
 

 

 

 

 

 

Simon Bjälfve 

 

Förmånsbeskattning av 

företagsledare i FÅAB 

Värderingsmetoder vid dispositionsrätt 

 

 

Benefit taxation of managers in close companies 

Valuation methods because of disposal rights to assets 

 

Skatterätt 

D-uppsats 

 

 

Termin: VT-2014 

Handledare: Nick Dimitrievski 

  



 

 

Sammanfattning  

År 1976 genomfördes en omfattande reglering av 

fåmansaktiebolagsbeskattningen. En av de huvudsakliga anledningarna till det var 

att det uppdagats att många ombildade sina företag till aktiebolag för att kunna 

vinstreglera och på så sätt sänka sin skatt. Reglerna kom senare att kallas för 

stoppreglerna. En av stoppreglerna var inriktade på att stoppa transaktioner där 

företagsledaren, i bolagets namn, anskaffade tillgångar för privat bruk. 

Företagsledaren fick då ta upp ett belopp motsvarande anskaffningsutgiften i 

inkomstslaget tjänst. År 2000 avskaffades stoppreglerna för att lagstiftaren ville 

förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag. I och med avskaffandet 

uttalade lagstiftaren i förarbetena att det är den fria dispositionsrätten och inte det 

faktiska nyttjandet som ska ligga till grund vid beskattning av förmåner av dyrare 

karatkär. Många var kritiska till avskaffandet av stoppreglerna. Kritiken bottnade 

sig i att rättsläget riskerade att bli mycket osäkert samt att det var anmärkningsvärt 

att lagstiftaren uttalade sig så stark om dispositionsrätten i förarbetena och inte i 

lagtexten. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur företagsledare i ett fåmansaktiebolag 

blir beskattade för de förmåner av speciell karaktär (exempelvis båtar, fritidshus, 

motorcyklar) som de åtnjuter genom bolaget. Vidare syftar uppsatsen till att 

synliggöra och analysera de värderingsmetoder som domstolarna använder sig av 

vid förmånsbeskattning av företagsledare i FÅAB. Den andra delen av syftet har 

preciseras i följande frågor: 

 Hur värderar domstolarna förmånerna som träffas av dispositionsrätten? 

 Hur redovisar domstolarna de värderingsmetoder som de använder i 

domskälen?  

Då uppsatsens syfte är att studera gällande rätt på området har en rättsdogmatisk 

metod använts. Då det inte finns något uttalat lagstöd för att dispositionsrätten ska 

beaktas vid förmånsbeskattning har en stor del av informationsinsamlingen skett 

med hjälp av rättsfall. Rättsfallen är hämtade från HFD (RR) och kammarrätterna. 

För att få en bred bild av hur konsekventa domstolarna är med att utdöma 

beskattning för dispositionsrätten har flera olika typer av förmåner undersökts, 

exempelvis båtförmån, motorcykelförmån och förmån av häst.  

Genom de rättsfall som studerats i uppsatsen är det tydligt att domstolarna väljer, 

så gott som uteslutande, att beskatta dispositionsrätten vid förmånsbeskattning. 

Endast i enstaka fall har de valt att beskatta de faktiska nyttjande, då har det varit 

särskilda omständigheter i målet som varit avgörande.   

Beträffande värderingen av förmånerna har två värderingsmetoder lokaliserats. 

Den första utgår ifrån vad det kostar att hyra motsvarande tillgång på marknaden. 

Den metoden är vanlig när det gäller förmån av båt och motorcykel men har även 



 

 

använts för fritidshus. Den andra metoden som använts av domstolarna utgår från 

bolagets kapitalkostnad för tillgången. Förmånsvärdet blir då bolagets årliga 

kostnad för att anskaffa och underhålla den aktuella tillgången, baserat på bolagets 

bokförda kostnader. 

När rättsfallen har studerats har jag även undersökt hur domstolarna redovisar de 

värderingsmetoderna som använts i domskälen. Det har inte gått att se något 

mönster utan det har varierat från fall till fall. I fem av domarna har 

värderingsmetoderna inte redovisats överhuvudtaget. Det har istället hänvisats till 

de lägre instansernas värderingar.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning och en inblick i det 

problem som uppsatsen behandlar. Kapitlet beskriver problemen som uppstått i 

och med avskaffandet av stoppreglerna samt påvisar att det finns ett 

värderingsproblem beträffande förmåner. Kapitlet innehåller 

problemformulering, syfte, metod, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Genom att studera tidigare och gällande lagstiftning kan det gå att urskönja en 

misstänksamhet från lagstiftarens sida vad gäller relationen mellan fåmansföretag 

och dess delägare. Misstänksamheten bottnar i ägarens möjligheter att finansiera 

egna utgifter med företagets tillgångar.
1
 Det kan exempelvis röra sig om att 

bolaget anskaffar tillgångar som inte hör till verksamheten. Tidigare fanns det i 

32§ KL en stoppregel som innebar att om ett fåmansföretag anskaffade en tillgång 

till en företagsledare, som uteslutande eller så gott som uteslutande var avsedd för 

privat bruk, skulle företagsledaren ta upp ett värde motsvarande 

anskaffningsvärdet i inkomstslaget tjänst. Stoppreglerna avskaffades år 2000. 

Några av de argumenten som motiverade avskaffandet var bland annat att 

beskattningen kunde bli orimligt hög vid till exempel förvärv av en fastighet. 

Samtidigt var skillnaden mellan de allmänna reglerna för förmånsbeskattning och 

stoppreglerna förhållandevis små.
2
 För att förhindra att fåmansbolagsdelägarna 

skulle utnyttja avskaffandet av stoppreglerna för privata anskaffningar uttalade 

lagstiftaren i prop. 1999/2000:15 s. 59 följande:  

”Vid värderingen av förmånerna är utgångspunkten givetvis att marknadsvärdet skall 

styra. När det gäller anskaffningar av dyrare egendom, t.ex. båtar och fjällstugor bör det 

understrykas att det är dispositionsrätten som ligger till grund för förmånsvärdet och 

inte det faktiska utnyttjandet, eftersom fjällstugan/båten stått till den skattskyldiges 

förfogande under hela året och således kunnat användas av honom när han ville.” 

 

Genom uttalandet markerar lagstiftaren att det är dispositionsrätten och inte det 

faktiska nyttjandet som ska beaktas när förmånsvärdet bestäms för dyrare 

tillgångar. Dipositionsrätten innebär att företagsledarna beskattas för möjligheten 

att använda företagets tillgångar, exempelvis bilar och båtar, och inte om de 

faktiskt gör det. Tjernberg är kritiskt till att lagstiftaren uttalat sådana tydliga 

direktiv till domstolar och myndigheter i en allmänmotivering istället för i 

lagstiftningen. Vidare menar Tjernberg att uttalandet är ett önsketänkande från 

lagstiftaren som är svårt att genomföra och kontrollera.
3
 Eftersom det inte finns 

något uttryckt lagstöd för att dispositionsrätten ska beskattas har lagstiftaren i och 

med uttalandet i förarbetena lämnat över rättstillämpningen till SKV och 

domstolarna. 

                                                 
1
 Tjernberg, SN 2000, s. 184. 

2
 Prop. 1999/2000:15 s.58-59. 

3
 Tjernberg, SN 2000, s. 184. 
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Med bakgrund av uttalandet har både Skatteverket och HFD (RR) drivit linjen om 

att dispositionsrätten ska beskattas. I RÅ 2002 ref. 53 förmånsbeskattades en 

företagsledare för dispositionsrätten till ett fritidshus som företaget ägde. 

Förmånsbeskattningen var baserad på vad det hade kostat att hyra fastigheten på 

årsbasis. Detta trots att vederbörande, under det i målet aktuella året, inte 

spenderats mer än tre veckor i fritidshuset. Det finns inget lagstadgat stöd i den 

svenska skattelagstiftningen för att dispositionsrätten ska beaktas, de allmänna 

reglerna gällande förmånsbeskattning uttalar istället att en förmån ska beskattas 

när den disponeras av den skattskyldige.
4
  

Den tidigare stopregeln i 32§ anv. p. 14 stadgade att om ett företag anskaffar 

egendom, som uteslutande eller så gott som uteslutande var avsedd för privat 

bruk, skulle företagsledaren ta upp ett belopp motsvarande anskaffningskostnaden 

i inkomstslaget tjänst. I och med att stoppregeln avskaffades och ersattes av de 

allmänna reglerna som enligt 61 kap. 2§ IL stadgar att förmåner ska värderas till 

marknadsvärdet, kan det uppstå värderingsproblem. Det beror på att det kan vara 

svårt att fastställa marknadsvärdet på dyrare tillgångar.
5
 Genom att 

värderingsproblem uppstår kan ett av de viktigaste kriterierna för att upprätthålla 

rättssäkerheten vara hotad, nämligen förutsebarheten. Förutsebarhet innebär att de 

skattskyldiga ska känna till vad deras agerande kan få för skattemässiga 

konsekvenser. En viktig aspekt för att upprätthålla förutsebarheten är att 

domstolarna redovisar de tolkningsmetoder som de använt för att fatta sina beslut. 

Om domstolarna på ett tydligt sätt redovisar hur de kommit fram till beslutet 

förbättrar det förutsebarheten för den skattskyldige.
6
 

Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att studera i vilka fall 

dispositionsrätten bli tillämplig och vilka åtgärder företagen kan vidta för att 

inskränka på dispositionsrätten. Samtidigt är det intressant att studera vilka 

värderingsmetoder som domstolarna använt sig av samt hur de redovisar dem i 

domskälen vid förmånsbeskattningen av företagsledare i FÅAB. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur företagsledare i ett fåmansaktiebolag 

blir beskattade för de förmåner av speciell karaktär (exempelvis båtar, fritidshus, 

motorcyklar) som de åtnjuter genom bolaget (dispositionsrätt kontra åtnjutande). 

Vidare syftar uppsatsen till att synliggöra och analysera de värderingsmetoder 

som domstolarna använder sig av vid förmånsbeskattning av företagsledare i 

FÅAB. Den andra delen av syftet kan preciseras genom följande frågor: 

 Hur värderar domstolarna förmånerna som träffas av dispositionsrätten? 

 Hur redovisar domstolarna de värderingsmetoder som de använder i 

domskälen?  

                                                 
4
 Se 10 kap. 8§ IL. 

5
 Gäverth, SvSkT 1999, s. 877. 

6
 Lodin mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 723. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Då uppsatsens syfte är att studera hur dispositionsrätten träffar företagsledare i 

fåmansaktiebolag kommer gällande rätt studeras. Den metod som används i 

uppsatsen är en rättsdogmatisk metod. En rättsdogmatisk metod innebär att de 

allmänt accepterade rättskällorna analyseras.
7
 Vidare syftar rättsdogmatiken till att 

systematisera och tolka gällande rätt.
8
 Ett dogmatiskt arbete sker inom en vissa, på 

förhand bestämda, ramar som syftar till att finna en sanning. Inom juridiken kan 

det gällande rättsläget sägas motsvara sanningen.
9
 Vid användningen av en 

rättsdogmatisk metod är det av vikt att utgå ifrån en konkret och relevant 

frågeställning. Om utgångspunkten är för abstrakt, finns det en risk att den 

rättsdogmatiska analysen blir missvisande.
10

  

Den vetenskapliga juridiken, rättsdogmatiken, står väldig nära den praktiska 

juridiken. Peczenik har dock listat några väsentliga skillnader mellan vetenskaplig 

och praktisk juridik. Han menar bland annat att rättsdogmatikern inte kan fatta 

bindande beslut, inom rättsdogmatiken söker sig forskaren till ett problem till 

skillnad från praktikern som försöker reducera problemet för att nå en lösning. 

Inom forskningen är påståendena mer generella och abstrakta, en praktisk jurist är 

mer inriktad på att lösa ett specifikt fall.
11

    

 Merparten av de juridiska skrifterna anses vara rättsdogmatiska, dock råder det 

oklarheter om vad det verkligen innebär. De olika uppfattningar om vad 

rättsdogmatiken innebär skiljer sig mellan olika forskare, men de flesta 

uppfattningarna överlappar varandra.
12

 Många rättsdogmatiska, rättsvetenskapliga 

arbeten syftar inte enbart till att fastställa gällande rätt, det kan också handla om 

att argumentera för hur något borde vara (de lege ferenda), förbättra 

begreppsapparaten, utforma nya principer etc.
13

 

Rättsdogmatiken har flera gånger utsatts för kritik. Kritiken handlar bland annat 

om att rättsdogmatiken inte är vetenskaplig eftersom påståendena som ställs 

varken kan verifieras eller falsifieras
14

 samt att den bygger på normativa 

komponenter.
15

 Det finns också de som hävdar att rättsdogmatiken inte är objektiv 

när gällande rätt studeras då forskarens egna värderingar alltid ligger som grund.
16

 

Rättsdogmatikens främsta objekt, gällande rätt, har också fått utstå kritik. 

Anledningen till det är att det gällande rätt inte ansetts existera och att forskning 

                                                 
7
 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, ur Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 

8
 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s.42. 

9
 Sandgren, TfR 2005, s. 648-649. 

10
Kleineman, Rättsdogmatisk metod, ur Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 23. 

11
 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33. 

12
 Sandgren, TfR 2005, s. 649. 

13
 Sandgren, TfR 2005, s. 652. 

14
 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 6. 

15
 Peczenik, SvJT 2005, s. 253. 

16
 Gunnarsson, Svensson, Genus-rättsvetenskap, s. 100. 
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därför varit omöjlig.
17

 Detta har dock avvisats genom att gällande rätt kan 

fastställas genom att de regler som finns för juridisk argumentation efterföljs av 

forskaren.
18

 

Uppsatsen kommer behandla både nuvarande och tidigare lagstiftning. Detta för 

att propositionen som låg till grund för avskaffandet av de så kallade 

stoppreglerna i 32§ KL innehåller det uttalande som Skatteverket och HFD 

använder som ett av argumenten för att företagsledarna ska beskattas enligt 

dispositionsrätten.
19

 Då det inte finns något uttryckt lagstöd för att 

förmånsbeskatta någon enligt dispositionsrätten kommer mycket 

informationsinsamling ske med hjälp av praxis. Rättsfallen som studeras i 

uppsatsen kommer från HFD (RR) och kammarrätten. De mål som behandlas i 

uppsatsen har valts ut med bakgrund till vad de behandlar. Uppsatsen syftar till att 

ge en bred bild av hur beskattningen och värderingen vid dispositionsrätt ser ut, 

därför behandlas flera olika typer av förmåner. För merparten av de 

förmånstyperna som behandlas är kammarrätten den högsta instans som fällt ett 

avgörande i ärendet. Därför består merparten av rättsfallen av 

kammarrättsavgöranden. 

