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Sammanfattning 

De aktuella skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 57 kap. IL.  Reglerna 

syftar till att motverka att arbetsinkomsten omvandlas till kapitalinkomst. Allt 

sedan de första reglerna om fåmansföretag och dess ägare infördes år 1977 har 

reglerna diskuterats och det är tydligt att problem kvarstår. Reglerna är allmänt 

formulerade och har visat sig vara svårtolkade och svårtillämpade.  

De andelar som innehas av aktiva delägare kallas kvalificerade andelar. 

Kvalificerade andelar är andelar i eller avseende ett fåmansföretag där 

andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i 

företaget eller i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet. Andelarna anses även vara kvalificerade om företaget, direkt eller 

indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren 

eller någon närstående under denna tid varit verksam i betydande omfattning i 

detta fåmansföretag. 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod vilket innebär att 

befintliga rättskällor har studerats för att förklara gällande rätt. Uppsatsen 

inriktas särskilt på begreppet ”samma eller likartad verksamhet” som återfinns 

i 57 kap. 1st. 4 § 1p. IL. Huvudsyftet är att besvara vad begreppet innebär och 

om det går att definiera det i lagtexten. 

Enligt de rättsfall som granskas i uppsatsen tar bestämmelserna om samma 

eller likartad verksamhet huvudsakligen sikte på situationer där fåmansföretag 

helt eller delvis för över en verksamhet till ett annat sådant företag. För att 

företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet krävs även att det 

föreligger ett samband mellan bolagen efter överlåtelsen. Reglerna ska även 

tillämpas för att motverka att den skattskyldige uppnår en obehörig 

skatteförmån, genom exempelvis omstrukturering av bolagsstrukturen. För att 

klargöra begreppet samma eller likartad verksamhet för fåmansföretagare bör 

begreppet förtydligas i lagstiftningen.  
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en kort bakgrund till fåmansföretagsreglerna som sedan leder till en 

problemformulering samt syftet med uppsatsen. Därefter förklaras den metod som författaren 

använt sig av samt hur uppsatsen har avgränsats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

I gruppen fåmansföretag ingår aktiebolag samt ekonomiska föreningar vars 

aktier eller andelar ägs av en eller ett fåtal fysiska personer.1 De särskilda 

fåmansföretagsreglerna infördes för första gången vid 1977 års taxering. Innan 

reglerna infördes betraktades bolaget och ägaren som två självständiga, av 

varandra oberoende parter.2 Detta innebar att bolagets inkomster kunde delas 

upp på flera familjemedlemmar. Ägarna belastade även bolagets resultat med 

privata levnadskostnader. Detta ledde i sin tur till höga skatteförmåner. Syftet 

med reglerna var inte att skärpa beskattningen av fåmansägda bolag utan 

försöka skapa en neutralitet i skattehänseende mellan fåmansföretag och 

övriga företagsformer. Reglerna var därmed avsedda att begränsa möjligheten 

att fördela företagets inkomster inom familjen. I samband med införandet av 

fåmansföretagsreglerna infördes även de så kallade stoppreglerna i syfte att 

förhindra andra transaktioner, exempelvis underprisöverlåtelser mellan 

företaget och dess ägare, som kunde leda till höga skatteförmåner för ägarna. 

För att förhindra den skatteplanering som under en längre tid pågått mellan 

fåmansföretag och delägare infördes ett särskilt regelsystem genom 1990 års 

skattereform.3 Syftet var att motverka omvandling av arbetsinkomster till 

kapitalinkomster. Reglerna innebar att en schablonmässig kapitalavkastning 

beräknades och beskattades i inkomstlaget kapital. Resterande del togs upp till 

beskattning i inkomstlaget tjänst. De nya reglerna placerades i 3 § 12 - 12 e 

mom. lag (1947:576) om statlig inkomstskatt och kallas därför även idag för 

3:12-reglerna.4 Numera finns reglerna i 57 kap. IL. 

 

 

                                                 
1 Prop. 1975/76:79 s. 1. 
2 Prop. 1975/76:79 s. 39. 
3 Prop. 1989/90:110 s. 467-468. 
4 Direktiv 1999:72. 
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År 1994 infördes nya regler som innebar att kapitalskatten blev 30 procent 

medan reavinstskatten på aktier sänktes från 25 till 12,5 procent samt att en 

viss del av utdelningen blev skattefri.5 Dessa regler upphävdes redan år 1995 

på grund av att många delägare i fåmansföretag utnyttjade reglerna och tog ut 

stora summor skattefritt genom utdelning. För att utnyttja den låga 

reavinstskatten gjordes även många interna aktieöverlåtelser. Reglerna som 

infördes år 1995 innebar att både utdelning och kapitalvinst beskattades med 

30 procent.  

Vid ett regeringssammanträda år 1999 tillkallades en särskild utredare som fick 

i uppgift att granska reglerna för fåmansföretag och dess ägare.6 Reglerna hade 

då varit tillämpade i cirka åtta år och på grund av att företagandet, dess 

struktur och arbetssätt förändras kontinuerligt ansågs det vara behövligt med 

en utredning av reglerna. Utredaren skulle bland annat pröva olika möjligheter 

till förändring för att stimulera tillväxt, investeringar och aktivt risktagande i 

fåmansföretagen. Lagstiftningens förutsägbarhet och stabilitet ansågs vara 

grundläggande för goda villkor för företagsamheten. Utredaren fick därför i 

uppgift att arbeta fram och konstruera ett lättförståligt regelsystem som var 

avsett att gälla under en lång tid framöver. Utredningen ledde till att de s.k. 

stoppreglerna i fåmansföretag avskaffades.7 Istället tillämpades de allmänna 

skattereglerna avseende t.ex. beskattning av löneförmåner. 

Efter en lång tids utredning infördes i januari år 2006 nya regler, gällande 

utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag.8 Tanken var att de nya reglerna 

skulle vara lättare att tillämpa men syftet var fortfarande att motverka att 

förvärvsinkomster omvandlades till lågbeskattad utdelning eller reavinst.9 

1.2 Problemformulering 

De aktuella skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 57 kap. IL.  Reglerna 

syftar till att motverka att delägare i fåmansföretag med hög arbetsinkomst tar 

ut dessa som lågbeskattad utdelning eller som reavinst i samband med 

försäljning av aktier.10 Det vill säga att arbetsinkomsten omvandlas till 

kapitalinkomst. Reglerna behandlar därför endast de delägare som är aktiva i 

                                                 
5 Sandström & Svensson 2006 s.15. 
6 Direktiv 1999:72. 
7 Sandström & Svensson 2006 s. 16. 
8 Sandström & Svensson 2006 s. 12. 
9 Prop. 2005/06:40 s. 38. 
10 Prop. 1989/90:110 s. 467-469. 
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företaget. Syftet med reglerna är att delägare i fåmansföretag ska jämställas 

med ”vanliga anställda”.  

De andelar som innehas av aktiva delägare kallas kvalificerade andelar. 

Kvalificerade andelar är, enligt lagen, andelar i eller avseende ett fåmansföretag 

där andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av 

de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i 

företaget eller i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet.11 Andelarna anses även vara kvalificerade om företaget, direkt 

eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren 

eller någon närstående under denna tid varit verksam i betydande omfattning i 

detta fåmansföretag.12 

Begreppet samma eller likartad verksamhet har diskuterats i många 

förhandsavgöranden i Regeringsrätten (från och med år 2011 Högsta 

förvaltningsdomstolen). Allt sedan de första reglerna om fåmansföretag och 

dess ägare infördes år 1975 har reglerna diskuterats och det är tydligt att 

problem kvarstår. Reglerna är allmänt formulerade och har visat sig vara 

svårtolkade. Frågorna som besvaras i denna uppsats är: 

Vad innebär begreppet samma eller likartad verksamhet som nämns i 57 kap. 4 

§ 1st. 1 p. IL? Bör begreppet definieras i lagstiftningen? 

1.3 Syfte 

I uppsatsen beskrivs de s.k. 3:12-reglerna som rör fåmansföretag. Uppsatsen 

inriktas särskilt på begreppet ”samma eller likartad verksamhet” som återfinns 

i 57 kap. 1st. 4 § 1p. IL. Uppsatsens huvudsyfte är att besvara vad begreppet 

innebär och om det går att definiera det i lagtexten. 

1.4 Metod 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod vilket innebär att 

befintliga rättskällor har studerats för att förklara gällande rätt.13 

Rättsdogmatiken har sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna och genom 

att studera dessa kan författaren skapa sig en bättre förståelse för ämnet. 

                                                 
11 57 kap IL 4 § 1st. 1p. 
12 57 kap. IL 4 § 1st. 2p. 
13 Lehrberg 2006, s. 177-178. 
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Juridiken som vetenskap innebär analys och bearbetning av ett omfattande 

material som förklarar rättsreglernas innehåll och användning.14 Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att författaren försöker fastställa vad 

gällande rätt innefattar på en viss punkt eller inom ett visst område genom att 

främst studera lag, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. 

