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Sammanfattning 

Den unika karaktär som uppstår i ett fåmansaktiebolag riskerar att möjliggöra en 

skatteplanering som kan vara svår att kartlägga och kontrollera. Med anledning av 

detta så blir dessa typer av bolag föremål för en särreglering i lagtexten samt en 

särbehandling i praxis. I lagtext genom de så kallade 3:12 reglerna och i praxis 

genom att dispositionsrätten har gått från att grunda en presumtion till att istället 

grunda beskattning i vissa fall. 

Dispositionsrätt innebär att en person genom sin anställning eller sitt ägande i ett 

fåmansaktiebolag har ett bestämmande inflytande till den grad att denne fritt kan 

disponera företagets tillgångar så som om de vore de egna. 

Beskattning på grund av dispositionsrätt blir aktuellt när den skattskyldige genom sin 

ställning i bolaget har en reell möjlighet att nyttja egendomen privat, egendomen 

lämpar sig för fritidsändamål, egendomen inte är en personbil eller därmed jämförbar 

egendom samt att dispositionsrätten inte har varit inskränkt. 

Dispositionsrätten som beskattningsgrund har möjliggjorts genom praxis på grund av 

en medvetet vagt formulerad lagstiftning i kombination med ett behov för 

Skatteverket att kunna bedriva en effektiv fiskal verksamhet. 

Analysen visar att det finns brister i förutsebarheten rörande när egendom faktiskt 

ska förmånsbeskattas. Bedömningen grundas i vilken typ av egendom det rör sig om, 

egendomens unika karaktär, den anställdes ställning i företaget, anställningsavtalets 

utformning och den anställdes personliga levnadsförhållanden.  

Att lägga dispositionsrätten till grund för beskattning av fritidsegendom är logiskt ur 

ett fiskalt perspektiv. Det är inte fullt lika logiskt ur ett lönsamhetsperspektiv för små 

företag. Problemet ligger till viss del i att egendom som köpts in i bolaget, i linje med 

företagets verksamhet, riskerar att bli beskattade som privata förmåner, även om 

något privat nyttjande inte har skett. En sådan ordning riskerar att avskräcka små 

företag från potentiellt lönsamma investeringar. I förlängningen riskerar detta att bidra 

till en minskad omsättning och därmed förenlig skatteintäkt som till viss del mitigerar 

den fiskala fördelen av en extensiv förmånsbeskattning.  

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet med ett primärt syfte. Detta syfte är det 

fiskala – att driva in skatt. Som det synes så har Skatteverket strävat efter att fullgöra 

detta syfte enligt bästa förmåga. Det vore en märklig, kontraproduktiv ordning om 

Skatteverket skulle försöka begränsa skatteintäkterna. Myndighetens roll i 

rättsbildning torde rimligtvis vara att när en otydlig regel ifrågasätts se till att denna 

fråga prövas av domstolen. Domstolen har vid sådan prövning ett ansvar att dels 

avgöra det aktuella målet samt att dra en yttre gräns och ange ett klargörande för 

domens tillämplighet. Det synes vara i denna del, gränsdragningen och klargörandet, 

som det föreligger brister som förtjänar kritik. 

  



2 

Abstract 

The unique character that arises in a Swedish closed company risks allowing a tax 

planning that can be difficult to identify and control. Consequently, these types of 

companies are subject to special regulation in legislative text as well as special 

treatment in court practice. In legislative text, through the so-called 3:12 rules, and in 

court practice in that the right to dispose of tangible property has moved from founding 

a presumption of taxation to instead constituting a ground for taxation in some cases. 

The right to dispose of tangible property means that a person through his or her 

employment or ownership in a Swedish closed company has a controlling influence 

to such an extent that he or she can freely dispose of the company's assets as if they 

were their own. 

Taxation due to the right of disposal becomes relevant when the taxpayer, through 

his or her position in the company, has a real opportunity to use the property 

privately, the property is suitable for leisure purposes, the property is not a passenger 

car or comparable property and that the right of disposal has not been restricted. 

The right of disposition as a basis for taxation has been made possible in court 

practice due to a deliberately vague formulation in the legislation in combination with 

a need for the Swedish Tax Agency to be able to conduct an efficient fiscal activity. 

The analysis shows that there are flaws regarding predictability for when property 

should be taxed as personal benefits in accordance with the right of disposal. The 

assessment is based on the type of property concerned, the unique nature of the 

property, the employee's position in the company, the form of the employment 

contract and the employee's personal living conditions. 