Rättsfallen som studeras i uppsatsen återfinns i två olika kapitel. I kapitel tre 

studeras rättsfallen utifrån om det är dispositionsrätten eller det faktiska nyttjandet 

som ligger till grund för beskattning. I kapitel fyra studeras samma rättsfall men 

då ligger fokus på att synliggöra de värderingsmetoder som använts av domstolen.  

Anledningen till att rättsfallen delas upp på två olika kapitel är för på bästa sätt, 

utifrån uppsatsens syfte och den rättsdogmatiska metoden, systematisera gällande 

rätt och redovisa resultatet av studien. Vissa rättsfall återfinns enbart i något av 

kapitlen. Det kan till exempel bero på att målet gäller arbetsgivaravgifter men att 

förmånsvärdet som arbetsgivaravgifterna är baserat på redovisas i domen. 

Utifrån uppsatsen syfte finner jag det svårt att använda någon annan metod än den 

rättsdogmatiska. Däremot hade en viss grad av rättpolitiska resonemang kring 

förmånsbeskattningen kunnat föras med utgångspunkt i likformighetsprincipen 

och neutralitetsprincipen. En rättspolitisk metod syftar till att argumentera kring 

lagstiftningens ändamål och dess effekter.
20

 En möjlig frågeställning utifrån en 

rättspolitisk metod hade kunnat vara om beskattning enligt dipositionsrätten är 

förenlig med likhetsprincipen. Anledningen till att den rättspolitiska metoden inte 

används är för att uppsatsen syftar till att studera det gällande rättsläget. För att 

undersöka rättsläget lämpar sig den rättsdogmatiska metoden bättre. 

                                                 
17

 Gustavsson, Dissens: om det rättsliga vetandet, s. 61-62. 
18

 Sandgren, TfR 2005, s. 650-651. 
19

 Prop 1999/2000:15. 
20

 Gunnarsson, SN 1998, s. 551. 
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1.3.2 Rättskälleläran 

Vid användningen av en rättsdogmatisk metod måste alla resonemang ha sin 

grund i någon form av rättskälla.
21

 När rättskällor ska studeras och analyseras 

delas de av forskningen in i tre olika kategorier. Rättskällor som skall, bör och får 

beaktas. Lagar och föreskrifter placeras under kategorin ”skall” beaktas. 

Rättskällor som bör beaktas är bland annat praxis från HFD och förarbeten. Enligt 

Kristoffersson ska det föreligga mycket starka skäl för att Skatteverket eller någon 

annan underinstans ska frångå praxis från HFD.
22

 Slutligen, rättskällor som får 

beaktas vid en juridisk analys är, exempelvis, myndigheters rekommendationer, 

juridisk litteratur och kammarrättsdomar. Det tre kategorierna har en stark 

hierarkisk ordning. Det går till exempel inte att använda en juridisk avhandling, 

som tillhör kategorin ”får” för att förkasta en föreskrift eller lag i en juridisk 

argumentation. Däremot finns möjligheten att komplettera och förbättra 

förståelsen med hjälp av rättskällor med lägre dignitet.
23

 

 En blandning av de olika rättskälle-kategorierna kommer användas för att studera 

uppsatsen problemställning. Tyngdpunkten kommer ligga på att analysera praxis, 

lagstiftning och förarbeten. Vissa inslag av myndighetsföreskrifter och juridisk 

litteratur kommer också förekomma. Detta för att ge en bredare syn på ämnet. För 

att besvara uppsatsen syfte kommer även kammarrättsdomar analyseras. 

Anledningen till det är att det finns relativt många kammarrättsdomar inom 

uppsatsens område som vunnit laga kraft. Enligt Kristoffersson bör författaren 

göra en mer noggrann prövning av avgöranden från kammarrätten då de har en 

lägre auktoritet än domar från HFD. Det som bör vägas in i bedömningen är 

processekonomi, saklighet i argumentation och förutsebarhet. Vidare menar 

Kristoffersson att HFD:s funktion inom skatterätten är att ”skapa rätt” samtidigt 

som kammarrättens är att ”skipa rätt”.
24

  

Trots detta finns det skäl för Skatteverket och underinstanser att följa 

kammarrättspraxis. För det första har kammarrätten en högre auktoritär ställning 

än förvaltningsrätten. För det andra föreligger det processekonomiska skäl. 

Genom att i hög utsträckning följa praxis från kammarrätten kan onödiga 

överklaganden undvikas.
25

 Om det råder enighet i bedömningarna från olika 

kammarrätterna ökar rättskällevärdet av domarna i den juridiska 

argumentationen.
26

 Tillgängligheten till materialet kan också ha påverkan på 

rättskällevärdet. Tidigare var det svårt att hitta avgöranden från kammarrätten då 

det inte ges ut någon årsbok över alla avgörande. I och med teknikutvecklingen de 

senaste åren har det blivit allt lättare att få tag på avgörande från kammarrätten, 

                                                 
21

 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s.44. 
22

 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 837. 
23

 Ovanstående stycke bygger på: Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och 

rättsdogmatiken, s.47-48. 
24

 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 837ff. 
25

 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 838. 
26

 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 843. 
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exempelvis på Zeteo och Karnov
27

. Det är en faktor som kan anses stärka 

rättskällevärdet.
28

  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar sådana förmåner som kan komma att bli beskattade enligt 

dispositionsrätten för företagsledare i fåmansföretag. Förmånerna som behandlas 

är förmåner av dyrare karaktär, exempelvis bilar, fritidshus och båtar som 

anskaffats av företaget. Andra förmåner av billigare karaktär såsom kostförmån 

och reseförmån behandlas inte. 

1.5 Tidigare forskning 

Inom det område som uppsatsen behandlar finns det en del doktrin som behandlar 

fåmansaktiebolagsbeskattningen och även förmånsbeskattning. Det finns framför 

allt två forskare som är framstående vad gäller beskattningen av 

fåmansaktiebolag. Tjernberg och Grosskopf har i varsin juridisk avhandling 

undersökt särregleringen av fåmansaktiebolagen och dess ägare.
29

 Avhandlingarna 

är främst inriktade på att beskriva vad ett fåmansbolag är och hur de beskattas och 

inte så mycket om förmånsbeskattning som jag behandlar i denna uppsats. Utöver 

avhandlingarna finns det juridiska artiklar och rättsfallskommentarer som 

behandlar beskattning av dispositionsrätten. Exempelvis Dimitrievski, Eriksson, 

Haglund och Dreijer.
30

 Denna uppsats behandlar också hur domstolarna värderar 

de förmåner som träffas av beskattning av dispositionsrätten. På det området finns 

det inte mycket forskning. När stoppreglerna avskaffades skrevs det några artiklar 

som antydde att det kunde bli värderingsproblem när de tidigare lagstadgade 

reglerna försvann.
31

 

1.6 Disposition 

I kapitel ett konkretiseras utgångspunkten för undersökningen. Kapitlet syftar till 

att ge en inblick i hur underökningen ska gå till samt de olika vägvalen. Detta 

genom att bland annat syfte, metod och avgränsningar framställs.  

Kapitel två behandlar tidigare regler för förmånsbeskattning av företagsledare i 

FÅAB. Huvudinriktningen i kapitel två är de gamla stoppreglerna vars syfte var 

att förhindra transaktioner mellan bolaget och dess ägare.  

Kapitel tre inleder med att klargöra när ett fåmansaktiebolag föreligger. Därefter 

definieras viktiga begrepp som har betydelse för ett FÅAB, till exempel 

närstående och företagsledare. Vidare beskriver kapitlet den allmänna 

förmånsregleringen som huvudsakligen stadgas i 11 kap. IL. Kapitel tre avslutas 

                                                 
27

 Zeteo och Karnov är två juridiska databaser. 
28

 Kristoffersson, SvSkT 2011, s. 838-839. 
29

 Se Tjernberg, Fåmansaktiebolag, Grosskopf, Beskattning av fåmansbolag. 
30

 Se Dimitrievski, SN 2001, s. 643-657, Eriksson, SvSkT 1999, s. 851-865, Haglund och Dreijer, 

SN 2008, s. 758-766. 

31
 Se Gäverth, SvSkT 1999, s. 881-882, Tjernberg, Skattenytt 2000, s. 179-186. 
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med rättsfall som behandlar mål där dispositionsrätten står i konflikt med det 

faktiska nyttjandet.  

I Kapitel fyra behandlas värdering av förmåner. Inledningsvis framställs de 

allmänna värderingsreglerna som stadgas i 61 kap. IL. Huvuddelen av kapitlet 

innehåller rättsfall där domstolarnas värderingsmetoder vid förmånsbeskattning 

studeras.  

Uppsatsen avslutas med kapitel fem som består av avslutande kommentarer där 

uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras.  
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2. Historik kring förmånbeskattningen i fåmansaktiebolag 

Följande kapitel syftar till att ge en historisk insikt i beskattningen av 

fåmansaktiebolag. Tyngdpunkten ligger på att beskriva införandet och 

avskaffandet av de så kallade stoppreglerna. Anledningen till att stoppreglerna 

infördes år 1976 var för att många bildade ett aktiebolag för att kunna 

vinstreglera och därmed undkomma beskattning. År 2000 avskaffades 

stopreglerna i syfte att förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag. 

Den stoppregel som det fokuseras på i denna framställning är den som stadgades 

i 32§ anv. p. 14 KL, beträffande förmåner. Nedan följer en mera ingående 

beskrivning om förfarandet både vid införandet och avskaffandet av 

stoppreglerna samt argumenten som fördes vid de aktuella tidpunkterna. Kapitlet 

är disponerat på följande sätt: 2.1 Införandet av stoppreglerna, 2.2 Avskaffandet 

av stoppreglerna.  

2.1 Införandet av stoppreglerna 

De första spärreglerna för fåmansföretag infördes redan år 1933, den gången rörde 

det sig om en ersättningsskatt som gällde alla men som i grund och botten riktade 

sig mot fåmansbolagen. Den första gången fåmansbolag definierades i 

lagstiftningen var år 1951, syftet var då att hindra att delägarna skulle utnyttja 

skattefriheten för utdelning som då fanns på ett inte önskvärt sätt. Under mitten av 

1900-talet kom det flera gånger nya regler för fåmansbolagen. Den mest 

omfattande lagstiftningen infördes år 1976 och kom sedan att kallas för 

stoppreglerna.
32

 Beredningen som genomförde utredningen som låg till grund för 

den skärpta beskattningen av fåmansaktiebolagen hävdade att många utnyttjade 

aktiebolagsformen för att vinstreglera och på så sätt undvika beskattning. Som 

grund till detta visade de siffror från 1971 års taxering där cirka 50 procent av 

fåmansbolagen inte redovisade någon beskattningsbar inkomst.
33

 Syftet med den 

hårdare lagstiftningen, var enligt lagstiftaren inte att ”straffa” delägarna och 

fåmansbolagen utan att uppnå en neutral och likformig beskattning oavsett 

företagsform.
34

 

Genom införandet av stoppreglerna stadgades i 32§ anv. p. 14 KL följande:  

”Anskaffar ett fåmansföretag från annan än delägare eller delägare närstående person 

egendom, som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för privat bruk för 

företagsledare i företaget eller företagsledare närstående person, skall ett belopp 

motsvarande anskaffningskostnaden för egendomen tas upp som intäkt av tjänst hos 

företagsledaren.” 

 

Införandet av stoppregeln medförde att företagsledaren i inkomstslaget tjänst fick 

ta upp hela anskaffningskostnaden för egendomen, företaget nekades enligt 2§ 13 

mom. SIL avdrag för anskaffningskostnaden.
35

 Syftet med bestämmelserna, de så 

                                                 
32

 Ovanstående stycke bygger på: Eriksson, SvSkT, 1999, s. 852. 
33

 Prop. 1975/76:79 s. 38. 
34

 SOU 1998:116, s. 82-84. 
35

 Eriksson, SvSkT, 1999, s. 855. 
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kallade stoppreglerna, var att täppa till de luckor som uppstod på grund av det 

civilrättsliga synsättet på förhållandet mellan aktiebolaget och delägaren. Ur ett 

juridiskt, civilrättsligt perspektiv är det två skilda subjekt, en fysiks- och en 

juridisk-person. Den uppdelningen i detta sammanhang var enligt beredningen 

bakom förslaget till stoppreglerna en illusion. Om ett bolag endast har en 

delägare, som jobbar i företaget jämställs denne med en anställd. Detta trots att 

vederbörande även är VD och ordförande i bolaget. På grund av att en person har 

all kontroll över bolaget kan denne då tillförskansa sig tillgångar för privat bruk, 

utan att det medför några beskattningskonsekvenser.
36

 När kontrolluppgifterna 

rapporteras till Skatteverket går det att undervärdera förmånerna vilket gör att 

företaget delvis finansierar delägarens privata utgifter.
37

 

2.2 Avskaffandet av stoppreglerna 

År 1997 beslutade regeringen att tillsätta en beredning för att se över 

stoppreglerna. Utredningen huvudsakliga syfte var att undersöka om 

stoppreglerna genererade en hårdare beskattning för fåmansbolag än andra 

bolagsformer.
38

 Utredningen kom fram till att stoppregeln i KL 32§ anv. p. 14 

borde avskaffas och anförde som stöd att bland annat skatteuttaget hos 

företagsledaren kan bli större än vid tillämpning av de allmänna reglerna för 

förmånsbeskattning. Framför allt vid anskaffning av dyrare egendom, exempelvis 

fastigheter. Det slogs också fast att de allmänna förmånsbeskattningsreglerna var 

bärkraftiga och att stoppreglerna därför var att anse som överflödiga.
39

 

Representanter från RSV var inte lika säkra på att de allmänna reglerna verkligen 

skulle klara av att täppa de luckorna som stoppreglerna var avsedda för. Ett av de 

största problemen skulle bli hur förmånerna värderas. Det är inte alltid lätt att 

fastställa marknadsvärdet på tillgångar, framför allt inte sådana tillgångar som 

exempelvis konst och utnyttjande av båtar. Det framhölls att osäkerheten kring 

detta kunde utnyttjas av de skattskyldiga.
40

 

I ett remissvar till propositionen
41

 för avskaffandet av stoppreglerna anförde RSV 

att transaktioner som stoppreglerna var ämnade att förhindra minskat sedan 

införandet, taxeringsåret 1977. Reglerna hade därför, enligt RSV, uppfyllt sitt 

syfte. Utredningens uppfattning om att stoppreglerna skulle innebära en högre 

skattebörda för företagsledarna delades inte av RSV.
42

 Det huvudsakliga skälet till 

att regeringen ville avskaffa stoppreglerna var att förbättra företagsklimatet för 

små och medelstora företag och skapa neutrala skatteregler. Det skulle vara 

samma förutsättningar för alla företagsformer.
43

 Chefen för riksskatteverkets 

                                                 
36

 SOU 1975:54, s. 9. 
37

 Ovanstående stycke bygger på: SOU 1975:54, s. 64. 
38

 SOU 1998:116, s. 9. 
39

 SOU 1998:116, s. 82-84. 
40

 Gäverth, SvSkT 1999, s. 877. 
41

 Prop. 1999/2000:15. 
42

 Prop. 1999/2000:15, s. 31. 
43

 Prop. 1999/2000:15, s. 34. 
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enhet för företagsbeskattning var starkt kritiskt mot avskaffandet av stoppreglerna. 