Uppsatsens utgångspunkt är lagreglerna om fåmansföretag och dess ägare som 

återfinns i 56-57 kap. IL. För att läsaren ska få en inblick i vad ett 

fåmansföretag är och en uppfattning om vilka regler som dessa företag styrs av 

beskrivs reglerna översiktligt i uppsatsen. På så sätt kan läsaren komma in i 

ämnet och förstå diskussionen i uppsatsens analytiska delar. 

Då 3:12-reglerna är komplexa har förarbeten till lagstiftningen studerats för att 

utläsa reglernas syfte och hur de bör tolkas. Begreppet ”samma eller likartad 

verksamhet” som studeras i uppsatsen har inte definierats i varken lagtext eller 

förarbeten. Då begreppet är svårtolkat har rättspraxis varit betydande för att 

kunna besvara uppsatsens syfte. Primärkällorna lagtext, förarbeten och 

rättspraxis har varit grunden till uppsatsen, men även doktrin har studerats då 

de primära rättskällorna ibland kan vara svårbegripliga.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar huvudsakligen fåmansföretag vars företagsform är 

aktiebolag. Detta på grund av att skatteplanering för att undkomma 3:12-

reglerna verkar, enligt Regeringsrättens domar, vara vanligare inom denna 

företagsform.  

Fåmansföretag kan på olika sätt genom, laglig eller inte laglig, skatteplanering 

flytta över delar av eller hela sin verksamhet till andra fåmansföretag för att på 

så sätt betala lägre skatt. Rättsfallen i uppsatsen rör ämnet skatteplanering men 

i uppsatsen ges ingen djupare förklaring av begreppen skatteplanering, 

skattefusk eller genomsyn, då detta inte anses väsentligt för uppsatsens syfte. 

 

 

 

                                                 
14 Strömholm 1988, S 9 
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1.6 Disposition 

Det andra kapitlet inleds med en kort bakgrund till varför 

fåmansföretagsreglerna infördes. Avslutningsvis diskuteras 

fåmansföretagsreglernas historiska förändring. I kapitel tre ges en kort 

beskrivning av 3:12-reglernas syfte och användningsområde. Därefter redogörs 

lagreglerna för ägare i fåmansföretag som återfinns i 56-57 kap. IL. Det fjärde 

kapitlet inleds med en redogörelse till varför det finns särskilda regler för ägare 

i fåmansföretag. Därefter förklaras vad kvalificerade andelar är samt hur 

utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ska beskattas. I kapitel fem 

beskrivs rättsfall som berör samma eller likartad verksamhet. I det sjätte kapitlet 

besvaras den problemformulering som ställdes i uppsatsens inledande kapitel.  
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2 Historik 

Kapitlet inleds med en kort bakgrund till varför fåmansföretagsreglerna infördes. 

Stoppreglerna och klyvningsregeln är två lagregler som idag inte är gällande men som tidigare 

har reglerat beskattningen av ägare i fåmansföretag. I kapitlet beskrivs vad dessa regler 

innebar för ägare i fåmansföretag. Avslutningsvis diskuteras fåmansföretagsreglernas 

historiska förändring. 

2.1 Bakgrunden till fåmansföretagsreglerna 

I början av 70-talet var omkring 85 % av alla aktiebolag fåmansföretag.15 Vid 

1971 års taxering redovisade omkring hälften av dessa inte någon 

beskattningsbar inkomst och ca 25 % redovisade en beskattningsbar inkomst 

på mindre än 1000 kronor. I en utredning (SOU 1975:54) som gjordes under 

år 1975 konstaterades att den grundläggande bristen i den skattemässiga 

behandlingen av fåmansföretag och deras ägare var att bolaget och ägaren 

accepterades som två självständiga, av varandra oberoende, parter.16  

Ett av problemen som diskuterades i utredningen var att ägare slöt avtal med 

sitt eget företag om köp och försäljning av olika slags egendom.17  Med andra 

ord innebar detta att aktieägare skrev avtal med sig själva. Genom att dela upp 

bolagets inkomst på flera familjemedlemmar och belasta bolagets resultat med 

privata levnadskostnader erhöll ägarna höga skatteförmåner.  

Reglerna om fåmansföretag och dess ägare som infördes vid 1977 års taxering 

anses ha haft två huvudsyften.18 Det första syftet var att skapa neutralitet 

mellan fåmansbolag och andra företagsformer. Målet var att uppnå en 

likformig och rättvis beskattning av företagsinkomster, oberoende av vilken 

juridisk form som valts för verksamheten. Det andra syftet var att reglerna 

skulle medverka till att delägare inte skulle kunna utnyttja det s.k. 

tvåpartsförhållandet för att uppnå obehöriga skatteförmåner. 

När reglerna ändrades vid 1990 års taxering var syftet att förhindra att 

arbetsinkomster i fåmansföretag omvandlades till kapitalinkomster.19 Utan de 

så kallade 3:12-reglerna skulle ägare i fåmansföretag kunna undvika den 

                                                 
15 SOU 1975:54 s. 161. 
16 SOU 1975:54 s. 9. 
17 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
18 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
19 Prop. 1990/91:54, s. 218. 
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progressiva skatten för förvärvsinkomster genom att ta ut arbetsinkomster i 

form av utdelning eller reavinster i stället för lön.  

Under 2006 genomgick 3:12-reglerna ett antal förändringar men syftet, att 

motverka att förvärvsinkomst omvandlas till utdelning eller reavinst, stod fast. 

Förändringarna skulle leda till att reglerna blev enklare och mer neutrala. Detta 

innebar att oavsett om ersättning för utfört arbete eller investerat kapital 

skedde i det egna företaget eller på den öppna marknaden, skulle 

beskattningen ske på samma sätt.20  

Sedan 1977 års taxering, då de första fåmansföretagsreglerna infördes, har flera 

ändringar genomförts. Några regler som diskuterats är stoppreglerna och den 

s.k. klyvningsregeln. Dessa regler är inte gällande idag, men de har tidigare 

funnits i lagstiftning för fåmansföretag och dess ägare. För att få en 

uppfattning om hur reglerna för fåmansföretagare har förändrats genom åren 

beskrivs stoppreglerna och klyvningsregeln nedan.  

2.2 Stoppreglerna 

Fram till 2001 års taxering innehöll skattelagstiftningen ett stort antal regler 

gällande transaktioner mellan fåmansföretag och dess ägare.21  Reglerna, som 

infördes vid 1977 års taxering, kallades stoppregler och innebar att 

fåmansföretag och dess ägare beskattades högre än vad de hade gjort om de 

allmänna skattereglerna tillämpats. Syftet med reglerna var att i första hand 

förhindra höga skatteförmåner genom exempelvis underprisöverlåtelser mellan 

företaget och dess ägare.  

Under åren 1997-1998 genomfördes en utredning gällande om reglerna helt 

eller delvis kunde upphävas.22   Vid ställningstagandet var utgångspunkten att 

fåmansföretag skulle jämställas med andra företag som inte var fåmansägda. 

Stoppreglerna avskaffades vid 2001 års taxering och innebär idag att förmåner 

beskattas enligt skattelagstiftningens allmänna regler, d.v.s. som lön eller 

utdelning.23  

2.3 Klyvningsregeln 

Reglerna om beskattning av aktiva delägare i fåmansföretag som infördes vid 

1990 års skattereform syftade till att inkomster i fåmansföretag, som berodde 

                                                 
20 Prop. 2005/06:40, s. 38. 
21 SOU 1998:116, s. 9. 
22 SOU 1998:116, s. 9. 
23 Sandström & Svensson, s.16. 
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på att ägaren arbetat i företaget, skulle beskattas progressivt som 

arbetsinkomster och inte proportionellt som kapitalinkomster.24  

Fram till 1 januari 2006 beskattades kapitalvinster som motsvarade sparat 

utdelningsutrymme med 30 procent.25 Den s.k. klyvningsregeln för 

fåmansföretag innebar att den del av kapitalvinsten som översteg sparat 

utdelningsutrymme skulle beskattas till hälften i inkomstlaget kapital och 

hälften i tjänst. I inkomstlaget tjänst beskattades dock högst 100 

prisbasbelopp, resterande del beskattades i kapital. Den då låga beskattningen 

motiverades med att delägare vid försäljning inte kunde räkna med att få ut 

hundraprocentig ersättning för beskattade vinstmedel i företaget och att en 

försäljning medförde kostnader. 

Efter 1990 års skattereform blev det allt vanligare att delägare tog ut vinster ur 

bolaget genom avyttring i stället för utdelning.26 Även skatteplanering genom 

interna aktieöverlåtelser blev vanligare. För att motverka sådan skatteplanering 

upphörde klyvningsregeln vid ingången av år 2006 och nya regler infördes som 

bl.a. innebar att utbetalda löner i företaget gavs ökad tyngd vid beräkning av 

den inkomst som beskattades hos ägaren. För att en ägare skulle beröras av 

reglerna krävdes att denne ägde kvalificerade andelar i företaget. D.v.s. att 

ägaren eller någon närstående varit aktiv i företaget under de senaste fem åren. 