To base the taxation on the right of disposal of leisure property is logical out of a 

fiscal perspective. It is not quite as logical when the perspective shifts to the 

profitability of small businesses. The problem lies, to some extent, in that property 

purchased by the company, in line with the company's operations, risks being taxed 

as private benefits, even if no private use has occurred. Such an arrangement risks 

discouraging small businesses from potentially profitable investments. In the long 

run, this risks contributing to a decrease in turnover and subsequently, tax revenue, 

which to some extent mitigates the fiscal advantage of an extensive taxation. 

The Swedish Tax Agency is an administrative authority with a primary purpose. This 

purpose is the fiscal - to collect taxes. As it seems, the Swedish Tax Agency has 

strived to fulfill this purpose to the best of its ability. It would be a strange, 

counterproductive arrangement if the Swedish Tax Agency tried to limit tax revenues. 

The agency´s role, in the formation of justice, should reasonably be that when an 

ambiguous rule is challenged, ensure that this matter is examined by the court. In 

such a trial, the Court has a responsibility to first determine the case in question and 

to draw an external boundary and to clarify the applicability of the judgment. It seems 

to be in this part, the demarcation and clarification, that there are shortcomings that 

deserve criticism.  
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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens ämne 

En person som i egenskap av arbetstagare upplåter sin tid och arbetsinsats till en 

arbetsgivare i utbyte mot lön kan i vissa fall utöver den monetära lönen även få ta del 

av andra förmåner till följd av sin anställning. En sådan förmån kan exempelvis vara 

en möjlighet att disponera en tjänstebil även för privata resor och därigenom spara 

pengar genom att inte behöva bekosta drivmedel, reparationer och underhåll, 

ägandekostnader o.d. för ett eget privat fordon. På samma vis kan det förekomma 

besparingar genom att kunna nyttja andra typer av fordon såsom motorcyklar, 

husvagnar, husbilar, båtar m.m. Förmånen kan även bestå i en möjlighet att 

disponera en av företaget ägd lokal, hus eller stuga utan kostnad eller till rabatterat 

pris. 

I de fall som möjligheten att nyttja förmånen, av vilken typ det än må vara, 

uppkommer till följd av anställningen och möjligheten att nyttja förmånen innebär en 

besparad levnadskostnad så anses förmånen vara en inkomst som ska 

förmånsbeskattas.1 

Det har genom praxis visat sig att det finns ett tydligt gränsdragningsproblem mellan 

privat nyttjande och nyttjande inom ramen för näringsverksamheten i de fall det 

aktuella bolaget är ett s.k. fåmansaktiebolag2 där en begränsad krets av personer har 

ett väldigt stort inflytande i bolaget genom framförallt det egna ägandet av aktier. 

Genom rättspraxis så har ytterligare en beskattningsgrund utarbetats – 

dispositionsrätten. Enkelt uttryckt så är kärnan i dispositionsrätten som 

beskattningsgrund att det inte är det faktiska nyttjandet som är skattegrundande utan 

enkom möjligheten att nyttja någonting. Lika enkelt uttryckt så anses det vara så att 

det finns ett värde i att ha en möjlighet att nyttja någonting och att denna möjlighet 

har samma värde som om nyttjandet faktiskt hade skett. Detta kommer sig av att det 

skulle ha kostat lika mycket att exempelvis hyra en sommarstuga som nyttjas och att 

hyra en sommarstuga som skulle kunna nyttjas även om så inte sker.3 

Att FÅAB blir ett extra svårbedömt område kommer sig av att det i praxis har 

utarbetats en presumtion om att det på grund av denna typ av bolags typiska interna 

struktur kan presumeras att en arbetstagare som har ett ägarinflytande har en sådan 

rådighet över företagets tillgångar att denne kan nyttja dem fritt, närhelst rådigheten 

inte är avskuren till följd av näringsbetingat nyttjande. Det ankommer således på 

skattebetalaren att styrka ett negativt rättsförhållande, att det inte har funnits en 

dispositionsrätt, för att förmånsbeskattning inte ska ske.4 

  

 
1 Se 11 kap. 1 § 1 st. Inkomstskattelag (IL). 
2 Även kort kallat FÅAB. Mer om detta i kap. 2. 
3 Skatteverket, rättslig vägledning - beskattningsprinciper för dispositionsrätter, 2019. 
4 A.a. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

När ett regelverk framstår som diffust och svårbegripligt så utgör det ett hot mot 

rättssäkerheten. Uttagande av skatt är en tämligen ingripande åtgärd och måste 

därför präglas av en hög grad av förutsebarhet och konsekvens i tillämpningen. 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågor: 

- Vad är det rådande rättsläget rörande förmånsbeskattning av fritidsegendom 

med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag? 

