundkriteriet kunde vara uppfyllt. Under 

hur lång tid en verksamhet ska ligga nere för att kontinuitetskriteriet ska anses 

brutet blir beroende av branschen och verksamheten. 

 

- LNB catering-målet 75  visar att det inte är avgörande om äganderätten till 

tillgångarna har övergått. Det viktiga är att verksamheten fortsätts med samma 

tillgångar som tidigare. Bedömningsgrunden kan vara särskilt aktuell vid leasing. 

  

                                                                 
73 AD 1998 nr. 144 
74 AD 1998 nr. 146 
75 AD 2002 nr. 63 
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4. Bolagsrätt 

4.1. Överlåtbarhet 
 

När företagsförvärv sker via aktieförvärv måste det bolagsrättsliga regelverket beaktas. En 

förutsättning för förvärvet är att målföretagets aktier är överlåtbara. Begränsningar av 

aktiers överlåtbarhet kan finnas i bolagsordningen i form av samtyckes-, förköps- och 

hembudsförbehåll. Samtliga typer av möjliga förbehåll beskrivs i 4 kap. ABL. Överlåtelser 

i strid med sådana förbehåll är ogiltiga. Överlåtelsebegränsningar kan även införas i 

aktieägaravtal.76  

 
4.2. Finansiering 
 

Företagsförvärv kan finansieras på olika sätt. Nyemissioner (se 13 kap. ABL) är ett 

finansieringsalternativ som regleras inom bolagsrätten. Nyemissioner kan användas av 

köparföretaget för att anskaffa de likvida medel som behövs för förvärvet. Alternativt kan 

de nyemitterade aktierna i sig användas som vederlag till säljaren; s.k. apportemission. 

Vederlag i form av aktier är mest aktuellt vid genomförande av en bolagsrättslig delning, 

kallad fission inom skatterätten.  

 

ABL har ytterligare regler som rör finansiering. För att förhindra att bolag blir köpta med 

sina egna pengar finns ett förvärvslåneförbud i 21 kap. 5 § ABL. Målföretaget i ett 

företagsförvärv, eller någon av dess dotterbolag, får inte lämna lån som syftar till att 

finansiera förvärvet. 

  

                                                                 
76 Sevenius. 2011. s. 364. 
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4.3. Tvångsinlösen 
 

Köparen bör vara medveten om möjligheten till tvångsinlösen enligt 22 kap. ABL. Den 

som äger mer än 90 % av aktierna i ett bolag har rätt att lösa in resterande aktier. 

Förfarandet kan också påkallas av minoritetsägaren/ägarna. Tvångsinlösen kan bli aktuellt 

vid aktieförvärv, när köparen vill uppnå fullständigt ägande av målföretaget, men denna 

har en minoritetspost vars ägare inte är villiga att sälja sin andel till köparen. 

 

4.4. Behörighet 
 

Företagsförvärv är ett stort beslut och medför behörighetsfrågor. Rent naturligt faller 

ansvaret på styrelsen, som enligt 8 kap. 4 § ABL ansvarar för bolagets förvaltning. 

Företagsförvärv, delningar och omstruktureringar kan anses vara sådana 

förvaltningåtgärder. Det är vanligt att löpande beslut under transaktionsprocessen delegeras 

till en särskild transaktionsgrupp. Då måste även regler om fullmakt beaktas, vilka dock 

inte kommer att behandlas här. VD:s behörighet får anses vara beroende av företagets 

verksamhet och förvärvets omfattning.77 

 
4.5. Kapitalskydd 
 

17 kap. ABL innehåller regler om borgenärsskydd som måste beaktas i samband med 

underprisöverlåtelser (mer om dessa nedan).  Underprisöverlåtelser är inte uppräknade som 

en tillåten form av värdeöverföring i 17 kap. 2 § ABL. Ändå finns möjlighet att flytta 

tillgångar till underpris mellan bolag i samma koncern. Försiktighetsregeln och stoppregeln 

i 17 kap. 3 § ABL måste likväl beaktas. Koncerninterna underprisöverlåtelser innan eller 

efter ett företagsförvärv omfattar i regel betydande värden och sker ofta helt utan vederlag. 

Det finns således en påtaglig risk att det bundna egna kapitalet i det överlåtande bolaget 

kränks. Den risken kan undvikas genom att arrangera att underprisöverlåtelsen sker mellan 

ett moderbolag och dess dotterbolag. Värdeförlusten på grund av de uttagna tillgångarna 

                                                                 
77 Sevenius. 2011. s. 379. 
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skulle då täckas av en motsvarande värdestegring av dotterbolagets aktier. På så sätt har 

ingen egentlig värdeöverföring skett och eventuell överträdelse av kapitalskyddsreglerna 

undviks.78 

 

4.6. Delning och partiell delning 

 

Delning och partiell delning av aktiebolag (se 24 kap. ABL) existerar ur ett 

samhällsperspektiv för att tillfredställa behovet av enkla sätt att dela, avveckla samt bilda 

bolag.79 Lagreglerna ställer inga krav på sammansättningen av de tillgångar som överlåts. 

Istället fastslås att tillgångar och skulder från det överlåtande bolaget genom delning ska 

övertas av de övertagande bolagen. Ska samtliga tillgångar och skulder överlåtas är 

delningen fullständig, ska endast en del därav överlåtas är delningen partiell (se 24 kap. 1 § 

ABL). Vid fullständig delning ska övertagande bolag vara två eller fler; redan existerande 

eller genom delningen nybildade bolag. Vid partiell delning räcker det med ett övertagande 

bolag. Bolagsrättens definition av delning överensstämmer med skatterättens definition av 

fission, medan partiell delning i bolagsrätten och partiell fission i skatterätten inte bygger 

på samma rekvisit. 

 

Delningen av ett aktiebolag, fullständig som partiell, kan delas upp i tre tekniska steg: 

upprättande av delningsplan, tillstånd att verkställa delningen samt anmälan av genomförd 

delning. 80  Varje steg är lagreglerat i detalj; här kommer dock inte en fullständig 

genomgång att göras. 

 

Den bolagsrättsliga delningen, fullständig som partiell, börjar med att alla tillgångar och 

skulder som ska överlåtas beskrivs och fördelas i delningsplanen, vari vederlaget även 

preciseras. Det är överlåtande och övertagande bolags styrelser som gemensamt upprättar 

delningsplanen. Vederlaget regleras i 24 kap. 2 § ABL och delningsplanens innehåll och 

                                                                 
78 Andersson. 2010. s. 109. 

79 Sandström. 2012. s. 348. 
80 Heinestam. 2014. s. 89, 108. 



 

31 
 

kompletterande information regleras i 24 kap. 8-12 §§ ABL. Efter upprättandet ska 

delningsplanen tillsammans med räkenskaperna granskas av minst en revisor (se 24 kap. 13 

§ ABL). Undertecknas delningsplanen av alla aktieägare i ett privat aktiebolag behöver inte 

delningsplanen registreras hos Bolagsverket, inte heller godkännas på bolagens stämmor 

(se 24 kap. 16-17 §§ ABL). Vad gäller de övertagande bolagen kan ett styrelsebeslut om 

delningsplanen innebära att det inte krävs att beslutet tas av stämman, såtillvida inte 

aktieägare med sammanlagt 5% av samtliga aktier begär ett stämmobeslut. 81 Därefter ska 

det överlåtande bolagets borgenärer underrättas om delningsbeslutet. Underrätelse till 

övertagande bolags borgenärer avhänger revisorns bedömning om huruvida det föreligger 

fara för att borgenärerna inte ska få betalt för sina fordringar (se 24 kap. 21 § ABL). 

 

Efter att ansökan om tillstånd till delningens genomförande gjorts hos Bolagsverket, kallas 

bolagens borgenärer att invända mot delningen (se 24 kap. 22-24 §§ ABL). Huruvida 

Bolagsverket behöver kalla de övertagande bolagens borgenärer är, även här, avhängigt 

revisorns yttrande. Efter att tillstånd till delningens genomförande har erhållits, ska 

övertagande bolags styrelser registrera den genomförda delningen hos Bolagsverket (se 24 

kap. 27 § ABL). I samband med fullständig delning upplöses det överlåtande bolaget i och 

med att anmälan om genomförd delning registrerats hos Bolagsverket. I 

delningsförfaranden har Bolagsverket en viktig roll som legalitetsprövare.82 

 

Det är av vikt att belysa de bolagsrättsliga regler som inte har sin motsvarighet i 

skatterätten, samt skillnaderna mellan partiell delning i bolagsrätten och partiell fission i 

skatterätten. Således följer nedan en beskrivning av bolagsrättens behandling av 

borgenärer, delningsvederlag och värdering. 

 

Borgenärerna till de i delningen inblandade bolagen har ett avgörande inflytande över 

huruvida delningen kan komma till stånd. Det överlåtande bolagets borgenärer har alltid 

möjlighet att motsätta sig delningen. De övertagande bolagens borgenärer ska ges samma 

möjlighet, om inte revisorerna i sitt yttrande över delningsplanen fastslagit att det inte 
                                                                 
81 Sandström. 2012. s. 358. 
82 Sandström. 2012. s. 347. 
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föreligger någon fara för sådana borgenärers intressen. Genom detta borgenärsskydd 

minskar risken för att fordringsägarna råkar ut för manipulationer och inte får betalt för 

sina fordringar. Borgenärernas behov av en långt gående trygghet har sin grund i att 

delningen kan ge upphov till gäldenärsbyten och en ökad risk för försämrad 

betalningsförmåga rent allmänt. Utöver möjligheten att motsätta sig delningen finns i 24 

kap. 5 § ABL ytterligare regler som beaktar borgenärernas utsatta situation. Ansvaret för 

överlåtande bolags gäld innebär att varje övertagande bolag, beträffande de övertagna 

skulderna, i första hand svarar för sig. Dock föreligger det ett subsidiärt solidariskt ansvar, 

med begränsning till högst det värde bolaget övertagit vid delningen, för samtliga andra 

övertagande bolag. Det är inte heller möjligt att via fullständig delning trolla bort en skuld, 

eftersom obegränsat solidariskt ansvar gäller mellan de övertagande bolagen avseende 

skulder som inte upptagits i delningsplanen.83 I 24 kap. 21 § ABL och 24 kap. 24 § ABL 

finns reglerna om underrättelse respektive kallelse av borgenärer.  