Enligt de nya reglerna skulle utdelning och kapitalvinster upp till ett 

schablonmässigt beräknat belopp beskattas med 20 procent i inkomstlaget 

kapital. Resterande del beskattades med ca 57 procent i inkomstlaget tjänst.  

I avvaktan på en ny 3:12-utredning återinfördes klyvningsregeln under 

inkomståren 2007-2009, men kombinerades då med särskilda regler som skulle 

förhindra skatteplanering genom interna andelsförsäljningar och liknande 

förfaranden. Den 1 januari 2010 upphörde klyvningsregeln åter igen.27  Detta 

innebär idag att kapitalvinst och utdelning som överstiger gränsbeloppet 

beskattas i inkomstlaget tjänst upp till 100 prisbasbelopp. Resterande del 

beskattas i inkomstlaget kapital. 

2.4 Diskussion om den historiska förändringen 

Innan reglerna för fåmansföretag och dess ägare infördes accepterades bolaget 

och ägarna som två, av varandra oberoende, parter. Detta var till stor fördel 

                                                 
24

 Prop. 2007/08:19, s. 11-14. 
25

 Prop. 2007/08:19, s. 11-14. 
26

 Prop. 2007/08:19, s. 11-14. 
27

 Prop. 2007/08:19, s. 1. 
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för ägaren då de själva kontrollerade företagets pengar och kunde på så sätt 

erhålla höga skatteförmåner. Detta kan anses strida mot likhetsprincipen eller 

neutralitetsprincipen då ägare i fåmansföretag hade bättre förmåner än ägare i 

andra företagsformer. Likhetsprincipen28 innebär att alla ska behandlas lika 

inför lagen och neutralitetsprincipen29 innebär att den skattskyldige ska vara 

neutral vid valet av olika handlingar då skatterna inte ska påverka agerandet. 

Grundtanken med neutralitetsprincipen är att skatten inte ska ha någon 

inverkan på individens val.  

När de första fåmansföretagsreglerna infördes vid 1977 års taxering var syftet 

att skapa neutralitet mellan fåmansföretag och andra företagsformer. Målet var 

att skapa en likformig och rättvis beskattning av företagsinkomster, oberoende 

av företagsform. Vid 1977 års taxering infördes även stoppreglerna som 

innebar att fåmansföretagen och dess ägare beskattades högre än vad de hade 

gjort om de allmänna reglerna tillämpats. Syftet var att förhindra transaktioner 

mellan företagen och dess ägare som gav ägarna höga skatteförmåner. 

Införandet av stoppreglerna innebar att ägare i fåmansföretag gick från höga 

skatteförmåner till att beskattas hårdare än andra företagsformer. Detta kan 

anses strida mot reglernas syfte och mål. Efter att stoppreglerna avskaffades 

beskattas fåmansföretag enligt de allmänna reglerna, dvs. att förmåner 

beskattas som lön eller utdelning.  

Det kan antas att det svåra med 3:12-reglerna har varit att välja 

jämförelsesituation, vilka företag ska jämföras med fåmansföretag. Reglerna är 

behövliga i det svenska skattesystemet för att förhindra inkomstomvandling. 

En fråga som ständigt kommer att diskuteras är hur mycket som ska 

kapitalbeskattas och hur reglerna ska tillämpas. Om reglerna är mer neutrala 

nu än tidigare är svårt att säga. Riksdag och regering tycks inte vara helt nöjda 

med reglerna då de fortfarande är under diskussion.  

                                                 
28 Lundin mfl. 2009, s. 42. 
29 Lundin mfl. 2009, s. 43. 
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3 Fåmansföretagsreglerna 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 3:12-reglernas syfte och användningsområde. 

Därefter redogörs lagreglerna för ägare i fåmansföretag som återfinns i 56-57 kap. IL.  

3.1 3:12-reglerna 

Beskattning av ägare i fåmansföretag regleras i de så kallade 3:12-reglerna.30 

Idag är reglerna i huvudsak placerade i 57 kap. IL, men även 56 kap. IL som 

innehåller viktiga definitioner och hänvisningar. Reglerna hanterar enbart 

ägarens beskattning och inte företagets.  

Syftet med 3:12-reglerna är att en person som äger och arbetar i ett 

fåmansföretag ska jämställas med en löntagare som äger aktier i exempelvis ett 

börsnoterat bolag.31 Detta innebär att de i största möjliga utsträckning ska 

drabbas av samma skattebelastning om de har samma faktiska arbetsinkomster 

och kapitalinkomster. I ett fåmansföretag är det svårt att avgöra vad som är 

arbetsinkomster och vad som är kapitalinkomster för en person som själv 

kontrollerar företaget. Därför görs en skattemässig uppdelning, mellan 

inkomstlagen kapital och tjänst, på ett schablonmässigt sätt.  

3:12-reglerna reglerar beskattning av utdelning och kapitalvinster för aktiva 

delägare i fåmansföretag.32  Reglerna ska motverka att arbetsinkomster, som 

beskattas med högre skattesats i inkomstlaget tjänst, omvandlas till 

kapitalinkomster. Reglerna bestämmer storleken på den del av inkomsten som 

ska beskattas i inkomstlaget kapital. Den inkomst som överstiger denna 

summa beskattas med högre skattesats i inkomstlaget tjänst.  

3.2 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 

3.2.1 Fåmansföretag 

I inkomstskattelagens 56 kap. finns två definitioner av vad som karaktäriserar 

ett fåmansföretag, huvuddefinitionen och den subsidiära definitionen.33 Enligt 

huvuddefinitionen är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, där fyra eller 

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

samtliga andelar i företaget, ett fåmansföretag. Enskild firma, enkelt bolag eller 

                                                 
30 Rydin & Båvall 2008, S. 50-52. 
31 SOU 2002:52, s.351. 
32 SOU 2002:52, s.351 och 57 kap. IL. 
33 56 kap. 2 & 3 §§ IL. 
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partrederi samt stiftelse eller ideell förening kan därför aldrig räknas som 

fåmansföretag.  Som fåmansföretag räknas inte heller aktiebolag vars aktier är 

noterade på svensk eller utländsk börs.  

Enligt den subsidiära definitionen kan ett fåmansföretag även vara en 

näringsverksamhet uppdelad i flera verksamheter som är oberoende av 

varandra där en fysisk person har den faktiska bestämmanderätten över 

verksamheten och självständigt kan förfoga över dess resultat.34 Den fysiska 

personen får bestämmanderätt genom innehav av andelar, genom avtal eller på 

liknande sätt. Anledningen till den subsidiära definitionen är att ett reellt 

tvåpartsförhållande kan saknas trots att företaget ägs av ett större antal 

personer.35 Exempel på yrken som kan beröras av bestämmelsen är läkare, 

revisorer och advokater.  

3.2.2  Fåmanshandelsbolag 

Ett fåmanshandelsbolag är ett handelsbolag där fyra eller färre delägare genom 

innehav av andelar eller på liknande sätt har ett bestämmande inflytande.36 

Även här kan näringsverksamheten bestå av verksamheter som är oberoende 

av varandra där en fysisk person har den faktiska bestämmanderätten över 

verksamheten.  

3.2.3 Utländska bolag 

Av 2 kap. 2 § IL framgår att de termer och uttryck som används i IL omfattar 

även motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av 

sammanhanget att bara svenska företeelser avses.37 De regler som är 

tillämpliga för svenska fåmansföretag och dess ägare omfattar därmed även 

motsvarande utländska juridiska personer.  

3.3 Delägare och företagsledare 

Delägare i ett fåmansföretag är fysiska personer som direkt eller indirekt äger 

eller på liknande sätt innehar andelar i företaget.38 Företagsledare för 

verksamheten är den eller de personer som har ett väsentligt inflytande i 

företaget. Om näringsverksamheten är uppdelad i olika verksamheter som är 

oberoende av varandra anses företagsledaren vara den som har den faktiska 

                                                 
34 56 kap. 2 § IL. 
35 SKV 336 utgåva 10, del 3, s. 273-274. 
36 56 kap. 4 § IL. 
37 2 kap. 2 § IL. 
38 56 kap. 6 § IL. 
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bestämmanderätten över en viss verksamhet där denne självständigt förfogar 

över dess resultat.  

Vid bedömningen av om en företagsledande ställning föreligger vägs flera 

omständigheter in.39 Det räcker inte att en person har väsentligt inflytande i 

företaget på grund av ägarintresse.  Det väsentliga inflytandet grundar sig även 

på dennes ställning i företaget. Förutom personens ställning och 

arbetsuppgifter i företaget ska även hänsyn tas till andra befogenheter som 

personen tilldelats genom avtal eller liknande. Ägarintresset bedöms utifrån 

eget och närståendes aktie- eller andelsinnehav.  

