
 

 

 

Obehörig resultatfördelning inom 
handelsbolag 

En undersökning av gränsdragningsproblematiken gällande obehörig 

resultatfördelning 

Unauthorized profit distribution within partnerships 

 

 

Oscar Pålsson 

 

Handelshögskolan - Juridik 

Rättsvetenskapliga programmet - Skatterätt 

Avancerad Nivå / 15  hp 

Stefan Olsson 

Anders Hultqvist 

2017-07-04 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Oscar Pålsson 

 

 
Obehörig resultatfördelning inom 

handelsbolag 
 

En undersökning av gränsdragningsproblematiken 
gällande obehörig resultatfördelning 

 
 

Unauthorized profit distribution within partnerships 
 

 
 

Skatterätt 
D-uppsats 

 
 

 

Termin: VT 2017 

Handledare: Stefan Olsson 



 

 

Förord 
Denna uppsats är en magisteruppsats, skriven vid Karlstad Universitet. Det har varit ett 

intressant, lärorikt och intensivt arbete i ett mycket svårt ämne. För att författa uppsatsen har 

jag varit beroende av flera personer vilka jag vill uttrycka min tacksamhet till.  

Jag vill rikta ett stort tack min sambo Moa Skyllberg Persson för hennes stöttning och tålamod 

vilket gjort uppsatsskrivandet möjligt. 

Vidare jag vill även tacka Lisa Ottosson som har kommit med värdefulla råd och bollat 

rättsfrågor. Avslutningsvis vill jag även tacka min professor Stefan Olsson.  

  



 

 

Sammanfattning 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har under ett antal år arbetat fram skatterättsliga 

fördelningsprinciper inom associationsrätten för handelsbolag. Den dispositiva lagstiftningen 

och bundenheten till praxis medför dock att gällande rätt är svåröverskådligt för den 

skattskyldige.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de lege lata och utreda om det finns en 

gränsdragningsproblematik mellan behörig och obehörig resultatfördelning samt diskutera 

rådande rättsläge med hjälp av ett kvalificerat urval kammarrättsdomar (KamR). För att uppnå 

uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar besvaras. 

1. Finns det en tydlig gräns mellan behörig och obehörig resultatfördelning i 

handelsbolag/kommanditbolag och vilka är de faktorer som påverkar en sådan 

bedömning? 

2. Hur förhåller sig Kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat? 

Civilrättsligt är handelsbolaget en sammanslutning av minst två fysiska eller juridiska personer 

som kallas för bolagsmän. Deras inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i ett bolagsavtal. 

Handelsbolaget har en egen juridisk kapacitet men är inte ett skattesubjekt, utan bolagsmännen 

beskattas efter att resultatfördelningen beslutats. Det lämnas ett stort utrymme för 

bolagsmännen att själva reglera resultatfördelningen då bolagsavtalet ligger till grund för 

beskattningen. På grund av den fria avtalsbindningen är praxis mycket viktigt för bedömningen 

av resultatfördelningen. Reglerna leder till en in casu bedömning av prövad fördelning vilket 

kan föranleda en viss oförutsägbarhet. Resultatfördelningen kan bedömas som obehörig genom 

skattemässiga skäl för att bolagsmännen vill vinna väsentliga skattefördelar. Vidare kan 

bedömningen påverkas av förmildrande affärsmässiga motiv eller bli försvårade på grund av 

närståendekrets där en fördelning med till synes affärsmässigt motiv kan innehålla 

underliggande inslag av skattemässiga skäl. Avslutningsvis görs en skälighetsbedömning 

genom en analys av rättshandlingens verkliga innebörd där bedömningen utgår frånframställda 

subjektiva rekvisit i RÅ 2002 ref. 115 II: 

1. Delägarnas kapitalinsatser 

2. Delägarnas arbetsinsatser i bolaget  

3. Intressegemenskap mellan delägarna 

4. Risktagandet i verksamheten 

5. Om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar 

Uppsatsens slutsats är att det fortfarande är svårt att avgöra om en resultatfördelning kan anses 

som behörig då den utgår ifrån en in casu bedömning. De generella principer som HFD 

framarbetat medför emellertid att resultatfördelningen måste ligga inom ramen för 

skattemässigt skäl i förhållande till affärsmässiga motiv. Gränsen för obehörig 

resultatfördelning går vid de fall affärsmässiga motiv överväger skattemässiga skäl där den 

försvårande faktorn närståendekrets har stor betydelse. För rättstillämparen framstår gränsen 

som klar förutom i ett fastställt underrättspraxis där KamR frångår FR:s dom. Det kvalificerade 

urvalet av KamR-domar följer i största mån HFD och förefaller inte ha någon 

gränsdragningsproblematik. Av domarna, som i nästan alltid går mot den skattskyldige, 

föreligger det emellertid en gränsdragningsproblematik för den skattskyldige.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och sammanhang 
Handelsbolaget har en lång historia som bolagsform. Sedan 1895-års lag om handelsbolag och 

enkla bolag har beskattningen av inkomst skett på delägarnivå.1 Under 1970- och 1980-talet 

användes bolagsformen flitigt i syfte att helt eller delvis fly undan beskattning genom offensiv 

skatteplanering. När Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) trädde i kraft 

år 1981 föranledde förändringen både till en kraftig reglering och nyansering av handelsbolaget. 

De dispositiva bestämmelserna i HBL resulterar dock i osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas, 

vilket även innebär att det kan finnas en gränsdragningsproblematik för den skattskyldige om 

behörig och obehörig resultatfördelning.2 På grund av lagrummets praxisbundna uppbyggnad 

och dess dispositiva regler kan ämnesområdet vara svåröverskådligt och är svårt att förutse för 

den skattskyldige. Detta kan leda till problemet att en skattemässigt optimerad resultatfördelning 

kan komma att bedömas som obehörig först efter att den genomförts och blir begränsad i 

efterhand. Därmed kan det leda till, enligt mig, att näringsidkaren i praktiken borde be om 

förhandsbesked för att få veta huruvida fördelningen strider mot gällande principer. HFD har 

däremot på senare tid försökt att läka problemet genom att aktivt pröva resultatfördelning inom 

handelsbolag för att bygga upp tydligare fördelningsprinciper. 

1.2 Problemformulering 
HFD har under ett antal år försökt arbeta fram fördelningsprinciper för bedömningen av obehörig 

resultatfördelning inom handelsbolag och kommanditbolag. Dispositiv lagstiftning och 

bundenhet till praxis innebär att gällande rätt kan vara svåröverskådligt, oförutsägbart och 

rättsosäkert för den skattskyldige. De olika faktorer som påverkar in casu bedömningen är således 

av vikt för problemområdet då åsikterna i hur fastställda principer ska appliceras leder till ett 

gränsdragningsproblem. Transaktionens verkliga innebörd underkastas försvårande eller 

förmildrande faktorer vilka leder till skälighetsbedömning med hjälp av subjektiva rekvisit i RÅ 

2002 ref. 115 II. För att pröva gränsdragningsproblematiken ska tesen appliceras på ett 

kvalificerat urval KamR-domar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva de lege lata och utreda om det finns en 

gränsdragningsproblematik mellan behörig och obehörig resultatfördelning samt diskutera 

rådande rättsläge med hjälp av ett kvalificerat urval KamR-domar. För att uppnå uppsatsen syfte 

kommer följande frågeställningar besvaras: 

1. Finns det en tydlig gräns mellan behörig och obehörig resultatfördelning i 

handelsbolag/kommanditbolag och vilka är de faktorer som påverkar en sådan 

bedömning? 

2. Hur förhåller sig kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat? 

1.4 Avgränsningar 
För att till synes obligatoriska delar inte ska förskjuta uppsatsens fokus från behörig eller 

obehörig resultatfördelning inom handelsbolag och kommanditbolag måste vissa avgränsningar 

göras. Lagen (1995:575) mot skatteflykt (SKFL) får utrymme i uppsatsen utan att framställas 

närmare. Detta görs löpande i texten med stöd av gällande rättsfall framför en framställning av 

                                                 
1 Matsson, Beskattning av Handelsbolag, s. 11. 
2 Svensson B., Resultatfördelning i handelsbolag - särskilt om obehörig resultatfördelning, SvSkT, 

2007:10, s. 695ff. 
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materiell rätt och tolkning av begrepp. Detta beror på att det inte ligger i linje med syftet att 

förklara SKFL djupare i uppsatsen. Vidare avgränsas uppsatsen från internationella domar som 

inte rör svensk lagstiftning. Avslutningsvis tangerar uppsatsen i de senare delarna bestämmelser 

om omstrukturering av handelsbolag. En närmare redogörelse om rättsområdet kommer inte att 

presenteras. 

Begreppet handelsbolag kommer att hanteras synonymt med kommanditbolag då det inte är 

avgörande för framställningen att skriva kommanditbolag. Detta företas med anledning av 

likheten mellan bolagsformerna och av redaktionella skäl.  

1.5 Metod och material 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om det finns en gränsdragningsproblematik kring 

resultatfördelning hos handelsbolag, men framför allt försöka konstatera var gränsen går samt att 

undersöka hur KamR förhåller sig till HFD:s praxis. I uppsatsen används en rättsdogmatisk 

metod. Metodvalet och rättskälleläran förefaller sig naturlig med tanke på uppsatsens ansats, 

uppsatsens problem om den materiella gränsdragningen tillsammans med det svåröverskådliga 

källmaterialet. 

De materiella bestämmelserna ska belysas genom en deskriptivnormativ framställning av 

gällande rätt i form av lagstiftning, speciallagstiftning och praxis. I avsnitten framställs gällande 

rätt deskriptivnormativt för att avslutas med en normativ analysdel efter varje avsnitt. Syftet med 

upplägget är att lyfta fram den materiella framsällningen till ett sammanfattande avsnitt där 

skatterätten kopplas samman med civilrätten. Vidare granskas underrättspraxis genom en analys 

av ett kvalificerat urval av KamR-domar. Domarna ska användas i en analyseras i förhållande till 

HFD:s domar för att skönja om underrättsinstansernas förhållande till HFD.  

I analysdelen diskuteras framställda domar utifrån frågeställningarna där analysen utgår från ett 

normativt ställningstagande. Slutsatsen diskuterar avslutningsvis analysen genom 

sammanfattande kommentarer.  

1.5.1 Den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metodens främsta syfte är att försöka beskriva, tolka och systematisera 

gällande rätt genom erkända rättskällor, eller dogmer.3 Metoden utgår från att juridiken är 

uppbyggt av dogmer där rättsordningen utgör juridiken.4 Målet med metoden är att försöka 

framställa juridiken som ett enhetligt system av regler och undantag i ett försök att förstå gällande 

rätt vilken är avgörande för vetenskapen.5 Detta görs genom att operationalisera frågeställningens 

inramade rättsområde i beståndsdelar för att vidare utveckla dessa delar som egna element för att 

försöka ge en systematiserad och heltäckande bild av problemet. 

Den rättsdogmatiska metoden, med den gällande rätten som forskningsobjekt, kritiseras som 

vetenskap för att vara ett normativt system.6 Anledningen till detta är att det råder ovisshet 

huruvida det finns en allmängiltig definition av begreppet.7 Själva definitionens problematik 

                                                 
3 Bogdan, Komparativ Rättskunskap, s. 76-77. 
4 Agell M., Malmström, Å., Civilrätt, s. 23ff. 
5 Peczenik, A. Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005SvJT 2005, s. 249. 
6 Lehrberg B, Praktisk juridisk metod, s 25, Peczenik A., Juridikens teori och metod, s. 33f, Agell M., 

Malmström, Å., Civilrätt, s. 43. 
7 Peczenik A., Juridikens teori och metod, s. 17, Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 

28ff, samt Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650. 
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resulterar i två problem, dels begreppet gällande rätt och dels behandlingen av erkända 

rättskällor.  

1.5.2 Gällande rätt 

Gällande rätt är i realiteten ett värdeladdat och flyktigt begrepp vilket i princip kan vara gällande 

utefter författarens forskning, ansats och åsikter.8 Stig Strömholm vid Uppsala universitet gör 

dock ett försök att definiera begreppet genom att förankra termen i praktisk yrkesutövning. 

Kontentan av detta vrider problemet om gällande rätt till att lösas av den praktiskt verksamma 

juristen i ett utopiskt scenario där juristen utövar kompetent juridisk yrkesutövning. Gällande rätt 

som ett flyktigt begrepp speglas i ämnet. Då området är föränderligt och praxis är mindre statiskt 

än lagstiftning betyder det att aktuell gällande rätt är mer föränderlig. Med anledning av att HBL 

är producerad av gammal praxis tillsammans med dess dispositiva utformning resulterar det i att 

gällande rätt inom rättsområdet är svårt att ringa in.9 

Uppsalaskolan, med Axel Hägerström vid Uppsala universitet i spets, framställer att gällande rätt 

som ett normativt system bestående av konventioner mellan människor. Vidare utvecklade 

Vilhelm Lundstedt genom Uppsalaskolan frågan och genom sin kritik ifrågasatte Lundstedt vid 

Uppsala universitet gällande rätt som vetenskap och menade att rättsmaskineriet av detta 

normativa system samt samhällsnyttan bort vara studieobjektet.10 Grundtanken bakom 

Uppsalaskolan bottnade i att vetenskap existerar endast i tid och rum, där gällande rätt således 

har svårt att få fäste då det inte är ett verkligt fenomen, utan enbart konventioner mellan 

människor.11  

Claes Sandgren vid Stockholms Universitet hävdar å andra sidan att gällande rätt är en 

konstitutionell konstruktion som består av teoretiskt fabricerade fenomen som blivit ett verkligt 

faktum genom verifiering av kollektivet som både skapar och efterlever rätten.12 

Argumentationen är lik Uppsalaskolan med skillnaden att genom en godtagbar juridisk 

argumentation utifrån dogmatiska källor kan resultatet definieras som gällande rätt.13  

Enligt Aleksander Peczenik vid Lund Universitet motiveras båda ovanstående argumentationer 

som godtagbara. Juridik är en social konstruktion som bekräftas genom verifiering och 

efterlevnad.14 Gällande rätt som forskningsobjekt skiljer sig i detta hänseende från annan 

vetenskap eftersom de dogmer vilar på ska leda juristen till att förevarande utredning skall vara 

riktig eller oriktig till skillnad från naturvetenskapens sant eller inte sant.15 Detta 

riktighetsbegrepp kan enligt Peczenik motiveras genom ovanstående godtagbara dogmatiska 

argumentation. Den rättsdogmatiska metoden beskriver rättsordningen i deskriptiv ordning för 

att sedan göra normativa ställningstaganden vilka drar slutsatsen om korrekthet vilket inte är att 

                                                 
8 Peczenik A., Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249. 
9 Strömholm S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 80. 
10 Petrusson U., Den rättsvetenskapliga forskningens roll - Vad bör den rättsvetenskapliga forskningen 

syssla med och varför?, SvJT, 2002, s. 220. 
11 Strömholm S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 100f. 
12 Sandgren C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 650f. 
13 Sandgren C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 650f. 
14 Peczenik A., Aarnio A., Bergholtz G., Juridisk argumentation — en lärobok i allmän rättslära, s. 90, 

Jfr. Peczenik A., jfr. Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 649 samt Peczenik, A., 

Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 251. 
15 Strömholm S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76f, Peczenik A., Vad är rätt?, s. 672 och 

Peczenik, Juridisk teori och metod, s. 94. 
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anse som vetenskapligt.16 Dessa normativa ställningstaganden är att frångå vetenskaplighetens 

grundvalar och resulterar i kritiken om att rättsvetenskapen inte är vetenskaplig. Peczenik anser 

dock en strikt objektiv rättsvetenskap är omöjlig att uppnå och att dessa normativa 

ställningstaganden är en nödvändig beståndsdel inom rättsdogmatiken. Således är 

rättsdogmatiken inte rent deskriptiv, inte heller rent normativ, den är en kombination av 

begreppen det vill säga deskriptivnormativ.17 Peczenik framhåller att "en helt dogmatisk 

rättsvetenskap är otänkbar". Denna förståelse för problematiken kring begreppet gällande rätt gör 

att rättsvetenskapen kan vara ett vetenskapligt område med kravet på en korrekt genomförd 

metod.18 Denna förståelse är av vikt speciellt i beaktande av lagstiftningen kring handelsbolag 

eftersom lagrummet grundar sig i praxis.  

1.5.3 Rättskällor 

För att kunna genomföra en juridiskt godtagbar argumentation av rättsvetenskapen med erkända 

rättskällor som utgångspunkt krävs en systematisering. Att systematisera gällande rätt som ett 

enhetligt, koherent system för den rättsdogmatiska metoden är av stor vikt för forskningen. 

Systematiseringen är ett tillvägagångssätt att operationalisera det rättsvetenskapliga arbetet och 

förhålla detta till ett större sammanhang vilket enligt Sandgren; 

"(...)konstituerar vad det är att bedriva rättsvetenskap och vad som 

gör denna vetenskaplig".19  

Systematisering av gällande rätt görs genom att antingen generalisera slutsatser i sammanhanget 

i förhållande till förevarande områdes principer och systematik eller beakta generaliseringar till 

förmån för analysen av föremålet för studien.20  

Den rättsdogmatiska metoden förankras i rättshierarkin, med anledning av vilka formella 

rättskällor som ska tillämpas i vilken ordning och stävja en godtagbar juridisk argumentation.21 

För att ge denna bild kommer rättskälleläran om rättshierarkin att användas.22 Dock framställes 

att vad som är att anse som erkända rättskällor kan vara svårt att fastställa då systemet i sig är 

flexibelt och flyktigt.23 Häri rangordnas källorna enligt vad som:24 

1. Ska beaktas (lagar, föreskrifter) 

2. Bör beaktas (praxis, förarbeten) 

3. Eller får beaktas (doktrin) 

Strömholm definierar rättskällor som källor vilka är behjälpliga för domstolar och andra 

myndigheter vid tillämpningen och författandet av normer.25 Trots detta råder det oenighet för 

vad som omfattas av rättskälleläran. Emellertid är rättskälleläran att anse som ett legitimt verktyg 

                                                 
16 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
17 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. 
18 Peczenik A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 45. 
19 Sandgren C., Värderingar och Juridik, JT, 2004/05, s. 297 & 323. 
20 Sandgren C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 63. 
21 Sandgren C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 649. 
22 Peczenik A. Schött, R., Juridisk konservatism, SvJT 1993, s. 724 samt Strömholm, S., Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning, s. 318f. 
23 Peczenik A., Schött, R., Juridisk konservatism, SvJT 1993, s. 726. 
24 Peczenik A., Vad är rätt?, s. 214ff. 
25 Sandgren C., Är rättsdogmatiken dogmatisk, TfR, 2005, s. 651, samt Strömholm S., Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning, s. 319. 
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för forskning. Uppsatsen som deskriptivnormativ analys med den rättsdogmatiska metoden tittar 

endast på erkända rättskällor så som lagstiftning, praxis från högsta instans samt även från den 

"praktiskt verksamme juristen". I uppsatsen förekommer hänvisning till praktiskt verksamma 

myndigheter såsom Skatteverket. Detta eftersom Skatteverket har en framträdande roll i 

utvecklingen av rättsområdet dels genom att det är den praktiskt utövande myndigheten som 

driver många ärenden i domstol mot bolagsmännen och dels eftersom Skatteverket skrev 

promemorian som lade grunden för proposition 2009/10:36 (prop.). 

1.5.4 Tolkningsmetod 

Inom den rättsdogmatiska metoden förekommer ett antal lagtolkningsvarianter. I uppsatsen 

kommer objektiv- och subjektiv tolkning att tillämpas.  

Objektiv tolkningsmetod innebär att en bokstavstolkning appliceras på rättsregeln, frikopplat från 

förarbeten.26 Det förefaller dock svårt att endast använda sig av den objektiva tolkningsmetoden 

med anledning av att gällande rätt återfinnes till stor del i praxis.  

Subjektiv tolkningsmetod innebär att lagtexten tolkas tillsammans med lagstiftningens syfte. 

Detta innebär att förarbetena har stor betydelse för applicering av gällande rättsregel.27 Den 

subjektiva tolkningsmetoden används främst tillsammans med progressiv praxis. 

Objektiv och subjektiva tolkningsmetoder används tillsammans för att ge en enhetlig bild av 

aktuell rätt. Tolkningsmetoderna används inte exklusivt utan används för att presentera aktuella 

lagar tillsammans med en tolkning om vad lagen innebär. Anledningen är att uppsatsen inte är 

en lagrumskatalog och den subjektiva tolkningsmetoden är viktig för de sammanfattande 

kommentarerna.  