 

Delningsvederlaget regleras i 24 kap. 2 § ABL. Det fastslås att mer än hälften av 

delningsvederlaget måste utgöras av aktier i de övertagande bolagen för att delningen ska 

vara bolagsrättsligt korrekt och således kunna registreras hos Bolagsverket. Om detta 

rekvisit brister är det dock inget hinder mot genomförandet av det partiella 

företagsförvärvet, vilket istället kommer att betecknas som en bolagsrättslig 

omstrukturering istället; detta kan endast bli aktuellt när det som i skatterätten definieras 

som partiell fission genomförs. Om reglerna i ABL för delning eller partiell delning 

efterföljs, kan ägarskyddet, vilket utgör det bakomliggande syftet till regeln om att 

delningsvederlaget ska innehålla aktier, tala för att aktier ska utgå i samtliga övertagande 

bolag.84 Bolagsverket godkänner dock en proportionering som innebär att mer än hälften 

av det totala vederlaget utgår i aktier; varje övertagande bolag är inte tvunget att erlägga 

mer än hälften av vederlaget i aktier.85 Om samtliga aktieägare samtycker behöver vederlag 

inte utgå, vilket kan förenkla koncerninterna omstruktureringar.86 

                                                                 
83 Sandström. 2012. s. 359. 
84 Sandström. 2012. s. 358. 
85 Telefonkorrespondens med Bolagsverket, avdelningen för delning av aktiebolag. 
86 Svernlöv. Svensk skattetidning. 2013. nr. 4. 
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I delningsplanen ska alla tillgångar och skulder som ska överlåtas till övertagande bolag, 

och eventuellt behållas av överlåtande bolag, räknas upp. Värderingsfrågan behandlas på 

olika sätt i bolagsrätten respektive skatterätten. I delningsplanen ska tillgångarna och 

skulderna värderas till verkligt värde (se 24 kap. 8 § 2 p ABL och 4 kap. 14 a § ÅRL). Den 

skatterättsliga behandlingen av värderingsfrågan genomgås nedan i avsnitt 5.4. och 5.5. 
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5. Skatterätt 
 

Vid aktieförvärv beräknas säljarens kapitalvinst enligt reglerna i 44 kap. och 48 kap. IL. Är 

målföretagets aktier näringsbetingade för säljaren enligt 24 kap. 14 § IL, är kapitalvinsten 

skattefri enligt 25a kap. 5 § IL. Är innehavet näringsbetingat även hos köparen, kan denne i 

sin tur sälja aktierna skattefritt, samt erhålla skattefri utdelning enligt 24 kap. 17 § IL. I 

denna uppsats förutsätts att alla transaktioner sker mellan bolag; skulle fysiska personer 

vara inblandade, förutsätts de skapa ett holdingbolag och agera därigenom. I uppsatsen 

behandlas vidare endast onoterade bolag, vilket innebär att innehavet både hos 

säljarföretag och köparföretag alltid kommer att vara näringsbetingat. Reglerna om 

skalbolag antas inte vara tillämpliga i något av de behandlade fallen. 

 
5.1 Underskott och koncernbidrag 
 

Efter ett aktieförvärv kan köparen utnyttja eventuella gamla underskott i målbolaget, aktat 

spärrregler i 40 kap. 15-19 §§ IL. I detta kapitel finns även övriga regler som gäller när 

företag med rullade underskott byter ägare. Erhållandet av ett bestämmande inflytande i ett 

bolag är, i sammanhanget, definitionen av ägarbyte. Köpeskillingens storlek kommer att 

påverka hur stor del av de gamla underskotten som är avdragsgilla efter ägarbytet. 

 

Ett annat skatteverktyg för aktieköparen är koncernbidrag som beskrivs i 35 kap. IL. 

Koncernbidrag är avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren, vilket ger 

möjlighet att utjämna det skattemässiga resultatet mellan köparföretaget och målföretaget.  

Syftet med reglerna är att upprätthålla den skatterättsliga neutraliteten mellan att bedriva 

verksamhet i ett bolag respektive att bedriva samma verksamhet i flera bolag. Skatten ska 

inte påverka valet mellan olika ekonomiska alternativ.87 

 

I 40 kap. 15-17 §§ IL beskrivs beloppsspärren. För de situationer som uppsatsen behandlar 

innebär spärren följande. Underskottsföretag (se 40 kap. 4 § IL för definition) som byter 

                                                                 
87 Romby. 2015. s. 29. 
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ägare får inte göra avdrag för den del av underskottet som överstiger 200 % av 

köparföretagets utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet, minskat med de 

kapitaltillskott som underskottsföretaget mottagit under de tre sista åren, medräknat 

innevarande år. De åsyftade underskotten ska härröra från beskattningsår före det 

beskattningsår då ägarbytet sker. 

 

Köparföretagets utgift omfattar i sammanhanget endast köpeskillingen som avser förvärvet 

av andelarna, när beräkning av beloppsspärrens storlek görs. Andra utgifter i samband med 

förvärvet ska inte påverka beräkningen.88 Om det bestämmande inflytandet uppkommit på 

grund av att aktieägaren utökat sitt aktieinnehav från 10 % till 51 % av rösterna, bör 

utgiften för förvärvet av de ursprungliga 10 % också tas med i beräkningen.89 Nästa fråga 

är huruvida endast utgiften för att förvärva 51 % ska ingå i beräkningen, även när 

köparföretaget förvärvar 100 % av rösterna. Dåvarande Riksskatteverket har uttalat sig om 

att sådan proportionering inte ska ske,90 vilket även omnämndes i en tidigare proposition.91 

 

I 40 kap. 18-19 §§ IL beskrivs koncernbidragsspärren, som också inträder efter en 

ägarförändring, och gäller i fem år från det beskattningsår då den inträdde. Inledningsvis 

bör påpekas att koncernbidragsspärren gäller bara för den del av det ackumulerade 

underskottet som inte faller bort på grund av beloppsspärren. Jämfört med den sistnämnda 

är koncernbidragspärren mindre ingripande, eftersom avdragsbegränsningen är tillfällig. 

För de situationer som uppsatsen behandlar, innebär spärren att underskottsföretag endast 

får dra av gamla underskott om det finns nya positiva resultat att kvitta underskotten mot, 

borträknat mottagna koncernbidrag. Koncernbidrag som lämnats av företag som ingick i 

underskottsföretagets koncern innan ägarförändringen ska inte borträknas. Underskotten 

som åsyftas är samma som de som beskrevs i stycket om beloppsspärren ovan. Det som 

                                                                 
88 HFD 2014 ref. 67. 
89 Prop. 1993/94:50 s. 326. 
90 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m. m. vid 1999 års taxering. 
91 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 473. 
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inte kunnat dras av ett år sparas och om möjlighet finns dras det av nästa beskattningsår. 

Det bör påpekas att nya underskott som uppkommer har företräde.92 

 

Mot bakgrund av reglerna om beloppsspärr och koncernbidrag framstår det som lukrativt 

att utnyttja den del av ett målbolags underskott som skulle ha fallit bort efter försäljningen 

av målbolaget, genom att säljaren lämnar ett koncernbidrag till denna innan försäljningen. 

Säljaren skulle även kunna tänka sig att flytta outnyttjade underskott i målbolaget till sig 

själv genom att lämna ett koncernbidrag som motsvarar hela det rullade underskottet. Att 

göra detta direkt innan en försäljning skulle dock strida mot koncernbidragsreglernas 

syfte.93 Säljaren skulle inte få avdrag för koncernbidraget i den mån den medförde ett 

underskott hos denne.94 

 
5.2. Inkråmsförvärv 
 

Inkråmsförvärv ger upphov till andra överväganden. I princip hela ersättningen är 

avdragsgill för köparen genom värdeminskningsavdrag på de inköpta tillgångarna. 

Säljarens position är mer eller mindre förmånlig beroende på huruvida försäljningen 

medför en vinst eller en förlust. Ger försäljningen upphov till en vinst, kommer övervärdet 

i inkråmet, s.k. dolda reserver, att realiseras och tas upp till beskattning. Ger försäljningen 

upphov till en förlust, har säljaren goda möjligheter att få avdrag för denna, vilket inte vore 

fallet om ett paketbolag istället hade sålts.95 

 

Säljaren måste också tänka på sina eventuella periodiseringsfonder. Är försäljningen 

partiell och säljaren avser att fortsätta driva verksamhet i bolaget, ska periodiseringfonden 

behållas. I annat fall ska den lösas upp och beskattas (se 30 kap. 8 § 1 p IL). Lagen ger 

ingen möjlighet att flytta periodiseringsfonder mellan två aktiebolag i samband med 

inkråmsförvärv. 

                                                                 
92 Romby. 2015. s. 486 f. 
93 Henkow mfl. 2014. s. 82. 
94 RÅ 2009 not. 201 
95 Henkow mfl. 2014 s. 47 f. 
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Vid inkråmsförvärv måste även mervärdesskatt beaktas. Överlåtelse av tillgångar i 

samband med verksamhetsöverlåtelser ska ses som en icke-omsättning, och är således inte 

föremål för moms. Begreppet verksamhetsöverlåtelse kan definieras närmare som 

överlåtelse av en hel eller del av rörelse som kan bedrivas självständigt. En överlåtelse av 

enstaka eller icke-sammanhängande tillgångar faller alltså inte inom ramen för 

undantaget. 96  I sådant fall måste köparen justera sin finansieringsplan för att täcka 

momsbetalningen. 

 

Exempel på inkråmsförvärv: 

 

Målföretaget säljer, de för köparen intressant, tillgångarna till köparen. 