I ett fåmansföretag kan flera personer anses vara företagsledare, men det kan 

också, vid tillämpningen av fåmansföretagsreglerna, saknas en företagsledare i 

företaget.40 Flera personer kan genom väsentligt inflytande i företaget anses 

vara företagsledare. I företag där antalet delägare är förhållandevis stort samt 

andelarna är jämnt fördelade och ingen kan genom sin ställning sägas ha större 

inflytande än den andre, kan det vara svårt att avgöra vem som är 

företagsledare. Vid en sådan bedömning undersöks om delägarna, själva eller 

genom närstående, är företagsledare för självständiga verksamhetsgrenar enligt 

den subsidiära definitionen.  

3.4 Närståendekrets 

Ett fåmansföretag är ett företag där fyra eller färre delägare äger andelar som 

motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget.41 För 

att verksamheten ska ses som ett fåmansföretag ska en person och hans 

närstående anses som en delägare. Detta innebär att antalet delägare kan vara 

väsentligt större än fyra. Uträkningen av närståendekretsen görs utifrån den 

äldste personen och därefter i fallande åldersordning. En person kan endast 

medräknas i en närståendekrets. Flera delägare som själva eller genom 

närstående är eller har varit aktiva i betydande omfattning i företaget de senast 

fem åren bedöms som en delägare.42 I närståendekretsen ingår make/maka, 

föräldrar, mor- och farföräldrar, avkomlingar och avkomlingens make, syskon 

och dennes make/maka samt avkomling.43 Som avkomlig avses även styvbarn 

                                                 
39 SKV 336 utgåva 10, del 3, s. 275. 
40 SKV 336 utgåva 10, del 3, s. 275-276. 
41 56 kap. 5 § IL. 
42 57 kap. 3 § IL. 
43 2 kap. 22 § IL. 
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och fosterbarn. Dödsbo likställs inte med fysisk person och kan därmed inte 

anses vara delägare i företaget.44 

 
Figur 1: Bilden visar vilka som ingår i en närståendekrets. Barn avser även styvbarn och 

fosterbarn. 

Exempel: Närståendekrets 

I fåmansföretaget FÅAB är tio personer aktiva. A är äldst i företaget och gift 

med B. Tillsammans har de sönerna C och D. C är gift med E som även är 

dotter till F. F är näst äldst i företaget och han är gift med G. Tillsammans har 

de även sonen H som är gift med I. Den tionde personen i företaget är J som 

inte ingår i varken As eller Bs närståendekrets.  

Eftersom A är äldst i företaget utgår vi från honom. I As närståendekrets ingår 

följaktligen B, C, D, och E. Eftersom E ingår i A:s närståendekrets kan hon 

inte räknas med i F:s närståendekrets. De som ingår där är G, H och I. 

Fåmansföretaget ägs således av tre delägare; A:s närståendekrets, F:s 

närståendekrets och J.  

3.5 Utomståenderegeln 

”Om en utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i 

företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel ansen 

som kvalificerad bara om det finns särskilda skäl.”45  

                                                 
44 56 kap. 7 § IL. 
45 57 kap. 5 § IL. 
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Exempel på särskilda skäl är inbördes avtal som reglerar den faktiska 

fördelningen av resultatet, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv.46  

Det kvantifierande uttrycket ”betydande” används i många sammanhang med 

växlande innebörd i Skattelagstiftningen.47 I nästa kapitel i 4.2.1. framgår att en 

klar beskrivning av uttrycket är svår att fastställa. Begreppets innebörd i 

utomståenderegeln definieras däremot i förarbeten. Enligt förarbeten är 

rekvisitet ”betydande” uppfyllt om en utomstående äger minst 30 procent av 

andelarna i företaget. Utomståenderegeln infördes vid 1990 års skattereform. 

Anledningen var att det inte längre ansågs vara lönsamt att omvandla 

arbetsinkomster till kapitalinkomster om en utomstående ägde mer än 30 

procent i företaget.  

RÅ 1999 ref. 62 rörde sig om A som ägde 50 procent av fåmansföretaget X 

AB. A var VD, styrelseledamot samt verksam i betydande omfattning i 

företaget. Det utländska fåmansföretaget Y Ltd ägde 35 procent av aktierna i 

X AB och hade rätt till utdelning i motsvarande mån. Frågan var om 

utomståenderegeln kunde tillämpas. Regeringsrättens ansåg att aktier som ägs 

av andra juridiska personer än dödsbon skulle anses som ägda av utomstående. 

Några särskilda skäl ansågs inte föreligga och bestämmelserna i 3 § 12 b mom. 

SIL (nuvarande 57 kap. IL) kunde därför inte tillämpas på A:s aktier.  

Om utomstående äger 30 procent eller mer av ett fåmansföretag anses 

andelarna i företaget inte kvalificerade om det inte finns särskilda skäl. I det 

ovannämnda rättsfallet var X AB ett fåmansföretag men A kunde inte 

beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL på grund av att utomstående ägde mer än 

30 procent av aktierna i företaget. Aktierna i X AB ansågs därmed inte vara 

kvalificerade.  

                                                 
46 Prop. 1989/90:110 s. 704.   
47 SOU 2002:52, s. 339. 
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4 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 

Kapitlet inleds med en redogörelse till varför det finns särskilda regler för ägare i 

fåmansföretag. Därefter förklaras tre begrepp som är betydelsefulla vid bedömningen av om 

andelar i ett fåmansföretag ska anses kvalificerade. Utdelning och kapitalvinst på 

kvalificerade andelar kan komma att beskattas i båda inkomstlagen kapital och tjänst. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av beskattningsregeln som används för att räkna ut 

hur mycket som ska beskattas i respektive inkomstlag.  

4.1 Kapitalinkomster och förvärvsinkomster 

Kapitalinkomster på onoterade andelar beskattas med en proportionell skatt 

på 25 % medan förvärvsinkomster beskattas progressivt, det vill säga att 

skattesatsen ökar med ökande inkomster.48  Högsta marginalskatt är ca 57 %. 

Då skillnaden mellan skattesatserna är stor är det nödvändigt med regler som 

särskiljer kapitalinkomster från förvärvsinkomster. Delägare i fåmansföretag 

kan ofta välja mellan att ta ut inkomster från företaget i form av lön, utdelning 

eller kapitalvinst. Utan särskilda regler kan ägare ta ut arbetsinkomster i form 

av lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst i stället för normalbeskattad lön och 

på så vis undvika den progressiva skatten. I ett fåmansföretag kan det vara 

svårt att avgöra vad som är kapitalinkomst och arbetsinkomst för en delägare 

som arbetar i företaget som han själv kontrollerar. Därför görs uppdelningen 

mellan kapitalinkomst och arbetsinkomst på ett schablonmässigt sätt.  

Reglerna om utdelning i fåmansföretag avser utdelning som beslutas av 

bolagsstämman, men även förtäckt utdelning som aktieägarna får ut från 

bolaget.49 Exempel på när förtäckt utdelning kan förekomma är när delägaren 

förvärvar egendom till underpris från företaget eller avyttrar egendom till 

överpris till företaget. Om intäkten är ett förtäckt löneuttag beskattas 

transaktionen i inkomstlaget tjänst. I de fall intäkten inte beskattas som 

förtäckt lön kan beskattning för utdelning bli aktuell.  

 

 

                                                 
48 SKV 336 utgåva 10, del 3, s. 281. 
49 SKV 336 utgåva 10, del 3, s. 294. 
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4.2 Kvalificerade andelar 

4.2.1  57 kap. 4 § IL 

Reglerna för när en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad, d.v.s. föremål för 

beskattning enligt 3:12-reglerna, återfinns i 57 kap. 4 § IL. I lagtexten 

definieras kvalificerade andelar enligt följande: 

Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under 

förutsättning att 

andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett 

fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, 

eller 

företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem 

föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag 

eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under 

beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit 

verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller 

fåmanshandelsbolag.50 

I paragrafen nämns tre olika begrepp som är betydelsefulla vid bedömningen 

av om andelar i ett fåmansföretag ska anses kvalificerade. Innebörden av 

begreppen beskrivs inte i lagtext, men har definierats i förarbeten och praxis. 

Nedan ges en förklaring av begreppens innebörd. 

4.2.2 Verksam i betydande omfattning 

Kvantifierande begrepp som exempelvis ”betydande” används ofta i lagtext, 

men har egentligen ingen exakt språklig innebörd.51 I skattelagstiftningen kan 

begreppet syfta till kvantitet, men även kvalitet. Det är därför svårt vid 

lagtolkning att veta vad som avses med begreppet. I 3:12-utredningen (SOU 

2002:52) beskrivs begreppet ”verksam i betydande omfattning” i kapitel 7.3.2. 

I utredningen diskuteras bland annat om uttrycken skulle kunna definieras i 

procenttal eller om endast ett uttryck kan användas istället för flera med 

samma eller liknande innebörd. På grund av tidsbrist fattades dock inget beslut 

om detta.  