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är ett rättsområde där den subjektiva tolkningsmetoden kan 

stöta på problem på grund av legalitetsprincipen.28 Det förefaller sig dock än mer problematiskt 

att applicera den objektiva tolkningsmetoden på ett praxisburet och dispositivt lagrum som HBL. 

Dock finns det tendenser av att ny lagstiftning på inkomstskatteområdet framställes på ett enklare 

sätt. Exempelvis 53 kap. och 25a kap. IL där ändamålet tydligt framgår i lagtexten till skillnad 

från äldre och gällande 23 kap. IL där subjektiv tolkningsmetod bedrivs med tydlig åtanke av 

proposition. 

1.5.5 Principen om verklig innebörd 

När ett bolagsavtal är målet för utvärdering kan rätten använda sig av en oreglerad praxismetod: 

principen om verklig innebörd. Principen innebär att rättshandlingens verkliga innebörd lägger 

grund för beskattningen.29 Om ett bolagsavtal anses resultera i en behörig eller obehörig 

resultatfördelning och om avtalet kan frångås vid beskattning.30 En analys är viktig för den 

faktiska utredningen av bolagsavtalets verkliga innebörd i fråga för att fastställa om bolagsavtalet 

föranleder till att det är uppbyggt för att generera skattemässiga fördelar eller inte. Principen om 

verklig innebörd behandlas inte närmare eftersom det inte är en särskild metod att bedöma om 

resultatfördelningen är behörig eller ej och är vanligt förekommande i underrättsinstans. Den 

                                                 
26 Lehrberg B., Praktisk juridisk metod, s. 137. 
27 Nilsson M., Juridiken- en introduktion till rättsvetenskapen, s. 55. 
28 Rabe G., Melbi I., Det svenska skattesystemet, s. 509. 
29 RÅ 2004 ref. 27. 
30 Hultqvist, Rättshandlingars verkliga innebörd i nytt rättsfall, SN, 2009, s. 1. Jfr. RÅ 2004 ref. 27, RÅ 

2008 not. 169 & RÅ 2010 ref. 51. 
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verkliga innebörden är snarare ett uttryck för den juridiska metoden och ett samlingsnamn för en 

tolkning av syftet med resultatfördelningen.31  

1.5.6 Urval av rättsfall 

Urvalet av vägledande rättsfall rörande resultatfördelning inom handelsbolag grundar sig i 

återkommande hänvisningar i senare HFD-domar och KamR-domar. Urvalet är således begränsat 

till vad HFD anser vara gränsen för behörig resultatfördelning. Det urval som framställts består 

av praxis som har ett högt prejudikatvärde och till stor del behandlar resultatfördelning. 

Ordningen av HFD-domar bygger på tesen att det finns försvårande och förmildrande 

omständigheter som har viss vikt i bedömningen av bolagsavtalet. Praxis fördelas i kategorier för 

att stödja argumentationen att det finns faktorer som påverkar huruvida rättstillämparen anser att 

en fördelning är behörig. Då det är emellertid svårt att finna friande domar från HFD och KamR 

där fördelningen anses behörig.  

Under år 2015 återfinnes bara ett rättsfall som är av relevans för uppsatsen. Det finns dock 

ytterligare ett rättsfall som vilket tangerar ämnet undantas från uppsatsen. KamR 2015-02-04 mål 

nr 3316-13 handlar framförallt applicering av korrigeringsregeln vid internprissättning vid 

fördelning av resultat mellan ett maltesiskt bolag och ett svenskt aktiebolag. Bedömningen av 

resultatfördelningen beror enbart på formella fel och en utländsk rättsprocess.  

Valet av underrättspraxis skiljer sig avsevärt från framställningen av praxis från HFD. HFD-

domarna är en uttömmande rättsfallskatalog. KamR-domarna består av ett kvalificerat urval som 

tas fram under särskilda förutsättningar. Regeln är ett begränsat urval om två domar per år under 

fem år, från och med 2013 till och med 2017, vilket kommer att bli en sammanställning och 

analys av tolv domar. Sökningarna omfattar inte domar vilka avser beskattningsår äldre än år 

2010, förutom i ett fall där domen rör ett spann av ett flertal taxeringsår däribland ett år innan 

begränsningen. Det förekommer dock enbart en dom av intresse från KamR under år 2015 

eftersom de övriga domarna från det året antingen inte omfattas av urvalet alternativt har låg 

relevans för uppsatsen. Utgångspunkten kommer att avgränsas till handelsbolag eller 

kommanditbolag. Urvalet är sökträffar vilka kommer från offentliga rättsdatabaser där 

framförallt begreppen "resultatfördelning" samt "fördelning av resultat" har varit nyckelord. 

Användningen av begrepp påverkar nämligen vilket svar sökningen ger. Resultatfördelning är 

mycket välanvänt under år 2013, där eftertaxering sträcker sig till år 2004, och mer använt under 

år 2017 där begreppet "fördelning av resultat" inte återfinnes. Användandet av begreppet 

"fördelning av resultat" är sparsamt använt och återger andra domar. KamR-domar som har vag 

relevans för problemet eller domar vilka behandlar bolagsmän inom samma sfär används inte 

vilka likalydande.  

1.5.7 Objektivitet 

En vetenskaplig uppsats ska i största mån vara fri från värderingar. Framställningen ska beakta 

gällande rätt objektivt är av betydande vikt för rättsdogmatiken. Trots detta är det omöjligt att 

uppnå ren objektivitet då en rad omständigheter påverkar objektiviteten, exempelvis urvalet av 

presenterade rättsfall eller doktrin. Författaren bör i sin framställning komma så nära en objektiv 

argumentation som möjligt.  

                                                 
31 Hultqvist, Några kapitalförsäkringsdomar - om karaktärisering istället för genomsyn, SN, 2008, s. 623. 
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Objektiviteten är ett diskuterat ämne där det råder koncensus över att det är ofrånkomligt med 

värderingar.32 Den rättsdogmatiska argumentationen genomsyras av värderingar då det 

exempelvis i domstol finns två sidor av ett mål.33 Det finns ingen anledning att förringa dess 

existens och det råder bred enighet att det är legitimt med användandet av värderingar om det i 

framställningen, uppsatsen, görs tydlig åtskillnad genom en normativ och deskriptiv del.34 Det 

blir självfallet naturligt att den normativa diskussionen är subjektiv. Dock är det av vikt för 

uppsatsens legitimitet att försöka sträva till att uppnå en neutral framställning till det materiella 

stoffet.35 

Rättsdogmatiken strävar efter materiell rättssäkerhet. Denna materiella rättssäkerhet förankras i 

ett antal grundläggande principer för tillämpning av rättssystemet, exempelvis 

likabehandlingsprincipen. Den juridiska argumentationen kan således inte förkasta normativa 

ställningstaganden som till exempel gällande rätt och rättssäkerhet. Denna materiella 

rättssäkerhet innebär således att normativa ställningstaganden som grundar sig i deskriptiv rätt 

borde vara godtagbara. Denna argumentation legaliserar möjligheten till att öppet kritisera och 

diskutera vetenskapens dogmer. 36 

Den löpande texten i de materiella utgångspunkterna framställes så nära lagtexten som möjligt. 

Visserligen har texten en beskrivande ton vilket kan komma att vrida framställningen till att 

presentera syftet med uppsatsen. Sammankopplingen mellan civilrätten och skatterätten är än 

mer beskrivande text med tanke på att två rättsområden vävs samman genom doktrin och praxis. 

Objektiviteten är relativt hög i avsnittet för materiella utgångspunkten där den enda risken är 

ordval och det som inte lyfts.  

Urvalet av HFD domar har hög relevans eftersom det är domar som återkommande refereras till 

i senare HFD domar alternativt underrättspraxis. En lägre grad objektivitet, ur en strikt synpunkt, 

erkänns i urvalet och framställningen av KamR-domar på grund av syftet samt bedömningen av 

dess prejudikatvärde och relevans. De består av ett kvalificerat urval dock görs ett försök att 

motivera dess existens och tillämplighet i framställning och analys. 

1.6 Tidigare forskning 
Bakgrunden till uppsatsen återfinnes i sambandet av civilrättsliga avtalsgrunden för 

handelsbolaget i kombination med den dispositiva ramlagstiftningen. Uppsatsen ska framställa 

de regler och fördelningsprinciper utarbetade genom praxis som omfattar 

gränsdragningsproblematiken för resultatfördelning inom handelsbolag och kommanditbolag. 

Koncensus av tidigare forskning förefaller vara deskriptiv och konstaterar helt eller delvis att 

rättsområdet bör förändras.37 Resultatet av tidigare forskning pekar på att förändringen bör ske 

genom utarbetning av praxis.38 Eftersom obehörig resultatfördelning inte effektivt regleras 

genom lag och att en banbrytande resultatfördelning resulterar i ett behov av vägledande domar. 

Alternativet är att omarbeta regelsystemet kring handelsbolagslagen för att förtydliga 

                                                 
32 Strömholm S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 68, Lavin R., Är den förvaltningsrättsliga 

forskningen rättsdogmatisk? FT, 1989, s. 119ff och Schultz, M, Värden Värderingar och Juridik, JT, 

1999/00, s. 1001. 
33 Sandgren C., Är rättsdogmatiken dogmatisk, TfR, 2005, s. 652. 
34 Dahlman C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 8, 46ff. 
35 Schultz, M., Värderingar och Juridik, JT 1999/00 s. 1001. 
36 Peczenik A., Den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 45. 
37 Svensson B., Resultatfördelning i handelsbolag - särskilt om obehörig resultatfördelning, SvSkT, 

2007:10, s. 695ff. jfr. SOU 1991:100 s. 108 och RÅ 1988 not 291. 
38 Helmers, Kringgående av skattelag - studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s.492. 
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rättsområdet för den skattskyldige. Gränsdragningsproblematiken beror på det svåröverskådliga 

rättsområdet som är beroende av bedömningen av transaktionens verkliga innebörd underkastat 

försvårande och förmildrande faktorer genom subjektiva rekvisit som utarbetats genom RÅ 2002 

ref. 115 II. Tidigare behandlades bedömningen huruvida resultatfördelningen är att anses som 

obehörig genom att ifrågasätta bolagsavtalet.39 Numera görs en skälighetsbedömning om 

transaktionen är att anses som obehörig utifrån de subjektiva rekvisiten. Bedömningen avgör om 

den obehöriga resultatfördelningen är betingad av skattemässiga skäl, förmildrad av 

affärsmässiga motiv men också även påverkade av försvårande omständigheter så som 

närståenderelation inom handelsbolag eller kommanditbolag.40 

Tidigare forskning har behandlat rättsområdet efter dåvarande förutsättningar. 

Gränsdragningsproblematiken mellan behörig och obehörig resultatfördelning har blivit 

tydligare på senare tid vilket är av intresse för att försöka definiera en gräns.41 I december år 1990 

tillsattes en utredning om särskild redovisningsmetod och handelsbolag. Frågan som väcks är 

huruvida den nuvarande ramlagstiftningen i HBL och hur skattelagstiftningen om 

resultatfördelning inom handelsbolag och kommanditbolag ska genomföras.42 Tillsammans med 

rättstillämpningen är utredningen det tidigaste exemplet över att rättsområdet har börjat bli ett 

onödigt komplicerat område.43 

Användningsområdet för handelsbolaget kan ha gått från att vara en personsammanslutning där 

problematiken i huvuddrag härrör från närståendekrets till att utvecklas till medel för 

skatteplanering. Praxis i underrättsinstans tenderar att skilja sig åt i KamR-domarna. För att 

vidare belysa problemområdet analyseras KamR-domar för att påvisa om det finns skiljaktigheter 

i hur reglerna appliceras beroende på omständigheter i rättsfallen.44 

1.7 Disposition 
Avsnitt 2 - Materiella utgångspunkter för resultatfördelning i handelsbolag inleder uppsatsen 

med en materiell framställning av aktuella civilrättsliga regler i HBL för att vidare presentera 

relevanta skatteregler som påverkar resultatfördelningen. Avslutningsvis behandlas den 

civilrättsliga och skatterättsliga relationen där civilrätten lägger grund för beskattningen.  

Avsnitt 3 - Rättsutveckling i praxis om obehörig resultatfördelning presenterar praxis på området 

med fokus på obehörig resultatfördelning. Rättsområdet består typiskt av begränsningar som 

aktualiseras vilket innebär att behörig resultatfördelning blir tämligen ointressant då området inte 

bildar praxis i samma utsträckning. I avsnitten sammanfattas kommentarer för rättsfallens 

innebörd för rättsområdet.  

Avsnitt 4 - Resultatfördelning i underrättsinstans behandlar ett kvalificerat urval av 

underrättspraxis som berör problemområdet. I avsnittet presenteras rättsfallen i fallande ordning 

efter faktorerna framställda i avsnitt 3. Avsnittet avslutas med sammanfattande kommentarer. 

Avsnitt 5 - Analys och sammanfattande kommentarer analyserar uppsatsens stoff genom 

problemformuleringen och frågeställningarna där underlaget analyseras inför slutsatserna.  

                                                 
39 Helmers, Kringgående av skattelag - studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s.492. 
40 Se avsnittet 3 rättsutveckling i praxis runt obehörig resultatfördelning. 
41 SOU 1991:100 s. 108 och RÅ 1988 not 291. 
42 Regeringens direktiv, Dir 1990:82. 
43 Regeringens direktiv, Dir 1990:82. 
44 Svensson B., Resultatfördelning i handelsbolag - särskilt om obehörig resultatfördelning, SvSkT, 

2007:10, s. 695ff. 
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Avsnitt 6 - Avslutande kommentarer för avslutande resonemang kring analysen i avsnitt 5 och 

diskuterar framtida forskning på området. 
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2. Materiella utgångspunkter för resultatfördelning i 
handelsbolag 

I avsnittet behandlas handelsbolag med utgångspunkt i associationsrätten och skatterätten. 

Syftet är att ge läsaren en förståelse för förutsättningarna som råder i handelsbolaget för att föra 

diskussionen vidare i ämnet. Redogörelsen som följer kommer att behandla två områden; första 

delen där en civilrättsliga inledning eftersom det är klargöra den associationsrättsliga delen 

inför den skattemässiga resultatfördelningen. Avslutningsvis sammanfattas civilrättens betydelse 

för beskattningen. 

2.1 Civilrättsligt - Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
Ett handelsbolag föreligger om minst två fysiska eller juridiska personer avtalat om att 

gemensamt utöva näringsverksamhet45 i enligt med 1 kap. 1 § HBL. Bolaget ska även vara infört 

i handelsregistret vilket leder till att HBL:s regler blir tillämpliga först när handelsbolaget har 

registrerats. Bolagsformen styrs genom ett civilrättsligt upprättat avtal om bedrivandet av 

näringsverksamhet där ägarna kallas för bolagsmän. Om antalet bolagsmän av någon anledning 

sjunker till en person är detta att likställa med en likvidation enligt 2 kap. 28 § HBL.  

Lagrummet är i huvudsak dispositivt vilket framgår i 2 kap. 1 § HBL. Regeln fastställer inbördes 

rättigheter och skyldigheter vilka i sin tur regleras av det civilrättsliga avtalet. I de fall 

bolagsmännen inte träffat avtal som bestämmer deras inbördes förhållande tillämpas 2 kap. 1 § 

1 st. HBL. Då blir de dispositiva bestämmelserna tillämpliga på handelsbolag.  

Om inget annat är avtalat svarar alla bolagsmän för handelsbolagets avtal och skulder, där varje 

bolagsman deklarerar individuellt för inkomster och tillgångar för bolaget samt även delar 

borgenärsåtaganden. Reglerna om bolagsmännens förhållande till tredje man är emellertid inte 

dispositiva som exempelvis bestämmelsen om det solidariska ansvaret bland bolagsmännen i 2 

kap. 20 § HBL. Det solidariska ansvaret är primärt solidariskt och obegränsat.46 Borgenärer kan 

genom det primära ansvaret utkräva ansvar för ställda fordringar mot vem som helst av 

bolagsmännen. Eftersom ansvaret är solidariskt delar bolagsmännen således på alla åtaganden 

vilket innebär att en bolagsman som haft en utgift för handelsbolagets räkning kan i sin tur kräva 

handelsbolaget och således övriga bolagsmän på en solidarisk fördelning av utgiften. Det 

obegränsade ansvaret innebär avslutningsvis att bolagsmännen ansvarar för handelsbolaget med 

sin privata förmögenhet likt den enskilda näringsverksamheten. 

Handelsbolaget som juridisk person har en egen rättskapacitet. Enligt 1 kap. 4 § HBL kan bolaget 

ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan inför domstol och andra myndigheter. Det 

är handelsbolaget som äger tillgångar och fastigheter och bolagsmännen därigenom andelar 

istället för de faktiska tillgångarna.47 Rättskapaciteten öppnar för möjligheten att sluta avtal 

mellan bolagsmännen och handelsbolaget och/eller andra parter. Det föreligger inget hinder, men 

det kan exempelvis föreligga tillämpningsproblem, för internfakturering mellan handelsbolaget 

och bolagsmannen om denne är ett aktiebolag genom ett så kallat paraplyupplägg48. Detta beror 

på att bolagen i fråga inte bedriver självständig näringsverksamhet då de genom HBL 

                                                 
45 Yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk natur. 
46 KPMG, Skattehandboken 2013, s. 355. 
47 Skatteregler för delägare i handelsbolag - Taxeringsår 2016, SKV 299 utgåva 14, s., 5 
48 RÅ 2001 ref 60. 
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tillsammans förvaltar skyldigheter och åtaganden.49 Det måste således finnas en tydlig 

avskärmning för rättshandlingarna. 

Det föreligger inget legalt krav på insats från bolagsmännen. Dock begränsar underkategorin av 

kommanditbolaget rättigheter och skyldigheter. Enligt 1 kap. 2 § HBL är kommanditbolaget en 

variant av handelsbolaget där en eller flera bolagsmän har förbehållit sig rätten att inte åta sig 

mer av företagets förbindelser än deras insats. Bolagsmannen som kallas kommanditdelägare 

ansvarar inte fullt för förpliktelserna i bolaget. Denne svarar endast för det kapital han har satt in 

eller åtagit sig att sätta in i bolaget enligt 1 kap. 2 § HBL. Komplementären svarar för samtliga 

skulder och är obegränsat ansvarig och har generellt ingen insats att jämföra förpliktelser mot 

likt bolagsmannen i handelsbolaget.50 Kommanditbolag beskrivs särskilt i 3 kap. HBL. 

Bolagsavtalet har en central roll i förvaltningen samt även fördelningen av resultatet.51 Genom 2 

kap. 6-8 §§ HBL regleras de dispositiva och civilrättsliga reglerna om resultatfördelning inom 

handelsbolag. En bolagsman skall för varje räkenskapsår tillgodoräknas dels ränta på dennes 

insats i bolaget vid räkenskapsårets början, således inte insatser som uppkommit under året. 

Nytillkomna insatser regleras året efter. Är bolagsmännens kapitalinsatser lika stora ska resultatet 

ställas i relation till insatsen och vinst eller förlust. Av 2 kap. 8 § HBL framgår dock paragrafen 

som dispositiv vilket lämnar utrymme för att resultatfördelningen regleras annorlunda. Arvodet 

bestäms vanligtvis i förväg genom författandet av bolagsavtalet och kan eventuellt förändras 

tillsammans med utvecklandet av bolagsmannens ansvar och åtaganden. De faktiska 

arbetsinsatserna som bolagsmannen gör under året är svåra att förutse eftersom det beror på 

nedlagd tid och hur pass kvalificerade insatserna är.52 

Arvodet för bolagsmannen bör ställas i relation till risk, faktiskt ansvar, åtagande och 

marknadsmässigt pris av ifrågavarande tjänst. Den rättsliga normen för arvodesberäkningen bör 

vara resultat, skicklighet och nedlagd tid.53 Dock enbart då det inte föreligger närståendekrets 

eller intressegemenskap mellan bolagsmännen. Det blir dock mer problematiskt att applicera 

principerna då det föreligger närståendekrets i ett handelsbolag som exempelvis drivs av en 

familj.54 Att tillägga är att de tre elementen som nämns för principen om arvodesberäkningen 

grundar sig i äldre praxis som utarbetats på området som lagt grunden för lagstiftningen.55 

Räkenskapsårets resultat fördelas lika mellan bolagsmännen enligt 2 kap. 8 § HBL. 

Resultatberäkningen görs genom att varje bolagsman tillgodoräknas dels ränta på den insats 

denne hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början, dels ett skäligt arvode för sin förvaltning 

av bolagets angelägenheter - 2 kap. 6 § HBL. Det överskott eller den brist som återstår efter att 

räntan och arvodet betalats ut eller sparats i bolaget utgör räkenskapsårets resultat enligt 2 kap. 