I en artikel med rubriken ”från stopp- till frittframlagstiftning?” framförde han att 

många företag riskerade att ”plundras” när reglerna avskaffades samtidigt som det 

stabila rättsläget på området riskerade att bli mycket osäkert.
44

  

För att motverka att företagsledarna skulle frestas att utnyttja avskaffandet av 

stoppreglerna genom att med företagets tillgångar förvärva dyrare egendom och 

undvika personlig förmånsbeskattning uttalade regeringen följande i Prop. 

1999/2000:15, s. 59:  

”Vid värderingen av förmånerna är utgångspunkten givetvis att marknadsvärdet skall 

styra. När det gäller anskaffningar av dyrare egendom, t.ex. båtar och fjällstugor bör det 

understrykas att det är dispositionsrätten som ligger till grund för förmånsvärdet och 

inte det faktiska utnyttjandet, eftersom fjällstugan/båten stått till den skattskyldiges 

förfogande under hela året och således kunnat användas av honom när han ville.” 

 

Genom att markera att det är dispositionsrätten som beaktas garderar lagstiftaren 

mot att företagsledarna anskaffar egendom för företagets tillgångar och hävdar att 

det är rörelsefrämjande. Med dispositionsrätten som grund blir företagsledaren 

ändå träffad av förmånsbeskattningen. 

För att ytterligare understryka att dispositionsrätten styr värderingen av tillgångar 

uttalade regeringen följande i Prop. 1999:2000:15, s. 69: 

”Det är därför viktigt att förmånsvärderingen sker på ett realistiskt sätt … och att 

förmånerna inte i alltför stor utsträckning undervärderas. Regeringen vill därvid 

understryka att värderingen enligt allmänna regler bygger på dispositionsrätten till och 

inte det faktiska nyttjandet av förmånen i fråga.” 

 

Tjernberg var kritisk till avskaffandet av stoppreglerna och hävdade att det skulle 

bli praktiska tillämpningsproblem beträffande företagens anskaffning av 

egendom, s.k. privat egendom. I och med avskaffandet fanns det inte längre något 

lagrum som reglerade detta utan istället var det ett uttalande i förarbetena. Ett 

uttalande som skulle komplettera de allmänna förmånsreglerna.
45

 

 

 

  

                                                 
44

 Gäverth, SvSkT, 1999, s. 881-882. 
45

 Tjenberg, SN 2000, s. 179-180. 
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3. Förmånsbeskattning av företagsledare i FÅAB 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur förmånsbeskattningen är reglerad, både 

med hjälp av de allmänna förmånsreglerna och dispositionsrätten. Kapitlet inleds 

med en beskrivning och begreppsdefinition av fåmansbolag. Därefter följer en 

beskrivning av förmånsreglerna med utgångspunkt i 11 kap. IL. Det huvudsakliga 

innehållet i kapitlet är rättsfall från HFD (RR) och KR. Det som studeras i 

rättsfallen är om det är det faktiska nyttjandet eller dispositionsrätten som ligger 

till grund för beskattning för olika typer av förmåner. De förmåner som behandlas 

i kapitlet är bland annat bostadsförmån, båtförmån och motorcykelförmån. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av rättsfallen uppdelat i respektive 

förmånskategori. Dispositionen i kapitlet är följande: 3.1 En beskrivning av 

fåmansaktiebolag. 3.2 Allmänna bestämmelser vid förmånsbeskattning. 3.3 

Dispositionsrätten i förhållande till faktiskt nyttjande. 3.4 Bevisbördan i 

dispositionsrättsmål. 3.5 Rättsfall. 3.6 Sammanfattning av rättsfallen. 

3.1 Fåmansaktiebolag 

Definitionen av ett fåmansbolag (FÅAB) finns i 56 kap. 2§ 1-2p IL. Ett FÅAB är 

ett bolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 

procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Det kan också vara ett företag där 

näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra 

och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande 

sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och 

självständigt kan förfoga över dess resultat. Av Sveriges cirka 316.300 aktiebolag 

är 203.800 fåmansföretag.
46

 Det innebär att en övervägande del av de svenska 

aktiebolagen är fåmansbolag. 

För att kunna avgöra om ett bolag är ett fåmansaktiebolag är det viktigt att först 

reda ut vilka som räknas till närstående
47

. Anledningen till det är att vid 

beräkningen av antalet delägare i företaget räknas samtliga närståendes innehav i 

bolaget som en enda delägare enligt 56 kap. 5§ IL. Genom att involvera en stor 

krets som närstående, är ett kringgående av FÅAB-reglerna genom att exempelvis 

ge bort aktier till en familjemedlem inte möjlig eftersom det fortfarande räknas 

som en enda delägare.
48

 

3.1.1 Företagsledare 

En företagsledare är en eller flera fysiska personer som genom sitt eller 

närståendes innehav av andelar och sin ställning har ett väsentligt inflytande i 

företaget. Som företagsledare anses också den som har den faktiska 

beslutanderätten över verksamheten och självständigt kan förfoga över dess 

resultat, enligt 56 kap. 6§ 2st IL. Väsentligt inflytande grundas på ägandeintresset 

i bolaget. Det finns ingen fastslagen gräns över hur många procent en delägare 

                                                 
46

 Regeringen. Lönsammare att anställa – Motverka överutnyttjande. 2013.  
47

 Vilka som räknas som närstående stadgas i 2 kap. 22§ IL. 
48

 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 33. 
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behöver äga i bolaget för att denne ska anses ha väsentligt inflytande. 

Bedömningen grundar sig istället på det reella inflytandet och inte det faktiska 

ägandet. Det faktiska ägandet som den fysiska personen eller någon närstående till 

denne har måste ändå beaktas då det är en förutsättning för att vederbörande ska 

kunna anses som företagsledare.
49

 Genom att en delägare klassas som 

företagsledare innebär det att denne har fri förfoganderätt över bolagets tillgångar 

och kan därför bli beskattad enligt dispositionsrätten.
50

  

3.2 Allmänt om förmåner 

Det finns ingen exakt definition som stadgar vad som ska förstås med begreppet 

förmån. Anledningen till det är att begreppet förmåner täcker ett brett område och 

en definition skulle därför inte tillföra rättssystemet något värde, snarare begränsa 

det.
51

 De grundläggande bestämmelserna om att förmåner ska beskattas i 

inkomslaget tjänst finns i 11 kap. 1§ IL. Där stadgas att: Löner, arvoden, 

kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på 

grund av tjänst ska tas upp som intäkt. 

 Huvudregeln är att alla förmåner ska beskattas, det finns dock vissa undantag 

som även dessa stadgas i 11 kap. IL. Exempel på förmåner som inte beskattas är 

bland annat hälso- och sjukvård, personalvårdsförmåner och tjänsteresa vid 

representation. Förmåner av begränsat värde eller som har väsentlig betydelse för 

att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är även de undantagna från 

skatteplikten enligt 11 kap. 8§ IL. Det finns ingen fastslagen gräns för vad som är 

begränsat värde. Flera aspekter måste vägas in, exempelvis den anställdes 

inbesparing i normala privata levnadskostnader.
52

 Anledningen till att förmåner 

ska beskattas är för att skapa en neutral linje mellan olika typer av löneformer. 

Tanken är att finansieringen av privata levnadskostnader ska ske med beskattade 

medel.
53

 Som nämnts ovan täcker begreppet förmån ett stort område, vilket har 

medfört att det är svårt för lagstiftaren att åstadkomma konsekvens vid 

beskattningen. Då tjänsteförmåner är vanligt är det viktigt för lagstiftaren att 

utforma regler som ska kunna följas av såväl anställda, arbetsgivare och 

Skatteverket. Därför finns det i stor utsträckning schablonbestämmelser för det 

vanligast förekommande förmånerna. Exempelvis kostförmån, reseersättning och 

bilförmåner.
54

 

10 kap. 8§ IL stadgar att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de 

kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldiga till del. Genom 

att koppla ihop 10 kap. 8§ IL med 11 kap. 1§ IL ger det uttryck för att förmåner 

                                                 
49

 Ovanstående stycke bygger på: Prop. 1975/76:79 s. 73-74. 
50

 Prop 1999/2000:15, s. 58-59. 
51

 SOU 1999:94, s. 9. 
52

 Prop. 1994/95:182, s. 44. 
53

 Lodin, Mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 138. 
54

 Lodin, Mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 138. 
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beskattas enligt kontantprincipen.
55

 För att beskattning ska vara möjlig, utifrån 

lagtexten, måste alltså förmåner kommit den skatteskyldig till del. I RÅ 1992 ref. 

108
56

 som behandlade ett mål där en kvinna inte tagit upp något förmånsvärde för 

fri kost som hennes arbetsgivare tillhandahållit. Skälen hon angav för att undvika 

beskattning var att hon var vegetarian och att det bara erbjöds husmanskost. 

Regeringsrätten gick på kvinnans linje och beslutade att hon inte skulle beskattas 

för att hon inte hade nyttjat förmånen.  

3.3 Dispositionsrätten eller faktiskt nyttjande? 

Genom att enbart studera lagtexten kan det antas att en förmån måste ha 

disponerats eller kommit den skattskyldige till del för att beskattning ska vara 

möjlig.
57

 I prop. 1993/94:90, s.82 uttalades följande: 

”Det finns alltså inte en klar för alla fall gemensam tidpunkt för skattepliktens 

inträdande för naturaförmåner. Beskattning torde i vissa fall ske när förmånens adressat 

på något sätt får inflytande eller bestämmanderätten över förmånens användning eller 

utnyttjande och i andra fall först vid det faktiska utnyttjandet eller användandet av 

förmånen.” 

 

Uttalandet i förarbetet ger ingen tydlig förståelse för hur beskattningen ska ske.  I 

och med att regeringen i propositionen
58

 som avskaffade stoppreglerna uttalade att 

förmåner av dyrare karaktär så som båtar, fritidshus, bilar etc. skulle 

förmånsbeskattas och värderas enligt dispositionsrätten och inte det faktiska 

nyttjandet har Skatteverket drivit en hård linje kring detta.
59

 Det innebär att en 

företagsledare i ett FÅAB beskattas för att denne har en möjlighet att utnyttja 

egendomen och inte det faktiska nyttjandet.
60

 Värdet på förmånen för exempelvis 

bostäder bör enligt Skatteverket baseras på en årshyra för motsvarande hus eller 

lägenhet.
61

 

För att förtydliga de beskattningsmässiga skillnaderna mellan faktiskt nyttjande 

och dispositionsrätt går det att ta RÅ 2002 ref. 53 som exempel
62

. Om 

företagsledaren hade beskattats enligt faktiskt nyttjande hade ett belopp 

motsvarande hyresvärdet (i detta fall tre veckor) tagits upp till beskattning. Men 

eftersom det blev beskattning enligt dispositionsrätten fick den skattskyldige ta 

upp ett belopp som motsvarade dennes möjlighet att använda stugan under hela 

året.  

 Tjernberg menar att det är anmärkningsvärt att regeringen uttalar sig så starkt 

angående dispositionsrätten i en proposition och inte i lagstiftningen. Vidare 

menar Tjernberg att uttalandet är bottnat i en rädsla för att slopandet av 

                                                 
55

 Lodin, Mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 139. 
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 Se 10 kap. 8§ IL. 
58

 Prop. 1999/2000:15. 
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 Haglund, Dreijer, SN, 2008, s. 759-760. 
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stoppreglerna skulle leda till ett utvidgat skattefusk där företagen anskaffar privat 

egendom till de anställda utan att det beskattas.
63

 Genom den inom doktrinen 

accepterade rättskälleläran
64

 går det att angripa regeringens uttalande. 

Rättskällorna är indelade i tre kategorier där lagar och föreskrifter ska följas, 

förarbeten och praxis bör följas.
65

 Det borde innebära att uttalandet inte alltid 

måste följas utan att en bedömning måste ske från fall till fall.  

3.4 Bevisbörda vid beskattning av dispositionsrätten 

Den som har bevisbördan i ett ärende är den person som är ansvarig för att 

tillhandahålla information för att ett bifall på ett yrkande ska vara möjligt.
66

 Inom 

skatteområdet finns det en grunduppfattning som innebär att den som har lättast 

att bevisa något har bevisbördan för det. Skatteverket anses därför ha bevisbördan 

för intäkter och den skattskyldige för kostnader och avdrag. En anledning till att 

de skattskyldiga har bevisbördan för kostnader och avdrag är för att ingen vill 

betala mer skatt än vad de behöver. Kostnaderna blir därför viktigare än intäkterna 

för de skattskyldiga.
67

 Mot bakgrund av ovanstående borde det innebära att 

Skatteverket har bevisbördan för att fastställa dispositionsrätten eftersom 

förmåner räknas som intäkter enligt 11 kap. 1§ IL. RR behandlade bevisbördan 

beträffande dispositionsrätten till bilar i två skilda fall i RÅ 2001 ref. 22
68

. Målet 

är relevant i denna framställning eftersom det är det första målet som behandlar 

bevisbördan efter att stoppreglerna avskaffades. I flera senare mål har domstolarna 

utgått från domskälen från denna dom. Nedan följer en beskrivning av 

bevisprövningen i målet. 

Det var inga tvivel om att det förelåg dispositionsrätt i båda fallen. Frågan var 

vilka som har bevisbördan för att bilarna inte använts mer än i ringa omfattning 

och om det därigenom skulle bli förmånsbeskattning.
69

 Samt om det skiljer sig 

något i de båda fallen. 

RR lägger över bevisbördan på företagsledaren även fast det strider mot principen 

om att det allmänna har bevisbördan beträffande intäkter. Detta för att det är svårt 

för någon annan än företagsledaren att bevisa hur mycket denne kört privat när det 

gäller förmånsbil. Frågan enligt RR blir vilken betydelse det har att den 

skattskyldige kan använda den bil som företaget äger för privat bruk.  