- Vad är det rådande rättsläget rörande värdering av fritidsegendom med 

dispositionsrätt i fåmansaktiebolag? 

- Hur tillkom och formades regelverket för förmånsbeskattning av 

fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag? 

- Hur god är förutsebarheten i rättstillämpningen för Skatteverket (SKV) och den 

skattskyldige? 

- Hur kan rättsläget tänkas påverka investeringsbenägenheten i 

fåmansaktiebolagen? 

- Finns det en alternativ tillämpning inom det befintliga regelverket? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla förmånsbeskattning vid dispositionsrätt 

i den typ av bolag som klassificeras som fåmansaktiebolag per definitionen i 56 kap. 

2 § IL. Anledningen till denna avgränsning är att ett inkluderande av större företag 

med mer komplexa ledningsstrukturer skulle komma att kräva en allt för extensiv 

utläggning om olika företagsmodellers interna ansvarskonstruktioner 

kontrollmekanismer. Slutsatsen bör ändå kunna tillämpas på större bolag för det fall 

man kan fastställa att där har funnits en motsvarande dispositionsrätt. 

1.4 Metod och material 

Detta arbete författas med hjälp av den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Metoden särskiljer sig från andra vetenskapliga discipliner och dessas metoder 

främst genom att den under årens lopp har varit föremål för diskussioner rörande vad 

metoden faktiskt innebär. I många avseenden så pågår denna diskussion 

fortfarande. Med anledning av detta så är det befogat att göra en viss redovisning in i 

ett klargörande av vilka olika uppfattningar som dominerat området. Genom att 

studera hur doktrinen har beskrivit metoden, samt beskrivit hur den ska användas så 

kan författaren därefter presentera hur metoden kommer till uttryck i just detta arbete. 

I denna ansats så kommer tre olika uppfattningar att presenteras: Den av Stig 

Strömholm, Claes Sandgren respektive Jan Kleineman. 

Stig Strömholm menar att det inte går att beskriva en metod som är tillämplig på all 

rättsvetenskap, varken i frågor om vad som är gällande rätt eller någon annan juridisk 

fråga. Han menar istället att det är syftet med frågan samt frågans kontext som är 

styrande för hur metoden för besvarande ska utformas. Strömholm beskriver tre olika 
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huvudmetoder som antingen kan nyttjas enskilt eller kombineras baserat på det 

specifika behov som uppstår, avspeglat den aktuella frågans syfte och kontext.5 

Den första huvudmetoden som Strömholm beskriver är den som yrkesverksamma 

jurister nyttjar i den praktiska tillämpningen av lagen. Metodens syfte är att ge juristen 

ett svar om vilket agerande som gällande rätt föreskriver i en viss given situation.  

Den andra och den tredje metoden tillämpas av den teoretiska rättsforskaren som 

antingen kan vara den empiriska samhällsforskaren – sociologen eller den strikta 

logikern – rättsteoretikern.6 Strömholm menar att den empiriska samhällsforskaren 

(sociologen) har till uppgift att studera hur gällande rätt skapas och hur den tillämpas 

av myndigheterna. Vidare ska denne även granska hur rådande tillämpning blir 

mottagen av samhället. Till skillnad från den yrkesverksamma juristen i den första 

metoden så agerar inte samhällsforskaren själv inom systemet utan betraktar det 

endast utifrån.7 

Den strikta logikern (rättsteoretikern) betraktar likt den empiriska samhällsforskaren 

endast rättssystemet utifrån utan att själv vara verksam inom det. Till skillnad från 

samhällsforskaren så studerar inte logikern normernas effekt på samhället och dess 

medlemmar utan istället normtillämpningens effekt på det interna systemet av 

normer. Det är alltså inte en specifik regels effekt på samhället som är relevant i den 

tredje metoden utan endast tillämpningens effekt på övriga normer.8 

Som sagts ovan så anser Strömholm att de tre olika metoderna på intet vis behöver 

vara isolerade sfärer eller att de ska vara det. Han menar att den individ som ägnar 