                                                 
50 57 kap. 4 § IL. 
51 SOU 2002:52, s. 267-270. 
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I förarbeten framgår att en person ska anses vara verksam i betydande 

omfattning om personen har en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i 

företaget.52 Någon mer utförlig beskrivning om hur mycket en person behöver 

göra i företaget finns inte i varken förarbeten eller lagtext. Företagsledare och 

andra högre befattningshavare ses oftast som kvalificerat verksamma.53 I 

mindre företag kan arbetsledare och anställda utan ledarbefattning räknas till 

samma krets. I bedömningen vägs olika omständigheter in och det sker en 

individuell bedömning i varje fall. 

I RÅ 1993 ref. 99 gjorde Regeringsrätten bedömningen att andelarna i ett 

tjänsteproducerande företag skulle anses kvalificerade. Företaget ägdes av 150 

yrkeskvalificerade personer som var heltidsanställda. För att få delägarskap i 

företaget krävdes en viss kompetensnivå och delägarna kunde till viss del själva 

välja hur de skulle ta ut vinst ur företaget. Regeringsrätten ansåg att delägarna 

tillsammans inom ramen för den gemensamt bedrivna verksamheten hade stor 

betydelse för vinstgenereringen.  

I RÅ 2002 ref. 27 ansågs delägarna i ett tjänsteproducerande fåmansföretag 

vara verksamma i betydande omfattning i ett dotterbolag till företaget. 

Delägarna var anställda som konsulter i dotterbolaget där de utförde 

självständigt arbete i en organisation som saknade andra chefer än respektive 

bolagschef. Skatterättsnämnden ansåg att samtliga konsulter i en sådan 

organisation skulle anses verksamma i betydande omfattning. 

En ägare i ett fåmansföretag ansågs inte vara verksam i betydande omfattning i 

RÅ 2002 ref. 21 trots att han var ensam ägare och ende ordinarie 

styrelseledamot i företaget. Regeringsrätten förklarade att det är ägarens och 

hans närstående som ska träffas av de särskilda reglerna och att arbetsinsatsen 

ska ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. För att 

följa syftet med reglerna, att motverka att arbetsinkomster tas ut i form av 

lägre beskattad realisationsvinst m.m. i stället för lön, gjorde Regeringsrätten 

bedömningen att personen i fråga inte skulle anses verksam i betydande 

omfattning.  

Eftersom fåmansföretagsreglerna inte är klart utformade kan det vara svårt att 

tyda begreppet ”verksam i betydande omfattning”. I rättsfallen ovan rör det sig 

om delägare som var anställda i företagen och som hade stor betydelse för 

vinstgenereringen. I två av rättsfallen ansågs delägarna vara verksamma i 

                                                 
52 SOU 2002:52, s. 267-270. 
53 Se exempelvis RÅ 2002 ref. 21. 
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betydande omfattning medan personen i det sista fallet inte ansågs vara det. 

För att reglerna ska vara tillämpliga vid beskattning av kapitalinkomster ska 

den skatteskyldige eller någon närstående varit verksam under beskattningsåret 

eller under något av de fem föregående beskattningsåren. I RÅ 2002 ref. 21 

ansåg Regeringsrätten att ägaren i företaget inte varit verksam i betydande 

omfattning. Ägaren borde ha ansets verksam i betydande omfattning på grund 

av att hans arbetsinsats var betydande för vinstgenereringen och att han var 

ensam ägare och ende ordinarie styrelseledamot i företaget. Det kan även 

anses att en delägare som inte är anställd i ett fåmansföretag men som genom 

annan slags arbetsinsats har stor betydelse för vinstgenereringen borde ses 

som verksam i betydande omfattning. Exempel på en sådan arbetsinsats skulle 

kunna vara arbete som utförs av en styrelseordförande. Andra styrelseposter 

kanske däremot inte ska anses vara betydande för vinstgenereringen. Som 

nämnts tidigare finns det inte några klara riktlinjer för vad verksam i betydande 

omfattning innebär, då detta avgörs från fall till fall beroende på hur 

organisationen ser ut. 

4.2.3 Samma eller likartad verksamhet 

En andel i ett fåmansföretag anses kvalificerad om andelsägaren eller någon 

närstående är eller har varit verksam i ett annat företag som bedriver samma 

eller likartad verksamhet.54 I 3:12-utredningen analyseras begreppet samma 

eller likartad verksamhet.55 Syftet med regeln i 57 kap. 4 § IL är att förhindra 

att hela eller en del av en verksamhet flyttas från ett företag till ett annat 

medan de upparbetade arbetsinkomsterna sparas i det vilande företaget. 

Begreppet ”samma eller likartad verksamhet” beskrivs inte i varken förarbeten 

eller lagtext. Däremot har Regeringsrätten tagit ställning till begreppets 

innebörd i rättsfall.  

I RÅ 1997 ref. 48 förklarade Regeringsrätten att samma eller likartad 

verksamhet föreligger när verksamheten i ett fåmansföretag helt eller delvis 

överförs till ett annat sådant företag. Det senare företaget måste då ligga inom 

ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. I RÅ 2010 ref. 11 ansågs 

samma eller likartat verksamhet föreligga när verksamheten flyttades från ett 

fåmansföretag till ett annat, då tidigare upparbetade vinstmedel förvaltades i 

det överlåtande företaget efter överlåtelsen. För att bestämmelserna i 57 kap. 4 

§ ska vara tillämplig krävs även att verksamheten fortsätter bedrivas i företagen 

                                                 
54 57 kap. 4 § IL. 
55 SOU 2002:52, s. 269-272. 
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efter överlåtelsen. Om verksamheten upphör ska bestämmelserna inte vara 

tillämpliga. 

 
Figur 2: Bilden visar hur verksamheten i ett fåmansföretag helt eller delvis överförs till ett 

annat sådant företag. 

4.2.4 Femårsperioden 

Andelar i ett fåmansföretag anses vara kvalificerade om andelsägaren eller 

någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning. Denna femårsperiod 

finns för att delägarna inte ska kunna ta ut uppsamlade förvärvsinkomster som 

utdelning direkt efter att verksamheten upphört.56 Ursprungligen var 

karenstiden tio år, men från och med taxeringsåret 2007 är karenstiden sänkt 

till den nuvarande femårsperioden. Regeringen gjorde bedömningen att en 

sänkning kunde genomföras utan att någon beaktningsvärd möjlighet till 

skatteplanering uppkom.  

Vid 3:12-reglernas tillkomst skulle bestämmelserna tillämpas om den 

skattskyldige eller någon närstående varit verksam i företaget i betydande 

omfattning under den senaste tioårsperioden. För att förhindra att 

verksamheter flyttades mellan olika företag, för att på så sätt spara 

arbetsinkomster i ett vilande företag, kunde tidsfristen på tio år förlängas om 

den skattskyldige eller någon närstående startade en likartad verksamhet i ett 

annat företag. Om mer än tio år förflutit mellan tidpunkten då verksamheten i 

det första företaget upphörde och den tidpunkt då verksamheten i det andra 

företaget påbörjades skulle reglerna inte tillämpas.57  

 

                                                 
56 Prop. 1996/97:45, s. 44. 
57 Prop. 1989/90:110 s. 703-704. 
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Under år 2005 gjordes flera förändringar i 3:12-reglerna. Bland annat togs 

regeln om ”förlängd tidperiod” bort ur lagstiftningen. I prop. 1995:96/10958 

förklaras att reglerna innebär att aktier i ett företag kan anses kvalificerade på 

grund av att verksamheten tidigare bedrivits i ett annat företag. Detta innebär 

att reglernas innebörd i stort sett är den samma idag även fast den förlängda 

karenstiden är borttagen ur lagstiftningen.  

4.3 Beskattningsregeln 

4.3.1 Utdelning 

Utdelning kan komma att beskattas av delägarna i båda inkomstlagen kapital 

och tjänst. Utdelning till en viss gräns, det s.k. gränsbeloppet, beskattas i 

inkomstlaget kapital med 20 %.59 Resterande del, som överstiger 

gränsbeloppet, beskattas i inkomstlaget tjänst. Gränsbeloppet beräknas vid 

årets ingång och tillgodoräknas den som då äger andelen. Om utdelningen 

understiger gränsbeloppet får delägaren spara den resterande delen till nästa år 

eller till eventuell försäljning av aktierna under året.60 Den delen av 

gränsbeloppet som inte utnyttjas kallas sparat utdelningsutrymme. Delägaren 

får även räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta, som för 

taxeringsåret 2011 uppgår till 6,20 %. 

Exempel: Gränsbeloppet för 2011 års taxering 

Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt, enligt förenklingsregeln eller 

huvudregeln.  

1. Förenklingsregeln 

 

Årets gränsbeloppet motsvarar 2,5 inkomstbasbelopp för året före 

beskattningsåret (2009) fördelat på antalet aktier i företaget. 2009 var 

inkomstbasbeloppet 50 900 kronor.61 För en delägare som äger exempelvis 50 

% av aktierna i ett företag blir gränsbeloppet 63 625 kronor (2,5 * 50 600 * 

0,5). Till gränsbeloppet får även eventuellt sparat utdelningsutrymme, 

uppräknat med statslåneräntan plus tre procentenheter (6,20 %), medräknas. 