 
5.3. Underprisöverlåtelse 
 

I samband med eventuell paketering innan eller omstrukturering efter ett företagsförvärv är 

underprisöverlåtelse ett användbart verktyg. Anledningen till varför underprisöverlåtelser 

är förmånliga och bör eftersträvas är att uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL undviks, vilket 

framgår av 23 kap 9 § IL. Uttagsbeskattning innebär, i allmänhet, att ersättningen vid 

överlåtelser till underpris ska anses uppgå till marknadsvärdet. Den kapitalvinst som oftast 

uppkommer i sådana fall ska beskattas i vanlig ordning. Om villkoren för 

underprisöverlåtelse i 23 kap är uppfyllda, anses priset motsvara det skattemässiga värdet, 

vilket medför en skattepliktig kapitalvinst på noll. Lagreglerna finns i 23 kap. IL och syftar 

till att möjliggöra undantag från uttagsbeskattning, med ändamålet att det inte ska medföra 

varaktiga skattefördelar.97 

                                                                 
96 Henkow mfl. 2014. s. 54 ff. 
97 Lodin mfl. 2013. s. 531. 
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Underprisöverlåtelse innebär en försäljning av tillgångar mot en ersättning som understiger 

marknadsvärdet. Om överlåtelsen uppfyller de villkor som ställs upp i 23 kap 14-29 §§ ska 

tillgångarna anses ha överlåtits till ett pris som motsvarar deras skattemässiga värde. Är 

ersättningen lägre än det skattemässiga värdet, ska den ändå anses motsvara det 

skattemässiga värdet. Skattemässiga förluster är alltså inte tillåtna i samband med 

underprisöverlåtelser.98 

 

De villkor för underprisöverlåtelse som är viktiga för uppsatsens ändamål beskrivs nedan. 

För det första måste överlåtaren kunna lämna koncernbidrag till förvärvaren enligt 35 kap 

IL, om överlåtelsen avser något annat än en verksamhet eller en verksamhetsgren. Med 

verksamhetsgren avses här sådan del av rörelse som lämpar sig att avskiljas till en 

självständig rörelse (se 2 kap. 25 § IL). En ytterligare precisering kan hittas i förarbetena99: 

den överlåtna egendomen ska ha en sådan omfattning att det kan ses som ändamålsenligt 

att bedriva en självständig verksamhet med den. Koncernbidragsrekvisitet innebär, i det 

ovan beskrivna fallet, att överlåtaren ska äga mer än 90 % av andelarna i övertagaren, ända 

till utgången av beskattningsåret då underprisöverlåtelsen genomförs. 100  Vid 

underprisöverlåtelse av enstaka tillgångar mellan två systerbolag gäller 

koncernbidragsreglerna i 35 kap. 4 § IL. 

 

Vidare ska, enligt 23 kap. 16 § IL, förvärvaren vara skattskyldig för inkomst av 

näringsverksamhet i vilken den förvärvade tillgången ingår. Bestämmelsen finns för att 

säkerställa att det skattemässiga övervärdet på tillgångarna eventuellt beskattas i framtiden 

inom Sverige och inte försvinner utomlands. Regeln ska även förhindra 

underprisöverlåtelse av tillgångar som är skattepliktiga hos överlåtaren, men skattefria hos 

mottagaren. Utan ett sådant förbud skulle, exempelvis, övervärdet i aktier som utgör 

lagertillgångar hos överlåtaren, men som skulle utgöra näringsbetingade andelar hos 

                                                                 
98 Henkow mfl. 2014 s. 31 f. 
99 Prop. 1998/99:15 s. 138 f. 

100 Henkow mfl. 2014. s. 76. 
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mottagaren, helt kunna undkomma beskattning. 101  Underprisöverlåtelse av aktier 

undersöks dock inte närmare i uppsatsen. 

 

Villkor som rör kvalificerade andelar i 23 kap. 19-23a §§ IL medför per definition inga 

hinder i de underprisöverlåtelsesituationer som behandlas i uppsatsen. Vid paketering 

startas paketbolaget av säljaren; är säljaren ett fåmansföretag, kommer även paketbolaget 

att vara det. Villkoret på att minst en lika stor andel i det övertagande bolaget ska vara 

kvalificerad som i det överlåtande bolaget blir således alltid uppfyllt i dessa fall. 

 

Villkoren om förvärvarens underskott i 23 kap. 27 § IL kommer inte heller att medföra 

hinder i någon av situationerna som behandlas i arbetet på grund av följande. Ett nyskapat 

paketbolag har inga egna underskott. Målföretaget kan dock ha sådana gamla underskott 

som paragrafen åsyftar men de påverkas enbart om paketbolaget med avdragsrätt kan ge 

koncernbidrag till målföretaget. I det fall målföretaget äger paketbolaget från tidpunkten 

för bildandet till beskattningsåret slut är koncernbidrag även tillåtna åt det andra hållet, och 

i sådana fall undanröjs villkoret helt enligt 23 kap. 28 § IL. 

 

Det ska tilläggas att dotterbolaget som mottager underprisöverlåtelsen inte inträder i 

överlåtarens skattemässiga situation. Mottagarens anskaffningsvärde på tillgångarna 

kommer att motsvara tillgångarnas skattemässiga värde hos överlåtaren. Det obeskattade 

värdet överförs således till mottagaren av underprisöverlåtelsen för att senare beskattas hos 

denne såvida tillgången avyttras och ett obeskattat värde består. 102  När ett dotterbolag 

underprisöverlåter tillgångar till sitt moderbolag, är det en form av utdelning, som oavsett 

reglerna i 23 kap. IL blir skattefri enligt 24 kap. IL, såvida moderbolagets innehav är 

näringsbetingat.103 

 

Mervärdesskatt blir ibland aktuellt i samband med underprisöverlåtelse. En överlåtelse av 

en hel verksamhet är befriad från momsplikt på samma villkor som överlåtelse av inkråm. 

                                                                 
101 Henkow mfl. 2014. s. 78 f. 
102 Lodin mfl. 2013. s. 533. 
103 Lodin mfl. 2013. s. 535. 
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Är det inte en verksamhet som överlåts, blir förvärvet momspliktigt. Tillgångar som har ett 

inbördes samband med varandra ska ses som en enda omsättning och ska inte konstgjort 

delas upp. Olika omsättningars momsplikt behandlas dock för sig.104 Har ingen ersättning 

erlagts för överlåtelsen, gäller reglerna för uttag vid beräkningen av mervärdesskatten (se 7 

kap. 3 § ML). 

 

Exempel på underprisöverlåtelser före och efter aktieförvärv: 

 

 

Målföretaget överlåter tillgångarna, som är av intresse för köparföretaget, till det nystartade 

paketbolaget genom en underprisöverlåtelse. Sedan säljs aktierna i paketbolaget till 

köparföretaget. 

                                                                 
104 Henkow mfl. 2014. s. 80 
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Köparbolaget har förvärvat samtliga aktier i målföretaget. Dotterbolaget (målföretaget) 

underprisöverlåter de intressanta tillgångarna till det andra dotterbolaget. Dotterbolaget 

(målföretaget) likvideras eller säljs till utomstående bolag. 

 
5.4. Fission 
 

Regelverket kring fission är skatterättsliga regler som syftar till att möjliggöra delning av 

bolag samtidigt som beskattningen av förfarandet undviks. Fissionskapitlet i IL infördes, 

som en följd av EU:s fusionsdirektiv, innan de bolagsrättsliga reglerna om delning 

återfanns i ABL.105 Den skatterättsliga definitionen av fission motsvarar den bolagsrättsliga 

definitionen av delning (se 37 kap. 5 § IL och 24 kap. 1 § ABL). Enär överlåtande bolag 

ska upplösas utan likvidation även vid en skatterättslig fission måste en bolagsrättslig 

delning genomföras. Således måste vederlaget till mer än hälften bestå av aktier i de 

övertagande bolagen, och betalas av dessa till ägaren av det bolag som fissioneras (se 

avsnittet om delning av aktiebolag ovan). Vad beträffar ägarens aktier, i det överlåtande 

bolaget, anses de avyttrade efter att fissionen genomförts.106   

 

För att fissionen ska medges undantag från omedelbar beskattning ska den uppfylla 

rekvisiten för kvalificerad fission i 37 kap. 11-15 §§ IL. Reglerna kräver i huvudsak att 

                                                                 
105 Lodin mfl. 2013. s. 547. 
106 Tivéus. Skattenytt. 2006. s. 53. 
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överlåtande bolaget före fissionen och de övertagande bolagen efter fissionen ska vara 

skatteskyldiga för samma typ av näringsverksamhet. Bestämmelserna finns av samma 

anledning som motsvarande bestämmelser i 23 kap. IL, vilket beskrivits ovan i uppsatsens 

kapitel om underprisöverlåtelser. Vidare får vederlag inte utges till ett övertagande bolag 

som äger aktier i det överlåtande bolaget, om de övertagande bolagen tillsammans inte äger 

100 % av det överlåtande bolaget. Fissionen får inte leda till att beskattningsåret för det 

som överlåts överstiger 18 månader. 

 

37 kap. 17-29 §§ IL beskriver den skatterättsligt förmånliga behandling som en 

kvalificerad fission medför. För det överlåtande bolaget uppkommer ingen intäkt eller 

avdrag på grund av fissionen; samtidigt ska bolaget inte beskattas för sitt resultat det år 

som fissionen genomförs.  Eftersom det inte inkommer något vederlag till bolaget och det 

sedan upplöses utan likvidation efter att alla tillgångar och skulder överlåtits, förefaller det 

naturligt att det inte påverkas skatterättsligt. 

 

För de övertagande bolagen gäller kontinuitetsprincipen, vilket innebär att de träder in i det 

överlåtande bolagets skattemässiga situation, om inte annat framgår av 37 kap. 20-28 §§ 

IL. Det överlåtande bolagets resultat beskattas alltså hos de övertagande bolagen. Vilket 

innebär att övertagande bolag beskattas för det innevarande räkenskapsårets resultat i den 

verksamhetsgren som övertagits. I skattehänseende är det en form av retroaktivt 

övertagande av näringsverksamheten som överlåtande bolag bedrivit. Det övertagande 

bolagets inkomst för fissionsåret beräknas utifrån de ingående balansposterna, hos det 

överlåtande bolaget, och de utgående balansposterna, hos det övertagande företaget, för 

fissionsåret. 107  Fissionen behöver dock inte innebära att hela verksamheter eller 

verksamhetsgrenar överlåts. Frågan om hur resultatet ska fördelas mellan övertagande 

bolag försvåras, om något av de övertagande bolagen inte har fått en hel verksamhetsgren i 

sin hand. Rättskällorna erbjuder dock inget tydligt svar. 