sig åt rättsvetenskap har full diskretion att formulera vilken rättsvetenskaplig fråga 

som helst och baserat på frågans art och kontext välja den metod som är mest 

lämpad i det unika fallet. Inte heller anser han att metoderna behöver tillämpas en i 

taget utan istället att deras styrka ligger i att de kan kombineras fritt utan att det 

medför någon negativ bäring på svarets självständighet eller värde.9 

Claes Sandgren menar att den rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa vad 

gällande rätt är samt att beskriva och systematisera den gällande rätten. Sandgren 

skiljer liksom Strömholm mellan den verksamma juristen och den akademiska 

juristen. Han menar att den verksamma juristen nyttjar den rättsdogmatiska metoden 

för att klargöra gällande rätt för att därigenom kunna fatta ett korrekt beslut i ett 

specifikt ärende. Akademikern fastställer däremot istället gällande rätt på ett mer 

abstrakt och generellt plan, och inte i en specifik situation eller fråga, för att kunna 

kommentera och säkerställa att ett helt rättsområde med alla dess rättsregler 

samspelar, når koherens och konformitet.10 

 
5 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 67, 75. 
6 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 67, 75. 
7 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 53–59, 67, 75. 
8 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 59–64, 67, 75. 
9 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 72–75. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
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Sandgren har kallat den rättsdogmatiska metoden för en ”undflyende företeelse med 

skiftande innebörder”.11 Sandgren utvecklar och förklarar att det snarare är 

rättskälleläran och rättskällehanteringen som styr vad som är ett korrekt akademiskt 

forskande i juridiska frågor. Han menar att det är respekten för de fyra rättskällorna – 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin – samt dessas inbördes normhierarki som är 

central i den rättsdogmatiska metoden samt hur dessa rättskällor används för att 

systematisera gällande rätt. Sandgren menar att det är av synnerlig vikt att 

rättsforskaren formulerar sina argument med övertygelse och tyngd för att bibehålla 

den rättsvetenskapliga kvalitén och auktoriteten.12 

Sandgren summerar sin uppfattning genom att säga att den rättsvetenskapsman som 

grundar sin forskning på den rättsdogmatiska metodens allmänt vedertagna regler 

samt formulerar sina argument med auktoritet kommer att nå fram till ett resultat som 

ger uttryck för gällande rätt.13 Sandgrens yttrande kan tyckas godtyckligt och 

svårbegripligt men det synes vara hans avsikt.14 Han menar att gällande rätt inte är 

någonting konkret som en rättsvetenskapsman kan finna utan snarare någonting 

som denna konstruerar baserat på relevanta rättskällors aktuella innehåll. Tesen är 

att två olika rättsvetenskapsmän konstruerar samma bild av gällande rätt, fristående 

från varandra, förutsatt att de båda respekterar de allmänt vedertagna reglerna samt 

håller forskningen fri från egna subjektiva uppfattningar.15 

Jan Kleineman anser att den juridiska metoden till sin natur är vag, otydlig och svår 

att definiera. Det är därför Kleinemans uppfattning att det är både enklare och mer 

akademiskt givande att bortse från diskussioner om den dogmatiska metodens 

innehåll och innebörd och istället fokusera på att noggrant beskriva vad man faktiskt 

gör när metoden tillämpas.16 Han menar att den rättsdogmatiska metoden i många 

fall anses vara föråldrad och odynamisk, mycket till följd av metodens abstrakta och 

svårdefinierade karaktär. Även om Kleineman håller med om att metoden är högst 

abstrakt så instämmer han inte fullt ut i den kritik som den ofta får utstå. Kleineman 

menar istället att metoden har sina egna mycket stränga regler och att ett korrekt 

tillämpande av dessa regler ger upphov till en vetenskaplig metod med adekvat 

kredibilitet. Han menar att metodens syfte är att med stöd av en korrekt tillämpning 

av rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin lösa ett konkret juridiskt 

problem. Metoden är enligt Kleineman en mall för hur den abstrakta rättsregeln ska 

konstrueras med stöd av rättskällorna och tolkning av dessa för att därefter kunna 

tillämpas på en konkret rättsfråga.17 

 
11 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 651. 
12 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 653–655. 
13 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650–651; Sandgren, Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare, s. 43–44. 
14 Författarens egen kommentar. 
15 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 652–653; Sandgren, Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare, s. 43–45. 
16 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21, 26–27. 
17 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21, 26–27. 
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Kleineman menar att lag, praxis och förarbeten har en särskild ställning bland 