RR anser att det SKV som ska ha bevisbördan vad gäller att dispositionsrätt 

föreligger. När det är fastställt bör en presumtion föreligga som innebär att bilen 
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ska ha ansetts använd mer än i ringa omfattning för privatkörning tills den 

skatteskyldige har bevisat motsatsen. Bevisbördan läggs alltså över på den 

skattskyldige. För att bevisa att bilen endast använts i ringa omfattning är en väl 

dokumenterad och upprättad körjournal ett bra bevismedel för den skattskyldige.  

Detta gäller vid den ordinarie taxeringen, inte eftertaxering eller vid skattetillägg. 

Utgången i målet visar att om dispositionsrätt föreligger sker om vändning av 

bevisbördan.
70

 

3.5 Rättsfall med fokus på dispositionsrätt kontra faktiskt nyttjande 

I detta avsnitt kommer rättsfall att studeras. Rättsfallen delas in i olika kategorier 

beroende på vad det gäller. Det som studeras i rättsfallen är varför eller varför inte 

dispositionsrätt föreligger i det aktuella fallet. Värderingsmetoderna som använts i 

de fall där förmånsbeskattning föreligger, på grund av dispositionsrätt analyseras i 

nästa kapitel
71

. Domarna som analyseras är från HFD (RR) och kammarrätten. 

Enligt rättskälleläran har kammarrättsavgöranden ett lägre rättskällevärde än 

domar från HFD.
72

 Anledningen till att de kammarrättsavgöranden ändå framställs 

i detta avsnitt är för att ge ett bredare perspektiv av hur konsekventa domstolarna 

är i mål som behandlar dispositionsrätten. För vissa typer av förmåner som 

behandlas i detta avsnitt är kammarrätten den högsta instans som har dömt i 

ärendet. Eftersom det inte finns något lagrum som reglerar att dispositionsrätten 

ska beskattas får då kammarrättens avgörande ett högre rättskällevärde när 

avgöranden från HFD saknas.
73

 De avgöranden som presenteras nedan följer hela 

den rättsliga processen, från första till sista instans. Detta för att påvisa hur de 

olika instanserna har resonerat vid sina avgöranden. Rättsfallen som framställs 

syftar till att besvara den första delen av uppsatsen syfte som är att studera hur 

företagsledare i ett fåmansaktiebolag blir beskattade för de förmåner av speciell 

karaktär (exempelvis båtar, fritidshus, motorcyklar) som de åtnjuter genom 

bolaget. 

3.5.1 RÅ 2002 ref. 53 Bostadsförmån 

RÅ 2002 ref. 53 har fått stor betydelse för rättstillämpningen beträffande 

beskattning av dispositionsrätten. Nästa alla mål som uppsatsen behandlar 

hänvisar på något sätt till detta rättsfall. 

Person A ägde tillsammans med sina två systrar samtliga aktier i ett fåmansbolag. 

Bolaget ägde en fastighet, med tre bostadsbyggnader. Efter en skatterevision 

beslutade SKV att A skulle påföras förmån för fri semesterbostad för fyra 

taxeringsår bakåt i tiden. 

A överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att förmånsvärdet 

skulleskrivas ner till ett av hennes konsulters framtagna förmånsvärde som var 
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baserat på en tredjedel av fem veckors uthyrningsvärde. Detta för att hon bara 

hade möjlighet att utnyttja stugan under sin semester och att hon och hennes 

systrar delade stugorna under semestern. Eftersom stugorna var tätt belägna kunde 

inte A och hennes systrar vistas där samtidigt. Hon anförde också som grund för 

sitt yrkande att en turistförmedling försökt hyra ut stugorna utan framgång.  

Länsrätten i Kalmar län inledde med att konstatera att parterna (SKV och den 

skattskyldige) var överens om att stugorna hade använts som fritidsstugor av såväl 

A som hennes systrar, samt att stugorna inte varit uthyra under den aktuella 

perioden. Länsrätten ansåg att när det faktiska nyttjandet inte kan klargöras ska 

värderingen av förmånen ske enligt en schablonmetod baserat på marknadsvärdet. 

Skatteverket yrkade att A skulle beskattas för hela året samtidigt som A yrkade på 

en tredjedel av fem veckor. Länsrätten beslutade att förmånsvärdet skulle baseras 

på 16 veckor eftersom hennes systrar också använde stugorna (en tredjedel av ett 

år).  

A överklagade länsrättens beslut och yrkade fortsatt att förmånsvärdet skulle 

värderas enligt hennes beräkning alltså en tredjedel av fem veckor. Hon anförde 

också att det är orimligt att beskattas för 16 veckor då hon ansåg att det var det 

faktiska nyttjandet som var avgörande. 

Kammarrätten i Jönköping gick på länsrättens bedömning med motivering att A 

haft stort inflytande och bestämmanderätt över semesterbostaden vilket ger 

upphov till en stark dispositionsrätt som medför en skattepliktig förmån. A 

överklagade och fick prövningstillstånd i Regeringsrätten. 

RR anförde att det vid bostadsförmån av detta slag är den fria dispositionsrätten 

som styr. Detta gäller oavsett om huset faktiskt har nyttjats av den skattskyldige 

eller ej. Värdet på förmånen kan sättas ner om det gjorts klart att huset varit uthyrt 

eller liknande. Vid en sådan inskränkning bör förmånsvärdet sättas ned i 

förhållande till marknadsvärdet (priset för att hyra stugorna). Regeringsrätten 

menar att det är ostridigt att A haft dispositionsrätt till stugorna och att den inte 

varit inskränkt. Därför finns det ingen anledning till att bestämma förmånsvärdet 

till ett lägre värde än vad de andra instanserna har gjort.  

Målet visar att det inte är relevant om den skattskyldige väljer att nyttja bostaden 

eller ej, utan det är möjligheten att utnyttja den som är avgörande. Det är också 

relevant att fråga sig om stugorna hade något samband med verksamheten när det 

kommer till dispositionsrätten. I detta fall står det klart att så inte är fallet.
74

 

3.5.2 KR 3970-07 Bostadsförmån 

Målet behandlar beskattning av bostadsförmån för en företagsledare i ett FÅAB 

som för bolagets räkning hyrt en lägenhet för att inkvartera två anställda. 

Anställningen för de boende i lägenheten upphörde i april 2004. Direkt efter 
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anställningens slut sa företagsledaren, person A, upp lägenheten. Trots att 

lägenheten sades upp i april, avslutades inte hyresavtalet förens november år 

2004. Helt enligt det civilrättsligt giltiga avtalet. Under perioden maj-november 

stod lägenheten helt tom. Bolaget betalade varje månad en hyra på 6.900 kr. A 

bodde under tiden med sin familj i en villa på andra sidan staden. 

Skatteverket beslutade genom ett omprövningsbeslut att öka A:s inkomst av tjänst 

med 48.300 kr på grund av bostadsförmån, med anledning av att han vid 

tidpunkten för beskattningen haft dispositionsrätt till lägenheten.  

Länsrätten i Stockholms län anförde att A gjort vad denne kunnat för att avsluta 

hyreskontraktet. Länsrätten ansåg därför att det inte var skäligt att beskatta A 

enligt dispositionsrätten. Överklagan bifalles. Skatteverket överklagade till 

kammarrätten som avslog överklagan. 

3.5.3 RÅ 2001 ref. 22 Bilförmån
75

 

RÅ 2001 ref. 22 är uppdelad i två delar där del I handlar om en delägare i ett 

kommanditbolag som haft möjlighet att använda företagets lätta lastbil privat. Del 

II behandlar en företagsledare i ett FÅAB som haft möjligheten att använda 

företagets bil för privat bruk. Utgångspunkten för att beskattning ska vara möjlig i 

båda fallen är att fordonen använts i privat körning mer än i ringa omfattning enlig 

61 kap 11§ 2st IL. Del I handlar inte om en företagsledare, anledningen till att det 

tas med i denna framställning är för att domen är principiellt viktigt för del II och 

senare rättstillämpning. 

Del I: SKV påförde person A bilförmån av lätt lastbil med 47.400 kr. 

Motiveringen var att A inte fört någon körjournal och därmed inte klarlagt att 

fordonet använts för privat bruk i endast ringa omfattning.  

A överklagade och yrkade att förmånsvärdet skulle undanröjas på grund av att han 

var rörmokare och använde den lätta lastbilen i tjänsten. I bilen fanns det endast 

två säten och lastutrymmet var fast inrett för verksamheten med bland annat 

arbetsbänkar och gastuber. Eftersom bilen inte använts privat hade ingen 

körjournal upprättats. A hävdade också att han privat hade andra fordon som 

nyttjades.  

Regeringsrätten anförde att det var ostridigt att A hade möjlighet att disponera 

bilen för privat bruk. Regeringsrätten för därefter en diskussion om en 

presumtionsregel angående bevisbördan vid bilförmån, detta har behandlats 

tidigare i uppsatsen
76

. Regeringsrätten finner vid en samlad bedömning att A gjort 

klart att bilen och dess skick inte är grund nog för att utdöma beskattning av 

bilförmån. Detta eftersom bilen var utrustad på ett sådant sätt att privat 
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användning inte var möjlig. A:s överklagan fick bifall och förmånsbeskattningen 

undanröjdes. 

Del II: Person A var företagsledare i ett Byggserviceföretag. SKV beslutade att 

för taxeringsår 1997 öka A:s inkomst av tjänst med 53.300 kr på grund av 

bilförmån. Skälen var att bolaget ägde två personbilar som A inte tagit upp som 

bilförmån i deklarationen. Ingen körjournal var upprättad som hade kunnat påvisa 

att bilen inte använts för privat körning. Det fanns heller inga uppgifter som 

påvisade att bilarna var inredda med utrustning som var avsedda för 

affärsrörelsen.  

RR anförde att omfattningen av privatkörningen är av vikt vid bestämmandet av 

förmånsvärdet. Det avgörande är om det är ringa omfattning eller inte. 

Regeringsrätten gjorde följande bedömning: A hade uppgett att han inte använt 

bilen privat under perioden i det aktuella fallet. Ingen körjournal var dock 

upprättad. A hävdade att han och hans hustru endast använt deras privata bil. RR 

fann vid en samlad bedömning att det framstår som troligt att bilarna inte använts 

men att A inte gjort klart att bilarna inte använts mer än i ringa omfattning. Därför 

finner regeringsrätten inga skäl för att frångå Skatteverkets beslut om att 

förmånsbeskatta A med 53.300 kr för 1997 års taxering.  

Rabe anser att skillnaden mellan faktiskt nyttjande och dispositionsrätt är hårfin 

och avgörs genom hur bilarna används i verksamheten. Vidare anser han att den 

enda chansen att undvika beskattning rimligen är att upprätta en körjournal.
77

 

3.5.4 HFD 2011 ref. 55 Båtförmån 

HFD 2011 ref. 55 innehåller två delar och behandlar beskattning av båtförmån.  

Del I: Person A var verksam som fastighetsmäklare i ett bolag som till största del 

förmedlade fastigheter i sjönära kommuner. Utöver A fanns det ytterligare två 

anställda mäklare i bolaget. Genom indirekt aktieinnehav och ett väsentligt 

inflytande i bolaget ansågs A vara företagsledare. Bolaget hade under inledningen 

av 2000-talet anskaffat två motorbåtar med ett totalt anskaffningsvärde på 

730.000 kr. Vid en omprövning år 2007 beslutade SKV att höja A:s taxering åren 

2002-2005 på grund av båtförmån. 

A överklagade och yrkade att Skatteverkets beslut skulle undanröjas. I andra hand 

yrkade han på en nedsättning av förmånsvärdet med hänvisning till ett liknande 

fall i kammarrätten, där en person fick lindrigare beskattning för att båtarna var 

rörelsefrämjande. Skatteverket anförde att den åberopade domen inte ändrade 

deras inställning. Anledningen till det var att det inte fanns någon redogörelse för 

hur många objekt bolaget hade besökt med båtarna. A hävdade sedan att de besökt 

90 ö-fastigheter med båtarna under den aktuella perioden.  
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HFD drog paralleller till RÅ 2002 ref. 53
78

 och anförde att det inte finns någon 

anledning att behandla båtar annorlunda. Det innebär att det är dispositionsrätten 

som styr och inte det faktiska nyttjandet. HFD gjorde bedömningen att 

dispositionsrätten varit begränsad och förmånsvärdet därför bör sättas ned. A blev 

beskattad enligt dispositionsrätten, med en viss inskränkning. 

Del II: Fallet rör en företagsledare i ett FÅAB, person A, som för bolagets 

räkning förvärvat en segelbåt som enligt A hade syftet att utvidga bolagets 

verksamhet genom uthyrning. Bolagets huvudsakliga verksamhet bestod av 

service och försäljning av båtmotorer och tillbehör. A hade för beskattningsåret 

redovisat ett förmånsvärde á 14.000 kr för nyttjandet av båten. Skatteverket 

beslutade för taxeringsåret 2005 påföra A 176.000 kr i inkomstslaget tjänst för 

båtförmån. A överklagade och anförde med stöd av ett mål från kammarrätten 

med liknande omständigheter att förmånsvärdet ska beräknas på de veckor som 

båten använts privat men inte de veckor då den varken använts eller varit uthyrd. 

Länsrätten i Stockholms län gick på A:s linje och godtog det beräknade 

förmånsvärdet.  

Kammarrätten i Stockholm ansåg att uthyrning av båtar kan anses ha anknytning 

till bolagets verksamhet. Men en enskild båt inte kan ses som en så pass nära 

anknytning till verksamheten. Därför bör dispositionsrätten ligga till grund för 

beskattningen i det aktuella fallet. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och 

påförde A förmånsbeskattning med 176.000 kr. A överklagade domen och fick 

prövningstillstånd i HFD. 

HFD anförde, likt del I i domen att det inte finns några skäl för att domen i RÅ 

2002 ref. 53 inte skulle gälla även för båtar. Därför ska dispositionsrätten ligga 

som grund för beskattning även i detta fall. HFD finner att kammarrättens 

bedömning är korrekt.  