 

 

                                                                 
107 Baran. Lexino. Kommentaren till 37 kap. 17 §. 
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Det föreligger kontinuitet vad beträffar övertagna tillgångar som inventarier, 

lagertillgångar och kapitaltillgångar. 108  Det övertagande bolaget tar över 

anskaffningsvärdet och det skattemässiga värde som förelåg hos överlåtaren. Väljer ett 

övertagande bolag att ta upp inventarier till ett högre värde än det som gällde hos det 

överlåtande bolaget, ska mellanskillnaden tas upp som en skattepliktig intäkt. Denna intäkt 

får delas upp jämnt över det innevarande året, nästföljande år respektive året därpå. Följs 

inte dessa regler, går rätten till räkenskapsenlig avskrivning förlorad (se 37 kap. 20 § IL). 

 

Hade det överlåtande bolaget ett kvarstående underskott från beskattningsåret före 

fissionen, övertas underskottet av de övertagande bolagen. Reglerna om underskott vid 

fission finns i 37 kap. 21-26 §§ IL. Beloppsspärren från 40 kap. 15-17 §§ IL är även 

tillämplig vid fission. Utgiften som ligger till grund för beräkningen innefattar vederlaget 

som erlagts. Vidare kan den s.k. fissionsspärren inträda hos de övertagande bolagen enligt 

37 kap. 24 § IL, vilket försätter underskott från tiden före fissionen, både egna och 

övertagna sådana, i femårig karens. Underskotten får i sådana fall dras av först det sjätte 

beskattningsåret efter året då fissionen genomfördes. Fissionspärren inträder inte om det 

överlåtande och det övertagande bolaget kunde lämna koncernbidrag till varandra under de 

perioder som anges i 37 kap. 25 § IL. Är det överlåtande eller någon av de övertagande 

bolagen belastat med en koncernbidragsspärr, fortsätter denna att gälla oavsett fissionen. 

Fissionsspärrens huvudsakliga ändamål är att stävja en resultatutjämning mellan bolag som 

sker i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt koncernbidragsreglerna.109  

 

Det överlåtande bolagets obeskattade reserver, om sådana finns, tas över av de övertagande 

bolagen. Proportioneringen grundas på det överförda nettovärdet som tillfaller varje 

övertagande bolag. Innebörden av nettovärde är här skillnaden mellan det skattemässiga 

värdet på tillgångarna och det värde skulder och andra förpliktelser uppbringar vid 

beskattningen (se 37 kap. 28 § IL). 

                                                                 
108 Baran. Lexino. Kommentaren till 37 kap. 17 §. 
109 Romby. Skattenytt. 2009. s. 768. 
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Fissioner undantas från mervärdesskatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. 

 

Exempel på fissioner: 

 

 

Målföretaget fissioneras. Övertagande bolag är köparföretaget och det andra övertagande 

bolaget, vilket har samma ägare som målföretaget. Målföretaget upplöses utan likvidation. 

 

 

Köparföretaget har förvärvat samtliga aktier i målföretaget. Dotterbolaget (målföretaget) 

fissioneras och upplöses utan likvidation. Övertagande bolag är två andra dotterbolag med 
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samma ägare som dotterbolaget. Aktierna i dotterbolaget som övertar de ej intressanta 

tillgångarna säljs till det utomstående bolaget. 

 
5.5. Partiell Fission 
 

Partiell fission (se 38a kap. IL) är ett förfarande som möjliggör en omstrukturering av ett 

företag utan att beskattning sker omedelbart.110 Vilket även innebär att partiella fissioner 

kan användas för att partiellt förvärva ett företag utan omedelbar beskattning som följd. I 

förslaget 111  till hur ändringarna i fusionsdirektivet kunde implementeras i svensk rätt, 

beskrevs partiell fission syfta till att möjliggöra en uppdelning av ett bolags olika 

verksamheter i olika bolag, utan att inblandade bolag samt ägare fick omedelbara 

skattekonsekvenser på grund av förfarandet. 

 

Den skatterättsliga definitionen av partiell fission skiljer sig från den bolagsrättsliga 

definitionen av partiell delning. I 38a kap. 2 § IL beskrivs vad som avses med partiell 

fission. Tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar överlåts, och det överlåtande 

bolaget behåller minst en verksamhetsgren. Begreppet verksamhetsgren i samband med 

partiella fissioner tolkas utifrån 2 kap. 25 § IL.112 Tolkningen är densamma som den ovan 

beskrivna i avsnittet 5.3 om underprisöverlåtelser. 

 

Vederlaget ska vara marknadsmässigt och erläggas ägarna till det överlåtande bolaget i 

form av pengar eller aktier i det övertagande bolaget. I avsnittet om delning och partiell 

delning tar vi upp att det enligt bolagsrätten är möjligt att avstå vederlag. Ett sådant 

förfarande är inte möjligt vid partiella fissioner, även om det råder ägargemenskap mellan 

överlåtande och övertagande bolag.113 Det som definitionsmässigt skiljer partiell fission 

från verksamhetsavyttring (se 38 kap. IL) är att vederlaget erläggs aktieägarna och inte det 

                                                                 
110 Lodin mfl. s. 550. 
111 SOU 2005:19. 
112 RÅ 2006 ref. 57. 
113 Svernlöv. Svensk Skattetidning. 2013. nr. 4. 
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överlåtande bolaget.114 En tillåten form av ersättning som destineras överlåtande bolag är 

dock övertagande av skulder och andra förpliktelser som härrör sig till de tillgångar som 

övertas. Summan av vederlag samt övertagna skulder och förpliktelser får inte vara lägre 

än det sammanlagda skattemässiga värdet på de överlåtna tillgångarna (se 38a kap. 9 § IL). 

 

Ett möjligt resultat av en partiell fission är att aktieägarna i det överlåtande bolaget efter 

överlåtelsen äger aktier i två bolag som innehåller delar som det överlåtande bolaget 

ursprungligen bestod utav. I en sådan situation kan resultatet av en partiell fission liknas 

vid det som kan uppnås vid fission.115 Reglerna i 38a kap. IL öppnar dock upp för andra 

slutliga resultat. Det finns ingen regel, likt den aktiebolagsrättsliga som gäller vid 

fullständig fission, som begränsar vederlagets fördelning mellan pengar och aktier. Om den 

partiella fissionen inte följer reglerna om partiell delning i ABL genomförs den genom ett 

vanligt överlåtelseavtal.116 

 

Reglerna om det överlåtande bolagets skattskyldighet bygger på samma resonemang som 

vid underprisöverlåtelse och fullständig fission. Kravet är dock lägre ställt; det räcker med 

att överlåtande bolag var skatteskyldigt för endast en del av den överlåtna 

näringsverksamheten eller verksamhetsgrenen (se 38a kap. 7-8 §§ IL). 

 

För det överlåtande bolaget gäller följande (se 38a kap. 10-13 §§ IL). Det överlåtande 

bolaget ska ta upp, som skattepliktig intäkt, det skattemässiga värdet på överlåtna 

tillgångar som inte är kapitaltillgångar. Ingen annan intäkt ska tas upp på grund av den 

partiella fissionen. Skatterättens definition av kapitaltillgångar finns i 25 kap. 3 § 2 st IL. 

Med andra tillgångar än kapitaltillgångar avses enligt 38a kap. 11 § IL lagertillgångar, 

pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, inventarier, patent och andra 

sådana rättigheter (se 18 kap. 1 § 2 st 1 p IL). 

 

                                                                 
114 Lodin mfl. s. 550. 
115 Lodin mfl. s. 550. 
116 Lodin mfl. s. 551. 
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Lagreglerna är fördelaktiga för överlåtaren om de överlåtna tillgångarna har ett övervärde 

som är större än deras skattemässiga värde. Överlåtelse av näringsfastigheter med 

övervärde är särskilt fördelaktigt (se 38a kap. 12-13 §§ IL). Kapitalvinst eller kapitalförlust 

som uppkommer på näringsfastigheter ska inte tas upp respektive får inte dras av; inte 

heller ska gjorda värdeminskningsavdrag på sådana fastigheter återföras hos det 

överlåtande bolaget, till skillnad från andra fall (se 25 kap. IL). 

 

Det övertagande bolagets ställning regleras i 38a kap. 14-20 §§ IL. Hos det övertagande 

bolaget ska anskaffningsvärdet på andra tillgångar än kapitaltillgångar motsvara intäkten 

som tas upp hos det överlåtande bolaget. I fråga om kapitaltillgångar ska det övertagande 

bolaget inträda i det överlåtande bolagets skattemässiga situation.  

 

Periodiseringsfonder och avsättningsfonder får tas över om överlåtande och övertagande 

bolag begär det, med vissa begränsningar. Om förpliktelser övertas, som kan hänföras till 

verksamhetsgrenen som överlåts, och som gett upphov till avdrag för framtida utgifter, får 

avdragen återföras hos övertagande bolag om det begärs av övertagande och överlåtande 

bolag. Rätten till avdrag för underskott enligt 40 kap. IL, kvarstående kapitalförlust på 

fastighet enligt 25 kap. 12 § IL och kvarstående kapitalförluster på delägarrätter enligt 48 

kap. 26 § IL får inte övertas. 

 

Underskott i det övertagande bolaget från tiden före den partiella fissionen får inte dras av 

innan utgången av det femte beskattningsåret efter det beskattningsår som den partiella 

fissionen genomfördes (se 38a kap 18 § IL). Såtillvida inte avdragsrätt för koncernbidrag 

förelåg mellan det överlåtande bolaget och det övertagande bolaget under beskattningsåret 

då den partiella fissionen genomfördes. Ändamålet med begränsningen är att obeskattade 

värden inte ska kunna överlåtas för att kvittas mot gamla underskott i det övertagande 

bolaget.117 

 

                                                                 
117 Lodin mfl. s. 551. 
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Om koncernbidragsspärren gäller, i det fall övertagande bolag får koncernbidrag från 

överlåtande bolag under beskattninsgåret då den partiella fissionen genomförs, tillämpas 

karenstiden för övertagande bolags underskott ändå. Följden blir densamma då 

koncernbidragsspärren blir gällande om ett företag, som det övertagande företaget kan ge 

koncernbidrag till med avdragsrätt utan hinder av koncernbidragsspärren, under 

beskattningsåret då den partiella fissionen genomfördes, får koncernbidrag från det 

överlåtande bolaget, indirekt via det övertagande bolaget. 