                                                 
58 Prop. 1995:96/109 s. 88. 
59 57 kap. 21-22 §§ IL. 
60 57 kap. 10 & 13 §§ IL och SKV, Regler för fåmansföretag – taxeringsåret 2011. 
61 57 kap. 11 § p. 1 och SKV, Regler för fåmansföretag – taxeringsåret 2011. 
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2. Huvudregeln 

 

Underlaget för årets gränsbelopp är omkostnadsbeloppet multiplicerat med 

statslåneräntan ökad med nio procentenheter (12,20 %).62 

Omkostnadsbeloppet är det belopp som skulle ha används om andelen hade 

avyttrats vid årets ingång. Det lönebaserade utrymmet består av 25 % av de 

kontanta lönerna i företaget år 2009. Om lönerna överstiger 60 gånger 

inkomstbasbeloppet (3 054 000 kronor) får delägaren ta med ytterligare 25 % 

av den överstigande delen i beräkningen av gränsbeloppet. Det lönebaserade 

utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.  

4.3.2 Kapitalvinst 

När delägaren säljer sina aktier kan även kapitalvinsten komma att beskattas 

båda i inkomstlagen kapital och tjänst.63 Hur vinsten ska fördelas beror på hur 

mycket sparat utdelningsutrymme delägaren har. Kapitalvinst som ryms inom 

summan av gränsbeloppet och det sparade utdelningsutrymmet beskattas med 

20 % i inkomstlaget kapital. Den resterande delen av kapitalvinsten beskattas i 

inkomstlaget tjänst med ca 32-57 % kommunal och statlig skatt. Det finns 

dock en övre gräns för hur mycket som ska beskattas i inkomstlaget tjänst. 

Om den skattskyldige med sina närstående under avyttringsåret och de fem 

föregående beskattningsåren sammanlagt tagit upp ett belopp som motsvarar 

100 inkomstbasbelopp (5 110 000 kronor taxeringsåret 2011) ska resterande 

del beskattas i kapital. 

 
Figur 3: Bilden visar hur en kapitalvinst fördelas mellan inkomstlagen kapital och tjänst. 

                                                 
62 57 kap. 11 § p. 2 IL och SKV, Regler för fåmansföretag – taxeringsåret 2011. 
63 57 kap. 21 & 22 §§ IL och SKV, Regler för fåmansföretag – taxeringsåret 2011. 
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5 Samma eller likartad verksamhet 

I kapitlet beskrivs rättsfall där Regeringsrätten har bedömt om ett antal fåmansföretag kan 

anses bedriva samma eller likartade verksamheter.  

5.1 Begreppet samma eller likartad verksamhet 

På grund av att uttrycket samma eller likartad verksamhet är så allmänt 

formulerat är det svårt att ange den aktuella bestämmelsens räckvidd.64  

Regeringsrätten har genom rättspraxis gjort en ungefärlig beskrivning av hur 

gränsdragningen ska ske. Begreppet har dock en vid betydelse och det är svårt 

att fastställa vilket slags samband och hur starkt sambandet behöver vara för 

att två fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. 

Enligt utredningar har begreppet samma eller likartad verksamhet preciserats 

så långt det är möjligt. Lagtexten skulle bli mer komplicerad och 

gränsdragningsproblem skulle uppstå om definitionen av begreppet togs upp i 

lagtext. Med detta som grund anses det inte vara meningsfullt eller realistiskt 

att beskriva begreppet i lagtext. Reglerna behöver vara allmänt formulerade för 

att vara effektiva.  

Enligt rättsfallen som beskrivs senare i kapitlet tar reglerna om samma eller 

likartad verksamhet sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i 

ett fåmansföretag överförs till ett annat fåmansföretag och där verksamheten i 

det mottagande företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen.65 I 

lagtexten preciseras inte om jämförelsen ska utgå från verksamheten i det 

överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget.66 Detta beror på vilka 

aktier som ska bedömas. Lagstiftningens syfte innebär att det inte ska vara 

möjligt att undgå fåmansföretagsreglerna genom att överlåta hela eller delar av 

verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige, eller någon 

närstående, samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter. Jämförelsen 

kan därför utgå från båda företagen. 

5.2 Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen 

Om den skattskyldige är osäker på hur en handling kommer bedömas 

skatterättsligt kan denne ansöka om ett förhandsbesked hos 

                                                 
64 SOU 2002:52, s. 313-315. 
65 RÅ 1999 ref. 28. 
66 Prop. 1989/90:110 del 1 s. 568 och 703 f. jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II. 
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Skatterättsnämnden.67 Även det allmänna ombudet hos Skatteverket, som har 

som uppgift att företräda staten vid förvaltningsrättsliga mål, kan ansöka om 

detta.  Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket 

och allmän förvaltningsdomstol. Den skattskyldige eller Skatteverket kan dock 

överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan användas som en vägledning 

för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna 

förvaltningsdomstolarna och t.ex. för förvaltningsmyndighet.68 

Nedanför beskrivs fyra fall gällande förhandsbesked om samma eller likartad 

verksamhet som tagits upp i Skatterättsnämnden men som sedan avgjorts i 

Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten). Högsta 

förvaltningsdomstolen har genom rättsfallen skapat en riktlinje för kommande 

domar gällande samma eller likartad verksamhet.  

5.3 RÅ 1997 ref. 48 

I RÅ 1997 ref. 48 avgjordes två mål gällande om samma eller likartad 

verksamhet förelåg. I det första målet var det tre fysiska personer som ägde ett 

moderbolag som i sin tur ägde samtliga aktier i ett dotterbolag. Moderbolaget 

var ett holdingbolag med aktieinnehavet i dotterbolaget som viktigaste tillgång. 

Dotterbolaget bedrev bland annat konsultverksamhet inom det finansiella 

området samt handel med värdepapper. Ägarna till koncernen ville lyfta 

värdepappersförvaltningen ut ur koncernen till ett, av ägarna, nybildat företag.  

Regeringsrätten ansåg att sambandet mellan aktieinnehavet och dotterbolagets 

rörelse skulle bestå även efter aktieöverlåtelsen. Företagen ansågs därför 

bedriva samma eller likartad verksamhet. 

I det andra fallet var tre fysiska personer delägare i ett moderbolag som i sin 

tur ägde samtliga aktier i ett dotterbolag. Moderbolaget var ett holdingbolag 

medan dotterbolaget bedrev verksamhet genom utveckling och produktion av 

beredningsmaskiner för kommersiellt bruk. Dotterbolaget ville överlåta en 

fastighet till ett nybildat aktiebolag.  

Det nya bolagets verksamhet skulle avse innehav och förvaltning av bl.a. den 

fastighet som användes i dotterbolagets rörelse. Fastigheten skulle även efter 

överlåtelsen användas i denna rörelse. Regeringsrätten ansåg därför att 

rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” var uppfyllt. 

                                                 
67 5, 16, & 22 §§ Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 
68 Högsta förvaltningsdomstolen, om domstolen. 
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5.4 RÅ 1999 ref. 28 

Fåmansföretaget X bedrev finansiell rådgivning i samband med 

företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning m.m. Sedan 1995 bedrev företaget 

även värdepappersöverlåtelser. I företaget var personerna A, B och C aktiva, 

d.v.s. anställda, medan D, E samt F var passiva.  

Fåmansföretaget Y var ett värdepappersbolag som förvaltade en nationell 

fond. Sedan 1996 bedrev även detta företag värdepappersöverlåtelser. I 

företaget var A, D, F och E aktiva medan B och C är passiva. Det vill säga att 

A var aktiv i båda företagen medan de andra delägarna var aktiva i något av 

dem. 

Om passiva delägare i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt 

till utdelning ska de så kallade 3:12-reglerna inte tillämpas, om inte särskilda 

skäl föreligger. Med betydande omfattning avses en ägarandel om minst 30 

procent. I ovanstående fall hade de passiva ägarna i respektive bolag en 

ägarandel som var högre än 30 procent. Förutsättningen för att 

undantagsregeln ska tillämpas är att utomstående i betydande omfattning äger 

del i företaget. En fysisk person som äger kvalificerad aktie i ett annat 

fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet anses inte vara 

utomstående. 

Skatterättsnämnden förklarade att både verksamhetens inriktning samt de 

faktorer som genererar inkomster i respektive bolag ska beaktas vid en 

bedömning av om fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet. 

Skatterättsnämnden ansåg att företagen bedrev likartade verksamheter. 

Ägarnas arbetsinsatser i båda bolagen bestod i huvudsak av finansiell 

rådgivning. Delägarna var verksamma i betydande omfattning i åtminstone ett 

av bolagen, därför ansågs bolagen inte vara ägda av utomstående. 