Von Euler menar att det i och med denna dom bekräftades att dispositionsrätten 

gäller även när bolaget innehar båtar och att det var en naturlig väg att gå för HFD 

i och med domarna på andra typer av förmåner.
79

 

3.5.5 KR 2962-2963-06 Båtförmån  

Målet behandlar en företagsledare i ett FÅAB, som var verksamt i hotell- och 

konferensbranschen. För att utveckla kärnverksamheten hade bolaget sedan några 

år tillbaka satsat på rekreationsverksamhet. Den innehöll bland annat en 

båtcharterverksamhet. För att inte riskera bolagets ekonomi beslutade bolaget att 

hyra en segelbåt istället att på egen hand anskaffa en. Företagsledaren, person A, 

hade för taxeringsåret 2003 redovisat 20.000 kr som båtförmån. Taxeringsåret 

2004 redovisades ingen båtförmån. Bakgrunden till A:s värdering av båtförmån är 
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dennes faktiska nyttjande av segelbåten. Skatteverket beslutade via en 

omprövning beslutat att påföra A 355.000 kr taxeringsår 2003 och 375.000 kr 

taxeringsår 2004 på grund av att A haft dispositionsrätt till segelbåten. 

Länsrätten i Mariestad ansåg att det var ostridigt att A haft bestämmande 

inflytande över segelbåten och därigenom en fri dispositionsrätt. Länsrättens 

fastställde SKV:s omprövningsbeslut. A överklagade till Kammarrätten. 

Kammarrätten i Jönköping ansåg att båten inte är rörelsefrämmande för bolaget 

och att båten under de i målet aktuella åren hade en anknytning till verksamhetens 

art. A hade ett intyg som visar att båten endast lämnat  hamnen de gånger som den 

varit uthyrd. SKV hade inte lagt fram någon bevisning som styrkte att båten 

använts privat av A. Kammarrätten gjorde bedömningen, eftersom det saknas 

bevis på omfattningen av privat nyttjande, att A skulle beskattas enligt det belopp 

som han själv uppgett i deklarationen för taxeringsåret 2003.  

3.5.6 KR 8756-12 Båtförmån 

Person A var företagsledare i ett FÅAB som år 2006 anskaffade en motorbåt av 

större modell. Syftet med anskaffningen av båten var att hyra ut den till kunder. 

Enligt A hade båten varit uthyrd under fyra tillfällen, sammanlagt tio dagar, under 

det i målet gällande året. Bolaget uppgav till SKV att båten drabbats av ett haveri 

som vilket gjort att den inte använts i den omfattningen som var planerad. 

Skatteverket beslutade genom en omprövning att öka A:s inkomst av tjänst för 

beskattningsåret 2009 på grund av båtförmån. Anledningen till det var att A fritt 

förfogade över båten och därför bör bli beskattad enligt dispositionsrätten. 

Bedömningen som SKV gjorde grundade sig på att dispositionsrätt till båten 

förelåg 6,5 veckor under högsäsong och 8,5 veckor under lågsäsong. Vid 

beräkningen tog Skatteverket hänsyn till att båten varit uthyrd under sammanlagt 

två veckor samt att båten varit inne för reparation under 1,5 veckor. A hävdade att 

dispositionsrätten var mer inskränkt än vad framställts i SKV beräkning. Han 

hänvisade till att båten efter en reparation varit tvungen att gå med reducerad 

hastighet under fyra veckor samt att han hade en annan båt privat. Dessutom 

hänvisade han till en utlandsresa under semestern som gjort att han inte kunnat 

nyttja båten. Skatteverket svarade att det inte hade några uppgifter om den privata 

båten samt att en utlandsresa inte inskränker på dispositionsrätten. Att båten 

endast kunde gå med reducerad hastighet hindrade inte heller från att använda 

båten. A överklagade till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten i Malmö gick på SKV:s linje och menade att de skäl som A 

angett som ytterligare inskränkningar inte var skäl nog för detta. A överklagade 

till kammarrätten. 

Vid de muntliga förhandlingarna i kammarrätten medgav SKV att förmånsvärdet 

bör reduceras med en vecka men hänsyn till att båten inte var sjösatt. Annars 

yrkade de på samma utgång som i förvaltningsrätten. Kammarrätten gjorde utöver 
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det bedömningen att förmånsvärdet ska reduceras med en halv veckohyra för de 

fyra veckor då båten gått med reducerad hastighet. A får delvis bifall men blir 

ändå träffad av dispositionsrätten. 

3.5.7 KR 706-06 Motorcykelförmån
80

 

Person A var ensam ägare till ett bolag vars affärsverksamhet bestod av 

fastighetsförvaltning och handel med värdepapper. Bolaget ägde bland annat en 

motorcykel av märket Harley-Davidson. 

Skatteverket beslutade att påföra A 47.400 kr avseende en oredovisad 

motorcykelförmån. Skälen var att A ansågs som företagsledare och att det 

därigenom stod klart att han hade fri beslutande- och dispositionsrätt till 

motorcykeln. A överklagade till länsrätten och yrkade på nedsättning av 

förmånsvärdet eftersom motorcykeln varit avställd i elva månader och endast varit 

i bruk under en sommarmånad. Länsrätten gick på A:s linje. SKV överklagade. 

Kammarrätten i Stockholm ansåg att A haft dispositionsrätt till motorcykeln under 

hela året. Att motorcykelns varit avställd var enligt kammarrätten inte skäl nog för 

att inskränka på detta eftersom A, genom eget agerande, enkelt kunnat få fordonet 

körklart.  

3.5.8 KR 3126-12 Förmån av häst  

Målet behandlar en företagsledare i ett FÅAB som driver ett barnhem med 

ridskoleverksamhet. SKV beslutade i ett omprövningsbeslut år 2010 att höja 

företagsledarens, person A:s, inkomst av tjänst med 96.000 kr för taxeringsår 

2010 samt 68.796 kr avseende taxeringsår 2009. Skälen för SKV:s bedömning var 

bland annat att person A i bolagets stall inhyst fyra privata hästar för en hyra som, 

enligt SKV, inte var marknadsmässig. Den huvudsakliga delen av förmånsvärdet 

bestod dock av en tävlingshäst som enligt Skatteverket, huvudsakligen, var 

anskaffad för privata intressen. Som argument för bedömningen anförde SKV att 

hästen vid flera tillfällen använts av företagsledarens döttrar i 

tävlingssammanhang. 

A hävdade att SKV:s beräkning av månadshyran för de privat inackorderade 

hästarna inte var skälig. Han medgav dock att en viss höjning av värdet var 

acceptabelt. Avseende tävlingshästen ansåg A att SKV:s bedömning vad felaktig. 

Vidare hävdade A att enbart det faktum att hästen, vid enstaka tillfällen, deltagit i 

tävlingar inte är fog för att klassa hästen som insparingar i privata 

levnadskostnader. I övrigt användes hästen minst tre timmar dagligen i 

ridskoleverksamheten. A yrkade därför att förmånsvärdet helt skulle undanröjas. 

Angående de inackorderade privata hästarna ansåg förvaltningsrätten i Jönköping 

att hyresvärdet, beräknat av SKV, var i enighet med ett uppskattat marknadsvärde 
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och därför skulle göras gällande. På den punkten avslogs A:s överklagan. 

Beträffande hästen som var anskaffad av bolaget ansåg förvaltningsrätten att det 

privata intresset i hästen var större än bolagets. En av anledningarna till det är att 

hästen var avsevärt mycket dyrare att anskaffa än en vanlig ridskolehäst. 

Förvaltningsrätten gav Skatteverket rätt och följer deras omprövningsbeslut. 

A överklagade till kammarrätten och yrkade på nedsättning av förmånsvärdet för 

inackorderingen samt att förmånsbeskattningen, avseende den av bolaget 

anskaffade hästen, skulle undanröjas. Kammarrätten satte ner hyresvärdet för 

inhysningen av de privata hästarna, utan någon motivering. Inget bifall medgavs 

dock för tävlingshästen. Det av Skatteverket beräknade förmånsvärdet gjordes 

därför gällande. 

3.5.9 KR 1328-03 Förmån av husvagn 

Målet behandlar bilförmån och husvagnsförmån. I denna framställning behandlas 

endast husvagnsförmånen. En företagsledare i ett FÅAB vars verksamhet var i 

musikbranschen, blev genom en omprövning av SKV upptaxerad med 60.000 kr 

på grund av husvagnsförmån för inkomståret 2000. Företagsledaren, person A, 

överklagade beslutet och yrkade på nedsättning av förmånsvärdet till 10.000 kr. 

Argumenten som anfördes var bland annat att SKV övervärderat husvagnen samt 

att den bara varit i bolagets ägo i åtta månader. Under de åtta månaderna hade han 

bara nyttjat den i två veckor.  

Länsrätten i Linköping gick på Skatteverkets linje och anförde att det faktiska 

nyttjandet inte var av vikt, det är dispositionsrätten som styr om 

förmånsbeskattning ska utdömas. A överklagade till kammarrätten och yrkade på 

en nedsättning av förmånsvärdet enligt ovan.  

Kammarrätten i Jönköping ansåg precis som SKV och länsrätten att det är 

dispositionsrätten som ligget till grund för beskattningen. Det har dock 

framkommit brister i Skatteverkets utredning, exempelvis felaktigt 

anskaffningsvärde och en beräkning på helårsbasis, detta trots att husvagnen bara 

fanns i bolaget under åtta månader. Därför sattes värdet ner till 10.000 kr enligt 

A:s yrkande. Kammarrätten betonade dock att det var det uppskattade värdet av 

dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjandet som beskattades.  

3.6 Sammanfattning av rättsfallen 

3.6.1 Bostadsförmån 

Beträffande dispositionsrätt till bostad har RÅ 2002 ref. 53 haft stor betydelse för 

rättstillämpningen. Målet har även betydelse för andra förmåner som ska beskattas 

enligt dispositionsrätten. RÅ 2002 ref. 53 behandlar en företagsledare i ett FÅAB 

som ägde en fastighet med tre fritidshus. Bolaget ägdes till lika stora delar av 

företagsledaren och hennes två systrar. Företagsledaren hävdade att hon bara haft 

möjlighet att vara på fastigheten en tredjedel av hennes fem semesterveckor och 

skulle beskattas för det faktiska nyttjandet. RR anförde att det är den fria 
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dispositionsrätten som styr, det medförde att företagsledaren blev beskattad för 16 

veckor (en tredjedel av ett år). Det är inte relevant om den skattskyldige väljer att 

nyttja bostaden eller ej, utan det är möjligheten att utnyttja den som är 

avgörande.
81

  

I ett annat mål
82

 gjordes bedömningen att det var oskäligt att låta den 

skattskyldige bli beskattade enligt dispositionsrätten. Där gick länsrätten istället 

på det faktiska nyttjandet. Anledningen var att bolaget hyrt en lägenhet med lång 

uppsägningstid. Efter att bolaget sagt upp lägenheten stod den tom i sex månader. 

Domstolen menade då att företagsledaren gjort allt den kunnat för att avsluta 

kontraktet och att det då inte var skäligt att beskatta för den tiden. 

För att inskränka på dispositionsrätten har RR i RÅ 2002 ref. 53 angett att en väl 

dokumenterad uthyrning är skäl nog för att sätta ner förmånsvärdet. RR kräver 

inte full bevisning för att så har skett. Det räcker att den skattskyldige gör 

sannolikt att en uthyrning ägt rum.
83

 En annan möjlig inskränkning kan vara om 

fastigheten används i verksamheten under större delen av året.
84

 

3.6.2 Bilförmån 

Endast ett mål med bilförmån har behandlats i kapitlet. Detta eftersom 

värderingen av bilförmåner har tydliga schablonbestämmelser i 61 kap. IL. 

Anledningen till att det ändå förekommer i uppsatsen är för att målet som 

behandlas
85

 är principiellt viktigt för rättstillämpningen, samt visar på möjliga 

inskränkningar i dispositionsrätten som är en av de parametrar som undersöks i 

uppsatsen. Vid bilförmåner har RR vänt på bevisbördan genom en 

presumtionsregel som innebär att bilen anses ha använts mer än i ringa omfattning 

till dess att företagsledaren har bevisat motsatsen.
86

 SKV har fortfarande 

bevisbördan för att dispositionsrätt föreligger, som i det närmaste är självklart att 

företagsledaren har.
87

 Genom att studera RÅ 2001 ref. 22, som är uppdelat i två 

delar, går det att konstatera att dispositionsrätten väger tungt i förhållande till 

faktiskt nyttjande. I målets första del var det ostridigt att företagsledaren haft full 

dispositionsrätt till bilen, men på grund av att bilen var inredd med tung utrustning 

som endast användes inom verksamheten (rörmokeri) undkom företagsledaren 

beskattning.  

I del II blev företagsledaren beskattad för bilförmån eftersom denne inte kunde 

bevisa att fordonen inte hade använts i mer än ringa omfattning. För att bevisa 

detta hade den skattskyldige kunna upprätta en körjournal som bevisade att bilen 

endast använts i tjänsten.  
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Möjliga inskränkningar i dispositionsrätten beträffande bilförmån kan således vara 

att bilen är inredd med sådan utrusning att det kan antas att den enbart används i 

tjänsten. Exempel på det kan vara att det endast är två passagerarsäten eller att det 

finns arbetsbänkar och gasflaskor i bilen. En annan möjlig inskränkning och ett 

viktigt bevismedel ur den skatteskyldiges perspektiv är att upprätta en körjournal 

som påvisar att bilen endast använt i företaget. Har företagsledaren flera privata 

bilar vid sidan av företagsbilen kan det också vara ett bevismedel för att bilen inte 

används privat.  

3.6.3 Båtförmån 

Beträffande dispositionsrätt till båtförmån har tre avgöranden behandlats i 

kapitlet. Det avgörandet som fått störst betydelse för rättstillämpningen är HFD 

2011 ref. 55. Målet är uppdelat i två delar där den första delen handlar om en 

företagsledare i ett FÅAB som bedrev fastighetsförmedling i sjönära kommuner. 

Bolaget hade två båtar i verksamheten som användes för att transportera 

potentiella kunder till olika objekt ute i skärgården. Del II gällde en företagsledare 

vars bolag hade anskaffat en segelbåt i uthyrningssyfte. Trots att båtarna i båda 

målen användes i verksamheten träffades båda fallen av dispositionsrätten. HFD 

drog paralleller till RÅ 2002 ref. 53, som behandlats ovan, och hävdade att det 

inte fanns några skäl för att behandla båtar annorlunda. Förmånsvärdet sattes dock 

ner något i båda fallen med hänsyn till att båtarna använts i verksamheten och 

varit uthyrda.  

I en dom från Kammarrätten
88

 blev det en utgång där det faktiska nyttjandet 

beskattades istället för dispositionsrätten. Detta för att det stod klart att båten inte 

var rörelsefrämmande samt att Skatteverket saknade bevis för att båten använt 

privat i större omfattning än vad som angetts i deklarationen. Det ska dock 

poängteras att den aktuella domen kom före det principiellt viktiga målet HFD 

2011 ref. 55. 