 

Om det övertagande bolaget tar upp inventarier till ett högre värde än det skattemässiga 

värdet, gäller samma regler som i 37 kap. 20 § IL, där rätt till räkenskapsenlig avskrivning 

vid fullständig fission regleras. 

 

Exempel på partiell fission: 

 

 

Målföretaget fissioneras partiellt. Övertagande bolag är ett nyskapat paketbolag. Aktierna i 

paketbolaget säljs sedan till köparföretaget. Målföretaget fortlever. 
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Köparföretaget har förvärvat samtliga aktier i målföretaget. Dotterbolaget (målföretaget) 

fissioneras partiellt. Övertagande bolag är det utomstående bolaget. Dotterbolaget behåller 

de intressanta tillgångarna och fortlever. 
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6. Analys 
 

För att illustrera intressanta arbetsrättsliga och skatterättsliga situationer som kan uppstå 

vid ett partiellt företagsförvärv har vi valt följande exempel. Förhandlingsskyldighet enligt 

11-12 §§ MBL föreligger före eventuell förändring av ett bolag, men är inte ett hinder för 

förvärvsmetoderna. 

 
6.1. Exempel 1 
 

Önskad rättsföljd: Ingen personal följer med i det partiella företagsförvärvet. 

 

Fakta: AB 1 är en godistillverkare som planerar att förbättra sin främsta produkt, en 

godisask med choklad- och gelégodis. Tanken är att komplettera de befintliga lagren i 

asken av choklad och gelé med ett lager karamell. Efter en noggran undersökning av 

godismarknaden har man hittat AB 2, som tillverkar ett stort urval av endast karamellgodis. 

 

AB 1 har för avsikt att förvärva ett av AB 2:s mindre framgångsrika godisvarumärken, 

tillhörande recept, samt de maskiner som är särskilt anpassade för tillverkningen av godiset 

i fråga. Maskinerna finns i fabrik 1 som AB 2:s helägda dotterbolag AB 3 äger. AB 1 har 

egna medel till att framställa karamellmassan, så de behöver endast de tre specialdesignade 

maskiner som gjuter denna till färdigt godis. Trots att varumärket i fråga inte är särskilt 
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framgångsrikt i nuläget, ser AB 1 goda möjligheter till synergieffekter. AB 1 avser inte att 

ta över någon personal i samband med förvärvet. 

Maskinerna har ett skattemässigt övervärde. De immateriella rättigheterna har ett 

marknadsvärde, men det skattemässiga värdet är noll, vilket innebär att även dessa har ett 

skattemässigt övervärde. 

 

AB 1 har kommit överens med AB 2 och AB 3 om förvärvsmetoden; att genom en 

paketering uppnå resultatet av ett partiellt företagsförvärv. AB 2 och AB 3 ska 

underprisöverlåta de för AB 1 intressanta tillgångarna till ett av AB 2 nyskapat dotterbolag. 

Aktierna i detta paketbolag ska sedan säljas till AB 1. 

 

 

 

Rättsliga problem:  

- Skulle någon av underprisöverlåtelserna från AB 2 och AB 3 till AB 1 

innebära övergång av verksamhet? 

- Skulle AB 1:s aktieförvärv av paketbolaget innebära övergång av 

verksamhet? 

Tillämpliga rättsregler: Rättskällorna för övergångsbedömningen är många, men kan anses 

ha följande inbördes ordning. Först ska 6b § LAS uppmärksammas, mot bakgrund av 

överlåtelsedirektivet. Spijkerskriterierna ska ligga till grund för bedömningen av huruvida 
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verksamhetsövergång har skett. Övriga mål från EU-domstolen och AD utgör praxis och 

innehåller förtydliganden av bland annat Spijkerskriterierna. 

Rättsfakta: 

- Att maskinerna och receptet underprisöverlåts från AB 3 till paketbolaget. 

- Att maskinerna endast kan användas till att gjuta karamellmassa. 

- Att varumärket underprisöverlåts från AB 2 till paketbolaget. 

- Att inga anställda övertas. 

- Att aktierna i det nyskapade dotterbolaget säljs av AB 2 till AB 1. 

 

Slutsats: Skulle någon av underprisöverlåtelserna från AB 2 och AB 3 till AB 1 innebära 

övergång av verksamhet? 

 

Först bedöms huruvida det som ska underprisöverlåtas utgör ett företag, verksamhet eller 

del av verksamhet i enlighet med 6b § LAS. Definitionen av dessa återfinns i 

överlåtelsedirektivet: en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet. En ekonomisk enhet 

är en gruppering av tillgångar som syftar till att bedriva ekonomisk verksamhet. I enlighet 

med bland annat Viho-målet ska AB 2 och AB 3 anses vara två separata arbetsgivare, även 

om de ingår i samma koncern. Underprisöverlåtelserna behandlas därför separat. 

 

Maskinerna och receptet som ska underprisöverlåtas torde inte kunna ses som tillräckliga 

för att självständigt bedriva en ekonomisk aktivitet, eftersom de utgör endast ett led i en 

produktionsprocess – de kan bara användas för att gjuta karamellmassa respektive bidra 

med kunskap om hur denna ska framställas. Saken gäller en tillgångsbaserad verksamhet; 

övertagandet av materiella och immateriella tillgångar är viktigt för bedömningen. De 

specialdesignade maskinerna utgör tre av fjorton maskiner som används i 

produktionsprocessen, och tre av sextio maskiner som finns i hela fabriken. AB 3 har tio 

recept, varav endast ett övergår. Övergången av tillgångar framstår som ringa i förhållande 

till de tillgångar som kvarstår hos AB 3. I förevarande fall torde övergången av tillgångar 

inte ha den betydande vikt som det vanligtvis har i fråga om tillgångsbaserade 

verksamheter. 
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Nästa steg är en fördjupad bedömning utifrån Spijkerskriterierna, indelade efter Iseskogs 

uppställning. Det tydligaste nödvändiga kriteriet som kan bedömas, och ej uppfylls, är 

kundkriteriet. AB 3 har inga kunder utöver AB 2, och paketbolaget övertar inte AB 2 som 

kund, varken på grund av underprisöverlåtelsen av maskinerna eller av någon annan 

anledning. Även om samtliga nödvändiga kriterier skulle anses vara uppfyllda, måste 

åtminstone vissa tillräckliga förutsättningar föreligga för att det som övergår ska ses som 

en ekonomisk enhet.  Endast tre av fjorton maskiner övergår, vilket inte torde kunna anses 

vara det mesta av verksamhetens materiella tillgångar. Ingen personal eller immateriella 

tillgångar övergår från AB 3 till paketbolaget, så dessa kriterier kan inte heller vara 

uppfyllda. 

 

Vad beträffar underprisöverlåtelserna av de tre maskinerna och receptet från AB 3 till 

paketbolaget, anser vi att en verksamhetsövergång inte kan vara för handen. 

 

AB 2:s avdelningar för försäljning och administration arbetar inte specifikt med ett 

varumärke, utan med hela produktutbudet. Varumärket, som ska underprisöverlåtas från 

AB 2 till paketbolaget, ingår som en del i produktutbudet. Således innefattar varumärket i 

sig inte en självständig ekonomisk aktivitet. Skulle hela produktutbudet skulle övergå, 

torde ett jakande svar på frågan huruvida det föreligger en självständig ekonomisk enhet 

ligga närmare till hands. I förevarande fall handlar det om en tillgång som kan användas i 

en ekonomisk verksamhet, men som i sig inte torde, utifrån definitionen i 

överlåtelsedirektivet, kunna ses som en ekonomisk enhet. Utifrån Spijkerskriterierna och 

Iseskogs uppställning kan följande konstateras. De nödvändiga kriterierna kan inte 

uppfyllas enär varumärkets verksamhetsart, kontinuitet och identitet inte låter sig bedömas 

såsom en verksamhet. Ett varumärke kan civilrättsligt utgöra en verksamhet, men det kan 

inte ses som en ekonomisk enhet i arbetsrättslig bemärkelse. 

 

Det kan tilläggas att både AB 2:s och AB 3:s underprisöverlåtelser inte, i enlighet med det 

som fastslås i Botzen-målet, avser avdelningar där anställda arbetar. Vidare torde inte det 

som framgår i Klarenberg-målet vara ett hinder även om det vid första anblick kan antas att 

situationerna är liknande. Det som underprisöverlåts har inte en organisatorisk 
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självständighet och torde inte kunna anses ha samma typ av funktionella samband som 

Klarenberg-målet talar om.  

 

Vad beträffar en underprisöverlåtelse av varumärket från AB 2 till paketbolaget, anser vi 

att en verksamhetsövergång inte kan vara för handen. 

 

Skulle AB 1:s aktieförvärv av paketbolaget innebära övergång av verksamhet? 

Den omständigheten att paketbolaget sedermera ska övertas av AB 1 via ett aktieförvärv 

ger inte heller upphov till en övergång av verksamhet enligt 6b § LAS eftersom reglerna 

inte är tillämpliga på aktieförvärv. 

 

Förvärvsmetod och skatterättsliga följder: 

Underprisöverlåtelserna avser inte hela verksamheter eller verksamhetsgrenar. För att 

bolagen ska kunna göra sådana underprisöverlåtelser kan AB 2 dock bli tvunget att äga 

paketbolaget under ett helt beskattningsår, vilket kan fördröja affären. Det är i sådana fall 

planeringsmässigt viktigt att förbereda förvärvet genom att bilda paketbolaget i slutet av ett 

beskattningsår. I början av nästa beskattningsår kan paketbolagets aktier säljas till AB 1. 

De ovan beskrivna underprisöverlåtelserna sker då med giltig verkan, samtidigt som 

dröjsmålet mellan paketeringen och försäljningen minimeras. 

 

Både AB 2 och AB 3 kan, genom underprisöverlåtelserna, bevara övervärdet i de tillgångar 

som ska överlåtas utan att detta tas upp till beskattning. Paketbolagets anskaffningsvärden 

kommer att motsvara överlåtarnas skattemässiga värden på tillgångarna. Paketbolaget 

kommer därmed inte kunna göra värdeminskingsavdrag på de immateriella rättigheterna 

som ska förvärvas, eftersom deras anskaffningsvärde kommer att vara noll. Beträffande 

underprisöverlåtelsen från AB 3 måste kapitalskyddsreglerna i 17 kap. ABL beaktas. 