7§ HBL.  

2.2 Skatterättsligt - Inkomstskattelag (1999:1229) 
De skattemässiga reglerna har stor betydelse för resultatfördelningen där bolagsavtalet har direkt 

effekt för beskattningen. Det civilrättsliga avtalet bär grunden för resultatfördelningen och 

utformas efter aktuella skatteregler för handelsbolaget och begränsande fördelningsprinciper. 

                                                 
49 Svensson, Resultatfördelning i handelsbolag - särskilt om obehörig resultatfördelning, SvSkT, 

2007:10, s. 697. 
50 Skatteregler för delägare i handelsbolag - Taxeringsår 2016, SKV 299 utgåva 14, s. 5. 
51 KPMG, Skattehandboken 2013 s . 355. 
52 Nial, H., Hemström, C., Om handelsbolag och enkla bolag, s. 149. 
53 Lindskog, S., Lagen om handelsbolag och enkla bolag. En kommentar, 2001 s. 336. 
54 Se avsnitt 2.2.1 särskild beskattning av närståendekrets. 
55 Se avsnitt 3 - rättsutveckling i praxis. 
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Handelsbolaget är i sig inte ett skattesubjekt vilket resulterar i att olika regler appliceras på olika 

former av bolagsmän. Detta beror på att handelsbolaget inte självt är skattskyldig för sina 

inkomster där inkomsterna istället beskattas hos delägarna enligt 5 kap 1 § IL. Detta gäller även 

om bolagsmännen väljer att spara sitt arvode eller ta ut resultat ur bolaget eftersom beskattningen 

utlöses av resultatet.56 Då handelsbolaget är en personsammanslutning och har en egen juridisk 

kapacitet är handelsbolaget inte ett skattesubjekt där inkomstskattelagen appliceras på 

bolagsformen i enlighet med 2 kap. 3 § IL. 

En fysisk person som bolagsman kan bli beskattad genom inkomst av kapital eller 

näringsverksamhet beroende på inkomstslaget i handelsbolaget. I regel är endast 

näringsverksamhet och i sällsamma fall kapital som är aktuella för den fysiska personen som 

delägare. Detta med anledning av att bolagsmannen som ägare inte är anställd i handelsbolaget. 

Exempelvis räknas handelsbolagets vinster på näringsfastigheter som inkomstslaget kapital hos 

den fysiska bolagsmannen, dock finns det bestämmelser som häver denna princip där det är 

nödvändigt. Som bolagsman i ett svenskt handelsbolag räknas inte ersättningen som inkomst av 

tjänst utan för erhållet arvode för utförd arbetsprestation enligt 10 kap. 4 § IL. Bolagsmannen 

beskattas däremot i samband med att bolagsmannens andel av resultatet beslutas vilket motsvarar 

hans andel av handelsbolagets resultat enligt 5 kap. 3 § IL.57 Detta beror på att handelsbolaget är 

en personsammanslutning och inkomsten realiseras när insats lämnar handelsbolaget och 

kommer bolagsmannen till handa. För bolagsmän som är juridiska personer regleras 

beskattningen av inkomsten i 13 kap. 2 § och 13 kap. 4 § IL. 

Till skillnad från den fysiska personen blir en juridisk person som delägare enbart beskattad 

genom inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL.58 Om ett aktiebolag är delägare i 

ett svenskt handelsbolag, ska även handelsbolagets verksamhet räknas in i den juridiska 

personens näringsverksamhet i enlighet med 14 kap. 10 § IL. Detta resulterar i att 

beskattningsformen blir näringsverksamhet eftersom juridiska personers inkomster och utgifter 

på grund av tillgångar och skulder, räknas till inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 2 

§ IL. För juridiska personer som är delägare beskattas kapitalvinster och kapitalförluster i 

handelsbolaget, hos bolagsmannen som näringsverksamhet enligt 13 kap. 4 § IL. Inkomster som 

handelsbolaget erhållit för bedrivandet av näringsverksamheten ska hos den juridiska 

bolagsmannen tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § IL. Utgifter som bolaget har haft för att 

bedriva näringsverksamheten ska dras av även om de inte är sådana utgifter enligt 16 kap. 1 § 

IL. Resultatet ska därefter beräknas genom att intäkterna subtraheras med kostnaderna enligt 14 

kap. 21 § IL. Den juridiska personen ska avslutningsvis ta upp resultatet där intäkt och utgifter 

tas upp för det beskattningsår det hänförs till enligt 14 kap. 2 § IL.  

2.2.1 Särskild beskattning av närståendekrets 

Närståendekretsar är särskilt intressanta när det kommer till behörig och obehörig 

resultatfördelning eftersom beskattning av närståendekrets eller intressegemenskap regleras 

genom speciallagstiftning om vem som egentligen tillgodoförs ett underskott eller ett överskott 

på grund av närståendekrets. Speciallagstiftning reglerar inbördes förhållanden mellan fysiska 

bolagsmän och hur subjekten i bolaget beskattas vid resultatfördelning. I enlighet med 56 kap. 4 

§ IL definieras fåmanshandelsbolaget följande: 

                                                 
56 Höglund, M., Handelsbolag, s.11. 
57 Skatteregler för delägare i handelsbolag - Taxeringsår 2016, SKV 299 utgåva 14, s, 6. 
58 Skatteregler för delägare i handelsbolag - Taxeringsår 2016, SKV 299 utgåva 14, s, 8. 
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"(…) Fyra eller färre bolagsmän som genom innehav av andelar eller 

liknande sätt har ett bestämmande inflytande, eller där 

näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende 

av varandra och där en fysisk person genom innehav av andelar, 

genom avtal har den faktiska bestämmanderätten över sådan 

verksamhet." 

Reglerna om beskattning av närståendekretsar resulterar i att bolagsavtalet vid resultatfördelning 

kan frångås på grund av dessa särskilda beskattningsregler. 

Vid bedömningen om antalet bolagsmän tillräknas närståendekretsar till bolagsmannen som en 

och samma person enligt 56 kap. 5 § IL, görs prövningen med utgångspunkt från den äldste 

bolagsmannen. Med bolagsman i fåmanshandelsbolag räknas en fysisk person som direkt eller 

indirekt äger andelar eller innehar ställning som företagsledare enligt prövad närståendekrets. 

Närståendekretsen innebär enligt 2 kap. 22 § IL att makar, föräldrar, föräldrar, avkomling och 

dess make, syskon, dödsbo enligt tidigare nämnda och styvbarn och fosterbarn inkluderas. En 

person som inräknats i en närståendekrets ska inte medräknas i någon ytterligare krets. Kontentan 

blir att ett handelsbolag definieras som ett fåmanshandelsbolag om grupperingarna av 

familjemedlemmarna leder till att det blir fyra eller färre bolagsmän genom närståendekrets. 

Specialreglerna i 60 kap. IL om familjebeskattning och fördelning av resultatet inom 

närståendekretsen i ett fåmanshandelsbolag, specifikt till avkomling och make, är till skillnad 

från HBL inte dispositiva utan tvingande. Inkomster hos bolagsmannen från ett handelsbolag 

beskattas normalt i inkomstslaget näringsverksamhet. Är familjemedlemmen anställd i 

handelsbolaget beskattas inkomsten hos denne i inkomstslaget tjänst eftersom denne inte är 

bolagsman. Det kan då bli intressant för bolagsmännen att fördela inkomster på 

familjemedlemmar för att minska det skattemässiga resultatet för familjen. Därmed aktualiseras 

de särskilda bestämmelserna om familjebeskattning för att begränsa denna form av 

skatteplanering.  

Speciallagstiftningen gäller dock endast i de fall där medhjälpande make inte är företagsledare. 

Om båda makarna är företagsledare i fåmansföretaget godtas således resultatfördelningen i 

enlighet med bolagsavtalet då de särskilda bestämmelserna endast gäller då maken är 

medhjälpande, jämförelsevis 60 kap. 5 § IL. Uppdelningen av inkomsten från 

fåmanshandelsbolag mellan makar där ena maken är företagsledare i företaget och den andra 

maken är medhjälpande make återfinnes i 60 kap. 13 § IL. Med makar anses både gifta makar 

och personer som jämställs med gifta, exempelvis sambo, i enlighet med 2 kap. 20 § IL. Den 

medhjälpande maken kan vara anställd i företaget och beskattas själv förutsatt att ersättningen är 

marknadsmässig där överskjutande del i bedömningen tas upp av företagsledaren i enlighet med 

60 kap. 13 § IL. 

Speciallagstiftningen reglerar även ersättning till för utfört arbete och uppdelning av inkomster i 

övrigt inom familjer. En avkomling som inte är bolagsman och erhåller ett arvode beskattas i 

inkomstslaget tjänst. Således kan de inte tillföras bolagsmannens rätt till resultatet i form av 

överskott eller underskott. Otillbörlig ersättning till företagsledarens avkomling har direkt 

skattemässig effekt där denne blir beskattad för vad som inte anses marknadsmässig eller 

undantagen från 60 kap IL där överskjutande del tas upp av företagsledaren enligt 60 kap. 1 § IL. 

Är företagsledarens eller närståendes avkomling, som är under 16 år, anställd av 

fåmanshandelsbolaget får ersättningen inte dras av eller tas upp av avkomlingen. Ersättningen 

tas då upp av den som har den högsta inkomsten i företaget kumulativt den förälder och 



14 

 

företagsledare som är äldst, enligt 60 kap. 12 § IL. Har avkomlingen fyllt 16 år tar denne upp den 

del som är marknadsmässig. Ersättningen ska var marknadsmässig och får inte tas upp hos 

avkomlingen, där den marknadsmässiga ersättningen bedöms utefter kollektivavtal men även 

lönestatistik, utbildning och branscherfarenhet beaktas.59 Är ersättningen större än vad som anses 

marknadsmässig ska den överskjutande del tas upp hos företagsledaren 60 kap. 13 § IL.  

2.3 Materiella utgångspunkter för resultatfördelning i handelsbolag - 
sammanfattning 

Bolagsavtalet är själva grundstommen för handelsbolaget, underkastas allmänna avtalsrättsliga 

principer enligt avtalslagen och har inget särskilt formkrav. De grundläggande principerna 

lämnar således med förbehåll, HBL som dispositivt lagrum, resultatfördelningen till det 

civilrättsliga bolagsavtalet där civilrättsliga rättsfakta kopplas till skatterättsliga följder.60 

Huvudregeln om att det civilrättsliga avtalet gäller för den skattemässiga regleringen återfinnes 

i RÅ 1957 Fi 2409 som efter införandet av den senaste lagstiftningen; HBL, resulterade i 2 kap. 

6-8 §§ HBL. Lagrummen som är dispositiva och som styr resultatfördelningen behandlar arvode 

och ränta, räkenskapsårets resultat och hur resultatet ska fördelas mellan bolagsmännen. Har en 

avtalspunkt i resultatfördelningen inte reglerats ingriper således HBL på den punkten.  

Grunden för beskattningen av handelsbolaget återfinnes i bolagsavtalet vilket reglerar hur 

resultatet ska fördelas. Bolagsmännen beskattas personligen i inkomstslaget näringsverksamhet 

för respektive del av det beskattningsbara resultatet där det beloppet regleras i HBL alternativt i 

det civilrättsliga bolagsavtalet. Arvodet bestäms vanligtvis i förväg genom författandet av 

bolagsavtalet och kan eventuellt förändras tillsammans med utvecklandet av bolagsmannens 

ansvar och åtaganden. De faktiska arbetsinsatserna som bolagsmannen gör under året är svåra att 

förutse eftersom det beror på nedlagd tid och hur pass kvalificerade insatserna är. Den rättsliga 

normen för arvodesberäkningen bort vara resultat, skicklighet och nedlagd tid.61 Arvodet 

beräknas vanligen genom den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början, dels ett 

skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Vid resultatfördelning mellan makar i handelsbolaget har speciallagstiftningen om 

familjebeskattning företräde över de skattemässiga effekterna då reglerna särskilt reglerar 

beskattningen av närståendekrets för arbete utfört av företagsledares make och avkomling inom 

närståenderelationen. Reglerna omfattar inte enbart arvode för utförd arbetsinsats eller tjänst, 

utan även ersättning av gjord kapitalinsats och övriga inkomster från handelsbolaget.62 Föreligger 

förlust enligt bolagsavtalet hos en bolagsman ska detta godtas även skatterättsligt, även om 

resultatfördelningen är upphovet till utfallet. Detta beror på att den skattemässiga 

resultatfördelningen måste äga civilrättslig motsvarighet och vice versa. 

  

                                                 
59 SKV A 2004:23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för 

ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering. 
60 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silferberg, C., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 

del 2, s. 729. 
61 HFD 2002 ref. 115 II. 
62 Prop. 1989/90:110 s. 603f. 
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3. Rättsutveckling i praxis om obehörig resultatfördelning 

I avsnittet presenteras rättsfallsreferat till gällande praxis om obehörig resultatfördelning att. 

Urvalet består av rättsfall som är tydliga, har ett högt prejudikatvärde och till stor del behandlar 

resultatfördelning. Ordningen av rättsfallen beror på tesen att det finns försvårande och 

förmildrande faktorer som har viss vikt i bedömningen av bolagsavtalet. Efter varje underrubrik 

diskuteras framställda rättsfalls knäckfråga och dess betydelse för rättsutvecklingen i ett 

sammanfattande kommentarer för respektive faktor. I första delen görs en ytterligare dragning 

av äldre rättsfall som ringar in de första problemen som uppstår där frågan om huruvida en 

transaktion beror på grund av skattemässiga skäl eller ej. Vidare diskuteras rättsfall som rör 

begreppet affärsmässigt motiverat. Avslutningsvis hanteras även rättsfall som rör 

resultatfördelning inom närståendekrets. 

3.1 Skattemässiga skäl 

3.1.1 RÅ 1957 Fi. 2409 

RÅ 1957 Fi. 2409 handlade om ett avgörande i HFD 1957-11-13 där en fysisk bolagsman, 

tillsammans med sin maka, var tillsammans med ett aktiebolag ensamma bolagsmän. Makarna 

ägde tillsammans samtliga aktier i aktiebolaget. Enligt handelsbolagets bolagsavtal skulle vinst 

eller förlust efter varje räkenskapsårs utgång fördelas enligt överenskommelse mellan 

bolagsmännen. Enligt denna överenskommelse skulle 19 899 kronor tillfalla aktiebolaget och 

återstående del skulle tas upp av den fysiska bolagsmannen som inkomst av näringsverksamhet 

i sin deklaration. De två fysiska bolagsmännen stod för olika risker i handelsbolaget där den ena 

maken svarar för handelsbolagets skulder och den andra maken har hela det obligationsrättsliga 

risken vilket ställs i relation till resultatet. Enligt resultatfördelning för 1950 års beskattning tog 

de tillsammans upp en inkomst på 20 657 kronor. Taxeringsintendenten yrkade att den fysiska 

bolagsmannen ska ta upp hela beloppet till beskattning. Intendenten yrkade till sin mening att 

bolagsavtalet och framför allt resultatfördelningen mellan aktiebolaget och den fysiska 

bolagsmannen inte var affärsmässigt betingad utan endast var upprättat av skattemässiga skäl. 

HFD frångår bolagsavtalet och fastställer följaktligen att inkomsten som ska tas upp av 

aktiebolaget ska sättas till 9 399 kronor och att den fysiska bolagsmannens inkomst från 

handelsbolaget ska bestämmas till återstående belopp: 11 258 kronor av totalt 20 657 kronor.  

Det framgick inte i rättsfallet hur HFD har kommit fram till beloppet, men knäckfrågan i fallet 

understryker att en obehörig resultatfördelning kan innebära att bolagsavtalet som låg till grund 

för beskattning kunde frångås om fördelningen inte är affärsmässigt motiverad och väsentligen 

betingad av skattemässiga skäl. Domen är den första i ledet att konstatera relationen mellan 

affärsmässiga motiv och om transaktionen är betingad av skattemässiga skäl.  

3.1.2 RÅ 1988 not. 553 

HFD fastställde i RÅ 1988 not. 553 att en skattemässig resultatfördelning vilket avvek från 

bolagsavtalet inte ska godkännas. Av bolagsavtalet framkom att vinsten i handelsbolaget skulle 

fördelas lika mellan bolagsmännen, bortsett från klagandens fordran mot bolaget, och i det fall 

en förlust skulle genererats fördelades resultatet till sökanden. Emellertid var det negativa 

resultatet inte reglerat i bolagsavtalet utan var enbart en åtgärd för överförandet av avdragsrätten 

vid inkomstbeskattningen. HFD tillströk underrättsinstans avslag i överklagandet där det 

konstaterades att det inte går att avtala om fördelning av ett skattemässigt resultat. 
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3.1.3 RÅ 1995 ref. 35 

Rättsfallet handlade om att ett kommanditbolag köpte en koncern och överlät dotterbolagen till 

ett av sina andra bolag till underpris. Kommanditbolaget kunde då avyttras med 

realisationsförlust vilket i sin tur kunde tas upp som förlust i bolagsmännens deklarationer. Efter 

transaktionen tillkom 41 bolagsmän vilka tillsammans skulle nyttja det uppkomna underskottet. 

Vid HFD:s beräkning av resultatet i kommanditbolaget utgjorde det uppgivna underskottet ett 

fiktivt underskott. HFD lyfte emellertid fram principen om att om en förlust ska vara avdragsgill 

ska den även vara verklig och inte enbart fiktiv och hänvisade till propositionen om reformerad 

inkomst och företagsbeskattning prop. 1989/90:110.63 Dock hade inte HFD svaret för rättsläget 

vid beskattningstillfället för realisationsförluster då fiktiva förluster hade godkänts tidigare, eller 

avdrag för realisationsförlust för värdenedgång vid underprisöverlåtelser inom 

företagskonstellationer, i RÅ 1986 ref. 59 och även RÅ 1986 ref. 104. Dock konstaterade HFD 

att omständigheterna i nämnda rättsfall i jämförelse med RÅ 1995 ref. 35 inte var de samma. 

Vidare kommenterade HFD rättsfallet med att: 

"(...) överlåtelserna inte haft affärsmässigt syfte av normalt slag utan 

avsett skalbolag som innehafts under mycket kort tid. En avdragsrätt 

för bolagets fiktiva förlust skulle vidare - till skillnad från vad som var 

fallet i RÅ 1986 ref 52. och 104 - inte vara begränsad till den 

dubbelbeskattade aktiebolagssektorn utan också kunna åtnjutas av 

fysiska personer."64 

Skatteverket yrkade i ett tidigt skede den företagna resultatfördelningen med att underskottet 

fördelats efter delägarnas avdragsönskan för bolagsmännens resultatfördelning. Skatteverket 

yrkade att det "(...) således inte bolagets samlade resultat som har fördelats"65 vilket innebar att 

respektive delägares avdragsönskemål inte motsvarade det solidariska ansvaret eller den faktiska 

insatsen. Inget bolagsavtal om resultatfördelningen förelåg i kommanditbolaget eller något annat 

fördelningsbeslut från bolagsstämman som tog sikte på något annat än hanteringen av 

underskottet. Det fördelningsbeslut som låg till grund för resultatfördelningen och således 

beskattningen anses av HFD som "påfallande ojämn av olika kategorier av delägare".66 Det 

skattemässiga resultatet skulle fördelas efter skälighet.  

Av genomlysningen framgick det att komplementären inte tillgodofördes förlusten trots att denne 

står för risktagandet. Därmed tillkännagav HFD inte fördelningsbeslutets betydelse vid 

beskattningen. HFD vidhöll domen i KamR om att reavinstförlusten inte var verklig och att det 

skattemässiga resultatet ska fördelas efter skälighet och motsvarade bolagsmännens insats och 

överlåtelserna hade inte ett affärsmässigt syfte av normalt slag. 

3.1.4 RÅ 2002 ref. 115 I 

RÅ 2002 ref. 115 I handlade om ett handelsbolag där sammansättningen av bolagsmän bestod av 

sex ägare där tre fysiska personer och tre aktiebolag som i sin tur ägdes envar av samma personer. 

Aktiebolagen ägdes till 100 procent av bolagsmännen enskilt och/eller tillsammans med 

närstående. Den faktiska verksamheten härrörde från handelsbolaget och var direkt beroende av 

                                                 
63 Prop. 1989/90:110 del 1 s. 394 f. 
64 RÅ 1995 ref 35. 
65 RÅ 1995 ref 35. 
66 Svensson B., Resultatfördelning i handelsbolag - särskilt om obehörig resultatfördelning, SvSkT, 

2007:10, s. 5. 
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de fysiska bolagsmännens arbetsinsatser. De tre aktiebolagen fakturerade handelsbolaget på hela 

resultatet så att handelsbolaget inte redovisade något resultat. 