rättskällorna i det att de har en inneboende auktoritet på grund av sin art. Han menar 

att doktrinen särskiljer sig från de övriga rättskällorna genom att den erhåller sin 

auktoritet baserat på graden av logik i analysen. Han menar exempelvis att gällande 

rätt inte kan härledas ur doktrinen utan endast ur de övriga rättskällorna och att 

doktrinen således endast påvisar gällande rätt. I det fallet blir auktoriteten i doktrinen 

beroende av hur väl argumentationen har förts, hur källorna har tolkats samt hur väl 

argumenten passar in i den övriga systematiken. På samma vis menar Kleineman att 

aktuell praxis aldrig kan påverkas av doktrinen men att en väl förd argumentation 

som på ett logiskt vis kritiserar rådande praxis, med stöd av auktoritativa och logiska 

argument, kan bistå domstolen i rättsbildningen framgent.18 

Vidare anför Kleineman att det finns två huvudtyper av juridisk argumentation; den 

strikta respektive den fria. Skillnaden mellan dessa typer av argumentation är att den 

strikta argumentationsformen är hårt bunden till de erkänt auktoritativa rättskällorna 

och ingenting annat medan den fria argumentationsformen med fördel kan dra nytta 

av skäliga rättsviseargument. Valet av argumentationsmodell bör enligt Kleineman 

ske på basis av huruvida frågan rör rättsläget de lege lata eller de lege ferenda; 

argumentation de lege lata bör ske enligt en strikt modell och diskussioner rörande 

de lege ferenda enligt den fria modellen.19 

Det som går att utläsa av ovan nämnda uppfattningar om vad den rättsdogmatiska 

metoden innebär och hur den ska tillämpas i rättsvetenskaplig forskning kan 

sammanfattas enligt följande: 

Metodens syfte är i grund och botten att ge rättsvetenskapsmannen en mall för hur 

en konkret rättsfråga ska besvaras på ett vis som säkerställer att flera av varandra 

oberoende forskare torde komma till samma slutsats och att sagda slutsats kan ges 

tyngd. Så sker genom logiskt uppbyggda juridiska argument vilka har stöd i de 

etablerade rättskällorna lag, förarbete, praxis och doktrin – där lagtexten har störst 

och doktrinen har en varierande grad av auktoritet. 

Rättskällornas förutbestämda värde och inbördes hierarki utgör det dogmatiska 

elementet i den rättsdogmatiska metoden. Dogmatik innebär ett ”accepterande av 

eller fasthållande vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk 

prövning.”20 Begreppet härstammar från den tyska filosofen Immanuel Kant.21 Vid 

tillämpning av dogmatiken inom rättsvetenskapen innebär detta att vissa rättskällor 

accepteras som auktoritativa och sanna, inte genom kritisk analys och förnuft utan 

istället på ett metafysiskt plan, för att tinget i sig är apodiktiskt – obetingad och 

absolut säker kunskap.22 

 
18 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 33–38. 
19 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 28, 30–31, 36. Se även Peczenik, Juridikens allmänna läror, 
SvJT 2005, s. 249f. 
20 Nationalencyklopedin, dogmatism. 
21 Kaliningrad (f.d. Königsberg) 1724–1804. 
22 Nationalencyklopedin, dogmatism. 
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I detta arbete kommer den rättsdogmatiska metodens tillämpning att synas i 

användningen av rättskällorna samt respekten för dessas inbördes hierarki. Vidare 

kommer en sådan tillämpning att utgöra basen för de delar som innehåller en kritisk 

analys och argumentation. Då rättskällorna är apodiktiska, och följaktligen obetingat 

sanna, medan exempelvis ett rättsligt ställningstagande inte åtnjuter samma grad av 

okränkbarhet så möjliggörs en kritisk komparation dessa emellan där de auktoritativa 

argumenten ter sig självklara beaktat rättssystemets normhierarki.  

Det dogmatiska elementet innebär som beskrivet att frågor om gällande rätt besvaras 

enligt en strikt modell där det inte kan finnas utrymme för eget tyckande eller åsikter. 

Detta innebär dock inte att en fri argumentation innehållandes rättviseargument är 

otillåten i de delar som rör diskussioner om hur rätten borde se ut – de lege ferenda. 