I ett annat mål från kammarrätten
89

 ansågs det inte vara tillräckligt att en båt gått 

med begränsad kapacitet för att inskränka på dispositionsrätten eftersom den 

fortfarande var i farbart skick. Det enda som inskränkte var att båten varit uthyrd 

några veckor samt tiden då båten varit på reparation.  

Genom att studera ovanstående domar går det att konstatera att det är svårt att 

undkomma den dispositionsrättliga beskattningen beträffande båtförmåner. Några 

möjliga inskränkningar är att båtarna varit uthyra, används i betydande omfattning 

i verksamheten samt om de varit på reparation. För att bevisa att båtarna används i 

tjänsten är en loggbok ett bra bevismedel. Skatteverket har i ett ställningstagande 

accepterat en inskränkning på dispositionsrätten om båtarna används i betydande 
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omfattning i verksamheten.
90

 När båtarna används i verksamheten är det viktigt att 

förmånsbeskattningen blir rimlig, exempel på det är HFD 2011 ref. 55.
91

 

3.6.4 Övriga förmåner 

I uppsatsen har även rättsfall som behandlar förmåner av mer speciell karaktär 

studerats. Nedan följer en sammanfattning av motorcykelförmån, 

snöskoterförmån, husvagnsförmån och förmån av häst. 

Genom de i uppsatsen granskade domarna går det att konstatera att 

dispositionsrätten är stark även för förmåner av ovanligare slag. Förmåner av 

dyrare karaktär ska enligt ett uttalande i förarbetena
92

 beskattas enligt 

dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjandet. I samtliga domar som behandlar 

övriga förmåner har domstolarna dömt enligt dispositionsrätten. I ett mål som 

behandlar motorcykelförmån
93

 blev en företagsledare träffad av full 

dispositionsrättslig beskattning trots att motorcykeln varit avställd i elva månader. 

Detta för att företagsledaren själv kunnat ställa på motorcykeln efter eget behov. 

En företagsledare blev beskattad för förmån av häst, även fast hästen dagligen, 

enligt den skattskyldige, användes i bolagets ridskoleverksamhet. Anledningen 

var att anskaffningsvärdet på hästen var avsevärt mycket högre än en vanlig 

ridskolehäst samt att barnen till den skattskyldige vid flera tillfällen tävlat med 

hästen. Rätten ansåg därför att hästen var anskaffad för privat bruk. 

3.6.5 Sammanfattning av rättläget, utgångspunkt för den fortsatta studien 

Utfallen av rättsfallen ovan går att sammanställa med följande tabell: 

Målnummer Typ av förmån Prejudikatvärde Utfall 

RÅ 2002 ref. 53 Bostad RR Dispositionsrätt 

KR 3970-07 Bostad KR Faktiskt nyttjande 

RÅ 2001 ref. 22 Bil RR Del I: Faktiskt nyttjande. 
Del II: Dispositionsrätt 

HFD 2001 ref. 55 Båt HFD Dispositionsrätt 

KR 2962/63-06 Båt KR Faktiskt nyttjande 

KR 8756-12 Båt KR Dispositionsrätt 

KR 706-06 Motorcykel KR Dispositionsrätt 

KR 3126-12 Häst KR Dispositionsrätt 

KR 1328-03 Husvagn KR Dispositionsrätt 

 

Genom att generellt studera utgången i de målen som behandlats i uppsatsen går 

det att konstatera att domstolarna går starkt på dispositionsrätten. De följer 

uttalandet i propositionen
94

 som låg till grund för avskaffandet av stoppreglerna. I 

de flesta domarna hänvisas beslutet om att beskatta enligt dispositionsrätten till 
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den principiellt viktiga domen i RÅ 2002 ref. 53. Då det saknas lagtext på 

området är den domen tillsammans med propositionen
95

 de instanser med högst 

rättskällevärde som uttryckt sig i ärendet. Endast i enstaka fall blir den 

skattskyldige beskattad för faktiskt nyttjande. Noterbart är att KR i högre 

utsträckning än HFD/RR går på det faktiska nyttjandet. I de fall där domstolarna 

gått på det faktiska nyttjandet föreligger ofta sådana omständigheter som göra att 

det är svårt att använda tillgången för privat bruk. Exempel på det är bilen som var 

utrustad med gasflaskor och arbetsbänkar.
96

Frånsett ett mål
97

 är det uteslutande 

kammarrätten som avgjort ett mål där det faktiska nyttjandet beskattades. Det 

innebär att rättskällevärdet är sämre och att det därför inte går att dra några direkta 

paralleller av det.
98

  

Generella inskränkningar i dispositionsrättsbeskattningen är bland annat, 

uthyrning, användning av tillgångarna i verksamheten som går att bevisa 

(exempelvis med hjälp av en loggbok, körjournal eller hyresavtal), samt om 

tillgången varit på reparation och därför inte kunnat användas.  

Utifrån att ha studerat vad som utlöser beskattning är det nu intressant att studera 

hur företagsledarena blir beskattade. I nästa kapitel studeras hur beskattningen av 

förmåner som träffats av dispositionsrätten varderas. 
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4. Värdering av förmåner 

Detta kapitel syftar till att synliggöra hur förmåner värderas när de ska tas upp 

till beskattning. Kapitlet inleds med en beskrivning av huvudreglerna beträffande 

värdering av förmåner med utgångspunkt i 61 kap. IL, marknadsvärdet. I 

huvudsak kommer kapitlet analysera de rättsfall från kapitel tre som blivit 

träffade av dispositionsrätten. Även inslag av andra rättsfall förekommer. 

Tyngdpunkten ligger på att synliggöra de värderingsmetoder som använts för att 

fastställa förmånsvärdet samt undersöka hur värderingsmetoderna framställs i 

domskälen. Rättsfallen beträffande bilförmån från kapitel tre kommer inte 

analyseras då rättsläget beträffande värderingen av bilförmåner är klart samt att 

det finns tydliga schablonbestämmelser i 61 kap. IL. Kapitlet är disponerat på 

följande sätt: 4.1 beskriver vad marknadsvärdet innebär. 4.2 hur 

schablonbeskattningen av förmåner fungerar. 4.3 SKV:s ställningstagande. 4.4 

Rättsfall med fokus på värderingen av förmånerna. 4.5 Sammanfattning av 

rättsfallen. 

4.1 Marknadsvärde 

61 kap. 2§ IL stadgar att inkomster i annat än pengar ska värderas till 

marknadsvärdet om inget annat anges i andra bestämmelser. Marknadsvärdet är 

alltså huvudregeln vid beskattning av förmåner. Innan skattereformen år 1990 

fanns det tre olika regler för hur marknadsvärdet skulle värderas. Reglerna var 

uppdelade i löneförmån, uttag av varor och bostadsförmån. Genom att slå ihop 

reglerna i en paragraf ville lagstiftaren uppnå en enhetlig, neutral beskattning av 

arbetsinkomster.
99

 I tidigare lagstiftning stadgades det att förmåner skulle värderas 

till ortens pris. Ortens pris kom år 1990 att ändras till marknadsvärdet. Detta för 

att från lagstiftarens sida poängtera att det är huvudregeln vid värdering av 

förmåner. Trots att ortens pris byttes ut i lagtexten är marknadsvärdet i hög 

utsträckning baserat på det.
100

 

Marknadsvärdet är det pris som den skattskyldige fått betala om denne själv 

förvärvat varorna eller tjänsterna på orten. Förmånsvärdet ska motsvara det belopp 

som den skattskyldige sparat in genom att få tillgången betald av arbetsgivaren. 

Det lägsta godtagbara marknadsvärdet är det värdet som den skattskyldige fått om 

denne sålt varan eller tjänsten själv.
101

 Värdet på förmånen beräknas på samma 

sätt oavsett om det är en företagsledare eller en anställd, som helt saknar 

ägandeintresse i företaget som åtnjutit den.
102

 Då förmåner är ett väldigt brett 

begrepp kan det vid vissa förmåner som konst, fritidsbostäder, båtar etc. vara 

svårigheter att urskönja något specifikt marknadsvärde. Det kan exempelvis bero 

på att det inte finns någon aktuell marknad för den tillgången som ska 

förmånsbeskattas. Vid sådana svårigheter, där marknadsvärdet inte går att 
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fastställa, antas värdet på tillgången vara minst summan av de kostnader som 

arbetsgivaren haft för att anskaffa tillgången.
103

 När ett förmånsvärde ska 

bestämmas utifrån marknadsvärdet förekommer det ofta värderingsproblem. Det 

kan också förekomma subjektiva inslag som har påverkan på värderingen, det 

leder till att förmånerna i stor grad tenderar att undervärderas.
104

  

Inom företagsekonomin går utvecklingen mer och mer mot att värdera tillgångar 

till marknadsvärdet eller som det också kallas det verkliga värdet. Tidigare har 

tillgångarna i hög utsträckning värderats till anskaffningsvärdet. Men eftersom 

värdet på tillgångar förändras kontinuerligt anses anskaffningsvärdet inte ge 

intressenterna en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 

Marknadsvärdet inom företagsekonomin är baserat på samma principer som inom 

skatterätten nämligen vad två oberoende parter hade avtalat på en fungerande 

marknad. Värdet bestäms alltså utifrån marknadens perspektiv och inte 

företagets.
105

 Det är samma princip som anges i 61 kap. 2§ 3st IL där det stadgas 

att marknadsvärdet på tillgångar i den egna näringsverksamheten är det samma 

som hade ansetts naturligt för den skattskyldiges affärsmässiga situation om 

tillgången bjudits ut på marknaden. 

4.2 Schablonbeskattning av förmåner 

Det finns andra värderingsmetoder än marknadsvärdet, exempelvis 

schablonbeskattning. Anledningen till att förmåner i stor utsträckning ska värderas 

till ett schablonvärde är för att uppnå en likformig beskattning. Om allting skulle 

värderas till marknadsvärdet, skulle värdet på förmånerna skilja sig i olika delar 

av landet.
106

 Schablonreglerna syftar också till att underlätta och förenkla 

beskattningen för förmåner som är vanligt förekommande, till exempel 

kostförmån och reseförmån. Det finns också näringspolitiska aspekter i 

schablonbeskattningen. Genom att ha förmånliga beskattningsregler för bilar har 

den inhemska tjänstebilsmarknaden gynnats.
107

 Schablonregler finns för att 

genom lättförståeliga regler underlätta förmånsbeskattningen för arbetsgivare och 

arbetstagare.
108

 Men enklare regler gör det också enklare för Skatteverket att 

granska och kontrollera att beskattningen sker på rätt sätt. Genom att förenkla 

reglerna minskas risken för att fel uppstår, både från företagarnas och SKV:s sida. 

Samtidigt vill man från regeringsens sida minska skattefusken.
109

 

Schablonbeskattning är också viktigt för att uppnå förutsebarhet och likformighet 

i beskattningen vilket är grundläggande faktorer för att rättssäkerheten ska 

upprätthållas.
110
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För att illustrera hur beskattning med hjälp av schabloner kan se ut följer nu en 

beskrivning av hur förmånsvärdet för bilar beräknas. Reglerna återfinns i 61 kap. 

5-9§§ IL. Förmånsberäkningen är uppdelad i tre olika steg som består av 0,317 

Prisbasbelopp
111

, ett ränterelaterat belopp som beräknas genom att 75 procent av 

statslåneräntan multipliceras med bilmodellens nybilspris och slutligen ett 

prisrelaterat belopp. Det prisrelaterade beloppet beräknas genom att nio procent av 

bilens nybilspris tas upp till den delen som understiget 7,5 prisbasbelopp. 

Överskridande del tar upp till 20 procent. Genom denna beräkning får man fram 

det årliga förmånsvärdet för bilen. 

Då förmåner är ett brett begrepp som syftar till att träffa många olika typer av 

tillgångar går det inte att tillämpa schablonbestämmelser på alla tänkbara 

situationer då ett sådant regelverk skulle bli för omfattande.
112

 För förmåner av 

speciell karaktär, som behandlas i denna uppsats, är det istället marknadsvärdet 

som ligger till grund för värderingen. 

4.3 SKV:s ställningstagande om värdering vid dispositionsrätt: 

kapitalkostnad kontra hyresvärdet 

4.3.1 Värdering utifrån hyresvärdet 

SKV har i ett ställningstagande från år 2011 angett några metoder som de 

använder för att fastställa marknadsvärdet vid förmån av fritidsbostad och båt. I 

första hand anser SKV att marknadsvärdet på tillgången ska baseras på vad det 

kostar att hyra fritidshuset eller båten på årsbasis. På så sätt beskattas 

företagsledare med ett belopp som motsvarar vad denne själv hade fått betala om 

huset/båten anskaffats privat. 
113

 

4.3.1 Värdering utifrån bolagets kapitalkostnad 

Om ett hyresvärde inte kan fastställas kan marknadsvärdet istället beräknas med 

hjälp av bolagets kapitalkostnad för att förvalta båten eller fritidshuset fastställs. 

Detta görs i tre olika steg. Det första som tas hänsyn till är kapitalkostanden, den 

kan liknas vid en ränta och beräknas genom att multiplicera anskaffningsvärdet 

med stadslåneräntan ökat med en procent. Värdet ökas sedan med bolagets 

bokförda driftkostnader och den faktiska värdeminskningen på tillgången.
114

  

Utifrån lagtexten om marknadsvärdet i 61 kap. 2§ IL samt uttalanden i 

propositioner
115

 stämmer båda metoderna överrens med hur förmåner ska värderas 

enligt lagstiftaren.  
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4.4 Rättsfall med utgångspunkt i domstolarnas värdering 

4.4.1 Inledning 

Merparten av de rättsfall som studeras i detta avsnitt har behandlats i kapitel tre.
116

 

Då undersöktes dispositionsrätten. I detta avsnitt studeras hur domstolarna har 

värderat de förmåner som träffats av dispositionsrätten. Granskningen utgår ifrån 

följande frågeställning: Hur värderar domstolarna förmånerna som träffas av 

dispositionsrätten? Hur redovisar domstolarna de värderingsmetoder som de 

använder i domskälen?  

4.4.2 RÅ 2002 ref. 53 Bostadsförmån
117

 

Målet behandlar en delägare i ett FÅAB som har haft möjlighet att använda 

bolagets fritidshus. Bolaget ägdes av den skattskyldige (Person A) och hennes två 

systrar. För att bestämma förmånsvärdet fick en sakkunnig, med lång erfarenhet 

av hyresnivåer och hyresförhandlingar i det aktuella länet, anlitad av den 

skattskyldige, beräkna ett hyresvärde på de tre olika stugorna. Konsulten 

beräknade att en skälig hyra per kvadratmeter var 450 kr/år. Genom att lägga ihop 

samtliga kvadratmeter i de tre stugorna konstaterades att en veckohyra för hela 

fastigheten var 1.860 kronor. 