Sökandena överklagade Skatterättsnämndens beslut till Regeringsrätten. Även 

Regeringsrätten beslutade att bestämmelserna i 3:12-reglerna om 

undantagsregeln inte var tillämplig vid utdelning till ägare av kvalificerade 

aktier i respektive bolag men ändrade Skatterättsnämndens beslut och ansåg 

att företagen inte bedrev samma eller likartad verksamhet. Regeringsrätten 

hänvisade till prop. 1995/96:109 och RÅ 1997 ref. 48 och förklarade att 

företag med samma eller likartad verksamhet är företag där hela eller delar av 

verksamheten i ett fåmansföretag överföras till ett annat företag där 



30 

 

verksamheten ligger under samma ram som för den tidigare bedrivna 

verksamheten eller där ett likartat samarbete föreligger mellan bolagen.  

5.5 RÅ 2005 ref. 3 

En person ägde samtliga aktier i moderbolaget X och samtliga aktier i Y som 

var ett nybildat/vilande bolag. X bedrev byggnadsrörelse medan Y inte bedrev 

någon slags verksamhet. X planerade att avyttra några fastigheter till en extern 

köpare. X skulle överlåta fastigheterna till ett värde under marknadspris till ett, 

av Y, nybildat dotterbolag. Y skulle sedan överlåta aktierna i det nybildade 

bolaget, innehållande fastigheterna, till en extern köpare för ett belopp 

motsvarande marknadspris. 

För att besluta om X skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet som 

Y jämförde Regeringsrätten punkt 1 och 2 i 57 kap. 4§ 1st IL. I punkt 2 nämns 

att andelar i ett företag kan anses kvalificerade p.g.a. att ägaren eller någon 

närstående varit verksam i ett annat företag som det förstnämnda företaget 

direkt eller indirekt äger. Det finns därmed ingen liknande anknytning till 

företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som anges i 57 kap. 4§ 

1p. IL. Regeringsrätten ansåg därmed att den verksamhet som överläts till 

dotterbolaget inte medförde ett likartat samband mellan moderbolaget och det 

överlåtande fåmansföretaget.  

5.6 RÅ 2010 ref. 11 

5.6.1 Mål I 

I RÅ 2010 ref. 11 behandlades fem olika mål rörande samma eller likartad 

verksamhet. I det första målet ägde en person samtliga aktier i ett moderbolag 

som i sin tur ägde samtliga aktier i ett dotterbolag. Moderbolaget var ett 

holdingbolag vars enda uppgift var att äga aktier i det rörelsedrivande 

dotterbolaget, som i sin tur bedrev konsultverksamhet inom 

fastighetsekonomiska frågor samt kapitalförvaltning med de i 

konsultverksamheten genererade vinstmedlen. Ägaren var verksam i 

betydande omfattning i dotterbolaget vilket innebar att hans andelar i 

moderbolaget var kvalificerade. Ägaren planerade att överlåta medel från 

dotterbolaget till ett nystartat bolag, som han också var ägare till, och 

övervägde två alternativ. Antingen skulle en utdelning göras från dotterbolaget 

till moderbolaget som i sin tur skulle överlåta aktierna till underpris till det 

nystartade företaget. Alternativ två innebar att moderbolaget avyttrade en viss 

andel av aktierna i dotterbolaget till underpris till det nystartade företaget. 
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Efter överlåtelsen skulle ägaren vara passiv i antingen moderbolaget eller det 

nystartade företaget i fem år.  

Ägaren undrade om aktierna i moderbolaget, alternativt det nya bolaget ansågs 

vara kvalificerade på grund av att bolagen bedrev samma eller likartad 

verksamhet.  

Den verksamhet som tidigare bedrevs i dotterbolaget skulle bedrivas även 

efter överlåtelsen men delas upp på ytterligare ett bolag. Konsultverksamheten 

skulle bedrivas i dotterbolaget medan moderbolagets verksamhet skulle avse 

förvaltning av kapital som bolaget fått från dotterbolaget genom utdelning. 

Enligt alternativet gällde motsvarande för det nya företaget avseende det 

kapital som bolaget skulle få när dess aktier i dotterbolaget inlöstes. 

Regeringsrätten ansåg att förutsättningarna var uppfyllda för att moderbolaget, 

alternativt det nya bolaget, och dotterbolaget skulle anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet.  

Ett regeringsråd var av skiljaktig mening i domen och ansåg att 

kapitalförvaltningen inte kunde anses utgöra samma eller likartad verksamhet 

som den konsultverksamhet som avsågs bedrivas i dotterbolaget.  

5.6.2 Mål II 

Två personer ägde vardera hälften av andelarna och rösterna i en koncern, där 

verksamheten endast bedrevs i dotterbolaget. Ägarna var sambor, men inte 

närstående med varandra då de inte var gifta eller hade gemensamma barn. 

Ägarna hade två barn var från tidigare förhållanden.  Under åren 2000-2001 

delades verksamheten i dotterbolaget upp på två nystartade bolag som sedan 

skänktes till ägarnas barn. De nya bolagen bedrev tillverkning av inne- 

respektive utemöbler. Bolagen betalade hyra för fastigheten där verksamheten 

bedrevs samt royalty för användandet av varumärket till föräldrarnas företag. 

Efter överlåtelsen till barnen var föräldrarna inte verksamma i företaget.  

Frågan var om föräldrarnas aktier kunde anses kvalificerade på grund av att 

deras barn bedrev samma eller likartad verksamhet i de nya företagen.  

Den verksamhet som först bedrevs i föräldrarnas bolag blev uppdelad på tre 

bolag. Barnens företag bedrev försäljning av möbler medan verksamheten i 

föräldrarnas bolag bestod av uthyrning av byggnaderna till barnens företag 

samt upplåtelse av rätten till varumärket som dessa bolag använt i sin 
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marknadsföring. Regeringsrätten ansåg därför att föräldrarnas och barnens 

företag bedrev samma eller likartad verksamhet. 

5.6.3 Mål III 

Fram till år 2005 ägde en person ett företag vars verksamhet bestod av 

konsultationer inom området konstruktion och produktutveckling. Sommaren 

2005 avvecklade ägaren sitt bolag och påbörjade en anställning som 

konstruktionschef i ett annat företag vars verksamhet inte låg inom samma 

område som den tidigare verksamheten. Från och med hösten 2005 bedrev det 

tidigare företaget ingen verksamhet förutom förvaltning av kapital som fanns 

kvar i bolaget. Under 2007 avslutade personen i fråga sin anställning och 

återupptog en verksamhet som motsvarade den verksamhet som han tidigare 

bedrev. Ägaren planerade att överföra denna verksamhet till att annat bolag 

som han också ägde.  

Den konsultverksamhet som var tänkt att bedrivas i det nya bolaget var 

knuten till ägaren genom hans kunskaper och affärskontakter som han 

utnyttjade i det första bolaget. Regeringsrätten ansåg att konsultverksamheten i 

det första företaget skulle anses överfört till det nya bolaget trots att tillgångar i 

form av byggnader, inventarier eller liknande egendom inte fördes mellan 

bolagen. Regeringsrätten ansåg därför att förutsättningarna var uppfyllda för 

att bolagen skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet. 

Ett regeringsråd var av skiljaktig mening i domen och menade att 

kapitalförvaltningen i det tidigare bolaget inte kunde anses utgöra samma eller 

likartad verksamhet som den konsultverksamhet som var tänkt att bedrivas i 

det senare företaget.  

5.6.4 Mål IV 

A och hans syster ägde hälften var av aktierna i Y som i sin tur ägde samtliga 

aktier i Z samt 49 procent av aktierna i X. Resterande aktier i X ägdes till 

hälften var av syskonen. Verksamheten som från början bedrevs i X bestod av 

uthyrning och försäljning av lyftkranar. Denna verksamhet fördes först över 

från X till Y och sedan från Y till Z. Efter överlåtelserna bestod verksamheten 

i X av att hyra ut den fastighet där verksamheten i Z bedrevs. Y bedrev 

fastighetsförvaltning och hyrde ut fastigheter till externa kunder. A var 

verksam i betydande omfattning i Z och undrade om hans andelar i X var 

kvalificerade på grund av detta. 
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Enligt lagtexten ska andelarna i ett fåmansföretag anses vara kvalificerade om 

andelsägaren är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag. I 

förevarande fall var kravet uppfyllt och A:s andelar i X ansågs vara 

kvalificerade. X och Z ansågs även bedriva samma eller likartad verksamhet då 

en del av verksamheten i det ena företaget överförts till det andra.  

5.6.5 Mål V 

En person ägde ett nybildat bolag, X, samt hälften av aktierna i ett annat 

bolag, Y, som bedrev fastighetsförvaltning. Den andra hälften ägdes av hans 

systerdotter. Personen i fråga planerade att starta ytterligare ett bolag, Nyab, 

som även det skulle bedriva fastighetsförvaltning. Ägarens andelar i de två nya 

bolagen ansågs kvalificerade då ägaren var verksam i betydande omfattning i 

dessa. Y:s dotterbolag Z skulle överlåtas till X genom underpris, som senare 

skulle sälja verksamheten för marknadspris till en extern köpare. Efter 

transaktionen skulle X bli ett bolag som endast innehöll likvida medel. Dessa 

medel skulle sedan lånas ut till Nyab och Y för användning i deras rörelse. 