En av de fysiska bolagsmännen överlät i slutet av beskattningsåret sitt aktiebolag och tog ut 

arvode ur handelsbolaget som väsentligt understeg marknadsmässig lön på cirka 10 000 kronor. 

Således hade delägaren tillhandahållit en arbetsinsats i kommanditbolaget utan ersättning. 

Taxeringsnämnden avvek från självdeklarationen för bolagsmannen i fråga och upptaxerade med 

fakturerat belopp motsvarande omfördelat resultat från handelsbolaget. Vid överklagandet 

yrkade bolagsmannen att aktiebolaget står för verksamheten i handelsbolaget och att de utövade 

denna verksamhet i enlighet med bolagsavtalet. Aktiebolagen som ägdes av de tre fysiska 

bolagsmännen hade sedan ställt dem till sitt förfogande vilka blev avlönade genom aktiebolagen. 

Vidtagen resultatfördelning hade för avsikt att flytta sin andel av resultatet till en mildare 

beskattat inkomstslag genom en skalbolagstransaktion för att bolagsmännen vidare skulle kunna 

ta ut resultatet genom kapitalfördelning från aktiebolagen. Genom transaktionen undkom 

bolagsmännen progressiv beskattning. Enligt analysen av transaktionens verkliga innebörd hade 

bolagsmannen i fråga, till skillnad från sina kollegor, byggt upp vinstmedel i aktiebolaget då 

denne inte tog ut lön för utfört arbete. Anledningen till att bolagsavtalet frångås i domen, till 

skillnad från de två andra bolagsmännens, är att denne har fördelat resultatet på ett konstlade sätt. 

Resultatfördelning är således konstruerad för att vinna skattefördelar, HFD framhåller 

avslutningsvis att: 

"Vid bedömningen av om beslutad fördelning kan godtas vid 

beskattningen har i praxis hänsyn tagits till faktorer som storleken av 

delägarnas kapitalinsatser, delägarnas arbetsinsatser i bolaget, 

intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten 

och om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå 

skattefördelar."67 

I Rå 2002 ref. 115 I konstaterade HFD i enlighet med Skatteverkets yrkande i KamR att den 

faktiska arbetsinsatsen avgör vem som har rätt till arvodet eller ej och mäklaren beskattades 

personligen för inkomst av näringsverksamhet på grund av sin verksamhet i handelsbolaget. 

Enligt HFD går det således inte att omvandla lön eller rörelseinkomst till en lågbeskattad 

realisationsvinst och således undvika progressiv beskattning. 

3.1.5 Skattemässiga skäl - sammanfattning 

Resultatfördelning som klassificeras som obehörig är i regel synonym med att den inte kan godtas 

på grund av skattemässiga skäl. Anledningen kan vara från att bolagsmännen ämnar föra medel 

till ett inkomstslag som är lägre beskattat för att undvika progressiv beskattning, således med 

syftet att erhålla väsentlig skatteförmån genom en skev resultatfördelning. HFD svarar 

återkommande i aktuella rättsfall där skattemässiga skäl konstaterats att bolagsavtalet kan frångås 

vid beskattningen om det föreligger en obehörig resultatfördelning. En annan sak är om 

civilrättsligt avtal helt saknas, men ett avtal om skattemässig fördelning föreligger, då 

aktualiseras HBL:s dispositiva regelverk. 

I rättsfallet RÅ 1957 Fi 2409 kombinerades begreppen affärsmässigt motiverat och skattemässiga 

skäl utan att motiveras närmre. Avsikten kan troligtvis vara för att visa på att båda civilrätten och 

skatterätten påverkar användandet av transaktionen. I HFD:s domskäl saknades ett utförligare 

                                                 
67 RÅ 2002 ref. 115 I. 
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resonemang där affärsmässiga motiv till transaktionen bort prövas utförligare. Det förelåg en viss 

fördelning av risk men bolagsavtalet ger en skev bild av fördelningen. På grund av 

ägarkonstellationen förelåg det emellertid ett hinder för en annorlunda bedömning där 

organisationen bort ses som en intressegemenskap.  

Med anledning av skattemässiga principer underkändes rättsfallet RÅ 1988 not. 553 understryks 

principen om att civilrätten lägger grund för beskattningen. En annorlunda bedömning kan ha 

föranlett till att principerna om beskattning av handelsbolag kan urholkas då bolagsavtalet 

förlorar vikt. Domen är ett kort notismål med ett starkt prejudikatvärde där HFD markerar 

förhållandet mellan civilrätt och skatterätt. I rättsfallet RÅ 1995 ref. 35 handlar domen om ett 

konstlat upplägg som i praktiken inte hade en affärsmässig funktion utan enbart för att vinna 

skattefördelar. Det förelåg ingen intressegemenskap mellan bolagsmännen i fallet eftersom 

sammanslutningens verkliga innebörd var att bolagsmännen tillgodogörs ett fiktivt underskott. 

Rättsfallet har ingen direkt principiell tyngd för ämnet på grund av underkännandet av ett 

omfattande rättsfall av in casu karaktär. Rättsfallet lyfts med anledning av det allmänna uttalandet 

i med hänvisning till praxis och prop. Vikten fästes inte vid bolagsavtalet och dess betydelse för 

beskattning, som konstaterats i tidigare mål, utan snarare en avgränsning för vad som är obehörig 

resultatfördelning under de aktuella omständigheterna.  

I RÅ 2002 ref. 115 I studerade HFD transaktionens verkliga innebörd i där bedömningen av de 

fysiska bolagsmännens arbetsinsatser var avgörande för handelsbolaget. Resultatfördelningen 

blev således obehörig på grund av skattemässiga skäl för att förfarandet framstår som konstlat 

och väsentligen betingad av skattemässiga skäl. I rättsfallet sammanställs tidigare formuleringar 

av vägledande praxis vilket ger ytterligare verktyg för RÅ 2002 ref. 115 II. Till skillnad från RÅ 

1988 not 291 agerage här HFD offensivt, underkände resultatfördelningen och gav Skatteverket 

rätt att beskatta enligt underliggande beslut.  

3.2 Affärsmässigt motiverat 

3.2.1 RÅ 1988 not. 291 

I rättsfallet undanröjde HFD ett av riksskatteverkets förhandsbesked och avvisade detta med 

motiveringen att vid en obehörig inkomstfördelning mellan bolagsmän kan en civilrättsligt 

reglerad fördelning frångås vid beskattningen om denna innebär en obehörig överföring av 

inkomst mellan bolagsmännen. Förutsättningarna i förhandsbeskedet var att en fysisk sökande 

var kommanditdelägare med en juridisk komplementär. Kommanditdelägaren och 

komplementären ägde 50 procent vardera. Aktiebolaget ägdes till 90 procent av sökanden och 

till 10 procent av en annan verksam i kommanditbolaget vilka tillsammans var 

kommanditdelägare. När sedan en ytterligare person skulle bli upptagen som kommanditdelägare 

skulle denne förvärva 10 procent av aktierna i komplementären, det vill säga aktiebolaget. I 

kommanditbolaget skulle ett bolagsavtal upprättas mellan bolagsmannen som bland annat skulle 

reglera resultatfördelningen av överskott i kommanditbolaget. Om det fanns ett utrymme i 

resultatet var sökanden enligt bolagsavtalet garanterad en ersättning som uppgår till cirka 375 

000 kronor inklusive sociala avgifter. Överskridande överskott tillföll komplementären. Övriga 

anställda erhöll lön från kommanditbolaget vilket regleras i ett särskilt avtal om ersättning för 

utförd arbetsinsats. Utefter förutsättningarna framställde sökanden frågan: Kan överskottet i 

kommanditbolaget, efter att sökanden erhållit sin ersättning enligt ovan, i sin helhet fördelas till 

aktiebolaget? 

Skatterättsnämnden (SRN) yrkade att kommanditbolaget fritt får fördela resultatet enligt 

bolagsavtalet där den faktiska fördelningen lägger grund för beskattningen. Fördelningen kan 

dock frångås när resultatfördelningen innebär en obehörig överföring av inkomst mellan 
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bolagsmännen. SRN konstaterade vidare att rådande förutsättningar inte föranledde till en 

otillbörlig resultatfördelning.  

HFD underkänner dock SRN:s förhandsbesked och avvisade ansökan. Principiellt vidhöll HFD 

uttalandet i SRN: 

"(...) den faktiska inkomstfördelningen i kommanditbolaget läggas till 

grund för beskattningen, men denna fördelning kan frångås vid 

beskattningen om den innebär en obehörig överföring av inkomst 

mellan bolagsmännen."68 

Vad gäller ärendet svarade HFD inte på sakfrågan på annat sätt än att de inte generellt kunde 

besvara ansökningen om förhandsbesked i frågan på grund av förutsättningarna och 

bolagsavtalets innehåll. HFD konstaterade enbart det faktum att bolagsavtalet kunde frångås om 

den innebär en obehörig överföring av inkomst mellan bolagsmännen. Utifrån gällande 

förutsättningar underkändes resultatfördelningen utan vidare kommentarer. Hade det dock 

framkommit ytterligare omständigheter kan bedömningen ha varit behörig enligt affärsmässiga 

motiv. 

3.2.2 RÅ 1997 not. 126  

Målet handlade om ett kommanditbolag som ombildades från ett handelsbolag under 

beskattningsår 1987 som delvis ägdes av tre fysiska bolagsmän med ett aktiebolag som 

komplementär, med ansvarsbegränsning om 1 000 kronor, där de fysiska bolagsmännen ägde 

samtliga andelar. Av bolagsavtalet framgick det att resultatet skulle fördelas mellan delägarna 

enligt beslut i bolagsstämman. Enligt bolagsavtalet mellan delägarna i kommanditbolaget fick 

inte delägarna ränta på insatsen, vidare fick bolagsmännen skäligt arvode för utfört arbete. 

Vinsten som uppkommer efter resultatfördelningen fördelades vidare till aktiebolaget.  

Vid beskattningen fördelades resultatet där en större summa tilldelades komplementären och 

återstående resultat fördelades solidariskt mellan de övriga bolagsmännen. SRN underkände 

resultatfördelningen och ändrade deklarationen. Föreliggande omständigheter i huruvida bolagen 

redovisade sina relationer lade grund för avsteget. Enligt bolagsavtalet ingick aktiebolaget och 

kommanditbolaget ett kommanditbolagsavtal om ett begränsat ansvar om 1000 kronor. Däremot 

var detta begränsade ansvaret som insatskapital inte redovisat vare sig i aktiebolaget eller 

kommanditbolaget. Trots att det förelåg ett bolagsavtal mellan bolagsmännen och aktiebolaget 

om ett begränsat ansvar på 1000 kronor analyserar SRN på rättshandlingens verkliga innebörd. 

Av aktiebolagets resultatredovisning framgick det att bolaget saknade eget kapital 

beskattningsåret 1986 vilket innebär att aktiebolaget var likvidationspliktigt. Däremot resonerade 

SRN att på grund av bolagsmännens nära relationer var resultatfördelningen fabricerad på grund 

av skattemässiga anledningar men med avsikten att klassificera om handelsbolaget.  

FR framställde som nästa instans att aktiebolaget inte ansågs ha förvärvat andel som 

kommanditdelägare. KamR framförde emellertid att resultatfördelningen kunde godtas dock 

framförde HFD följande:  

"I princip gäller att den fördelning av överskott eller underskott som 

beslutats av delägarna i ett kommanditbolag skall ligga till grund för 

beskattningen. Den beslutade fördelningen kan dock enligt praxis 

                                                 
68 RÅ 1988 not 291. 
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frångås om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår 

som orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl (jfr RÅ 1957 

not Fi 2409, 1988 not 291, 1990 not 274 och RÅ 1995 ref. 35)." 

HFD underkände resultatfördelningen med anledning av dess otydliga form samt att det var 

fördelat för skattemässiga skäl. Genom ovanstående omständigheter samt dess påfallande låga 

insats bedömde HFD att bolagsmännen erhöll ersättning för sin arbetsinsats enligt bolagsavtalet. 

Aktiebolaget erhöll, som i tidigare instanser, endast 1 000 kronor vilket motsvarar den 

anmärkningsvärt låga insatsen. HFD underströk härmed vikten av kapitalinsatsen i 

kommanditbolaget och den sammantagna insatsen hos bolagsmännen. HFD frångick inte den 

fördelning som beslutats för bolagsmännen men stoppade samtidigt resultatfördelningen till 

aktiebolaget på grund av att det insatta kapitalets storlek, risktagandet i kommanditbolaget och 

dess faktiska funktion. Det är uppenbart att aktiebolagets funktion var att fördela kapital trots att 

fördelningen är affärsmässigt motiverat till bolagsmännen vilket inte föranledde till någon annan 

bedömning än att underkänna en annorlunda fördelning till aktiebolaget. 

3.2.3 RÅ 2002 ref. 115 II 

I rättsfallet var förutsättningarna principiellt samma som i RÅ 2002 ref. 115 I. I rättsfallet 

genomlystes även den tredje bolagsmannens deklaration. Till skillnad från de övriga 

bolagsmännen hade denne i detta fall verkat i led med bolagsavtalet. Vidare hade bolagsmannen 

överlåtit sitt aktiebolag till ett av sina andra aktiebolag med skillnaden att bolagsmannen i sin 

självdeklaration redovisade inkomst av tjänst i aktiebolaget med 245 000 kronor, istället för 

förevarande mål där bolagsmannen redovisade ca 10 000 kronor i inkomst av tjänst.  

Skillnaden på rättsfallen är tydlig då HFD konstaterade att upplägget klassas som obehörig i Rå 

2002 ref. 115 I men inte i RÅ 2002 ref. 115 II. Detta berodde på att HFD anser att det belopp 

som togs ut som lön motsvarade det belopp, inklusive arbetsgivaravgifter som tillförts 

aktiebolaget. Därmed är förutsättningarna helt annorlunda i RÅ 2002 ref. 115 II då 

resultatfördelningen inte var gjord av skatteskäl och resultatfördelningen enligt bolagsavtalet inte 

skulle frångås. Därmed frias mäklaren i RÅ 2002 ref. 115 II eftersom resultatfördelningen var 

affärsmässigt motiverad. 

Kontentan av domen återspeglas det faktum att likvida medel inte gått från ett hårdare beskattat 

inkomstslag till ett mildare och beskattningen utan skatteplaneringen blev i princip den samma 

eftersom bolagsmannen inte tillgodoförde sig skattemässiga fördelar.  

I RÅ 2002 ref. 115 II fastställde HFD en katalog över fem faktorer som, även tidigare, har 

konstaterats lägga grund till en skälighetsbedömning över huruvida resultatfördelningen är att 

anse som behörig eller obehörig: 

1. Delägarnas kapitalinsatser 

2. Delägarnas arbetsinsatser i bolaget  

3. Intressegemenskap mellan delägarna 

4. Risktagandet i verksamheten 

5. Om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar 

3.2.4 Affärsmässigt motiverat - sammanfattning 

Affärsmässigt motiverat är mycket närstående begreppet skattemässiga skäl. Skillnaden är dock 

tydligare när det praktiska tillvägagångssättet studeras. En definition av begreppet är dock svårt 

att lämna då domstolen ofta använder affärsmässigt omotiverat tillsammans med skattemässiga 
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skäl utan att en djupare förklaring lämnas till dess innebörd. I tidigare praxis inom HBL kan detta 

ha varit civilrättens motsvarighet till skattemässiga skäl. Min tolkning av begreppet är att det kan 

vara en grund för undantag av skattemässiga skäl genom rättshandlingens verkliga innebörd. 

I RÅ 1988 not. 291 besvarade HFD genom ett förhandsbesked att en beslutad resultatfördelning 

kan frångås vid beskattning om den föranleds av skattemässiga skäl. Beskedet är av vikt för 

framtida bedömningar eftersom HFD understryker att kopplingen mellan civilrätten och 

beskattningen ska ligga i linje med lagstiftarens avsikter. Handelsbolaget ska inte vara ett verktyg 

för att komma ifrån beskattning genom konstlade transaktioner. Frågan som ställdes i 

förevarande fall var för generellt konstruerad för att kunna besvaras på annat sätt. Det kan således 

tolkas av förhandsavgörandet att vid förevarande förutsättningar inte går att konstatera 

resultatfördelningen som behörig eller obehörig. Det framgick inte specifikt hur 

ägarkonstellationen såg ut samtidigt som det inte var något som talar mot att transaktionen skulle 

kunna äga rum i en objektiv situation där oberoende aktörer fördelar resultatet affärsmässigt. 

Hade frågan utvecklats finns det incitament för HFD att godta resultatfördelningen. Domen är 

mycket viktigt för problemområdet eftersom HFD för första gången definierade faktorer vilka 

ska tas i beaktande när en resultatfördelning står inför en bedömning av dess verkliga innebörd. 

Domen bidrar till att skönja problemområdet för gränsen för obehörig resultatfördelning.  

RÅ 1997 not. 126 behandlade i stora drag hur bolagsmännen i handelsbolaget fördelar resultatet 

till ett aktiebolag utan kapital för att undvika tvångslikvidation. Inför tvångslikvidation tycktes 

motivet till transaktionen vara att rädda bolaget undan konkurs. Därav var det av skattemässiga 

skäl även om det inte var den huvudsakliga anledningen. Vidare exemplifierades två mycket lika 

domar fast med skiljaktiga faktorer vilka ledde till olika utfall där HFD gjorde en offensiv insats 

att försöka definiera gränsdragningen. Bedömningen gjordes med stor träffsäkerhet och har ett 

tungt prejudikatvärde då mycket liknande förutsättningar i RÅ 2002 ref. 115 I kan agera 

referenspunkt i förhållande till RÅ 2002 ref. 115 II.  

3.3 Närståendekrets 

3.3.1 RÅ 1990 not. 274 

Sökanden i målet hos HFD hade begärt ett förhandsbesked av SRN för en inkomstfördelning. 

Förutsättningarna i anförandet var att en av resultatet fördelades om 80 procent till en av 

delägarna och resterande 20 procent till bolagsmannens avkomling vilka sammantaget ägde 

tillsammans crika 1 procent av kommanditbolaget. Komplementären i bolaget var ett aktiebolag 

som delvis ägdes av kommanditdelägarna. Syftet med kommanditbolaget och dess verksamhet 

var att förvalta en fastighet där även sökanden upplåter nyttjanderätten i en av lägenheterna. 

Genom bolagsavtalet hyrde sökanden även ut denna lägenhet i andra hand till ett företag vilket 

bedriver verksamhet däri.  

Omständigheterna som lade grund för förhandsbeskedet är att sökanden ämnar överlåta 75 

procent av andelarna i kommanditbolaget och även sina andelar i aktiebolaget som en gåva till 

sina tre avkomlingar. Efter överlåtelsen skulle sökanden och sina avkomlingar äga lika stora 

andelar av kommanditbolaget och andelarna i aktiebolaget. Efter omstruktureringen ämnar 

parterna att avtala om fördelning av resultatet. Kontentan av avtalet var att sökanden uppbar 80 

procent och de tre avkomlingarna de resterande 20 procent tillsammans där transaktionen i 

realiteten var en värdeöverföring mellan fysiska personer inom en närståenderelation inom 

handelsbolaget.  
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Frågan om förhandsbeskedet gäller huruvida SRN ställde sig till angiven fördelning vid 

beskattning. SRN lämnade dock beskedet att förevarande förutsättningar inte är godtagbara som 

resultatfördelning. SRN motiverar detta följande:  

"(...) de faktiska omständigheterna lägger grund för beskattning. 

Fördelningen kan dock frångås om det innebär en obehörig 

överföring av inkomst mellan bolagsmännen" och "Med hänsyn till 

sökandenas släktskap och till att något affärsmässigt skäl för den 

tilltänkta inkomstfördelningen inte har lämnats får så anses vara fallet 

här. Inkomstfördelningen skall således inte godtas vid taxeringen".69 

HFD tillströk förhandsbeskedet.  