Den rättsdogmatiska metoden tillåter alltså en viss grad av subjektivitet i rättspolitiska 

diskussioner, dock ställs då kravet på argumentationens tyngd och auktoritet mycket 

högt då subjektiviteten inte har något inneboende värde utan måste stödjas av 

argument från erkända rättskällor. 

1.5 Disposition 

Den deskriptiva studien inleds med en beskrivning av fåmansaktiebolagsinstitutet, 

dess syfte samt definition i kapitel 2. Utöver fåmansaktiebolag så utreds även 

begreppen företagsledare och närståendekrets. 

För att besvara frågeställningen så krävs en tämligen djupgående deskriptiv 

genomgång av förmånsbeskattningsreglerna samt dessas tillkomst och förändring 

över tid. Denna beskrivning ges i kapitel 3. Efter en kort introduktion så ges en 

historisk återblick över stoppreglernas tillkomst och senare slopande. Därefter utreds 

förmånsbeskattningen i ett antal steg där det i turordning beskrivs vilka typer av 

egendom som kan ha ett förmånsvärde, när dispositionsrätt ska vara 

skattegrundande, vem som kan anses ha en fri dispositionsrätt samt slutligen hur en 

förmån ska värderas. 

Med den deskriptiva studien avslutad finns tillräckligt belägg för att problematisera 

kring det rådande rättsläget och analysera regeltillämpningens konsekvenser i ett 

vidare perspektiv. Detta görs i kapitel 4. Kapitlet kommer att präglas av ett visst mått 

av subjektivitet. Detta är ett medvetet val syftat till att inspirera till debatt och vidare 

forskning.   

Avslutningsvis presenteras i kapitel 5 uppsatsens sammanvägda slutsats samt de 

potentiella förbättringsområden som uppsatsförfattaren har observerat, vilka skulle 

rymmas under de tillämpliga rättsreglerna.  
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2 Vad är ett fåmansaktiebolag? 

2.1 Inledning 

I den föregående analysen rörande rättsläget för förmånsbeskattning vid 

dispositionsrätt så har begreppen fåmansaktiebolag och företagsledare använts 

flitigt. Dessa termer har förklarats och definierats översiktligt då det antas att läsaren 

har viss insikt i vad dessa begrepp innebär. För det fall att läsaren ändå behöver ett 

tydliggörande av dessa termer så följer i detta kapitel en mer utförlig och samlad 

redogörelse. 

2.2 Bolaget 

Fåmansaktiebolag, eller i kortform FÅAB, är en särreglerad företagsform som finner 

sin definition i Inkomstskattelagen.23 Ett FÅAB är ett aktiebolag där en mindre grupp 

personer tillsammans kontrollerar mer än 50% av rösterna i bolaget.24 Med mindre 

grupp avses högst fyra25 personer.26 Om näringsverksamheten i bolaget är uppdelad 

i mindre självständiga verksamheter och det finns en fysisk person som kan förfoga 

över den egna verksamhetens resultat, genom andelsinnehav eller avtal, så är även 

det en grund för att klassificera den verksamheten som ett fåmansbolag.27 En 

förutsättning i det sistnämnda fallet är att den fysiska personen har en faktisk 

bestämmanderätt i den specifika verksamheten. 28 

I fåmansaktiebolag kan det många gånger vara svårt att avgöra om en utdelning eller 

inkomst från försäljning av andelar är att härleda till inkomst av kapital eller tjänst. 

Anledningen härtill är att ett fåmansaktiebolag har en större möjlighet att påverka hur 

vinsten i företaget ska fördelas än vad som är typiskt för ett större aktiebolag. 

Inkomstskattelagen innehåller därför en rad regler som gör att sådana inkomster ska 

delas mellan de båda inkomstslagen, de s.k. 3:12-reglerna.29 Reglerna innebär i 

korthet att inkomster upp till ett visst uträknat värde (gränsbeloppet) beskattas som 

inkomst av kapital och den överskjutande delen som inkomst av tjänst.30 Det 

föreligger en strikt presumtion31 om att det belopp som överstiger det framräknade 