Underprisöverlåtelsen får inte ske om det efteråt inte finns full täckning för överlåtarens 

bundna egna kapital, eller om det annars skulle framstå som orimligt utifrån överlåtarens 

ställning. Värdet av de underprisöverlåtna tillgångarna är ringa i förhållande till värdet av 

AB 3:s totala tillgångsmassa. Således utgår vi ifrån att överlåtelsen inte kränker det bundna 

egna kapitalet. 
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Tillgångarna utgör inte verksamheter i ML:s mening, så moms utgår i vanlig ordning. 

Mervärdesskattemässigt ses sådana underprisöverlåtelser som uttag av varor, och tilldelas 

inga särskilda undantag från beskattning. Paketbolaget kommer därför att betala moms som 

beräknas på tillgångarnas inköpspris eller, om sådant inte finns, självkostnadspriset. 

 

Alternativ till underprisöverlåtelsen: 

Utifrån de i uppsatsen beskrivna förvärvsmetoderna, är ett inkråmsförvärv det enda 

naturliga alternativet. Ett inkråmsförvärv skulle inte förändra den arbetsrättsliga utgången. 

Inkråmsförvärv skiljer sig dock väsentligt från de övriga förvärvsmetoderna i 

skattehänseende, och skulle i exempel 1 innebära nedanstående. 

 

Förvärvet kan ske i ett steg som skräddarsys helt utifrån parternas önskemål. I köpeavtalen 

mellan AB 1 och AB 2 samt mellan AB 1 och AB 3 kan de exakta tillgångarna som ska 

övertas regleras; inga dolda förpliktelser följer med i förvärvet. Till följd av att det är 

enskilda tillgångar som ska förvärvas, kommer mervärdesskatt att utgå, vilket påverkar 

finansieringen av köpet. 

 

Inkråmsförvärvet ger inte möjlighet till skattefria kapitalvinster såsom försäljning av 

näringsbetingade andelar ger. Övervärdet i tillgångarna kommer ge upphov till en 

skatteavbränning på köpeskillingen. Denna negativa effekt, i jämförelse med en paketering 

med efterföljande aktieförvärv, kan utjämnas av att AB 2 och AB 3 kräver högre 

köpeskillingar. AB 1:s anskaffningsvärden på tillgångarna kommer att motsvara 

köpeskillingen; detta gäller även för de immateriella tillgångarna. Köpeskillingen kommer 

alltså bli, i princip, helt avdragsgill genom värdeminskningsavdrag. AB 1 kan tänkas 

acceptera högre köpeskillingar vid inkråmsförvärvet eftersom företaget får ett högre 

avskrivningsunderlag. 
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6.2. Exempel 2 

 

Önskad rättsföljd: Ingen personal följer med i det partiella företagsförvärvet. 

 

Fakta: Bolag A är ett bolag som utför bilbesiktning. De är idag etablerade på en ort, med 

en besiktningsstation. Inför en möjlig nyetablering på annan ort har Bolag A planerat och 

undersökt möjliga tillvägagångssätt, varpå Bolag B valts ut och kontaktats.  

 

Bolag B har två verksamheter; en bilverkstad och en bilhandel med försäljning av 

begagnade bilar. Bolag A är intresserat av bilverkstaden som lämpar sig väl för 

besiktningsverksamhet och är stor nog att rymma deras tilltänkta nyetablering. Bolag B:s 

ägare är dock enbart intresserade av att sälja hela bolaget. 

 

För att uppnå resultatet av ett partiellt företagsförvärv ska Bolag A köpa alla aktier i Bolag 

B och sedan omstrukturera bolaget. Genom att fissionera Bolag B efter ägarbytet kan 

Bolag A genom fissionen överta bilverkstaden och bli av med bilhandeln som övertas av 

ett i fissionen nyskapat dotterbolag som sedermera säljs. 

Bolag B har gått med stor förlust under året, speciellt vad beträffar bilverkstaden, och har 

dessutom ett betydande ackumulerat underskott från tidigare år. Bolag A, som är ett 

avsevärt bättre skött företag, har ett positivt resultat under året och inga gamla underskott. 

Bilhandeln har ett omfattande lager av begagnade bilar, vilket medför att verksamheten är 

värd mer än bilverkstadens verksamhet. Den tilltänkta köpeskillingen för aktierna i Bolag 

B är beloppsmässigt mer än hälften av underskotten i denna. 

 

Bolag A vill inte överta några anställda överhuvudtaget från Bolag B i samband med 

fissionen, medan dotterbolaget ska överta de anställda som finns i bilhandelsverksamheten. 
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Rättsligt problem:  

- Skulle Bolag A:s aktieförvärv av Bolag B innebära övergång av 

verksamhet? 

- Skulle fissionen av Bolag B innebära övergång av verksamhet? 

- Skulle försäljningen av det nyskapade dotterbolaget innebära övergång av 

verksamhet?  

Tillämpliga rättsregler: Rättskällorna för övergångsbedömningen är många, men kan anses 

ha följande inbördes ordning. Först ska 6b § LAS uppmärksammas, mot bakgrund av 

överlåtelsedirektivet. Spijkerskriterierna ska ligga till grund för bedömningen av huruvida 

verksamhetsövergång har skett. Övriga mål från EU-domstolen och AD utgör praxis och 

innehåller förtydliganden av bland annat Spijkerskriterierna. 

Rättsfakta: 

- Att Bolag A genomför ett aktieförvärv av Bolag B. 

- Att Bolag B fissioneras. 

- Att Bolag A är övertagare av bilverkstaden. 

- Att ett nyskapat dotterbolag till Bolag A är övertagare av bilhandeln. 

- Att samtliga aktier i dotterbolaget säljs. 
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Slutsats: Skulle aktieförvärvet innebära övergång av verksamhet? 

Att Bolag A förvärvar samtliga aktier i Bolag B, har ingen arbetsrättslig betydelse i 

sammanhanget eftersom det inte sker något byte av arbetsgivare. Det går inte att tillämpa 

reglerna om övergång av verksamhet på denna situation. De anställda i Bolag B fortsätter 

att vara anställda i Bolag B med samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. 

 

Skulle fissionen av Bolag B innebära övergång av verksamhet? 

Först ska en bedömning göras om huruvida det som ska fissioneras utgör ett företag, 

verksamhet eller del av verksamhet i enlighet med 6b § LAS. Definitionen av dessa är 

ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet, vilket återfinns i överlåtelsedirektivet. En 

ekonomisk enhet är en organiserad gruppering av tillgångar som syftar till att bedriva 

ekonomisk verksamhet. 

 

I fissionen ska Bolag B:s två verksamheter delas upp. Bilverkstaden övertas av Bolag A 

och bilhandeln övertas av ett i fissionen nyskapat dotterbolag till Bolag A. Både 

bilverkstaden och bilhandeln måste anses vara organiserade grupperingar av tillgångar som 

syftar till att bedriva ekonomiska verksamheter.  

 

Görs bedömningen utifrån Spijkerskriterierna skulle övergången av bilverkstaden till Bolag 

A inte innebära övergång av en ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet. Det första 

kriteriet, arten av företag eller verksamhet, ska användas för att bedöma på huruvida 

överlåtares och övertagares verksamheter är av samma typ. Bolag A bedriver bilbesiktning 

och verksamheten som ska övertas är en bilverkstad. Den ekonomiska aktiviteten i 

verksamheterna är inte identisk och inte heller av samma slag. Alla materiella och 

immateriella tillgångar som finns i bilverkstaden kommer att övertas, vilket innebär att 

Spijkerskriterierna två och tre skulle uppfyllas. Hade saken handlat om en personalbaserad 

verksamhet, skulle det vara möjligt att inta en mer kritisk hållning till det faktum att Bolag 

A inte vill överta anställda från Bolag B, och därmed kan avgöra huruvida det fjärde 

kriteriet uppfylls. I sådana fall torde viss försiktighet vara för handen innan omständigheten 
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ges något avgörande inflytande över bedömningen. Det torde gå emot 

anställningsskyddsreglernas syfte att låta bestämmanderätten över huruvida rekvisiten i 

överlåtelsedirektivet och LAS uppfylls ligga hos parterna i ett företagsförvärv av nyligen 

beskriven karaktär. I Bolag A:s situation kommer inga arbetstagare att övertas, således är 

inte det fjärde kriteriet uppfyllt. Vad anbelangar det femte kriteriet, kommer ingen 

kundstock att medfölja i övergången, inte heller bör det anses att kunderna är desamma hos 

en bilverkstad som hos en bilbesiktningsverksamhet. Efter helhetsbedömningen kan det 

med fog antas att en ekonomisk enhet inte övergår. 

 

Graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången kommer att vara liten, om 

inte obefintlig. Det torde inte vara möjligt att likställa verksamheterna enbart på grund av 

att bilägare är deras kunder, eller att det är bilar som är föremålet för arbetsuppgifterna. Det 

kommer inte att ske något avbrott i verksamheten; det kan påstås att den verksamhet som 

bedrevs före övergången har helt lagts ned efter denna. Efter helhetsbedömningen får det 

anses klarlagt att en bibehållen identitet inte föreligger. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att denna fission, vari Bolag A ska överta bilverkstaden från 

Bolag B, inte kan innebära en verksamhetsövergång. Övergången av bilhandeln, som inte 

förändras på något sätt och vari alla anställda behålls, kan däremot utan någon större 

tvekan anses utgöra en övergång av verksamhet. 

 

Skulle försäljningen av det nyskapade dotterbolaget innebära övergång av verksamhet?  

Aktieförvärv medför inget byte av arbetsgivare, och faller därför utanför 6b § LAS eller 

överlåtelsedirektivets tillämpningsområde. Det kan således inte innebära en 

verksamhetsövergång. 

 

Förvärvsmetod och skatterättsliga följder: 

Först ska Bolag A genomföra ett aktieförvärv av Bolag B, som sedermera omstruktureras 

genom en fission. Ingen del av underskottet i Bolag B kommer att falla bort på grund av 
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beloppsspärren vid aktieförvärvet. Rekvisiten för bolagsrättslig delning ska uppfyllas, 

vilket innebär att förfarandet kan dra ut på tiden. Det finns dock inga direkta hinder, 

förutom de regler som ger borgenärerna till, framför allt, Bolag B rätten att motsätta sig 

delningen. Bolagens finansiella situationer torde det dock inte ge för handen någon 

anledning för borgenärerna till Bolag B att motsätta sig överföringen av skulderna till 

Bolag A.  