Anledningen till att resultatfördelningen kan anses som otillbörlig är att resultatfördelningen 

handlade om en benefik värdeöverföring mellan fysiker där avkomlingarna ingick i 

närståenderelationen. Inkomstfördelningen ledde till att föräldrarnas skattemässiga resultat 

påverkas. SRN svarade inte på frågan i sak utan tillströk snarare förfarandet som obehörig 

resultatfördelning med anledning av sökandens släktskap och att överförandet av inkomster inte 

var affärsmässigt motiverad.70 Det går framförallt inte att överföra inkomster till avkomlingar.71 

3.3.2 RÅ 1995 not. 95 

En fysisk persons enskilda näringsverksamhet ombildades till ett handelsbolag där två makar var 

bolagsmän. Makan drev den faktiska affärsverksamheten medan maken förde det administrativa 

arbetet så som budgetering och redovisning. Upplägget för resultatfördelningen var enligt 

sökanden motiverat av att makarna räknar med underskott de första åren för verksamheten. 

Bolagsavtalet fastställde emellertid att eventuell vinst tas upp av makan i sin helhet varvid 

eventuell förlust tas upp av maken i sin helhet vid beskattning.  

FR fann att, trots makarnas ställning som företagsledare och bolagsmännens objektivt skilda 

intressen, affärsmotiven inte övervägde det faktum att de befinner sig i en intressegemenskap på 

grund av och ägarstrukturen och resultatfördelningen ansågs obehörigt. Fördelningen är inte 

godtagbar eftersom fördelningsregeln inte är affärsmässigt motiverad och är fattad av 

skattemässiga skäl. FR fann slutligen att underskottet som aktualiserades vid beskattningen skall 

fördelas och påföras båda makarna solidariskt eftersom de delade lika på risk och insats. KamR 

och HFD tillströk FR:s dom. HFD konstaterade att bolagsmännen hade objektivt skilda intressen 

men att fördelningen var fattad på grund av skattemässiga skäl.  

3.3.3 HFD 2014 ref. 71 

HFD 2014 ref. 71 handlade om ett förhandsbesked där ett svenskt aktiebolag ställde tre 

frågeställningar till SRN. Aktiebolaget bedrev fondverksamhet genom förvärv och avyttring av 

andelar i portföljbolag. Aktiebolaget investerade även indirekt i riskkapitalfonderna. 

Aktiebolaget och en sammanslutning fysiska personer vilka gemensamt äger ett annat 

dotterbolag, AB2, avsåg att bilda ett nytt aktiebolag, AB3, som i sin tur skulle bilda ett Limited 

                                                 
69 RÅ 1990 not 274 - Ideell andel. 
70 Mattsson N., Beskattning av handelsbolag, SN 1991, s. 362. 
71 SN 2008 Burmeister J., Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handels- och 

kommanditbolag, 2008 s. 165f. 
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Partnership i Skottland (SLP).72 AB3 kommer att vara komplementär i SLP och de fysiska 

utomstående investerarna kommer att vara begränsat ansvariga bolagsmän. Enligt bolagsavtalet 

ägde AB3 20 procent av andelarna i SLP och resterande 80 procent ägdes av utomstående 

investerare. Av insatskapitalet skulle 2 procent att tillskjutas av komplementären och 98 procent 

av kommanditdelägarna. Enligt bolagsavtalet erhöll samtliga bolagsmän sin andel jämte 8 

procents avkastning vid resultatfördelning. Om det återstod en vinst efter resultatfördelningen 

skulle 20 procent fördelas till AB3 och återstående del till övriga bolagsmän.  

Sökanden ställde tre frågor till SRN där den tredje frågan behandlade resultatfördelning. 

"3. Till den del resultatet i SLP består av kapitalvinster vid avyttring 

av näringsbetingade aktier i portföljbolag, kommer GPAB:s andel av 

resultatet från SLP att vara undantagen från beskattning hos GPAB? 

Eller kommer, till följd av bolagsavtalets (...) bestämmelser om 

resultatfördelning, resultatandelen att utgöra skattepliktig inkomst av 

näringsverksamhet?"73 

SRN argumenterade genom tidigare praxis RÅ 1994 not. 487 och prop. 1999/2000:2 att 

delägaren beskattades för en andel för respektive andel av det beskattningsbara resultatet och inte 

för sin andel av varje intäkt respektive kostnad.74 Därmed skulle delägarnas avtalade fördelning 

av resultatet i princip ligga till grund för beskattning då fördelningen var affärsmässigt 

motiverad.75 Vidare lyfte SRN att en analys transaktionens verkliga innebörd, med fokus på syftet 

och effekterna av rättshandlingen.76 

HFD konstaterade att utgångspunkten är att fördelningen enligt bolagsavtalet gällde och att det 

inte förelåg skäl att frångå bolagsavtalet. HFD konstaterade att förfarandet inte var betingat av 

skatteskäl och att AB3:s andel ska behandlas på samma sätt som om andelarna var direkt ägda 

av AB3 genom intressegemenskap. 

"De undantagssituationer som i rättspraxis föranlett avsteg från den 

avtalade vinstfördelningen föreligger inte i detta fall. (...) När 

handelsbolagen infogades i systemet med skattefrihet för kapitalvinst 

och utdelning på näringsbetingade andelar 2009 var syftet att vid 

beskattningen likställa aktiebolags indirekt genom handelsbolag 

innehavda andelar med direktinnehav.77 

HFD förklarade genom en snäv tolkning av 25 a kap. 2 § IL att beskattning av kapitalvinsten som 

mynnar ur näringsbetingade andelar där vinsten belöper på delägarens andel, det vill säga 2 

procent ska behandlas på samma sätt som om andelarna ägts direkt av AB3. Kapitalvinsten som 

AB3 gör utöver dessa 2 procent upp till och med 20 procent enligt bolagsavtalet, beskattades som 

inkomst av näringsverksamhet. Detta föranleder till två problem. Dels befanns de 

näringsbetingade andelarna inom samma skattemässiga sfär, vilket innebar att beskattningen för 

                                                 
72 Ett Skottiskt Limited Partnership är likt ett svenskt kommanditbolag är enligt brittisk rätt inte ett 

skattesubjekt med begränsat och obegränsade ansvariga bolagsmän där delägarna beskattas för resultatet. 

Därmed används för enkelhetens skull svenska begrepp. 
73 HFD 2014 ref 71, s. 2. 
74 HFD 2014 ref 71, s. 4. 
75 HFD 2014 ref 71, s. 4. 
76 RÅ 2010 ref 51. 
77 HFD 2014 ref 71, s. 7. 
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resultatet i portföljföretaget kommer att kedjebeskattas, och dels att fördelningen innebar att 

allmänna skatterättsliga principer där delägaren i själva verket skulle beskattas motsvarande 

dennes andel.78  

3.3.4 Resultatfördelning inom närståendekrets - sammanfattning 

I behandlingen av obehörig resultatfördelning tar rättsinstanserna fasta på bolagsavtalet och 

transaktionens verkliga innebörd. Detta är särskilt intressant när det gäller ett 

fåmanshandelsbolag. Närståendekretsen presumeras näst intill ha en bakomliggande anledning 

till fördelningen när resultatfördelningen blir målet för en kontroll. 

Både sökanden och rättsinstanserna i RÅ 1990 not. 274 presumerades avkomlingarna ingå i detta 

konstlade upplägg eftersom sökanden inte har lämnat något affärsmässigt skäl och upplägget var 

framställt för att minska det skattemässiga resultatet för familjen. Genom resultatfördelningen 

presumeras fördelningen ha högre krav av affärsmässiga motiv för att inte betecknas som författat 

av skattemässiga skäl. HFD befäste vikten av bolagsavtalet för beskattningen och underkände 

fördelningen på grund av dels närståenderelationen men även på grund av den skeva 

resultatfördelningen i förhållande till bolagsmännens insats.  

I exempelvis RÅ 1995 not. 95 var resultatfördelningen fattad för att vinna skattemässiga fördelar 

vid uppstarten av verksamheten. I rättsfallet gjorde rättsinstanserna två bedömningar; om 

resultatfördelningen var affärsmässigt motiverad och om det föreligger något hinder för 

upplägget genom de särskilda bestämmelserna om närståendekrets enligt 56 kap. IL om 

familjebeskattning. HFD konstaterade att bolagsmännen innehade objektivt skilda intressen men 

bedömde att om de innehar närståendekrets vilket föranledde att makarna inom närståendekretsen 

bedöms som en och samma part vid beskattningen. Därmed var resultatfördelningen inte 

godtagbar.  

HFD 2014 ref. 71 lämnade emellertid lika många dörrar öppna som domen hade för avsikt hade 

att stänga. Portföljbolagen beskattas på sitt resultat redan i det första ledet av verksamheten vilket 

var utgångspunkten då de kan inbringa vinst och avyttras med förtjänst. Denna vinst var från och 

med den del det har ökat i värde utöver andelen som avser intresseandelar, de 18 procent som 

inte motsvarade kapitalvinsten, beskattades enligt inkomstslaget näringsverksamhet enligt 

HFD:s förhandsbesked. Detta innebär i praktiken att resultatet kedjebeskattas i de fall som den 

delen av bolagsavtalet aktualiseras. Gällande regler i bolagssektorn bygger på principen om att 

vinster i bolagssektorn enbart beskattas en gång. Vidare framkom  det inte hur HFD motiverade 

till att den ena delen av resultatfördelningen kan komma att godtas att kapitalvinsten beskattas 

när resultatet byggde på samma avyttringsförfarande.79 I förhandsavgörandet var kapitalinsatsen 

direkt beroende av det fastställda resultatet för AB3 respektive bolagsmännen. I rådande 

omständigheter där bolagsmännens insatser ställs i proportion, utan angivna belopp, har i sig 

ingen betydelse då variablerna är betydelselösa, efter avgörandet, tills att konstaterad kapitalvinst 

de facto tas upp till beskattning. HFD prövade tillämpligheten av 25 a kap. IL - Skattefri 

kapitalvinst och på näringsbetingade andelar inom handelsbolagssektorn. I avgörandet har HFD 

tolkat bestämmelserna i 25 a kap. 2 § IL snävt vilket torde ha en starkt prejudicerande betydelse 

för liknande förfaranden. Till detta resonerade HFD genom att ägarandelen enbart varit 2 procent 

för AB3 då de genom intresseandelar inte var bortom armlängds avstånd och således beskattas 

som om de själva ägt samma andel i handelsbolaget. Andelarna i portföljbolagen skulle vid ett 

direkt innehav utgjort näringsbetingade andelar hos AB3. Det innebär, enligt 25 a kap. 23 § IL, 

                                                 
78 Von Bahr, Nordic Capital och Segluah i HFD, SN, 2015, s. 50. 
79 Von Bahr, Nordic Capital och Segluah i HFD, SN, 2015, s. 52f. 
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att den del av den i SLP uppkomna kapitalvinsten som belöper sig på AB3:s andel inte ska tas 

upp av AB3.80 Dock lade inte HFD stor vikt vid kedjebeskattningen i detta avseendet vilket 

ansågs mindre förenligt med principen om att delägaren ska beskattas motsvarande dennes andel 

i enlighet med bolagsavtalet och inte enligt kapitalinsatsen, enligt 5 kap. 3 § IL jfr. RÅ 1957 Fi. 

2409. HFD:s avgörande undergräver till viss del bolagsavtalets betydelse då fördelningen är 

affärsmässigt motiverad men underkänns trots att kontentan blir att HFD:s resultatfördelning 

föranledde till kedjebeskattning. Detta innebär att det indirekta ställningstagandet om 

kedjebeskattning och delägarbeskattning efter andel framför insats innehar ett lågt 

prejudikatvärde.81 

  

                                                 
80 HFD 2014 ref 71, s. 7. 
81 Von Bahr, Nordic Capital och Segluah i HFD, SN, 2015, s. 53. 
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4. Resultatfördelning i underrättsinstans 

I kapitlet kommer ett kvalificerat urval av KamR-domar från de senaste 5 åren och som 

behandlar som äldst 2010 års taxering att presenteras.82 KamR-domarna fördelas under 

framställda faktorer vilka är avgörande för bedömningen av domen och påverkar utgången. 

Anledningen är att analysera underrättspraxis förhållande till HFD:s avgörande där 

gränsdragningsproblematiken kommer att ligga i fokus. 

4.1 Skattemässiga skäl 

4.1.1 Kammarrättens avgörande 2017-04-05 mål nr 4046-4047-16 

Skatteverket beslutade att frångå resultatfördelningen i ett kommanditbolag under 

inkomsttaxering år 2013 vilket innebar att hela resultatet fördelades på komplementär 1 istället 

för kommanditdelägaren. Det hade under utredningen hade framkommit att verksamheten helt 

hade varit beroende av kommanditdelägare 1:s (KD1) arbetsinsats. Skatteverket yrkade även 

skattetillägg för kommanditdelägare 1 på grund av bristande redovisning.  

I FR yrkade kommanditdelägare att KD1 och kommanditdelägare 2 (KD2) delade på risken samt 

att båda var beroende för verksamheten. Det fanns ett muntligt bolagsavtal om att resultatet skulle 

fördelas lika mellan kommanditdelägarna men under året beskattningsåret hade de kommit 

överens om att fördela hela överskottet på komplementären vilket var ett helägt bolag av KD1. 

Skatteverket yrkade att det inte fanns några underlag som visade att KD2 har varit verksam i 

bolaget enligt KD1:s yrkande.  

FR befäste Skatteverkets utredning och bedömde att det inte fanns några affärsmässiga motiv för 

resultatfördelningen. Resultatet är väsentligen är beroende av arbetsinsatser. FR fann att KD2 

inte varit folkbokförd i Sverige eller varit kontaktbar. Verksamheten har inte varit beroende av 

kapitaltillskott eller lån komplementären har heller inte bidragit med kapital vilket inte inneburit 

något risktagande för denne. KamR tillströk FR:s dom. 

Domen fattades i huvudsak på grund av skattemässiga skäl och att kommanditdelägare 1 inte 

gjort det sannolikt att KD2 har varit verksam i bolaget. Det fanns inget risktagande eller 

bidragande med arbetsinsats av komplementären och domen var starkt beroende av Skatteverkets 

utredning där argumentationen gick mot KD1. Enligt domen har KD2 inte varit kontaktbar 

eftersom han vistades utomlands där bolaget gjorde affärer. Hade personen varit kontaktbar och 

styrkt sin arbetsinsats och kunnat styrka sin arbetsinsats hade utfallet eventuellt blivit annorlunda. 

Det torde vara av KD1:s intresse att föra fram sin kollega i ljuset för att kunna yrka en annorlunda 

fördelning än den företagen av KamR.  

4.1.2 Kammarrättens avgörande 2017-02-07 mål nr 2721-2722-16  

Skatteverket hade efter en revision fattat ett beslut om eftertaxering för år 2012 och år 2013. En 

fysisk person var komplementär i det reviderade bolaget (KB1). Skatteverket hade noterat avdrag 

för kostnader som inte kunde knytas till verksamheten samt oredovisade intäkter och höjde 

därmed bolagets resultat för år 2012 och år 2013. Skatteverket påförde även komplementären 

hela bolagets resultat då det inte fanns några skäl att fördela resultatet på ett annorlunda sätt. 

Klaganden yrkade att har varit sjuk har dennes maka bedrivit verksamheten i hans ställe där 

resultatet fördelades till makan i sin helhet, alternativt halva resultatet. Makans verkliga roll i 

                                                 
82 Se avsnitt 1.5.6 Urval av rättsfall. 
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bolaget var emellertid enbart administrativ, framför komplementärens drivande roll. Klaganden 

yrkade vidare att kostnaderna som inte var affärsmässiga var istället hänförliga till hans 

verksamhet. Bolaget, genom komplementären, hade nämligen förvärvat inkråm och verksamhet 

av ett av komplementärens andra kommanditbolag (KB2) vilket bedrev aktuell verksamhet. 

Skatteverket hade dock styrkt att så inte är fallet.  

FR framförde att resultatfördelningen ska frångås. Kommanditdelägaren hade en begränsad 

insats om 100 kronor. Vidare var de gifta, hade olika arbetsroller och arbetsinsatser inom 

verksamheten. Komplementären bar hela risken och det fanns inget annat alternativ än att fördela 

hela resultatet på komplementären. FR erkänner dock yrkat avdrag i samband med 

inkråmsöverlåtelsen då komplementären gjort det sannolikt att det tillhör verksamheten. KamR 

tillströk FR:s dom med ändring av att avdraget inte medgavs då det inte fanns några uppgifter 

som visade att en inkråmsöverlåtelse hade ägt rum eftersom underliggande handlingar var 

upprättade i fel kommanditbolag. 

Förevarande resultatfördelning var således enbart konstruerad för att vinna skattemässiga 

fördelar och i samband med detta utnyttja närstående inom intressegemenskapen. KamR följer 

därmed gällande praxis och gör en analys av transaktionens verkliga innebörd i enlighet med 

faktorerna i RÅ 2002 ref. 115 I och bedömer resultatfördelningen som obehörig. 

4.1.3 Kammarrättens avgörande 2016-06-28 mål nr 1759-15 

Det framgick av Skatteverkets utredning att tre bolagsmän, där två var fysiska personer och den 

tredje var ett aktiebolag, vilka tillsammans ägde ett handelsbolag. De två fysiska personerna ägde 

tillsammans samtliga aktier i aktiebolaget. Enligt resultatfördelningen fördelades resultatet i 

handelbolaget med 60 procent till aktiebolaget och de övriga bolagsmännen delade lika på 

återstående 40 procent. Vidare hade bolagsmännen gjort uttag ur verksamheten vilket överstiger 

fördelat resultat. Aktiebolaget hade ställt kapital till förfogande i handelsbolaget och således även 

en affärsrisk. Aktiebolaget har inte betalat ut ersättning i form av löner och således inte stått för 

någon arbetsinsats i bolaget. Aktiebolaget hade även inte uppvisat någon omsättning utöver 

intäkterna från handelsbolaget. På grund av ägarstrukturen förelåg intressegemenskap mellan 

ägarna och fördelningen var således väsentligen betingad av skattemässiga skäl. Därmed fanns 

det skäl att frångå avtalad resultatfördelning. 

KamR tillströk Skatteverkets beslutade fördelning där de fysiska bolagsmännen tillsammans tog 

upp aktiebolagets andel.  

I målet förelåg den försvårande omständigheten intressegemenskap mellan bolagsmännen. 

Genom transaktionen konstaterade KamR att fördelningen av resultatet från handelsbolaget till 

aktiebolaget innebär att bolaget undkommer progressiv beskattning. Därmed var 

resultatfördelningen obehörig och bolagsavtalet frångås och beslutades efter vad som anses 

skäligt i enlighet med RÅ 2002 ref 115 I.  

4.1.4 Kammarrättens avgörande 2016-03-17 mål nr 5026-5027-15 

Skatteverket frångick bolagsavtalets resultatfördelning och ändrade genom omprövningsbeslut 

kommanditbolagets beskattning för år 2013. En fysisk person var kommanditdelägare i 

kommanditbolaget och ett aktiebolag var komplementär i med begränsad risk om 100 kronor. 

Den fysiska personen var ensam ägare av aktiebolaget.  

Kommanditdelägaren yrkade att resultatfördelningen saknade skattemässiga avsikter utan var 

baserad på affärsmässiga skäl. Enligt klaganden hade komplementären ett faktiskt ansvar om 100 

kronor men förbundit sig till ett framtida begränsat ansvar om 300 000 kronor. Då beloppet 
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byggts upp skulle nämligen komplementären köpa den fastighet där bolaget hade sin rörelse 

vilken följaktligen motsvarar insats och risk i bolagsavtalet. Kommanditdelägaren yrkade vidare 

att han var anställd i aktiebolaget. Någon lön hade dock inte lyfts ur aktiebolaget. Klaganden 

yrkade att fallet skiljer sig från RÅ 2002 ref. 115 I då det fanns en angiven avtalsenlig och 

affärsmässig funktion i bolagsavtalet.  

Enligt Skatteverket förelåg det intressegemenskap mellan delägarna i kommanditbolaget. Vidare 

underkände Skatteverket från aktiebolagets framtida åtagande om insatsen i bedömningen. 

Skatteverket underkände åtagandet om att i framtiden förvärva fastigheten som ett affärsmässigt 

avtal eftersom resultatfördelningen inte skulle vara affärsmässigt motiverad för oberoende parter. 

Kommanditbolaget hade med anledning av den låga insatsen, ett begränsat ansvar och en 

begränsad risk. Den genererade vinsten hade enbart uppkommit genom kommanditdelägarens 

och anställdas arbete. Kommanditdelägaren uppbar inte lön från aktiebolaget och de anställda 

erhöll lön från kommanditbolaget. Skatteverket yrkade slutligen att resultatfördelningen har skett 

med anledning av de skattefördelar då kommanditdelägaren genom bolagsavtalet undkommer 

progressiv beskattning.  