Ägaren undrade om hans andelar i det kapitalförvaltande företaget X skulle bli 

kvalificerade på grund av att företaget ansågs bedriva samma eller likartad 

verksamhet som de fastighetsförvaltande bolagen Nyab och Y med 

dotterbolag.  

På grund av att aktierna i dotterbolaget avyttrades externt via X skulle 

överskottet från försäljningen tillfalla X istället för vara kvar i dotterbolaget. 

Detta skulle i sin tur leda till att dotterbolagets verksamhet delades upp på 

bolagen X och Y. Regeringsrätten ansåg att ägarens andelar i X skulle anses 

kvalificerade på grund av att X bedrev samma eller likartad verksamhet som 

Nyab eller Y. 

5.7 Analys av rättsfallen och gällande rätt 

Syftet med fåmansföretagsreglerna är att det inte ska vara möjligt att undgå 

reglerna genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat bolag 

som ägs av den skattskyldige, eller någon närstående, samtidigt som den 

samlade verksamheten fortsätter. 

I ovanstående rättsfall beskrivs nio fall där Regeringsrätten har bedömt om 

rekvisitet samma eller likartad verksamhet varit uppfyllt. I RÅ 1999 ref. 28 

ansåg Regeringsrätten att verksamheterna inte var samma eller likartade även 

fast arbetsinsatserna i de båda företagen huvudsakligen bestod av finansiell 

rådgivning. Skatterättsnämnden ansåg däremot att både verksamhetens 
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inriktning samt de faktorer som genererar inkomster i respektive bolag skulle 

beaktas vid bedömningen och ansåg därför att verksamheterna skulle anses 

bedriva samma eller likartade verksamheter. Regeringsrättens motivering till 

domen var att företag med samma eller likartad verksamhet är företag där hela 

eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat företag 

där verksamheten ligger under samma ram som för den tidigare bedrivna 

verksamheten eller att ett likartat samarbete föreligger mellan bolagen. Detta 

uttalande angavs för första gången i RÅ 2007 ref. 48 och har sedan dess 

återangivits i flera mål rörande samma eller likartad verksamhet.  

I RÅ 1997 ref. 48 ansågs företagen bedriva samma eller likartad verksamhet. 

Det som var avgörande i de här fallen var att det skedde en överlåtelse mellan 

bolagen och att de överlåtna tillgångarna även efter överlåtelsen hade en 

anknytning till de överlåtande bolagens verksamhet. Det vill säga att det fanns 

ett samband mellan bolagen efter överlåtelsen. 

Om hela eller delar av en verksamhet i ett fåmansföretag överförs till ett annat 

fåmansföretag anses de oftast bedriva samma eller likartade verksamheter även 

fast verksamheterna egentligen inte är liknande eller samma. Så var fallet i 

exempelvis RÅ 2010 ref. 11 mål I och III där ett kapitalförvaltande företag 

ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som en konsultverksamhet. I 

båda målen var ett Regeringsråd av skiljaktig mening och ansåg att 

kapitalförvaltning och konsultverksamhet inte skulle bedömas som samma 

eller likartad verksamhet, men Regeringsrätten gjorde den bedömningen på 

grund av verksamheterna helt eller delvis överförts till ett annat fåmansföretag. 

I de övriga målen i RÅ 2010 ref. 11 gjorde Regeringsrätten samma bedömning. 

När en verksamhet förs över helt eller delvis till ett annat fåmansföretag har 

Regeringsrätten gjort bedömningen att samma eller likartad verksamhet 

föreligger. 

När en överlåtelse sker från ett av ägarna direkt eller indirekt ägt bolag till ett 

annat fåmansföretags dotterbolag ska jämförelsen göras mellan det 

förvärvande bolagets moderbolag och det överlåtande bolaget. Så var fallet i 

RÅ 2005 ref. 3 och Regeringsrätten ansåg då att bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet inte skulle tillämpas.  

Regeringsrätten har genom rättsfallen gjort en ungefärlig beskrivning av hur 

gränsdragningen ska ske för om samma eller likartad verksamhet föreligger. 

Utgångspunkten i Regeringsrättens bedömningar i rättsfallen ovan är att 

samma eller likartad verksamhet föreligger när verksamheten i ett 
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fåmansföretag helt eller delvis överförs till ett annat fåmansföretag. Kravet är 

att verksamheten i det mottagande företaget ligger inom ramen för den 

tidigare bedrivna verksamheten och att sambandet mellan företagen återstår 

även efter överlåtelsen.  

Begreppet samma eller likartad verksamhet är allmänt formulerat och det är 

svårt att ange den aktuella bestämmelsens räckvidd. Begreppet har en vid 

betydelse och det är svårt att fastställa vilket slags samband och hur starkt 

sambandet behöver vara för att två fåmansföretag ska anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet. Om begreppet definierades i lagtext skulle lagtexten, 

enligt SOU 2002:52, bli mer komplicerad och gränsdragningsproblem skulle 

uppstå. För delägare i fåmansföretag kan lagtexten uppfattas som svårtolkad, 

men om begreppet definierades i lagtexten skulle den kanske bli ännu svårare. 

Detta har därför inte ansetts vara meningsfullt eller realistiskt.  För att reglerna 

ska vara effektiva behöver de vara allmänt formulerade.  

Ända sedan reglerna infördes år 1977 har de diskuterats och reglerna tycks 

fortfarande inte vara helt tillfredställande. De anses vara svårtolkade men 

frågan är om det är möjligt att göra dem tydligare än vad de är idag. De 

förändringar som har gjorts i 3:12-reglerna sedan 1990 års skattereform är 

egentligen inte så stora. Reglerna har fortfarande samma syfte. Fåmansföretag 

ska jämställas med andra företagsformer och reglerna ska hjälpa till att 

förhindra att arbetsinkomst förvandlas till lågbeskattad kapitalinkomst.  Som 

nämns tidigare är reglerna behövliga i det svenska skattesystemet för att 

förhindra inkomstomvandling. Det som diskuteras runt reglerna är om de kan 

förtydligas, hur de ska tillämpas och hur mycket av kapitalvinst och utdelning 

som ska beskattas i kapital. Det har framkommit att reglerna är svåra att tyda, 

men att de inte skulle bli tydligare om en mer grundlig lagtext infördes. Det 

kan därför antas att lagtexten inte kommer bli mer utförlig än vad den är idag. 

Ordalydelsen kan för tillfället inte förklaras tydligare än det som står i 

förarbeten och rättspraxis men för att underlätta för fåmansföretagare borde 

eventuellt en kort beskrivning av begreppet föras in i lagtexten. 
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6 Slutsats 

I kapitlet besvaras den problemformulering som ställdes i uppsatsens inledande kapitel.  

Uppsatsens huvudsyfte är att besvara vad begreppet ”samma eller likartad” innebär och om 

det går att definiera det i lagtexten. 

Bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet som nämns i 57 kap. 4 § 

1p. IL tar huvudsakligen sikte på situationer där fåmansföretag helt eller delvis 

för över en verksamhet till ett annat sådant företag. För att företagen ska anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet krävs även att det föreligger ett 

samband mellan bolagen efter överlåtelsen. Detta innebär att två företag kan 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet även fast verksamheterna i 

andra sammanhang inte skulle anses vara samma eller likartade. Regeln innebär 

även att två företag som bedriver samma slags verksamhet inte kan anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet på grund av att ingen transaktion 

gjorts mellan bolagen eller att det inte föreligger något verksamhetssamband 

mellan dem.  

Syftet med 3:12-reglerna är att fåmansföretag ska jämställas med andra 

företagsformer och att reglerna ska förhindra att arbetsinkomst förvandlas till 

lågbeskattad kapitalinkomst.  För att reglerna ska vara så effektiva som möjligt 

behöver de, enligt SOU 2002:52, vara allmänt formulerade. För att klargöra 

begreppet samma eller likartad verksamhet för fåmansföretagare anser jag att 

begreppet bör förtydligas i lagstiftningen. I rättsfall där Regeringsrätten gjort 

bedömning om samma eller likartad verksamhet föreligger används samma 

motivering. Regeringsrätten anser att reglerna i huvudsak tar sikte på sådana fall där 

hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och 

där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna 

verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen. Denna 

beskrivning anser jag skulle klargöra lagstiftningen och bör därmed föras in i 

57 kap. IL. Eftersom begreppet ”i huvudsak” används kan reglerna tillämpas 

även när någon verksamhetsöverlåtelse inte skett. Exempelvis när den 

skattskyldige försökt uppnå en obehörig skatteförmån genom att 

omstrukturera bolagsstrukturen och på så sätt kringgå 3:12-reglena.  
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