Länsrätten ansåg att hyresnivån som konsulten angett var rimlig med hänsyn till 

att marknadsvärdet ska beaktas. Eftersom det saknades uppgifter om hur de olika 

stugorna disponerats, påfördes A en tredjedel av det beräknade hyresvärdet under 

sexton veckor. Det innebär konkret att hon blir beskattad för 1.860 kr * 16  = 

29.760 kr / 3 = 9.920 kr. Anledningen till att Person A beskattas för 16 veckors 

nyttjande är för att det är tre delägare. Ett år utslaget på tre personer blir drygt 16 

veckor. 

Både kammarrätten och RR instämde i värderingen som gjordes av länsrätten. 

Värderingsmetoden som användes för att beräkna förmånsvärdet redovisades 

enbart i länsrättens dom. Både kammarrätten och RR hänvisade till den 

värderingen i sina domskäl. 

4.4.3 KR 1405-12, 1406-12 Bostadsförmån 

Målet gällde beskattning av bostadsförmån av en företagsledare i ett FÅAB. 

Bolaget äger två fastigheter i Båstad. År 2008 hyrde företagsledaren, person A, en 

av fastigheterna på obestämd tid. Kontraktet undertecknades av A både som 

hyresgäst och hyresvärd.  

Person A betalade år 2007 30.000 kr och år 2008 240.000 kr i hyra till bolaget. 

SKV beslutade genom en omprövning att påföra A 1.207.000 kr i inkomstslaget 

tjänst för bostadsförmån. Person A hävdade att det var ett oskäligt belopp 

eftersom han, men hjälp av en mäklare värderat månadshyran till 12.000 kr. 
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Skatteverket var av uppfattningen att mäklarens värdering var utan betydelse i det 

aktuella fallet. Istället var det bolagets faktiska kostnader, A:s privata insparande, 

som skulle ligga till grund för beskattningen. 

 För att beräkna detta utgick Skatteverket från bolagets bokförda driftkostnader, 

för fastigheten, under de två åren som var föremål för granskning. Utöver 

driftkostnaderna beräknades även kapitalkostnaden för fastigheten. Det vill säga 

fastighetens bokförda värde multiplicerat med statslåneräntan plus en 

procentenhet. Såväl driftkostnaderna som kapitalkostnaden beräknades per 

månad. Det gav ett förmånsvärde på 27.576 + 73.033 = 100.600 kr / månad. 

Genom att beräkna förmånsvärdet på detta sätt ansåg Skatteverket att de hade fog 

för att förkasta det värde som A tillsammans med en mäklare räknat fram. 

Länsrätten och kammarrätten gick på SKV:s linje och utdömde ett förmånsvärde 

på 1.207.000 kr / år.  

Värderingen i målet gjordes av skatteverket. Metoden som skatteverket 

genomförde redovisades ingående i bakgrundbeskrivningen till målet i 

förvaltningsrättens dom. I domskälen ges en kortare beskrivning vad de fastställa 

förmånsvärdet består av. Kammarrätten beskriver hur Skatteverket har agerat för 

att värdera förmånen. Dock är det ganska otydligt hur själva värderingen gått till 

då inga siffror redovisas. Kammarrätten hänvisar istället till värderingen som 

gjorts i lägre instans. 

4.4.4 KR 2741-12, 2742-12 Bostadsförmån 

Målet gäller beskattning av en företagsledare i ett FÅAB som äger ett fritidshus 

vid ett populärt sommarområde. Huvudfrågan i målet är arbetsgivaravgifter, men 

för att fastställa det måste först ett förmånsvärde bestämmas. Företagsledaren, A, 

och hennes man betalade en hyra som enligt en oberoende mäklare bedömts som 

marknadsmässig. Enligt A har de vid värderingen av hyran tagit hänsyn till 

dispositionsrätten. Skatteverket hade en annan uppfattning och beräknade ett 

förmånsvärde med hänsyn till bolagets faktiska kostnader. Värderingen delas in i 

tre delar: kapitalkostnad, löpande driftkostnader och värdeminskning. 

Skatteverkets värdering gav ett högre förmånsvärde. Både länsrätten och 

kammarrätten följde SKV:s värdering. Varken länsrätten eller kammarrätten 

redovisade vilken värderingsmetod som använt i målet. De hänvisade till 

Skatteverkets omprövningsbeslut, som var bifogat till domen, när de fastställde 

förmånsvärdet. 

4.4.5 HFD 2011 ref. 55 Båtförmån
118

 

Del I: Målet behandlar en företagsledare i ett FÅAB som blivit träffad av 

båtförmånsbeskattning enligt dispositionsrätten. Enligt HFD måste en värdering 

ske genom en samlad bedömning av det aktuella fallet. Vid värdering av båtar 

måste hänsyn tas till, vilken typ av båt det gäller, hur båten används i 
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verksamheten, priset för att hyra motsvarande båt, innehav av privata båtar och 

sjukdom eller liknande som hindrar användning av båten. Skatteverkets värdering 

i det aktuella fallet grundar sig på vad det hade kostat att hyra motsvarande båtar 

under perioden maj-september. Vid värderingen har hänsyn tagits till att priset 

varierar från högsäsong och lågsäsong. 

HFD gör bedömningen att beskattning av båtförmån bestäms av hyreskostnaden 

per vecka, beaktat att priset varierar beroende säsong.  

Del II: Målet behandlar en företagsledare i ett FÅAB som anskaffat en segelbåt 

för att utvidga bolagets verksamhet. Både Kammarrätten och HFD gick på 

skatteverkets värdering. Värderingen var grundad på en marknadsmässig hyra 

under 18 veckor mellan maj och september. Övriga veckor hade segelbåten varit 

uthyrd. Förmånsvärdet bestämdes till 17.000 kr per vecka under högsäsongen och 

14.000 kr under lågsäsongen. 

HFD redovisar i båda delarna vilken värderingsmetod som använts i domskälen. 

Redovisningen sker i såväl löptext som siffror.  

4.4.6 KR 8756-12 Båtförmån
119

 

Värderingen som gjordes i målet grundade sig på SKV:s utredning och 

bedömning. SKV beräknade förmånsvärdet enligt två olika metoder. Den första 

metoden motsvarar hyresvärdet på helårsbasis med hänsyn tagen till 

inskränkningar samt hög- och lågsäsong. För att fastställa hyresvärdet hittade 

SKV en liknande båt på ett båtuthyrningsföretags hemsida. Värdet per vecka 

fastställdes till 18.000 kr för lågsäsong och 25.000 kr för högsäsong. Den andra 

metoden som användes utgick ifrån bolagets årskostnad för underhåll och drift 

samt en kapitalkostnad baserad på anskaffningsvärdet. Metoden som SKV 

slutligen använde för att fastställa värdet på förmånen var hyresvärdet. Detta med 

hänsyn till ett ställningstagande
120

 från myndigheten som anger att hyresvärdet 

ska beaktas i första hand. Om det är svårt att fastställa ska värdet beräknas utifrån 

den faktiska kostnaden för bolaget. Värderingsmetoden som Skatteverket använt 

sig av redovisas på ett tydligt sätt i kammarrättens domskäl.  

4.4.7 KR 706-06 Motorcykelförmån
121

  

I målen fastställde kammarrätten skatteverkets värdering av motorcykelförmånen. 

Värderingen grundande sig på kostnaderna för att hyra/leasa en motsvarande 

motorcykel under ett år på marknaden i Stockholm, där den skattskyldige var 

hemmahörande. I förmånsvärdet inkluderades även försäkringskostnaderna för 

motorcykeln. Värderingsmetoden som Skatteverket använt sig av redovisades i 

löptext i kammarrättens domskäl. Hur SKV fått fram beloppen som låg tillgrund 

för värderingen redovisades dock inte.  
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4.4.8 KR 8091-5 Motorcykelförmån 

Målet behandlar påförande av arbetsgivaravgifter och skattetillägg. För att 

fastställa arbetsgivaravgifterna har även förmånsvärdet beräknats, därför är målet 

relevant i denna framställning. SKV beslutade år 2004 att påföra bolaget sociala 

avgifter avseende fri förmån av en motorcykel som en företagsledare fritt kunnat 

disponera sedan år 2000 då den anskaffades. Bolagets verksamhet var inriktad 

mot asfalt och industribeläggningar och hävdade att motorcykeln uteslutande 

användes i verksamheten. Skatteverket hävdade att det saknar betydelse huruvida 

fordonet används i tjänsten eftersom företagsledaren fritt kan disponera 

motorcykeln. 

Vid värderingen av motorcykelförmånen har SKV utgått från vad det kostar att 

hyra/leasa en motsvarande motorcykel per månad. Utöver leasingkostnaderna 

tillkommer även försäkring och fordonsskatt. Värderingen antogs av såväl 

länsrätten som kammarrätten. Värderingsmetoden som Skatteverket använt sig av 

redovisades inte i kammarrättens domskäl. Istället hänvisade de till SKV:s 

omprövningsbeslut som fanns som bilaga till domen. 

4.4.9 KR 3508-3509-10 Snöskoter
122

 

Målet behandlar i huvudsak påförande av arbetsgivaravgifter för ett bolag som 

äger en fritidsbostad i norra Sverige. Vid fritidsbostaden finns det två snöskotrar 

som ingår när stugan är uthyrd. För att kunna fastställa arbetsgivaravgifternas 

storlek måste ett förmånsvärde först beräknas. 

För att fastställa förmånsvärdet använde Skatteverket två olika värderingsmetoder, 

där den förmånligaste för bolaget valdes. Den första värderingsmetoden baserades 

på dagshyran för snöskotrarna. Den alternativa värderingsmetoden grundade sig 

på företagsledarens privata inbesparingar i och med att bolaget hade anskaffat 

skotrarna. Beräkningen gjordes genom att anskaffningskostnaden multiplicerades 

med statslåneräntan vid köptillfället. Tillägg gjordes för årliga kostnader och 

försäkringspremier. Den alternativa metoden gav det lägsta förmånsvärdet och var 

således det som fastställdes. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten 

redovisade värderingsmetoden som användes vid beskattningen i domskälen. 

Metoden var redovisad i SKV:s omprövningsbeslut som fanns som bilaga till 

domen.  

4.4.10 KR 3126-12 Förmån av häst
123

  

Målet behandlar en företagsledare i ett FÅAB som blivit träffad av 

förmånsbeskattning av en tävlingshäst. För att beräkna ett förmånsvärde tog SKV, 

vars värdering antogs av såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, hänsyn till 

kapitalkostnad, driftkostnad samt försäkringskostnaden.  
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Kapitalkostnaden beräknades genom att multiplicera anskaffningsvärdet med 

statslåneräntan uppräknat med en procent. I detta fall 280.000 kr * 5,29% = 

14.812 kr.  

Driftkostnaden räknades ut månadsvis och innehöll hyra för box 2.000 kr, foder 

1.000 kr och skoning 450 kr. Avrundat värderades driftkostnaderna till 3.500 kr 

per månad.  

Försäkringskostnaderna enligt en faktura som bolaget betalat var 11.957 kr. Totalt 

värderades förmånen av hästen till 68.796 kr för taxeringsåret 2009 (14.812 + 12 

* 3500 = 42.000) + 11.957).  

Varken kammarrätten eller förvaltningsrätten redovisade hur värderingen av 

förmånen gått till.  De hänvisade till Skatteverkets omprövningsbeslut som var 

bifogad till domen. 

4.4.11 KR 1328-03 Förmån av husvagn
124

 

I detta mål avslogs SKV:s värdering med hänsyn till att de använt sig av felaktiga 

siffror. Kammarrätten underkände inte själva värderingsmetoden utan den i målet 

aktuella värderingen. Metoden som användes var kapitalkostnadsmetoden där den 

skattskyldige blir beskattad för de kostnader som företagets har haft. I detta fall 

anskaffningsvärdet på husvagnen uppräknat med statslåneräntan plus en procent. 

Kammarrätten redovisade hur värderingen gått till i både siffror och löptext i 

domskälen.  

4.5 Utvärdering av använda metoder vid beskattning av förmåner 

4.5.1 Bostadsförmån 

Genom att studera hur domstolarna har värderat förmån av bostäder och fritidshus 

har två olika värderingsmetoder lokaliserats. Båda metoderna är i enlighet med 61 

kap. 2§ IL som stadgar att inkomster i annat än pengar ska värderas till 

marknadsvärdet. Med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige själv 

fått betala på orten om han själv skaffat sig motsvarande varor enligt 61 kap. 2§ 

2st IL. Den första metoden som användes i RÅ 2002 ref. 53 innebar att en 

sakkunnig fick beräkna ett hyresvärde per kvadratmeter/år. Därefter beräknades 

en skälig veckohyra för hela fastigheten som sedan multiplicerades med antalet 

veckor som var föremål för beskattning.  

Den andra metoden som användes i två kammarrättsdomar
125

 utgick istället från 

bolagets bokförda kostnader för fastigheterna. För det första beräknades en 

kapitalkostnad som baserades på anskaffningsvärdet multiplicerat med 

statslåneräntan ökat med en procentenhet. Det framräknade värdet ökades sedan 

med de bokförda driftkostnaderna och värdeminskningsavdrag. Det innebär att 
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den skattskyldige blev beskattad för bolagets samtliga kostnader under året som 

var hänförda till fastigheten. Helt i enighet med 61 kap. 2§ 2st IL.  

4.5.2 Båtförmån  

Tre avgöranden har studerats för att synliggöra värderingsmetoder av båtar som 

träffats av dispositionsrätten. Samtliga avgöranden har värderat båtförmånen 

enligt samma metod. Skatteverket har vid värderingarna undersökt vad det kostar 

att hyra en motsvarande båt veckovis i det aktuella området. Därefter har två olika 

hyresvärden räknats ut. Ett hyresvärde per vecka för lågsäsong och ett värde per 

vecka för högsäsong. Det är endast veckorna mellan maj-september som är 

föremål för beskattning eftersom båtarna inte används på vintern. I ett av målen
126

 

diskuteras en alternativ värderingsmetod där utgångspunkten är kapitalkostnaden 

och företagets bokförda kostnader. Anledningen till att den alternativa metoden 

inte användes var för att SKV i ett ställningstagande angett att det i första hand är 

hyresvärdet som ska beaktas.
127

  

4.5.3 Övriga förmåner 

I uppsatsen har även rättsfall som behandlar förmåner av mer speciell karaktär 

studerats. Nedan följer en sammanfattning av värderingen av motorcykelförmån, 

snöskoterförmån, husvagnsförmån och förmån av häst. 