 

I och med att båda övertagande bolagen skulle ingå i samma koncern och Bolag A skulle 

bli ensam aktieägare i Bolag B, kan fissionen ske utan vederlag, såvida Bolag A vill det. 

Alla inventarier, lagertillgångar och kapitaltillgångar som Bolag A övertar genom fissionen 

kommer att ha samma anskaffningsvärde och skattemässiga värde som hos Bolag B. 

Bilverkstaden ska göras om till en besiktningsstation, vilket kommer leda till att vissa icke 

nödvändiga tillgångar kommer att säljas som inkråm. Den eventuella dolda reserven i dessa 

tillgångar kommer att lösas upp, alternativt kommer försäljningen att leda till att förluster 

realiseras. 

 

Det finns underskott i Bolag B som kommer att härröra från tiden före ägarbytet, vilket 

innebär att en koncernbidragsspärr kommer att gälla för Bolag B efter aktieförvärvet. Som 

ett led i detta kommer övertagande bolag i fisssionen att påverkas av spärren, i och med att 

den fortsätter att löpa som om fissionen aldrig genomförts. Bolag A ägs av ett holdingbolag 

och kommer inte ha några andra koncernförhållanden, förutom det med Bolag B som ska 

fissioneras samt det med dotterbolaget som skapas i fissionen och sedermera säljs. Således 

torde koncernbidragsspärren inte bli ett hinder för Bolag A. 

 

Fissionsspärren kommer dock att inträda och försätta det ackumulerade underskottet som 

härrör sig till bilverkstaden i femårig karens. Möjligheten att i denna 

omstruktureringssituation skydda sig mot fissionsspärren, är att äga Bolag B som ska 

fissioneras under hela beskattningsåret innan året för fissionen. Det torde inte vara ett 

naturligt led i Bolag A:s omstruktureringsförfaranden att år 1 genomföra aktieförvärvet, för 

att år 2 behålla Bolag B intakt, för att år 3 kunna genomföra en fission bortom 
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fissionsspärrens tillämplighet. Regelverket antyder inte att spärrarna påverkar årets resultat 

från fissionsåret, istället är det utformat för att kontinuitetsprincipen ska tillämpas. Bolag A 

torde således kunna göra en skatteinbesparing genom ett sänkt skattepliktigt resultat på 

grund av det övertagna negativa resultatet från bilverkstadsverksamheten. 

 

Vid fissionen kommer inte mervärdesskatt att utgå, eftersom en fission inte är en 

omsättning i ML:s mening. 

 

Efter fissionen kommer Bolag B att upplösas utan likvidation, vilket innebär att Bolag A 

efter försäljningen av det nyskapade dotterbolaget inte kommer att ha något dotterbolag 

kvar. Bolaget, som förvärvar aktierna i dotterbolaget som skapas i fissionen, kommer att 

kunna utnyttja årets negativa resultat i bilhandeln samt inte helt förlora bilhandlens gamla 

underskott. 

 

Alternativ till fissionen: 

Alla de i uppsatsen beskrivna förvärvsmetoderna kan användas vid omstruktureringen i 

detta exempel utan att det arbetsrättsliga utfallet förändras. Vi väljer i detta exempel att 

som alternativ beskriva en underprisöverlåtelse. 

 

Omstruktureringen genom en underprisöverlåtelse, efter aktieförvärvet av Bolag B, skulle 

ske på följande vis. Bolag A skapar ett annat dotterbolag och Bolag B överlåter 

bilverkstaden till detta, sedermera säljs Bolag B. Kapitalskyddsreglerna i 17 kap. ABL 

innebär att det bundna egna kapitalet inte får kränkas. En hel verksamhet ska 

underprisöverlåtas, vilket även innefattar samtliga skulder som härrör sig till bilverkstaden. 

Värdeöverföringen, med hänsyn till skulderna som övertas, måste täckas av det fria egna 

kapitalet i Bolag B. Eftersom Bolag B har gått med förluster är det inte självklart att det 

fria egna kapitalet är tillräckligt för att en underprisöverlåtelse ska kunna genomföras. 

Hade dotterbolaget skapats av Bolag B, med efterföljande underprisöverlåtelse av 

bilhandeln, skulle kapitalskyddsreglerna inte utgöra ett hinder, eftersom det nya 
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dotterbolagets aktievärde skulle öka i motsvarande mån; en värdeöverföring skulle inte 

ske. Denna disposition skulle dock innebära en helt annan arbetsrättslig regeltillämpning. 

 

Bilverkstaden kommer inte att drivas vidare i den ursprungliga juridiska personen, vilket 

innebär att avdragrätten för gamla underskott inte finns bevarad. Bilverkstaden har ett 

negativt resultat för underprisöverlåtelseåret, vilket inte kan utnyttjas i 

resultatutjämningssyfte genom ett koncernbidrag. Bolaget som förvärvar aktierna i Bolag B 

kommer dock ha möjlighet att utnyttja verksamheternas negativa resultat för året. Bolag 

B:s gamla underskott behålls också efter aktieförvärvet, även om beloppsspärr och 

koncernbidragsspärr kan bli gällande.  

 

Mervärdesskatt kommer inte att utgå på underprisöverlåtelsen av bilhandeln. 

 

6.3. Exempel 3 
 

Önskad rättsföljd: Försäljningsavdelningens personal och VD kvarstår hos Företag Y. 

Fabrikens personal övergår till Företag Z. Övrig personal kvarstår inte i sin anställning. 
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Fakta: Företag X är en tillverkare av kontorsmaterial. Som ett led i sin expansionplan har 

företaget nyligen köpt samtliga aktier i Företag Y, som tillhör samma bransch. Syftet med 

köpet var att komma åt Företag Y:s berömda försäljningsavdelning och dess omfattande 

kundkontakter. Företag Y har emellertid flera andra verksamhetsgrenar, i samma kontor 

som försäljningsavdelningen, som har blivit obsoleta efter förvärvet. IT- och 

ekonomiavdelningens uppgifter kan tillgodoses med Företag X:s egna resurser utan 

problem. Företag X har inte heller något behov av Företag Y:s lagerlokal, som ligger på en 

annan ort. 

 

Dessa tre enheter kommer därför att läggas ner, och hyresavtalet avseende lagerlokalen 

kommer att sägas upp. Lagertillgångarna kommer att flyttas till Företag X:s befintliga 

lager, överblivet lösöre i form av möbler och datautrustning kommer att säljas i mån av 

möjlighet. Avsikten är även att säga upp samtliga anställda i de delar som ska läggas ner. 

Företag X är däremot mån om att behålla Företag Y:s verkställande direktör. Företag Y är 

bundet av två kollektivavtal: ett för tjänstemän inom IT och ett för tjänstemän inom 

ekonomi. 

 

Företag Y har dessutom en fabrik för tillverkning av kontorsutrustning. Fabriken är 

välskött och har ett betydligt övervärde, men passar inte in i Företags X:s 

expansionstrategi. Däremot har en köpare, Företag Z, kunnat hittas. Köparen är imponerad 

av fabrikens organisation och ser gärna att samtliga anställda i fabriken följer med i 

förvärvet. Rörelsens tillgångar utgörs av en rad inventarier, ett mindre lager och ett patent. 

Företag Z ser även goda möjligheter till att ta över hyresavtalet gällande fabrikens lokaler, 

samtliga kund- och leverantörsavtal som belöper på fabriksrörelsen, samt vissa skulder 

som härrör sig till denna. Förvärvet ska påbörjas efter att den interna omstruktureringen 

hos Företag Y är färdigställd. Förvärvsmetoden har bestämts till partiell fission; Företag X 

avser att utnyttja möjligheten att få vederlaget direkt i sin egen kassa. Samtliga bolag är 

välskötta och har inga underskott från tidigare år. Bolag Y har en del obeskattade reserver, 

främst överavskrivningar på fabrikens inventarier. 
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Rättsliga problem:  

- Skulle den interna omstruktureringen hos Företag Y utgöra saklig grund för 

uppsägning av berörd personal? 

- Kommer personalen på försäljningsavdelningen och VD:n att omfattas av 

turordningen? 

- Skulle den partiella fissionen utgöra en övergång av verksamhet enligt 6b § LAS? 

 

Tillämpliga rättsregler: Arbetsbrist, och sakliga grunder för uppsägning på grund därav, 

finns i 7 § LAS. Turordningsreglerna finns i 22 § LAS. 

 

Rättskällorna för övergångsbedömningen är många, men kan anses ha följande inbördes 

ordning. Först ska 6b § LAS uppmärksammas, mot bakgrund av överlåtelsedirektivet. 

Spijkerskriterierna ska ligga till grund för bedömningen av huruvida verksamhetsövergång 

har skett. Övriga mål från EU-domstolen och AD utgör praxis och innehåller 

förtydliganden av bland annat Spijkerskriterierna. 
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Rättsfakta: 

- Att Företag Y lägger ner IT- och ekonomiavdelningen. 

- Att Företag Y säger upp hyrasavtalet avseende lagerlokalen och lägger ner denna. 

- Att det finns ett kollektivavtal för tjänstemän inom IT. 

- Att det finns ett kollektivavtal för tjänstemän inom ekonomi. 

- Att lagret är beläget på en annan ort än kontoret. 

- Att fabriken genom den partiella fissionen övergår från Företag Y till Företag Z. 

 

Slutsats: Först behandlas den interna omstruktureringen. Det vore lagstridigt att säga upp 

personal i Företag Y enbart på grund av att det förvärvades av Företag X. Teknisk, 

ekonomisk eller organisatorisk omstrukturering utgör dock saklig grund för uppsägning. 

Företag Y kan därför åberopa arbetsbrist i samband med en sådan omstrukturering. 

Eftersom en inte obetydlig del av den totala verksamheten helt läggs ner, kommer 

arbetsbristen att vara omfattande. Företag X:s avsikt är att behålla all personal på 

försäljningsavdelningen. Arbetsgivaren får dock inte själv bestämma vilka anställda som 

sägs upp och behålls, utan måste upprätta en turordningslista.  