gränsbeloppet är ett resultat av ägarens egen arbetsinsats i bolaget.32 

 
23 56 kap. 2 § definierar fåmansaktiebolag. Motsvarande definition rörande handelsbolag står att finna i 
4 §. 
24 Se 56 kap. 2 § p. 1 IL. 
25 Begreppet ”person” i detta sammanhang kan vara missvisande. I realiteten kan det faktiska antalet 
individer vara mycket större än fyra. Mer om detta i 2.3.1 (Närståendekretsen). 
26 Se 56 kap. 2 § p. 1 IL. 
27 Se 56 kap. 2 § p. 2 IL. 
28 Lodin, Inkomstskatt, s. 447 ff. 
29 Namnet kommer av att reglerna ursprungligen återfanns i 3 § 12 mom. SIL (Lag om statlig 
inkomstskatt). Idag finns reglerna i 57 kap. IL. 
30 Tivéus, Tretolv, s. 14. 
31 Strikt genom att den inte kan motbevisas.  
32 Lodin, Inkomstskatt, s. 452. 
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2.3 Företagsledare och ägare 

En företagsledare är en person som har ett bestämmande inflytande i företaget. 

Detta inflytande tillkommer dels genom den ställning som personen har i bolaget, 

men dels även genom det egna eller en nära anhörigs ägarintresse genom 

aktieinnehav.33 Det ska alltså föreligga både ett ekonomiskt incitament och en faktiskt 

möjlig att påverka resultatet för att en person ska klassificeras som företagsledare i 

ett fåmansaktiebolag.34 Enligt SKV kan det ekonomiska incitamentet tillkomma även 

genom ett indirekt ekonomiskt intresse, exempelvis genom ett aktieägande i ett 

moderbolag med ett faktiskt inflytande i dess dotterbolag eller vice versa.35 Som 

beskrivet tidigare så kan flera personer samtidigt anses vara företagsledare under 

förutsättning att de alla uppfyller de uppställda kriterierna. Det får dock samtidigt 

anses vara så att ju fler som har ett ekonomiskt incitament genom ägande och ju fler 

som har ett bestämmande inflytande över verksamheten, ju mer minskar varje 

individs karaktär av företagsledare i denna kontext. Det finns således en kritisk gräns 

där ägar- och ledarkretsen blir så stor att ingen kan anses ha en självständig 

beslutandemakt.36 Var denna gräns går är oklart och måste bedömas på basis av det 

enskilda bolagets struktur. 

2.3.1 Närståendekretsen 

Som nämnts ovan så är ett krav för att ett bolag ska betraktas som FÅAB att 

ägarantalet inte överskrider 4 personer. Det har även i fotnot antytts att denna siffra 

kan vara missvisande. Detta kommer av personbegreppet som ges i 56 kap.  5 § IL. 

Regeln säger att om flera fysiska personer är delägare i samma bolag så ska dessa 

ändå bara betraktas som en enda gemensam person, i förhållande till det maximala 

antalet om 4, förutsatt att dessa personer ingår i samma närståendekrets. Till en 

närståendekrets räknas delägarens föräldrar, mor- och farföräldrar, make/maka, barn 

och dessas make/maka, syskon och dessas make/maka, syskonbarn, fosterbarn,37 

styvbarn samt dödsbon som någon av individerna i kretsen är delägare i. Varje 

individ kan dock bara inräknas i en närståendekrets.38 I sin mest absurda form skulle 

alltså fyra familjer som såg ut som exemplet nedan, 4 familjer á 16 personer alltså 

totalt 64 individer, fortfarande klassificeras som fåmansaktiebolag innehållande 

endast 4 personer.  

 
33 56 kap. 6 § 2 st. IL. 
34 Lodin, Inkomstskatt, s. 450 f. 
35 Skatteverkets ställningstagande 131 294623–08/111. 
36 SKV A 2015:9, s. 1 f.  
37 2 kap. 22 § IL. 
38 56 kap. 5 § IL.  
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Illustration över närståendekretsen.39 

2.4 Egen sammanfattning 

Fåmansaktiebolag är alltså föremål för en särreglering till följd av den säregna 

struktur som ett litet bolag ofta besitter. Sinnebilden av ett FÅAB synes vara ett litet 

familjeägt bolag där det styrande skiktet har osedvanligt stora möjligheter att påverka 

fördelningen av företagets vinst. Vidare karaktäriseras bolagstypen av den eller de 

ledande gestalternas, många gånger oinskränkta, ledningsrätt. Fåmansaktiebolagens 

unika karaktär riskerar att möjliggöra en skatteplanering som kan vara svår att 

kartlägga och kontrollera, varför lösningen har blivit att reglera beskattningen med 

hjälp av tydliga beloppsgränser. 