FR och KamR gör samma bedömning av resultatfördelningen och tillströk Skatteverkets 

bedömning.  

Trots att bolagsavtalet lägger grund för beskattningen förefaller avtalade, framtida, transaktioner 

väga mycket lätt i sammanhanget då kontantprincipen gäller vid beslutad resultatfördelning 

eftersom fördelningen enbart kan omfatta ett verkligt resultat i enlighet med RÅ 1995 ref. 35. Att 

kommanditdelägaren som företagsledare inte tar ut någon lön från aktiebolaget samt att övriga 

anställda uppbär lön från kommanditbolaget talade för att han är verksam i kommanditbolaget. 

Genom att underkänna en faktor och frångå bolagsavtalet skalar Skatteverket ner omständigheter 

vilket gör att fallet blir mycket likt RÅ 2002 ref. 115 I och faller således under skattemässiga 

skäl genom intressegemenskap där bolagsavtalet kan frångås och beskattning sker efter skälighet. 

4.2 Affärsmässigt motiverat 

4.2.1 Kammarrättens avgörande 2015-12-17 mål nr 1994-1997-15 

Skatteverket har efter en revision höjt kommanditdelägaren för intäkter från kommanditbolaget 

(bolaget) för år 2009-2012. Kommanditdelägaren hade under perioden inte tagit upp någon del 

av bolagets resultat. Ett aktiebolag som komplementär i bolaget hade tilldelats 100 procent av 

resultatet där kommanditdelägaren innehar intressegemenskap. 

FR fann att kommanditdelägaren var representant för båda bolagen och då denne lyft lön ur 

bolaget är han även att anse som anställd. Vidare fann FR, till skillnad från Skatteverket, att 

resultatfördelningen var "i högsta grad" en affärsmässig resultatfördelning eftersom 

komplementären ensamt stod för den affärsmässiga risken. Vidare konstaterade FR genom att 

tillrättavisa Skatteverket som hänvisade till rättsfallet RÅ 2002 ref 11 där förutsättningarna 

likställdes mot förevarande fall och att transaktionen inte lett till en betydande skattevinst.83 

Skatteverket åberopade ett rättsfall där de aktuella bolagen inte hade någon annan funktion än att 

samla upp resultat från kommanditbolag. FR konstaterade dock att transaktionen var behörig då 

det fanns affärsmässiga skäl.  

                                                 
83 I rättsfallet avyttrade en fysisk person sitt aktiebolag där personen i fråga tillgodogör sig ingående 

vinstmedlen från bolaget. 
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I KamR yrkade Skatteverket att det primärt var kommanditdelägaren som stod för risken i 

verksamheten. Två oberoende bolagsmän skulle inte fördela resultatet på företaget sätt därmed 

var transaktionen orimlig och väsentligen betingad av skattemässiga skäl. Kommanditdelägaren 

yrkade dock att gemensamma konsultverksamheter i branschen bedrivs på liknande sätt. Risken 

i bolaget stod aktiebolaget för eftersom det var aktiebolaget som fakturerade, hade kontakten 

med kunderna samt att risken motsvarar enbart eventuella civilrättsliga tvister på grund av 

verksamhetens art.  

KamR ändrade FR:s dom och tillströk Skatteverkets yrkanden med motiveringen att fastställde 

att det föreligger ojämn resultatfördelning på grund av klagandens intressegemenskap. KamR 

underkände resultatfördelning eftersom kommanditdelägaren undvek progressiv beskattning.  

Det är på grund av intressegemenskapen kommanditdelägaren innehar mellan samtliga bolag 

som gjorde att fördelningen blev obehörig. Det föreföll att FR i samband med bedömningen av 

yrkandet från klaganden kommer på avvägar på grund av åberopandet av RÅ 2002 ref 11. Det är 

möjligt att FR föll för klagandens yrkande med tanke på det faktum att många företagare i aktuell 

bransch har en gängse fördelning vilket ligger i linje med företagen resultatfördelning. Detta kan 

ha motiverat FR att bedöma bolagsavtalet som behörigt. Det står dock klart att domen var lik RÅ 

2002 ref 115 I med tanke på att fördelningen innebar att delägaren undkommer progressiv 

beskattning genom att fördela resultatet på ett av denne helägt aktiebolag. Oberoende 

näringsidkare skulle inte företagit fördelningen på objektiva grunder. Genom fördelningen hade 

bolagsmannen fullt förfogande över resultatet. Hade dock bolagsmannen lyft marknadsenlig lön 

från aktiebolaget kan bedömningen ha sett annorlunda ut då detaljen i det fallet hade liknat RÅ 

2002 ref 115 II.  

4.2.2 Kammarrättens avgörande 2014-10-10 mål nr 889-13 

Skatteverket hade i ett omprövningsbeslut höjt en kommanditbolagsman med inkomstslaget 

tjänst med samma reducering av inkomstslaget kapital efter beslutad resultatfördelning. Ett 

aktiebolag (moderbolag) fördelade tjänst och kapital vilket härrörde från ett kommanditbolag 

(dotterbolag). Frågan gäller hur löneunderlaget i dotterbolaget skulle fördelas mellan delägare 

som är aktiebolag och om lönesumman skulle medräknas i förhållande till antalet delägare och 

inte efter moderbolagets andelstal.  

Skatteverket har fördelat löneunderlaget efter antalet delägare, och inkluderat moderbolaget, i 

förhållande till komplementärens andel av insatskapitalet, det vill säga utefter insatsandel. HFD 

har tidigare prövat frågan i HFD 2012 not 3784 och konstaterat att löneunderlaget på sökandens 

andel inte skulle beräknas utifrån insatskapitalet i kommanditbolaget men inte besvarat huruvida, 

då det saknades vägledande underlag.  

FR bedömde att Skatteverkets fördelning låg i linje med lagstiftarens syfte och bedömde 

fördelningen som obehörig enligt omprövningsbeslutet. KamR ändrade dock FR:s dom med 

motiveringen att förhållandet mellan kapitalinsats och resultatfördelning överensstämmer i HFD 

2012 not 37. KamR ansåg således att kapitalinsatsen inte ligger till grund för fördelningen av 

löneunderlaget. Vidare konstaterade KamR att antalet bolagsmän och resultatfördelningen skulle 

motsvara resultatfördelningen. KamR bedömde att resultatfördelningen var behörig och betingad 

av affärsmässiga motiv. 

                                                 
84 Enligt HFD 2012 not 37 konstaterar HFD att ett moderföretags andel i ett dotterföretag avses 

ägarandelen av viss del av ett samlat förmögenhetsvärde. När dotterbolaget var ett kommanditbolag eller 

ett handelsbolag kan ägarandelen inte utan vidare härledas ur storleken av förekommande insatser. 
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Rättsfallet behandlade huruvida fördelningen ska äga rum efter resultatfördelningen i 

handelsbolaget. En affärsmässig resultatfördelning till ett aktiebolag i vilket bolagsmannen var 

anställd fördelades felaktigt där denne erhöll mer i kapital än tjänst. Domen är viktig i 

underrättsinstans där utfallet ligger i linje med HFD 2012 not 37 med applicerbara förhållanden. 

På grund av KamR:s bedömning i avgörandet prövades ett nytt rättsområde utefter faktiska 

förutsättningar. Genom domen befästs att löneunderlaget ska proportioneras efter antalet 

bolagsmän och resultatfördelningen. Därmed har rättsfallet ett högt prejudikatvärde.  

4.2.3 Kammarrättens avgörande 2013-10-18 mål nr 3020-13 

Skatteverket hade i samband med inlämnad deklaration frångått beslutad resultatfördelning inom 

ett handelsbolag, med ett aktiebolag och en fysisk person som bolagsmän, och höja den fysiska 

bolagsmannen. Den fysiske bolagsmannen var även ensam ägare till aktiebolaget. Resultatet 

skulle enligt bolagsavtalet fördelats lika mellan aktiebolaget och den fysiske bolagsmannen.  

Den fysiska bolagsmannen yrkade att bolaget hade en viss administrativ funktion. Klaganden 

yrkade vidare att det skattemässiga resultatet skilde sig till försumbar del på grund av de olika 

inkomstslagen. Skatteverket yrkade därmed att resultatfördelningen var obehörig och inte 

affärsmässigt motiverad eftersom två oberoende parter inte skulle agera på detta sätt. Resultatet 

skulle därmed för delas efter skälighet. Anledningen till förevarande fördelning är att det förelåg 

intressegemenskap. Aktiebolaget har enbart bidragit med en mycket begränsad del och ingen lön 

har lyfts från aktiebolaget. Skatteverkets uppfattning var att den fysiske personen stod för 

övervägande del av arbetsinsatsen vilket innebär att 90 procent skulle fördelats på denne och 

resterande 10 procent fördelades på aktiebolaget.  

FR bedömde att klaganden har genererat samtliga intäkter till bolaget och aktiebolaget i form av 

bolagsman inte har bidragit med någon insats som kan motsvara yrkad fördelning av 50 / 50 

procent. Den fysiske bolagsmannen hade inte tagit ut någon lön från aktiebolaget och kan därmed 

inte ha utfört arbetet i aktiebolagets regi utan som fysisk bolagsman. Aktiebolaget tillmättes de 

10 procent som skatteverket hävdat genom dess administrativa funktion. KamR, genom FR, 

tillströk skatteverkets omprövningsbeslut att resultatfördelningen var obehörig.  

Trots att den skattskyldige yrkade att det fanns fog för förevarande fördelning, om frågan isoleras, 

med tanke på dåvarande regler för kapitalutdelning göras på detta sätt bortsett från skattereglerna 

om resultatfördelningen inom handelsbolag. Med tanke på att beskattningen är beroende av 

bolagsavtalet inom handelsbolag grundar sig dock en fördelning i affärsmässighet och 

följaktligen av skälighet vid resultatfördelningen. Förfarandet ledde emellertid till ett 

undandragande av skatt eftersom bolagsmännen undkom progressiv beskattning enligt 

bolagsavtalet. I domen tillmäts fördelningen viss affärsmässighet med tanke på den skäliga 

fördelningen.  

4.3 Närståenderelation  

4.3.1 Kammarrättens avgörande 2014-09-04 mål nr 998-13 

Avgörandet handlade om att skatteverket höjt en grupp fysiska bolagsmän och deras 

handelsbolag (HB1) efter en avyttring av ett dotterhandelsbolag (HB2) och därigenom en 

fastighetsförsäljning. Enligt uppgift ska en fysisk person inom gruppen inträtt som bolagsman av 

formella skäl i det avyttrade HB2 i aktiebolagets ställe. Bolagsmännens faktiska handlade 

framför bolagsavtalet föranledde till att Skatteverket gjorde bedömningen att HB1 stod för hela 

risken genom bolagsmännens förfarande. Utifrån Skatteverkets utredning bedömdes parternas 

avsikt vara att HB1 skulle äga samtliga andelar.  
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Bolagsmännen yrkade att aktiebolaget och HB1 initialt var ägare till andelarna i HB2. Därefter 

gick den ena bolagsmannen in med 80 procent av ägarinnehavet, i enlighet med de 

ursprungsplanerna, där HB1 fortsatt var delägare av resterande 20 procent. Före avyttringen 

paketerades de 20 procent av HB2 i ett nybildat aktiebolag. De resterande andelarna i HB2 

överfördes till bolagsmannen aktiebolaget i HB1. Enligt bolagsmännen gällde frågan om 

aktiebolaget är huvudsaklig ägare till HB2. Vid detta läge var två aktiebolag ensamma ägare till 

andelarna i HB2 och är gällande mot civilrättsliga avtal om andelsöverlåtelse. Parterna yrkade 

på att eftertaxering har skett på fel person och att FR ska pröva fördelningsgrunderna. Klaganden 

yrkade vidare att beskattningen ska ske enligt avyttringen, alternativt enligt bolagsavtalet. 

Avslutningsvis yrkade klaganden att Skatteverkets yrkade praxis för omfördelning mellan 

bolagsmän av kapitalvinst vid andelsförsäljning inte behandlade företagen rättshandling utan 

istället löpande vinst i handelsbolag.  

Skatteverket yrkade att företagna rättshandlingar var en del i ett upplägg för att undvika 

beskattning. På grund av det låga risktagandet samt osignerade överlåtelseavtal underkände 

Skatteverket transaktionen och hävdade efterhandskonstruktion. Efter revisionen framkommer 

att HB2 betalat hela köpet och stått för det ekonomiska risktagandet vilket innebar att HB2 har 

varit den verkliga ägaren till 100 procent. Därigenom har de grundläggande principerna för 

fördelning av kapitalvinst vid avyttring av andel i handelsbolag kommit att kringgås i enlighet 

med HFD 2012 ref. 30.  

FR bedömde att på grund av att den ena bolagsmannens inaktivitet i HB1 framstod som passiv 

ägare och inte bidragit med något risktagande. Det hade inte framkommit något bolagsavtal, 

underlag eller uttrycklig avsiktsförklaring som visade hur inkomstfördelningen av avyttringen 

påverkar ägarnas andelar i bolaget. Vidare hade HB2 sålts till aktiebolaget där den andra 

bolagsmannen är ensam ägare ingår bolagen i en intressegemenskap där övriga verkliga ägare 

ingår i en närståenderelation. På grund av intressegemenskapen kunde bolagsmännen fritt förfoga 

över köpeskillingen genom HB2. HB1 var den egentliga och enda ägaren av HB2. Detta innebär 

att HB1 sålt samtliga andelar i HB2 till ett underpris. Genom förfarandet hade klaganden undvikit 

skattemässiga konsekvenser.  

KamR underkände Skatteverkets yrkande av HFD 2012 not. 30 med anledning av att beskattning 

av förevarande inkomster inte borde bedömas analogt med domen. I övrigt tillströk KamR FR:s 

dom. 

Det står klart att en paketering av en fastighet på detta vis där de verkliga ägarna ingick i en 

närståenderelation och avyttrar skalbolagen till underpris inte var godtagbar. Att bolagsmännen 

yrkade att fel person uttagsbeskattas godkändes inte av KamR med anledning av transaktionens 

verkliga innebörd i förhållande till intressegemenskapen i bolagsstrukturen. Bolagsmännen har 

inte kunnat uppvisa en godtagbar avsikt med förfarandet eller kunnat uppvisa underlag vilket kan 

stödja yrkandet eller underlag vilka häver presumtionen att avyttringen skett till underpris. 

Skatteverkets slutledningsförmåga i revisionen leder till att rättshandlingarna underkändes vilka 

låg till grund för transaktionen från HB1 samt bolagsmannen till de båda skalbolagen. På grund 

av företagna rättshandlingar i förfarandet vilket ledde till att intressegemenskapen presumerades 

fritt foga över kapitalet.  

4.3.2 Kammarrättens avgörande 2013-11-13 mål nr 2798-12, 2799-12 

Skatteverket hade genom ett par revisioner ändrat beskattningen hos två fysiska bolagsmän. 

Resultatfördelningen var enligt bolagsavtalet fördelat lika mellan bolagsmännen. Verksamheten 

var fördelad på i huvudsak två verksamhetsgrenar där maken utgjorde övervägande del av 

insatsen i bolaget. Maken var anställd i tjänst som motsvarar dennes verksamhet i handelsbolaget 
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och uppbar stora tjänsteinkomster. Makan utförde arbetsinsatser i form administrativ verksamhet 

samt två underordnade verksamheter i form av försäljning och uthyrning. Makans samtliga 

inkomster härrörde från handelsbolaget. KamR har i en tidigare dom i en annan fråga underkänt 

en verksamhetsgren som näringsverksamhet för att istället beteckna den som hobbyverksamhet.  

Klaganden yrkande att makarna delat på investeringarna i handelsbolaget och att maken inte 

enbart var avgörande verksamheten. Detta på grund av att insatsen i de olika verksamheterna var 

bedrivet gemensamt även om de är olika aktiva i dem. Klaganden yrkade att med tanke på makens 

tjänsteinkomster var det osannlikt att strukturera bolaget med utgångspunkten ur skattemässiga 

motiv. Skatteverket yrkade att insats och risk är ojämnt fördelat, att maken står för den stora 

arbetsinsatsen samt att det förelåg närståenderelation mellan bolagsmännen. 

FR underkände Skatteverkets upprättade resultatfördelning och framför att det inte framkommit 

annat än att bolagsmännen delat på insatserna och riskerna i bolaget jämnt mellan sig. Den 

huvudsakliga verksamheten har bedrivits främst av maken eftersom han är avgörande för 

verksamheten och genererat intäkterna. Makan hade inga inkomster utöver intäkterna från 

handelsbolaget. FR konstaterade efter en sammantagen bedömning att bolagsavtalet är 

skattemässigt fördelaktigt för maken. Det har dock inte varit möjligt för Skatteverket att göra det 

sannolikt att avtalet uppkommit på grund av skattemässiga skäl. FR erkände därmed 

bolagsavtalet som behörigt inför en resultatfördelning. KamR ändrade domen genom att 

konstatera, utöver övriga behandlade punkter, makans ringa betydelse för handelsbolagets 

genererande av intäkter. Därmed framgick resultatfördelningen enligt bolagsavtalet inte 

affärsmässigt motiverad utan framstår som orimlig och väsentligen betingad av skattemässiga 

skäl. 

Genom domen görs en tydlig markering att de affärsmässiga motiven genom 

närståenderelationen inte övervinner skattemässiga skäl. Jag finner det även osannolikt att maken 

i rättsfallet, som jobbde heltid i sin tjänst utöver handelsbolaget, har så pass mycket tid över att 

vara övervägande aktiv och företagsledare i handelsbolaget. Hade dock rättsinstanserna gjort den 

osannolika bedömningen att inte ändra verksamhetsgrenen till hobbyverksamhet kan emellertid 

de affärsmässiga motiven överväga de skattemässiga motiven. Vidare framgår det av domarna 

att makan inte uppbar någon inkomst utöver handelsbolaget vilket är en faktor som inte beaktats 

i förevarande domar. Dock underkastades fördelningen den försvårande faktorn 

närståenderelation inom handelsbolaget där maken hade en avsevärt högre inkomst än makan, 

var företagsledare och hade väsentlig funktion. Detta innebär att företagen resultatfördelning 

ledde till att det fördelade resultatet fördelar de skattemässiga konsekvenserna på de båda 

makarna. Där presumeras fördelning vid gränsfall att tendera inneha skattemässiga skäl då 

makarnas gemensamma ekonomi får ett lägre skattetryck.  

4.4 Resultatfördelning i underrättsinstans - Sammanfattning 
Rättsfallen är att resultatfördelningen underkänns som betingad av skattemässiga skäl efter en 

analys av transaktionens verkliga innebörd. De huvudsakliga gemensamma nämnarna är att 

KamR lägger vikt vid arbete, kapital och risktagande mellan bolagsmännen i enlighet med RÅ 

2002 ref 115 II. KamR 1759-15 och KamR 5026-5027-15 bedömde resultatfördelningen som 

obehörig på grund av att bolagsmännen undandrog inkomster från progressiv beskattning. I 

exempelvis  KamR 1759-15 hade ett aktiebolag inom intressegemenskapen inte har en annan 

funktion än att samla resultat från Handelsbolaget vilket begränsas genom exempelvis RÅ 2002 

ref 115 I.  

I de KamR-domar där affärsmässiga motiv har en betydande roll är det enbart KamR 889-13 som 

i sin helhet bedömdes behörig. I KamR 1994-1997-15 bedömdes resultatfördelningen vara 
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behörig i FR men bedöms obehörig av KamR. Skillnaden i bedömningen ligger i att FR och 

KamR lägger olika vikt vid betydelsen av risk, arbetsinsats och skattemässiga skäl. Genom 

resultatfördelningen undandrog bolaget resultat från progressiv beskattning. Transaktionens 

verkliga innebörd föranledde till att oberoende bolagsmän i sammanslutningen inte skulle fördela 

resultatet på beslutat sätt och därmed förelåg inget affärsmässigt motiv. KamR 889-13 var 

mycket likt rättsfallet HFD 2012 not. 37 som tangerar ämnet. Resultatfördelningen är konstaterad 

behörig och betingad av affärsmässiga motiv. Rättsfallet behandlade hur en behörig 

resultatfördelning skulle fördelas i nästa led. KamR fann, med ändring av FR:s dom, enligt HFD 

2012 not. 37 att resultatfördelningen ska ske beräknat på antalet bolagsmän och inte efter 

kapitalinsatsen. I KamR 3020-13 tillmättes dock viss affärsmässighet där KamR frångår 

bolagsavtalet där bolagsmännen delade lika på resultatet men erkände en proportionerad 

fördelning om 10 procent till aktiebolaget och 90 procent till den fysiska bolagsmannen.  