 

Arbetsgivaren kan inte konstgjort förhindra att anställda från försäljningsavdelningen 

kommer på en sådan lista. Personalen ska turordnas efter driftsenhet och avtalsområde. 

Först ska driftsenhet bestämmas. Lagret och kontoret befinner sig på skilda fastigheter. De 

är dessutom belägna på olika orter, vilket utesluter arbetstagarorganisationers rätt att 

begära att kontoret och lagret ska räknas som samma driftsenhet. Dessa utgör således två 

olika driftsenheter. 

 

På lagret är arbetsbristen total. Även med beaktande av samtliga Företag Y:s rörelser, finns 

det ingenstans där dessa arbetstagare skulle kunna omplaceras. Företag X har visserligen 

ett lager, men omplaceringsskyldigheten är inte så vid att den omfattar andra arbetsgivare.  

Av det nu sagda framgår att det kommer att föreligga saklig grund för att säga upp samtliga 

anställda på denna driftsenhet. 
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På kontoret är det endast vissa delar som ska läggas ner. Försäljningsavdelningen, IT-

avdelningen och ekonomiavdelningen är alla förlagda till samma fastighet – kontoret. De 

ska därför ses som en enda driftsenhet. På arbetsplatsen råder två kollektivavtal, varav en 

för IT-tjänstemän och en för ekonomitjänstemän. Dessa två grupper utgör således egna 

avtalsområden och ska turordnas för sig. Säljarna, tillsammans med eventuell övrig 

personal, faller inom restområdet och ska turordnas för sig. I samband med nedläggningen 

av IT- och ekonomiavdelningen kommer således endast avtalsområdet för IT samt 

avtalsområdet för ekonomi att drabbas. Övrig personal kommer inte att bli berörd. 

 

Några möjligheter till omplacering torde i detta fall inte heller finnas. Fabriken och 

försäljningsavdelningen är de enda återstående enheterna. Det finns ingenting som antyder 

att dessa skulle ha lediga platser för IT-ansvariga eller ekonomitjänstemän, eller ens för 

någon annan. Såsom i fallet med lagret, är det inte skäligt att kräva omplacering till Företag 

X, även om denna skulle ha arbetsuppgifter åt arbetstagarna i fråga. Det föreligger således 

saklig grund att säga upp dessa. 

 

VD:n är en arbetstagare som innehar en företagsledande position, och är därför undantagen 

tillämpningen av LAS. Personen ska inte vara med på några turordningslistor. Huruvida 

denne kommer att kvarstå i sin anställning kommer att avgöras mellan denne och 

arbetsgivaren på avtalsrättsliga grunder. Några arbetsrättsliga hinder synes inte föreligga. 

 

Slutligen behandlas den partiella fissionen. Denna kommer att omfatta en hel fabrik, vilken 

är en organiserad gruppering av tillgångar som syftar till att bedriva ekonomisk, 

verksamhet, aktivitet. Verksamheten kan bedrivas utanför sitt sammanhang och har således 

en hög självständighetsgrad. Det är parternas avsikt att, i största möjliga grad, lämna 

verksamheten ostörd av transaktionen. Verksamhetens art och identitet kommer att helt 

bevaras efter övergången. Alla relevanta avtalsförbindelser, inklusive kundkontrakt och 

hyresavtalet till lokalerna, kommer att övertas av Företag Z. Samtliga materiella och 

immateriella tillgångar som är knutna till fabriksrörelsen kommer att övertas. Slutligen 

kommer all personal som arbetar i fabriken att övertas. Samtliga Spijkerskriterier är 

därmed uppfyllda; det är uppenbart att den partiella fissionen kommer att innebära en 
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övergång av verksamhet i arbetsrättslig mening. Berörda arbetstagare har då rätt att avstå 

från övergången, men det synes inte finnas någon anledning för dem att göra detta, 

eftersom Företag Y inte har några arbetsuppgifter åt dem. 

 

Förvärvsmetod och skatterättsliga följder: 

Den interna omstruktureringen är inte, i sig, en affärshändelse i skattehänseende, även om 

den kan ge upphov till avdragsgilla kostnader. Försäljningen av de efter omstruktureringen 

överblivna tillgångarna kommer att betraktas som en inkråmsförsäljning och beskattas i 

vanlig ordning. 

 

I samband med den partiella fissionen ska Företag Y ta upp en skattepliktig intäkt som 

motsvarar det skattemässiga värdet på de överlåtna tillgångarna, förutom kapitaltillgångar. 

Verksamheten består av inventarier, ett lager och ett patent. Rörelsen bedrivs i hyrda 

lokaler, så någon fastighet övergår inte. I överlåtelsen ingår således inga kapitaltillgångar. 

En intäkt som motsvarar det skattemässiga värdet på samtliga överlåtna tillgångarna ska tas 

upp. Någon kapitalvinst ska inte tas upp, så den väsentliga dolda reserven i fabriken 

bevaras efter den partiella fissionen. 

 

Fissionsvederlaget betalas av Företag Z till Företag X. Vid partiell fission krävs ingen 

aktiekomponent i fissionsvederlaget, så det kan helt bestå av pengar. Det är dock ett krav 

att vederlaget ska vara marknadsmässigt. Värdet på de skulder som överlåts av Företag Y 

och vederlaget som betalas till Företag X måste tillsammans uppgå till fabrikens 

marknadsvärde. 

 

Företag Z:s anskaffningsvärde på de övertagna tillgångarna kommer att motsvara den 

intäkt som Företag Y tar upp på grund av den.partiella fissionen. Om Företag Y och 

Företag Z begär det gemensamt, kan obeskattade reserver övertas, och sedermera återföras, 

av Företag Z. Ett sådant övertagande är rimligt med hänsyn till överavskrivningarna på 

fabrikens inventarier. 
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En partiell fission är inte en omsättning i ML:s hänseende och är därför inte momspliktigt. 

 

Alternativ till den partiella fissionen: 

Fabriken skulle även kunna säljas som inkråm eller underprisöverlåtas till ett av Företag Y 

nyskapat dotterbolag, som sedan säljs till Företag Z. Det förstnämnda alternativet skulle 

inte innebära några arbetsrättsliga skillnader mot en partiell fission. Underprisöverlåtelsen 

skulle likväl betyda en övergång av verksamhet, med skillnaden att den nya arbetsgivaren 

skulle vara det nyskapade dotterbolaget och inte Företag Z. 

 

Efter försäljningen av fabriken skulle Företag Y inte ha några verksamhetsgrenar kvar, 

förutom försäljningsavdelningen. Det kan då ligga nära till hands att överlåta fabriken till 

Företag Z och försäljningsavdelningen till Företag X, samt upplösa Företag Y. Dessa tre 

effekter kan uppnås samtidigt genom en fission. Arbetsrättsligt skulle fabriksverksamheten 

övergå till Företag Z och försäljningsverksamheten till Företag X. Samtliga obeskattade 

reserver ska övergå till övertagarna, propertionerade efter nettovärdet på tillgångarna i 

fabriken respektive försäljningsavdelningen. 

 

Till skillnad från partiell fission finns dock särskilda krav på vederlagets sammansättning – 

mer än hälften av vederlaget måste utgöras av aktier i det övertagande bolaget. Företag X, 

men inte Företag Z, äger aktier i Företag Y innan fissionen. Vederlaget som erläggs av 

Företag Z till Företag X är således det enda vederlaget som utgår i förevarande fall, och 

minst hälften av detta måste vara aktier i Företag Z. Att Företag X ska äga andelar i 

Företag Z efter överlåtelsen av fabriken är knappast avsikten. Fission är därför mindre 

lämpligt. 

 
6.4. Slutlig kommentar 
 

Det arbetsrättsliga riskmomentet, vid aktieförvärv av ett paketerat bolag ligger i 

förehavandena mellan målföretaget och paketbolaget, vid omstrukturering av ett bolag vars 
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samtliga aktier förvärvats i de steg som omstruktureringen innefattar, och vid fission eller 

partiell fission i själva uppdelningen av bolaget. Det är i dessa situationer som möjligheten 

att avgränsa köparen mot målföretagets anställda ligger. 

 

Själva förvärvsmetoden i sig sätter upp ramarna inom vilka arbetsrätten kan tillämpas, men 

det är den önskade arbetsrättsliga följden som styr valet av förvärvsmetod samt dess 

utformning. Önskade följder vad gäller arbetstagare kan uppnås samtidigt som en 

skatterättsligt förmånlig behandling är möjlig. Genomförandet av ett partiellt 

företagsförvärv, med beaktande av skatterättsliga former och arbetsrättsliga följder, kan 

således innebära en lyckad “cherry-pick”. 

 

När vi utredde uppsatsens frågeställning fick vi intrycket att arbetsrättens ändamål, att 

skydda arbetstagare, starkt framträder i regler och praxis rörande övergång av verksamhet. 

Parterna i ett partiellt företagsförvärv har begränsade möjligheter att strukturera förvärvet 

på ett sådant sätt att arbetstagare inte påverkas av detta. Köparföretaget kan inte välja fritt, 

vad gäller sammansättningen av tillgångsmassan, om det partiella företagsförvärvet helt 

eller delvis ska utesluta arbetstagare. Ett sådant skyddssyfte saknas emellertid i 

skatterätten. Skatterätten ger större handlingsutrymme, vad gäller möjligheterna att uppnå 

en för parterna förmånlig behandling. Köpar- och säljarföretag kan i princip fritt välja 

tillvägagångssätt som passar den förevarande situationen och därigenom även uppnå en 

förmånlig skatterättslig behandling. I och med att arbetsrätten är mer begränsande måste 

förvärvet i första hand ta hänsyn till den, om köparföretaget både har arbetsrättsliga och 

skatterättsliga mål att uppnå.  

 

Vi ifrågasätter inte att det krävs ett värdigt och kraftfullt anställningsskydd. Vi anser 

emellertid att utrymmet för att genomföra ett partiellt företagsförvärv och samtidigt 

utelämna anställda borde vara större. Ur samhällsekonomisk synpunkt torde det vara 

eftersträvsamt att kunna sälja ett företags verksamheter, istället för att tvingas likvidera 
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dessa på grund av att eventuella köpare inte önskar överta anställda. Vid en likvidation 

skulle arbetstagarna likväl förlora sin anställning. 
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