Värderingen av dessa förmåner av speciell karaktär varierar lite beroende på vilka 

tillgångar som är föremål för beskattning. Beträffande motorcykelförmån som har 

behandlats i två mål
128

 följer de samma värderingsmetod. För att fastställa 

förmånsvärdet har Skatteverket utgått ifrån vad det kostar att hyra en liknande 

motorcykel per månad i de områden som är aktuella i målen. Utöver hyresvärdet 

tillkommer även försäkring och i ett av fallen fordonsskatt.  

I ett mål som rörde förmån av snöskotrar
129

 använde sig SKV av två olika 

värderingsmetoder, där den förmånligaste för företagsledaren användes. Den 

första metoden baserades på dagshyran av motsvarande snöskotrar och den andra 

på företagsledarens privata inbesparing i och med att bolaget anskaffat fordonen. 

Metoden som slutligen användes var den alternativa metoden där 

anskaffningsvärdet multiplicerades med statslåneräntan uppräknat med en 

procentenhet. Värdet ökades också med företagets bokförda kostnader och 

försäkringspremierna för de båda snöskotrarna. Förmån av husvagn
130

 och förmån 

av häst
131

 beräknades på samma sätt som skoterförmånen.  
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 KR 8756-12 ang. båtförmån. 
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 SKV:s ställningstagande 2011-11-23 dnr: 131 625311-11/111. 
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 KR 707-06 och KR 8091-5 
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 KR 3508-3509-10 ang. Snöskoterförmån. 
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 KR 1328-03 ang. husvagnsförmån. 
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 KR 3126-12 ang. förmån av häst. 



36 

 

4.5.4 Domstolarnas redovisning av värderingsmetoder 

Det har inte gått att se något direkt mönster i hur domstolarna redovisar 

värderingsmetoderna i domskälen. I fem av de tio mål som behandlats i detta 

kapitel har den högsta instansen som varit involverat i målet inte redovisat vilka 

värderingsmetoder som använts. Det har istället instämt i de lägre instansernas 

värdering. Lodin menar att en viktig aspekt för att upprätthålla förutsebarheten är 

att domstolarna redovisar de tolkningsmetoder som de använt för att fatta sina 

beslut. Om domstolarna på ett tydligt sätt redovisar hur de kommit fram till 

beslutet förbättrar det förutsebarheten för den skattskyldige.
132

 I de resterande fem 

målen där värderingsmetoderna redovisas i domskälen skiljer det sig från fall till 

fall hur det är redovisat. I några mål sker det i både löptext och siffror, i andra 

enbart i löptext. 
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 Lodin mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 723. 
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4.5.5 Sammanställning och egna synpunkter utifrån rättsfallen 

Hur domstolarna värderade förmånerna går att sammanställa i följande tabell: 

Målnummer Typ av förmån Prejudikatvärde Värderingsmetod Instans vars 

värdering fastslogs  

RÅ 2002 ref. 53 Bostad RR Hyresmetoden Länsrätten 

KR 1405/06-12 Bostad KR Kapitalkostnadsmetoden SKV 

KR 2741/42-12 Bostad KR Hyresmetoden SKV 

HFD 2011 

ref.55 

Båt HFD Hyresmetoden HFD 

KR 8756-12 Båt KR Hyresmetoden SKV 

KR 706-06 Motorcykel KR Hyresmetoden SKV 

KR 8091-5 Motorcykel KR Hyresmetoden SKV 

KR 3508/09-10 Snöskoter KR Kapitalkostnadsmetoden SKV 

KR 3126-12 Häst KR Kapitalkostnadsmetoden SKV 

KR 1328-03 Husvagn KR Kapitalkostnadsmetoden SKV 

 

Genom att studera ovanstående rättsfall går det att urskönja två olika 

värderingsmetoder som domstolarna och SKV använder sig av. Båda metoderna 

är i enighet med 61 kap. 2§ IL. Den första utgår ifrån vad det hade kostat att hyra 

tillgången på marknaden (kallas hyresmetoden i tabellen ovan). Den metoden är 

vanligast vid förmånsbeskattning av båtar, motorcyklar och vissa fall av bostäder. 

När marknadsvärdet bestäms utgår domstolarna från marknadens perspektiv och 

inte den skattskyldiges. Det är samma princip som gälle inom företagsekonomin. 

Nämligen att företaget, inom skatterätten, den skattskyldige inte själv kan värdera 

tillgångarna det är den fria marknaden som gör detta.
133

 

Den andra metoden som används är baserad på kapitalkostnaden för tillgången 

under ett år (kallas kapitalkostnadsmetoden i tabellen ovan). Metoden utgår ifrån 

anskaffningsvärdet multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet. Utöver 

det tillkommer även bolagets bokförda underhållskostnader och 

värdeminskningsavdrag. Denna metod används när det är svårt att fastställa ett 

specifikt marknadsvärde, som exempelvis vid förmån av häst. Jag anser att denna 

metod nästan går att jämställa med schablonbestämmelser
134

 samtidigt som den 

enligt domstolarna överensstämmer med marknadsvärdet eftersom det inte går att 

fastställa detta på annat sätt i de specifika målen. Anskaffningsvärdet multiplicerat 

med stadslåneräntan blir någon slags ränta, såsom hyra, för användandet av 

tillgången. Utöver det läggs sen bolagets kostnader, som enligt mig går att 

jämställa med kostnader för slitage och underhåll.  

Genom att studera tabellen går det att konstatera att domstolarna i så gott som 

samtliga fall godtar SKV:s värdering. Det bör tyda på att SKV är noggranna i sina 

utredningar. 
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 Se avsnitt 4.1 angående marknadsvärde. 
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 Se avsnitt 4.2 om schablonbeskattning. 
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I flera av rättsfallen har företagsledarna redan tagit upp en förmånsbeskattning 

som enligt dem ska motsvara dispositionsrätten. SKV har då ansett att de varit för 

lågt värderade. Det kan tyda på att värderingsproblem föreligger. Det är precis det 

som Gäverth
 
påpekade redan vid avskaffandet av stoppreglerna.

135
 Genom att det 

är svårt för de skattskyldiga att på egen hand beräkna och värdera tillgångarna går 

det att diskutera om det är dålig förutsebarhet på området. Enligt Lodin är det 

viktigt med förutsebarhet för att upprätthålla rättssäkerheten.
136

 

Jag tycker att schablonbeskattningen borde utökas i den mån det går för att 

underlätta beskattningen och på så sätt få bukt med de värderingsproblem som jag 

lokaliserat genom att studera domarna. Det är inte möjligt och förmodligen inte 

önskvärt att få schablonbestämmelser på alla förmåner då lagstiftaren avsiktligt 

inte lämnat någon exakt definition på vad som är förmåner och inte, för att täcka 

så mycket som möjligt.
137

  

För exempelvis båtar, motorcyklar och övriga fordon borde det gå att utforma 

schabloner som liknar bilförmånsbeskattningen. Det enda som eventuellt skulle 

kunna variera är procentsatserna för det räntebaserade och prisbaserade 

beloppet.
138

 Jag tycker också att det ska finnas utrymme för vissa inskränkningar 

för till exempel båtar som används i verksamheten, någon form av jämkning. För 

bostadsförmån anser jag att SKV bör ta fram schabloniserade hyresnivåer för 

varje stad eller län som gäller vid beskattningen. Det kan till exempel vara ett 

förmånsvärde per kvadratmeter. Den skattskyldige multiplicerar då förmånsvärdet 

med antalet kvadratmeter på bostaden.  

För lite med speciella förmåner som exempelvis häst som behandlats ovan finner 

jag det svårt att värdera tillgången på något annat sätt än vad som gjort i det 

aktuella fallet.
139

 Det går inte att utveckla schabloner för samtliga förmåner då ett 

sådant regelverk skulle bli allt för omfattande. Men i den utsträckning som är 

möjlig anser jag att schablonbeskattningen ska utvidgas. Jag tror att det går att 

utveckla den ovan kallade kapitalkostnadsmetoden för att få någon slags 

kompromiss mellan marknadsvärde och schablonbestämmelser även för förmåner 

där schabloner är svåra att ta fram. Det är enligt min mening det bästa, både för de 

skattskyldiga och SKV som får en enklare kontroll och ett mindre skattefusk. 

Genom att införa mer schablonbestämmelser anser jag att förutsebarheten på 

området skulle förbättras eftersom företagsledarna då vet hur förmånerna ska 

beskattar. Förutsebarheten är en av de viktigaste beståndsdelaran för att uppnå 

rättssäkerheten enligt Lodin.
140
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 Gäverth, SvSkT 1999, s. 877. 
136

 Lodin mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 723. 
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 Läs mer om detta i avsnitt 3.2. 
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 Beskrivning av bilförmånsbeskattningen finns i avsnitt 4.2. 
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 Se avsnitt 3.5.8 ovan. 
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 Lodin mfl, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 723. 
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5. Avslutning 

Studien i denna uppsats har utgått ifrån två perspektiv på förmånsbeskattning av 

företagsledare i ett FÅAB. Uppsatsen utgick ifrån följande syfte och 

frågeställningar: 

Syftet med denna uppsats är att studera hur företagsledare i ett fåmansaktiebolag 

blir beskattade för de förmåner av speciell karaktär (exempelvis båtar, fritidshus, 

motorcyklar) som de åtnjuter genom bolaget. Vidare syftar uppsatsen till att 

synliggöra och analysera de värderingsmetoder som domstolarna använder sig av 

vid förmånsbeskattning av företagsledare i FÅAB. Den andra delen av syftet kan 

preciseras genom följande frågor: 

 Hur värderar domstolarna förmånerna som träffas av dispositionsrätten? 

 Hur redovisar domstolarna de värderingsmetoder som de använder i 

domskälen?  

Genom de rättsfallen som jag undersökt i uppsatsen är det tydligt att domstolarna 

väljer, så gott som uteslutande, att beskatta dispositionsrätten vid 

förmånsbeskattning.
141

 I enstaka fall har de valt att beskatta de faktiska nyttjande.  

Jag tycker, precis som Tjernberg
142

, att det är anmärkningsvärt att det inte finns 

något uttalat lagstöd för att dispositionsrätten ska beskattas. Skatteverket har, 

visserligen i ett ställningstagande gett utryck för att det är dispositionsrätten som 

ska beskattas. Med enligt den allmänna rättskälleläran har uttalanden från 

myndigheter ett lågt hierarkiskt värde.
143

 Mycket av informationsinsamlingen i 

studien har skett med hjälp av kammarrättsdomar. Även de har ett lågt 

rättskällevärde, men eftersom studien innehåller domar från flera olika 

kammarrätter som dömt på liknande sätt anser jag att det höjer trovärdigheten i 

min studie. För vissa tillgångar som behandlas i uppsatsen är kammarrätten den 

högsta instans som kommit med ett avgörande beträffande dispositionsrätten. Det 

är också ett skäl som ökar trovärdigheten av resultatet i uppsatsen. 

Utifrån domarna
144

 har jag även studerat möjliga inskränkningar i 

dispositionsrätten. Inskränkningarna i dispositionsrätten skiljer sig lite beroende 

på vad det är för typ av tillgång som ska beskattas. Generellt går det att 

konstatera, utifrån rättsfallen, att uthyrning av exempelvis en bostad eller en båt är 

fog för att inskränka i dispositionsrätten. Det finns också en möjlighet, främst för 

bilar och båtar att bevisa att bilen/båten använts i verksamheten. Detta kan bevisas 

genom en körjournal eller loggbok. 
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 För bättre översyn av domarna se tabellen i avsnitt 3.6.5. 
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 Se: Tjernberg, Mats, Innebär slopade stoppregler för fåmansföretag en förbättring av 

företagsklimatet?, Skattenytt 2000, s. 179-186. 
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 Se avsnitt 1.3.2 angående rättskälleläran. 

144
 Domarna finns beskrivna i avsnitt 3.5.1 till 3.5.9. 
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Förmåner ska enligt 61 kap. 2§ IL värderas till marknadsvärdet. Marknadsvärdet 

är det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala om motsvarande tillgång 

anskaffats på orten.
145

 Genom att studera de rättsfall som framställs i uppsatsen 

har jag lokaliserat två olika värderingsmetoder som SKV och domstolarna använt 

sig utav.
146

 Den första metoden utgår ifrån vad det hade kostat att hyra tillgången 

under den aktuella perioden. För exempelvis båtar beräknas hyresvärdet per vecka 

med hänsyn tagen till om det är hög- eller lågsäsong. För bostäder och fritidshus 

beräknas hyresvärdet per månad. Den andra värderingsmetoden som har 

lokaliserats utgår ifrån bolagets kostnader för att anskaffa och underhålla 

tillgången på årsbasis. Metoden är uppdelad i tre steg. Först multipliceras bolagets 

anskaffningsvärde med statslåneräntan plus en procentenhet. Därefter tillkommer 

bolaget bokförda driftkostnader och slutligen, årets värdeminskningsavdrag. 

Båda metoderna utgår ifrån att förmåner ska beskattas enligt marknadsvärdet, helt 

i enighet med 61 kap. 2§ IL. I flera av fallen har de skattskyldiga själva uppskattat 

ett värde av dispositionsrätten i deklarationen. I och med att SKV och 

domstolarna höjt värdet tycker jag mig finna att det föreligger värderingsproblem 

när förmånsvärdet ska bestämmas. Marknadsvärdet kan vara svårt för en ”vanlig” 

företagare att uppskatta. Jag efterlyser därför fler schablonbestämmelser
147

 på 

förmåner som är ganska vanligt förekommande som exempelvis bostäder och 

båtar.
148

 Men det är inte möjligt att införa schablonbestämmelser på samtliga 

förmåner då regelverket hade blivit för omfattande. Men i den mån det går anser 

jag att reglerna bör schabloniseras för att underlätta för alla parter. 

Det går inte att hitta något mönster för hur domstolarna redovisar värderingen av 

förmånerna i domskälen. Ofta hänvisas till underinstansernas värderingar. Om de 

hade varit konsekventa med hur de redovisar värderingen av förmånerna i sina 

avgöranden tror jag att det hade blivit lättare för de skatteskyldiga att göra 

liknande värderingar. Jag tror att det på så sätt går att undvika vissa processer 

eftersom det blir rätt från början.  
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 Se avsnitt 4.1 angående marknadsvärde. 
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 Domarna finns beskrivna i avsnitt 4.4.2 till 4.4.11. 
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 Se avsnitt 4.2 angående schablonregler. 
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 Se avsnitt 4.5.5 för mitt resonemang om schablonbestämmelser. 
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