Obehörig resultatfördelning starkt påverkad av den försvårande faktorn närståenderelation har 

uteslutande bedömts inneha skattemässiga skäl för beslutad resultatfördelning och således 

bedömts obehörig. Vid bedömningen har bolagsmännens insats, risktagande, arbetsinsats och 

närståenderelation varit gemensam nämnare och avgörande för bedömningen. KamR 998-13 tog 

sikte på transaktionens verkliga innebörd och huruvida transaktionen ledde till skattemässiga 

fördelar. Grunden till bedömningen var bolagets knapphändiga svar på skatteverkets revision. 

KamR 2798-12, 2799-12 låg särskilt fokus på arbetsinsats för intäkternas förvärvande. 

Bolagsmännen hade jämn insats, riskfördelning och arbetsinsats. Emellertid skiljer sig ingående 

resultat för de olika verksamheterna där makens verksamhet genererade övervägande del av 

resultatet. KamR konstaterade här att bolagsmannen hade en betydande roll för verksamheten.  
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5. Analys och sammanfattande kommentarer 
Uppsatsens syfte är analysera gällande rätt inom ämnesområdet handelsbolag med fokus på 

obehörig resultatfördelning. Inledande frågeställningar som fastställer den röda tråden i 

uppsatsen delar upp uppsatsen i tre olika avsnitt. Inledningsvis presenterades en deskriptiv 

framställning av gällande rätt som introduceras genom problemformuleringen vilken kanaliseras 

genom frågan: 

1. Finns det en tydlig gräns mellan behörig och obehörig resultatfördelning i handelsbolag 

och vilka är de faktorer som påverkar en sådan bedömning? 

Utgångspunkten är att beskriva vilka förutsättningar som föranleder obehörig resultatfördelning, 

eftersom den överhängande majoriteten av rättstillämpningen på området hellre underkänner än 

godtar bolagsavtalet då det inte finns fog att överklaga ett gynnande beslut för handelsbolaget 

eller kommanditbolaget. Grundantagandet av framställd materiell rätt är att det civilrättsliga 

bolagsavtalet lägger grund för beskattning. De dispositiva reglerna som fastställer 

förutsättningarna i handelsbolaget återfinnes i HBL, förutom bolagsmännens förpliktelser mot 

tredje man. Detta leder till en gränsdragningsproblematik med denna reaktiva och 

svåröverskådliga reglering av resultatfördelning för handelsbolag.  

Praxis är av betydande vikt för rättsutvecklingen och får ett stort utrymme på grund av 

gränsdragningsproblematiken. Då problemet, som tas upp av domstol, oftast väcks av 

Skatteverket som klagande part är rättsskipandet reaktivt istället för proaktivt. Således kan 

uppfinningsrika bolagsmän producera upplägg och företagskonstellationer genom särskilda 

klausuler i bolagsavtalet, vilket föranleder till ett behov att utveckla praxis. Tidigare behandlades 

obehörig resultatfördelning av högsta instans genom att underkänna det civilrättsliga 

bolagsavtalet och således även resultatfördelningen. Numera angriper HFD rättsfall och försöker 

flytta fokus till att försöka framställa fördelningsprinciper genom rättsfall. Rättsutvecklingen har 

kommit att mynna ut i ett flertal sammanfattande rättsfall som konstaterar att bedömningen av 

avtalet i samband med övriga omständigheter kan i särskilda fall frångå principen om att 

bolagsavtalet ska stämma överens med den skattemässiga resultatfördelningen. HFD har kommit 

fram till att en obehörig resultatfördelning kan innebära att bolagsavtalet som ligger till grund för 

beskattning frångås om fördelningen inte är affärsmässigt motiverad eller framställts av 

skattemässiga skäl. Dessa skatterättsliga principer som uppkommer genom praxis är dock 

generella och vägledande inför en in casu bedömning. Systemet är komplext och bedömningen 

om huruvida en resultatfördelning är obehörig eller ej leder ofta till en utredning där flertalet 

frågor behöver besvaras. Element som jag anser föranleder problem i framställd gällande rätt, 

som kommer att diskuteras, är överskådligheten av rättsområdet, förutsägbarheten och 

rättssäkerheten, men även relationen till viktiga skattemässiga principer. 

2. Hur förhåller sig KamR till HFD:s praxis? 

För att kunna bedöma huruvida gällande rätt innehar en gränsdragningsproblematik eller inte 

kommer följaktligen framställt problem att appliceras på ett kvalificerat urval av KamR-domar 

som referensgrupp. KamR-domarna fördelas under framställda faktorer vilka är avgörande för 

bedömningen av domen och påverkar utgången: skattemässiga skäl, affärsmässiga motiv och 

närståendekrets. Rättstillämpningen borde således skilja sig åt i underrättspraxis om det 

föreligger en gränsdragningsproblematik. 
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5.1 Finns det en tydlig gräns mellan behörig och obehörig 
resultatfördelning i handelsbolag/kommanditbolag och vilka är de 
faktorer som påverkar en sådan bedömning? 

HFD har utarbetat viktiga fördelningsprinciper för att konstatera huruvida resultatfördelningen 

är obehörig. I ett led att försöka konstatera var gränsdragningen går för vad som är behörig och 

obehörig resultatfördelning operationaliseras principiella ställningstagande under framställda 

faktorer från praxis.  

I uppsatsen behandlas obehörig resultatfördelningen genom en uppdelning av praxis under tre 

olika faktorer: skattemässiga skäl, affärsmässigt motiverat och närståendekrets. Fördelningen 

beror på att dessa tre faktorer är avgörande för bedömningen av resultatfördelningen. 

Presenterade rättsfall och framställda principer konstaterar gemensamt att en obehörig 

resultatfördelning föreligger då det finns skattemässiga skäl och således ett intresse till att 

transaktionen ska ge skattefördelar. Denna princip kan bli förmildrande vid en affärsmässigt 

motiverad fördelning då transaktionen kan vara betingad av organisatoriska skäl som exempelvis 

en omstrukturering trots att transaktionen förefaller som skattemässigt skäl. En försvårande 

omständighet av fördelningsprinciperna är vid fördelning inom närståenderelation i ett 

handelsbolag där det föreligger en intressegemenskap. Exempelvis presumeras fördelningen ha 

bakomliggande skattemässiga skäl då bolagsmännen kan ha en gemensam agenda och kan vara 

väsentlig betingad av skattemässiga skäl.  

Utgångspunkten för handelsbolag är att den avtalade resultatfördelningen lägger grund för 

beskattningen. Den viktigaste fördelningsprincipen framkommer, bland andra, i RÅ 1957 Fi. 

2409 där principen om att det är möjligt att frångå bolagsavtalet inför beskattningen formuleras. 

Genom förfarandet i domen undviks progressiv beskattning och är således betingad av 

skattemässiga skäl. HFD konstaterar i domen att om en fördelning kan anses som obehörig enligt 

bolagsavtalet på grund av skattemässiga skäl men efter en analys av transaktionens verkliga 

innebörd inte kan förmildra bedömningen på grund av affärsmässiga skäl. Resultatfördelningen 

enligt RÅ 1995 not. 95 får vidare endast avse ett faktiskt resultat som bolagsmännen förfogar 

över. Således kan ett avtal om fördelning av det skattemässiga resultatet inte godtas. Detta beror 

bland annat på att fördelningen av det skattemässiga resultatet regleras genom IL vilket 

hierarkiskt står över de dispositiva reglerna inom HBL eftersom IL inte är dispositivt. Detta 

innebär dock inte att bolagsmännen kan påverka det skattemässiga resultatet.  

5.1.1 Skattemässiga skäl 

Skattemässiga skäl är en försvårande faktor vilken innebär att bolagsavtalet kan frångås vid 

beskattning. Faktorn är gemensam för samtliga framställd praxis och är den huvudsakliga 

orsaken till att resultatfördelningen bedöms obehörig.  

Gemensamt för resultatfördelning som inte godtas på grund av skattemässiga skäl är att 

bolagsmännen ämnar föra medel från ett inkomstslag till ett annat inkomstslag som är mildare 

beskattat och därmed undvika progressiv beskattning. Fördelningen kan också frångås vid 

beskattningen om den innebär en obehörig överföring av inkomst mellan bolagsmännen. Det 

framgår inte direkt om huruvida fördelningen skulle falla under väsentliga skatteförmåner enligt 

SKFL, alternativt som en skev resultatfördelning. HFD väljer att inte svara jakande eller nekande 

i frågan eftersom den framstår som för generell. Det lämnas emellertid ett öppet svar om att 

bolagsavtalet kan frångås beskattning om det föreligger en obehörig resultatfördelning I RÅ 1957 

Fi. 2409 ägde två närstående bolagsmän det tredje juridiska bolagsmannen, aktiebolaget, i ett 

handelsbolag. Fördelningen mellan den ena bolagsmannen och den juridiska bolagsmannen är 

obehörig eftersom aktiebolaget tilldelades i princip hela vinsten. Vikten lades vid arbetsinsatsen 
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i handelsbolaget där den fysiska bolagsmannen verkat i handelsbolagets regi och inte i 

aktiebolaget. Fördelningen mellan bolagsmännen framstår dock som skev eftersom de hade HFD 

frångick bolagsavtalet och fördelade resultatet mellan aktiebolaget och bolagsmannen ungefär 

hälften vardera. HFD går inte närmare in på hur de kom fram till fördelat resultat men att det 

förekommer skattemässiga skäl till beslutad resultatfördelning. Delägarnas arbetsinsats har till 

synes stor betydelse då resultatfördelningen bedömts obehörig, speciellt om resultatet fördelats 

till en bolagsman där avstående bolagsman haft intresseandelar. I RÅ 1988 not. 553 hade en 

resultatfördelning inte tagits upp i bolagsavtalet. HFD kom att underkänna fördelningen med 

motiveringen att det inte var avtalat, samt att fördelningen ledde till att en fördelning av ett 

underskott eller negativt skattemässigt resultat utan affärsmässig grund. Det går således inte att 

avtala om fördelning av ett skattemässigt resultat. Genom rättsfallet konstaterar HFD:s betydelse 

för bolagsformen eftersom en annorlunda bedömning hade inneburit att bolagsavtalets betydelse 

undergrävts.  

Ett rättsfall som ligger nära till hands, men lett till avslag i en likalydande fråga, är RÅ 1995 ref. 

95. Rättsfallet behandlar fördelning av ett negativt skattemässigt resultat. Upplägget är fabricerat 

för att vinna skattefördelar eftersom ett flertal bolagsmän och ägare tillsammans byggde upp ett 

stort underskott. Konstellationen består av skalbolag och handelsbolag som inte bedriver 

verksamhet. Förutsättningarna i målet är ett konstlat upplägg där transaktionen i fråga består av 

en avyttring av ett bolag till förlust som i praktiken inte har en affärsmässig funktion. En prövning 

av ett liknande mål hade inte gjorts förut och fördelningsprincipen omfattar inte företagen 

transaktion således är rättsfallet enbart fattat för att stoppa företagen resultatfördelning, därmed 

är rättsfallet inte en generell bedömning och har ett lågt prejudikatvärde i sammanhanget. Det 

finns ett litet utrymme för att rättstillämparen har haft utgångspunkten att resultatfördelningen 

inte är behörig, konstruerat en lösning för att sedan projicera den på transaktionen. Det 

övergripande resultatet blir således detsamma men den praktiska beräkningsprocessen avviker 

från gängse proportioneringsmodeller vilket kan ha föranlett till domslutet. 

HFD gör genom rättsfallet RÅ 2002 ref. 115 I + II det viktigaste framsteget för problemområdet. 

HFD kanaliserade tidigare praxis på området genom att katalogisera subjektiva rekvisit vilka mer 

eller mindre behöver vara uppfyllda för att skattemässiga skäl ska föreligga. Rekvisiten är 

framförallt konstruerade för att studera transaktionens verkliga innebörd och bedöma in casu. I 

RÅ 2002 ref. 115 I studerade HFD de faktiska omständigheterna där de bedömde att bland annat 

bolagsmännens arbetsinsatser var beroende av handelsbolagets verksamhet. Att rättsfallet 

underkastas faktorn skattemässiga skäl beror på att det är av stor betydelse för skattemässiga skäl 

då rättsfallet är ett referensexempel till RÅ 2002 ref. 115 II där bolagsmannen, under lika 

omständigheter frias på grund av affärsmässiga skäl. I RÅ 2002 ref. 115 I fördelades 

handelsbolagets resultat framförallt till en juridisk bolagsman för att sedan tilldelas den fysiske 

bolagsmannen genom kapitalutdelning. Den fysiske bolagsmannen yrkade att det är aktiebolaget 

som bedriver den övervägande arbetsinsatsen och är därmed behörig att erhålla motsvarande 

resultat. Den fysiske bolagsmannen tog inte ut något arvode eller lön från aktiebolaget, vilket 

inte kunde leda till en annan bedömning än att transaktionen var väsentligen betingad av 

skattemässiga skäl. HFD tar emellertid inte ställning till aktiebolagets verkliga funktion. Genom 

RÅ 2002 ref. 115 I görs en tydlig hänvisning till äldre rättsfall om bedömningen om 

bolagsavtalets framställning i förhållande till de faktiska skatteeffekterna. HFD befäster än en 

gång vikten av bolagsavtalet för beskattningen.  

5.1.2 Affärsmässigt motiverat 

Affärsmässigt motiverat skiljer från det rent praktiskt närstående begreppet skattemässiga skäl. 

Skillnaden är dock tydlig av transaktionens verkliga innebörd. Även om SKFL inte är central i 
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uppsatsen och har ett ringa utrymme i HFD-domarna bör en hänvisning dit göras för att förklara 

den förmildrande faktorn affärsmässiga motiv. Definitionen ligger inte långt från skattemässiga 

skäl genom SKFL 2 §, generalklausulen, med skillnaden att det skattemässiga resultatet 

undkommer beskattning eftersom det är ett konstlat upplägg eller har en skev resultatfördelning. 

Begreppet är dock svårt att definiera eftersom det är vanligt förekommande begrepp i praxis utan 

att en djupare förklaring görs. Begreppet är subjektivt och verkar som motpol till skattemässiga 

skäl. Min tolkning av begreppet är att det kan vara en grund för undantag av skattemässiga skäl 

genom särskilda omständigheter. Det kan emellertid tilläggas att trots domstolens användande 

av affärsmässigt omotiverat tillsammans med skattemässiga skäl så finns rekvisitet väsentlig 

skatteförmån inkorporerat i 2 § SKFL. I rättsfallet RÅ 1957 Fi. 2409 kombineras begreppen utan 

att motiveras närmre. Då bolagsmannen inte tar ut något arvode för arbetsinsatserna från 

handelsbolaget och flyttade stora delar av resultatet till aktiebolaget bedömdes transaktionen 

motiverad av skattemässiga skäl och det fanns inget affärsmässigt motiv till transaktionen. 

Avsikten med formuleringen i detta specifika rättsfallet kan troligtvis vara att motivera 

bedömningen utan att närmare reflektera över hur affärsmässigheten i transaktionen kan påverka 

de skattemässiga skälen. Begreppet tillmäts större betydelse i ett rättsfall som ligger närmare en 

gränsdragningsproblematik. HFD bedömer notismålet RÅ 1988 not. 291 jämfört med RÅ 1957 

Fi. 2409 slutsatsen att det är transaktionens verkliga innebörd som är av vikt för bedömningen. 

HFD undanröjde SRN:s förhandsbesked och vidhöll SRN:s principiella uttalande att 

bolagsavtalet kan frångås underkände avsedd resultatfördelning utan att vidare motivera 

bedömningen. Hade det framkommit fler och tydligare variabler bort det eventuella utfallet 

resulterat i att fördelningen varit affärsmässigt motiverad. 

I rättsfallet RÅ 1997 not. 126 behandlas hur en grupp bolagsmän fördelar ett resultat till ett 

aktiebolag inom intressegemenskapen för att undvika tvångslikvidation. Bakom denna 

resultatfördelning föreligger enligt min tolkning vissa skattemässiga skäl i enlighet med RÅ 2002 

ref. 115 II. Transaktionen är inte skapad för att vinna skattefördelar till skillnad från RÅ 1988 

not. 291 och RÅ 2002 ref. 115 I. Den avtalade resultatfördelningen blir dock skev i förhållande 

till en anmärkningsvärd låg arbetsinsats och risktagande. Bedömningen gjordes genom en 

extensiv tolkning av transaktionens verkliga innebörd där de affärsmässiga motiven var av 

betydande art för intressegemenskapen framför de skattemässiga skälen vilket ledde till att 

resultatfördelningen bedömdes behörig. RÅ 2002 ref. 115 II friar bolagsmannen med anledning 

av att transaktionen har affärsmässiga motiv. Den avgörande skillnaden mot Rå 2002 ref. 115 I 

är att bolagsmannen uppbär inkomst av tjänst från aktiebolaget samt fördelar en del av resultatet 

till den fysiske bolagsmannen. Därmed bedöms transaktionen inte skev då bolagsmannen inte 

undkommer progressiv beskattning. HFD passar samtidigt på att katalogisera aktuella rekvisit 

och framställer: Vid bedömningen av om beslutad fördelning kan godtas vid beskattningen har i 

praxis hänsyn tagits till faktorer som: 

1. Delägarnas kapitalinsatser 

2. Delägarnas arbetsinsatser i bolaget  
3. Intressegemenskap mellan delägarna 

4. Risktagandet i verksamheten 

5. Om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar 

Att rättsfallet underkastas faktorn affärsmässiga skäl, till skillnad från RÅ 2002 ref. 115 I, beror 

på att det är av stor betydelse för affärsmässiga motiv då rättsfallet e contrario definierar att 

transaktionens verkliga innebörd ska ta sikte på om skattemässiga skäl till transaktionen 

föreligger. Det föreligger emellertid fortfarande en osäkerhet var gränsen går för tillämpningen 

av framställda subjektiva rekvisit; när bedöms en fördelning vara motiverad av skattemässiga 

skäl? Skattemässiga skäl framställs i samband med en obehörig resultatfördelning att 
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bolagsavtalet ska lägga grund för beskattningen, men kan frångås om fördelningen framstår som 

orimlig och väsentligen betingad av skattemässiga skäl. Därtill formuleras de katalogiserade 

subjektiva rekvisiten tillsammans med om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå 

skattefördelar. Dock klargör de inte gränsen mellan behörig och obehörig resultatfördelning då 

en casu bedömningen av transaktionens verkliga innebörd är obligatorisk för 

skälighetsbedömningen. Faktorn är således starkt beroende av transaktionens verkliga innebörd. 

Detta föranleder till att rättsområdet är reaktivt och underkastad av faktorn skattemässiga skäl 

och en in casu bedömning.  

Betydelsen för bolagsavtalet har genom HFD 2014 ref. 71 till viss del undergrävts. 

Utgångspunkten är att bolagsavtalet lägger grund till beskattningen och således enligt objektiv 

grund hade inneburit resulterat i att SLP:s andel i sin helhet undantagits beskattning enligt 25 a 

kap. 23 § IL. Fördelningen har konstruerats på grund av affärsmässiga skäl då flertalet aktörer 

med samma intresse knyts samman genom ett kommanditbolag. Däremot bör det vara svårt att 

förutse beskattningen genom intresseandelarna eftersom för ett sådant resultat kräver att HFD 

går mot tunga principer; dels att bolagsavtalet lägger grund till beskattning och dels legalitets- 

och likhetsprincipen. HFD gör, enligt skiljaktiga ledamöterna, en snäv tolkning.85 HFD 

underlåter att lyfta de allmänna skatterättsliga principerna om att delägaren ska beskattas 

motsvarande dennes andel och inte kapitalinsatsen i enlighet med 5 kap. 3 § första stycket IL. 

Där är utgångspunkten för beskattningen att bolagsavtalet lägger grund till beskattningen. 

Visserligen lyfter HFD denna aspekt indirekt genom att lista de särskilda omständigheterna som 

medför att ett bolagsavtal kan vara obehörigt. Dock diskuterar HFD inte argumentet om 

skattefriheten i förhållande till skatteplikten i förevarande dom då samma inkomst behandlas där 

bolagsavtalet godtas. Till detta resonerar HFD genom att nämna att ägarandelen enbart varit 2 

procent för GPAB om de själva ägt samma andel i handelsbolaget. HFD gör i rättsfallet ett avsteg 

från principen om bolagsavtalets giltighet inför beskattningen och principen om att det är 

handelsbolagets inkomst per delägare och inte kapitalinsatsen vilken lägger grund för 

beskattningen.86 

5.1.3 Närståenderelation 

Med anledning av att närståenderelation inom handelsbolag är begränsat av speciallagstiftning 

och är vanligt förekommande lägger rättsinstanserna resurser på att utreda närståendekretsen. 

Närståenderelation i ett handelsbolag är en försvårande faktor i bedömningen huruvida 

fördelningen är behörig eller ej. En fördelning inom en intressegemenskap inom 

närståenderelation som i bedömningsprocessen betecknas motiverad av skattemässiga skäl 

presumeras uppkommit för att förskansa sig skattemässiga fördelar. Då obehörig 

resultatfördelning av skattemässiga eller affärsmässiga skäl föreligger och åberopas av 

Skatteverket vid granskning faller naturligt bevisbördan på den skattskyldige. Då 

närståenderelation föreligger hamnar den skattskyldige i ett svårare bevisläge. I behandlingen av 

obehörig resultatfördelning tar rättsinstanserna fasta på bolagsavtalet med fokus på den verkliga 

innebörden i åtanke, exempelvis bolagsmännens roller och förhållanden i handelsbolaget. Både 

den skattskyldige och rättstillämparen i rättsfallet RÅ 1990 not. 274 utelämnade motivet till 

varför avkomlingarna blev involverade men lade det till beaktandet då de tillhör 

närståendekretsen och därmed presumeras ingå i detta konstlade upplägg. I målet redogör HFD, 

i motiveringen, att med hänsyn till närståendekretsen resulterar detta i att eftersom sökanden inte 

har lämnat något affärsmässigt skäl för den tilltänka inkomstfördelningen kan 

resultatfördelningen inte godtas eftersom upplägget är framställt för att minska den skattemässiga 

                                                 
85 HFD 2014 ref. 71, s. 6ff. 
86 Se avsnitt 4.2.2 Kammarrättens avgörande 2014-10-10 mål nr 889-13. 
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belastningen för familjen. Här framhåller HFD att det skulle kunna finnas utrymme för en 

resultatfördelning av liknande slag där omständigheterna var upplagt på ett annat sätt. Detta är 

dock en viss spekulation eftersom det åligger sökanden att lägga fram omständigheter som 

utesluter att det inte är ett konstlat upplägg motiverad av skattemässiga skäl eftersom HFD inte 

går in på detaljer som inte väckts vid begäran av förhandsbeskedet.  

Av framställda rättsfall är resultatfördelningen beroende på huruvida resultatet blir en vinst eller 

förlust. RÅ 1995 not. 95 är ett sådant exempel där makan vid vinst tillgodogörs hela beloppet. 

Maken hade uppenbart en inkomst vid sidan av handelsbolaget varvid möjligheten att få avdrag 

för underskott var intressant, både ur aspekten att handelsbolaget erhåller skattemässiga fördelar 

samt att makarna vinner skattemässiga fördelar. I rättsfallet gör rättsinstanserna två bedömningar; 

om resultatfördelningen är affärsmässigt motiverad och om det föreligger något hinder för 

upplägget genom de särskilda bestämmelserna om närståendekrets i kapitlet i IL om 

familjebeskattning. Denna princip om att närståenderelation i ett handelsbolag är en försvårande 

faktor och att detta innebär att bolagsmännen förläggs en annan nivå av bevisbörda då det i 

princip presumeras att en tveksam resultatfördelning i en närståenderelation inte har 

affärsmässiga skäl till fördelningen. Visserligen kan domens fastslagna fördelning diskuteras vid 

ett eventuellt användande av en annorlunda beloppsfördelning där exempelvis inte hela beloppet 

tilldelas en bolagsman som är beroende av resultatet. Rättsinstanserna i målet konstaterar att de 

har olika arbetsuppgifter och olika kompetenser vilket innebär att de tillsammans fyller de 

grundläggande behoven i företaget, den faktiska verksamheten och den administrativa delen som 

exempelvis redovisning eller inköp. Därmed innehar de objektivt skilda intressen men faller på 

grund av transaktionens verkliga innebörd vid bedömningen av närståendekretsen vilket 

föranleder att makarna inom närståendekretsen bedöms som en och samma part vid 

beskattningen. I fallet anför makarna att det är svårt att starta upp en ny rörelse och att de hade 

räknat med att inte få ett resultat med vinst de första åren och bolagsavtalet författades därefter 

på detta sätt. Trots denna förklaring kunde inte de affärsmässiga motiven övervinna de 

skattemässiga skälen på grund av närståenderelationen vilket resulterade i att 

resultatfördelningen är obehörig.  

5.1.4 Gränsdragningsproblematiken gällande obehörig resultatfördelning inom 
handelsbolag 

Gällande rätt kan genom praxis sammanfattas till att: 

1. Det civilrättsliga bolagsavtalet lägger grunden för beskattningen.  

2. Resultatfördelningen kan dock frångås om transaktionens verkliga innebörd leder 

till en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen är 

betingad av skatteskäl. 

3. Resultatet som fördelas måste vara ett verkligt resultat. Det går inte heller att fördela 

ersättning för inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet till 

inkomstslaget kapital och därmed undvika progressiv beskattning.87 Det ligger inte 

i lagstiftarens linje att det ska vara möjligt att fördela ett resultat vilket leder till 

obehöriga skattemässiga fördelar. 

4. Bolagsavtalet får enbart omfatta resultat som bolagsmännen kan förfoga över. Det 

går således inte att fördela ett underskott eller ett negativt skattemässigt resultat. 

                                                 
87 Exempelvis RÅ 2002 ref 115 I. 
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Transaktionens verkliga innebörd vid obehörig resultatfördelning enligt subjektiva rekvisit 

framställda av RÅ 2002 ref. 115 II. Vid bedömningen av om beslutad fördelning kan godtas vid 

beskattningen har i praxis hänsyn tagits till faktorer som:  

1. Delägarnas kapitalinsatser tillmäts en relativt stor betydelse där det helt beror på 

bolagsavtalet så som exempelvis intressegemenskap eller närståenderelation.88 Det 

ställs exempelvis i nära relation till risktagandet i verksamheten. Det är dock av större 

betydelse i ett kommanditbolag.89 

2. Delägarnas arbetsinsatser i bolaget har stor betydelse i de fall som resultatfördelningen 

har bedömts obehörig, särskilt då bolagsmännen har befunnit sig inom en 

närståendekrets eller intressegemenskap vilket ofta är målet för skattemässiga skäl.90  

3. Intressegemenskap mellan delägarna är en försvårande faktor för bolagsmannen i 

samband med beslutad fördelning av resultat. Antas en resultatfördelning ligga i 

gränslandet för att vara behörig tillmäts fördelningen en snävare verklig innebörd av 

transaktionen med anledning av att bolagsmännen tillmäts en utvidgad bevisbörda.91 

4. Risktagandet i verksamheten har stor betydelse för bedömningen av 

resultatfördelningen. Begreppet ligger nära kapitalinsats samt balansen mellan 

affärsmässiga motiv och skattemässiga fördelar.92  

5. Om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar. 

Resultatfördelningen bygger på en avvägning mellan den försvårande faktorn 

skattemässiga skäl och den förmildrande faktorn affärsmässiga motiv.93 Samtliga 

presenterade praxis HFD där resultatfördelningen konstaterats obehörig föreligger 

skattemässiga skäl. Det går exempelvis inte att avtala om fördelning av ett underskott 

eller negativt skattemässigt resultat94 eller undanta resultat från progressiv 

beskattning.95 

Det framstår genom en sammanställning av praxis som om rättskiparen har en relativt klar 

uppfattning av var gränsen går för behörig resultatfördelning. Prejudikatbildningen av in casu 

fall lämnar dock en öppen frågeställning om handelsbolagets relation till allmänna samt specifika 

associationsrättsliga principer och därmed är gränsdragning för vad som är behörig eller obehörig 

resultatfördelning otydlig för den skattskyldige. HFD har genomgående konstaterat att 

rättsordningen är tydlig med att fördelningen inte får föregås av ett konstlat upplägg för att vinna 

skattefördelar. Att transaktionens verkliga innebörd bygger på en in casu bedömning betyder att 

det kan vara svårt för näringsidkaren att förutse huruvida bedömningen är behörig eller ej vilket 

leder till stora konsekvenser för den skattskyldige om fördelningen bedöms obehörig.  

Vad HFD eller underrättsinstans inte tar sikte på är en mildare bedömning av bolagsavtalet. 

Bedömningen förefaller mycket binär där fördelningen enbart är behörig eller ej. Skatteverket 

och rättstillämparen tillämpar en relativt hård bedömning. Det framkommer exempelvis en 

KamR-dom där en annorlunda bedömning görs genom transaktionens verkliga innebörd och ger 

                                                 
88 Exempelvis RÅ 1997 not 126. 
89 Exempelvis RÅ 1995 ref. 35. 
90 Exempelvis RÅ 1957 Fi. 2409 jfr. RÅ 1988 not 291. 
91 Exempelvis RÅ 1997 not. 126 jfr. RÅ 2002 ref. 115 I + II. 
92 Exempelvis RÅ 1988 not. 291 jfr. RÅ 1995 not 291. 
93 Exempelvis Rå 2002 ref. 115 II. 
94 Exempelvis RÅ 1988 not. 553 jfr.  
95 RÅ 2002 ref. 115 I. 

https://zeteo-wolterskluwer-se.bibproxy.kau.se/#/linkresolver/clink/raa%20ref%201995%3A35
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en bild av strukturen där den alternativa bolagsmannen tillmäts viss arbetsinsats och fördelningen 

proportioneras. 

5.2 Hur förhåller sig Kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolens 
prejudikat? 

Det framgår tydliga tendenser inom underrättsinstanserna där HFD-domarna tillmäts ett högt 

principiellt värde. Avgöranden i underrättsinstans finner emellertid domarna enbart vägledande 

eftersom problemområdet behäftas med inhemska problem där klaganden och svaranden ofta har 

helt skilda åsikter. KamR håller helt eller delvis med till tidigare instanser då förutsättningarna 

har ett lågt prejudikatvärde med enbart fåtal och mer processuella ändringar. Detta kan bero på 

två orsaker. Dels att KamR har klart för sig vad gränsen går för obehörig resultatfördelning. Det 

behöver dock inte betyda att det är den faktiska gränsen då det är ett mycket fåtal domar som får 

prövningstillstånd i HFD eller att klaganden över huvud taget har möjlighet eller resurser att 

driva ett mål vidare. Det är trots allt enbart en dom som har något prejudikatvärde av framställda 

KamR-domar där tillförda enbart beror på prövade variabler i ett fall mycket likt HFD 2012 not. 

37 fast med verkliga, applicerbara variabler. Dels även att rättsinstanserna mer eller mindre 

tillsammans med Skatteverket lägger stora resurser på att utveckla och sanktionera 

problemområdet och arbetar mycket nära varandra där det kan argumenteras för en gråzon mellan 

part och rättstillämpare. Det är vanligt förekommande att FR-domarna helt eller delvis tillströk 

Skatteverkets beslut utan ändring och KamR i sin tur helt eller delvis tillströk FR:s dom. 

Domarnas utfall härleds från Skatteverkets extensiva utredning av den skattskyldige och är starkt 

in casu betonade där argumentationen samt undermåligt svar mot bevisbördan går mot den 

skattskyldige. Det återfinnes även tydliga skillnader i parternas framställningar där Skatteverket 

har en upparbetad kunskapsbank och erfarenhet att driva mål i domstol. Klaganden har däremot 

inte samma möjlighet, om de inte anlitar ett ombud att föra deras talan, att argumentera för sin 

sak och framställa yrkanden på samma nivå som Skatteverket.  

Analyserade KamR-domar följer praxis till största del. Principen om verklig innebörd är det 

viktigaste verktyget för rättstillämparen att avgöra fördelningens behörighet. Då 

resultatfördelningen konstateras obehörig underkänner rättstillämparen, i övervägande del, 

bolagsavtalet i sin helhet och fördelar resultatet efter skälighet. Genom att tillstryka Skatteverkets 

yrkande att hela avtalet underkänns och fördelar resultatet i enlighet skälighet. Detta leder till att 

den skattskyldige behäftas med ett avsevärt ändrat skattemässigt resultat. Att fördela resultatet 

efter Skatteverkets argumenterade skälighet är mycket inbegripande eftersom de obehöriga 

transaktionerna som når KamR ofta är av betydande art. Det är ovanligt att Skatteverket gör en 

annan bedömning än att frångå avtalet i sin helhet. Det återfinnes enbart ett fall av det kvalitativa 

urvalet där rättstillämparen gör en proportionering av det fördelade resultatet. Då det är även 

mycket ovanligt, i det kvalificerade urvalet, att affärsmässiga motiv får genomslag i högre instans 

gör KamR heller ingen åtskillnad detta fall. Skattemässiga skäl fördelas sällan efter skälighet, 

om en arbetsinsats risk inte till övervägande del gör att bolagsavtalet frångås proportioneras inte 

resultatet efter "skälighet". Emellertid föreligger i realiteten en gränsdragningsproblematik för 

den skattskyldige där resultatfördelningen inte uppenbart är betingad av skattemässiga skäl. Trots 

HFD:s försök att förenkla problemområdet innebär det för aktörerna dessvärre att rättsläget 

förblir oklart. På grund av den praxisbyggda rättsordningen och den dispositiva lagstiftningen 

innebär detta för bolagsmannen en bristande förutsägbarhet, det är svåröverskådligt och har en 

vag koppling till legalitetsprincipen samt är onödigt komplicerat. 

Det framgår dock av KamR-domarna att rättsområdet är svåröverskådligt. Som sanktionerande 

myndighet förefaller det inte finnas någon gränsdragningsproblematik för Skatteverket. För den 

skattskyldiges perspektiv framgår problemområdet förefalla som oklar vilket beror på att den 

relativa in casu bedömningen av transaktionens verkliga innebörd är svår att förutse. KamR 
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förhåller sig således inom ramarna för de generellt formulerade praxis och fördelningsprinciperna 

appliceras under faktorerna för bedömningen enligt yrkanden av parterna.  
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6. Avslutande kommentarer 
Gällande rätt för detta praxisbundna område är både svåröverskådligt och svårt att förutse för 

den skattskyldige. För den skattskyldige kan således ingen tydlig gränsdragning mellan vad som 

anses vara obehörig och behörig resultatfördelning urskiljas. Det förefaller dock vara det motsatta 

för rättstillämparen. Det är svåröverskådligt eftersom det är praxisbundet och att fördelningen är 

beroende av en in casu bedömning av transaktionens verkliga innebörd leder det till att 

problemområdet är otillgängligt och svårtolkat. Den civilrättsliga regleringen utelämnar ett antal 

möjliga varianter av resultatfördelningar där gränsen för obehörig resultatfördelning dras 

någonstans i gråzonen, underkastat presenterade faktorer och fördelningsprinciper. Dessa 

principer är konstruerade utefter nyckelmotiveringen till viktiga rättsfall med specifika och 

generella tillämpningsområden. Samtliga presenterade rättsfall har framställts som bidragande 

till gällande rätt vilket föranleder till den samlade skälighetsbedömningen genom de subjektiva 

rekvisiten i RÅ 2002 ref. 115 I + II där det avgörs om fördelningen är behörig eller ej. 

Vid beslutet om en resultatfördelning är att anses som behörig eller ej görs en prövning av 

transaktionens verkliga innebörd där de tre förmildrande eller försvårande faktorerna påverkar 

bedömningen. Prövningen utgår från den första principen om att obehörig resultatfördelning av 

skattemässiga skäl är genomgående den vanligaste avslagsgrunden för överklagandet. Den andra 

faktorn är den förmildrande principen om att affärsmässiga motiv till denna obehöriga 

transaktion. Affärsmässiga motiv är en subjektiv bedömning av transaktionen vilken verkar som 

motpol till skattemässiga skäl. Den tredje och försvårade fördelningsprincipen handlar om 

bolagsmän i närståendekrets som behäftas med utvidgad bevisbörda. Handelsbolag bestående av 

närståenderelationer och närståendekretsar presumeras löpa större risk att fördela ett resultat, till 

synes av affärsmässiga motiv, men av skattemässiga skäl. Avslutningsvis drabbas 

gränsdragningsproblematiken ofrånkomligt av ett problem med legalitetsprincipen. Det är inte 

möjligt att i alla fall kunna avgöra huruvida en fördelning kan vara behörig eller obehörig. Rör 

sig näringsidkaren i gränslandet mellan vad som anses vara behörigt och obehörigt med 

specialupplägg kan denne omöjligt förutse hur fördelningen bedöms vid en granskning av 

transaktionens verkliga innebörd. På grund av problemområdets art, där beskattningen grundas i 

det civilrättsliga bolagsavtalet, leder detta till att HFD:s domar har en principiell tyngd och är 

inte alltid direkt applicerbara på grund av HFD:s generella uttalanden. HFD undergräver till viss 

del bolagsavtalets betydelse och frångår vedertagna beskattningsprincipen om kedjebeskattning. 

Därför är RÅ 2002 ref. 115 II ett mycket viktigt rättsfall vilket kategoriserar faktorerna för vad 

som avses med skattemässiga skäl vilka i sin tur föranleder till att bolagsavtalet kan frångås. 

Att flertalet resultatfördelningar bedöms obehöriga i KamR kan mångt och mycket bero på det 

faktum att den skattskyldige befinner sig i en pressad och tidsbegränsad situation samt att det 

föreligger stora skillnader i resurser. Det finns också indicier på att framförallt Skatteverket är 

tuffa i beslutsfattandet och bevisbördan. Skatteverket tenderar att vara hård i bedömningen av en 

obehörig resultatfördelning och undviker proportionering om den skattskyldige "tagit i" vid 

beslutet av bolagsavtalet. Skälighetsbedömningen beaktar föga övriga omständigheter i 

bolagsstrukturen och bolagsavtalet och bedömer den som enligt transaktionens verkliga innebörd 

förskansar sig skattemässiga fördelar. Dessutom kan domstolen inte frångå det yrkade vid 

överklagan. Allt för nära relationer mellan Skatteverket och rättsinstanserna kan eventuellt leda 

till att en fördelning grundad på en skälighetsbedömning inte alltid fördelas efter skälighet utan 

påförs den som erhåller fördelarna i sin helhet.  

Kombinationen med rättstillämpningen och med rättsinstansernas användande av otillgängliga 

rättskällor och svårtolkade skälighetsbedömningar innebär detta att rättsläget innehar en 

gränsdragningsproblematik. Problemområdet ligger relativt långt ifrån legalitetsprincipen och 
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slutsatsen i uppsatsen huruvida gränsdragningsproblematiken skiljer sig mellan rättstillämparen 

och den skattskyldige. 

6.1 Framtida forskning 
Av uppsatsen resultat tillsammans med tidigare forskning framgår det i huvudsak en primär och 

en sekundär riktning för framtida forskning. Uppsatsen konstaterar att det föreligger en 

gränsdragningsproblematik för den skattskyldige. Det är av intresse för rättsområdet att faktiskt 

försöka förenkla problemområdet eftersom fördelningar återkommande fastnar under faktorn 

skattemässiga skäl.  

Tidigare forskning argumenterar för att problemområdet är svåröverskådligt vilket ligger i linje 

med uppsatsens sammanfattande kommentarer. Det kan vara intressant att utröna om lagstiftaren 

eventuellt kan vidareutveckla rättsområdet genom att göra en ytterligare kristallisering av praxis 

likt den regleringen som genomfördes när dagens HBL implementerades. Det kanske inte är 

nödvändigt att rättsordningen är beroende av praxis i dagsläget. Detta hade även lett till att 

förenkla överskådligheten och förutsägbarheten i problemområdet.  

Det sekundära riktningen för framtida forskning kan vara en argumentation om hur 

handelsbolagets framtid ser ut. Det är en gammal associationsform som har problem med 

skatterättsliga principer så som legalitetsprincipen, HFD:s förhållande till bolagsavtalets 

betydelse samt avsikten att förenkla beskattningen av resultatet. Avsikten med den nya 

propositionen där handelbolaget upptas i systemet för skattefria intresseandelar, prop. 

2009/10:36, var att förenkla problemområdet. Att tillägga är att Skatteverket i promemorian, Dnr 

131 440306-08/113, Handelsbolag och kapitalvinstbeskattningen, Skatteverkets promemoria, 

2008-11-24, vilken lade grunden för SOU:n, SOU 1991:100, argumenterade för att fysiska 

personer även ska inkorporeras i systemet. Detta togs emellertid bort i enlighet med utredningen.  

Sammantaget är problemområdet intressant för framtida forskning då det finns en 

gränsdragningsproblematik och en svåröverskådlighet för den skattskyldige. 
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