  

 
39 Illustration över närståendekretsen, Hämtat från skatteverket.se – Fåmansföretag och kvalificerade 
andelar.  
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3 Förmånsbeskattning 

3.1 Inledning 

Grunden i en relation mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är att 

arbetstagaren i utbyte mot lön åtar sig att utföra visst arbete för arbetsgivarens 

räkning. Det är dock inte ovanligt att en arbetstagare, utöver lön i pengar, även 

genom sin anställning kan komma att åtnjuta vissa fördelar eller förmåner. Sådana 

förmåner kan exempelvis utgöras av möjligheten att disponera ett av företagets 

fordon även på sin fritid, möjlighet att äta företagets mat gratis eller till ett reducerat 

pris, möjlighet att bo i företagets lokaler, att åtnjuta friskvårdsbidrag eller att på annat 

vis nyttja en tjänst som företaget eller en samarbetspartner tillhandahåller. 

I de fall som nyttjandet av en sådan förmån innebär att arbetstagaren slipper att 

bekosta en vara eller tjänst ur sin privata budget som ett resultat av att erhålla 

motsvarande vara eller tjänst från företaget så föreligger en situation där 

arbetstagaren har en ”inbesparad levnadskostnad”. Det är dessa så kallade 

inbesparade levnadskostnader som kan bli föremål för förmånsbeskattningen. 

Konsekvenserna av att någonting bedöms utgöra en skattepliktig förmån är, förutom 

att skatt ska betalas, att arbetsgivaren ska betala sociala avgifter;40 att det ska ske ett 

preliminärskatteavdrag;41 att det ska lämnas kontrolluppgift rörande den utgivna 

förmånen.42 Det kan i sammanhanget påtalas att, för det fallet någon av dessa 

punkter inte har genomförts på korrekt vis, det kan bli aktuellt för SKV att påföra 

skattetillägg.43 

Om minskandet av privata levnadskostnader sker genom erhållande av 

tjänsteanknuten förmån inte hade varit föremål för beskattning så hade det blivit 

möjligt att istället för merparten av den tilltänkta lönen istället låta företaget bekosta 

arbetstagarens kost, logi och transport m.m. för att därefter betala ut en mycket låg 

kontant skattepliktig lön. Enorma belopp skulle i detta läge undgå beskattning. 

Givetvis innebär den arbetsrättsliga regleringen och kollektivavtal att den kontanta 

lönen måste uppgå till en viss nivå men även beaktat detta så skulle det fortfarande 

vara möjligt att undandra stora summor från beskattning genom att endast betala ut 

lägsta möjliga lön kontant och resten av ersättningen i förmåner. Mot bakgrund av 

detta är det inte svårt att se behovet av beskattning av erhållna förmåner. 

Vad som kan vara svårare att se är vilka typer av förmåner som ska beskattas, d.v.s. 

när vara skattepliktiga, vem som kan bli föremål för förmånsbeskattning samt till vilket 

värde som en förmån ska värderas. Det är dessa frågor som detta kapitel i det 

 
40 Se 2 kap. 10 §, socialavgiftslag (SAL). 
41 Se 10 kap. 2 §, skatteförfarandelag (SFL). 
42 Se 15 kap. 2 § 1 st. SFL. 
43 Se 49 kap. 4 § SFL. Uppsatsen kommer inte närmare att beröra skattetillägg men i sammanhanget 
ska det ändå nämnas. 
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följande, efter en kort historisk återblick över stoppreglerna, ämnar besvara i den 

ordning i vilken frågorna anges i detta stycke. 

3.2 Stoppreglerna 

Året är 1976 och regeringen inser att det finns ett skatterättsligt problem inom 

företagsvärlden. Företagsledare och ägare skaffar sig obehöriga skattevinster genom 

att på ett tvivelaktigt sätt sammanblanda sina privata tillgångar med företagets 

egendom. Egendom som egentligen är ämnade att nyttjas privat köps in av företaget 

för att få de skattelättnader som en sådan lösning innebär i form av minskad 

beskattningsbar vinst samt rätt till momsavdrag för den inköpte egendomen. För att 

lösa problemet införs de så kallade ”stoppreglerna”.44 Reglerna innebär att för det fall 

det kan bevisas att ett skatteundandragande har skett, genom att i företagets namn 

och för företagets medel inhandla egendom som helt eller till största del är avsedd för 

privat bruk, så klassificeras transaktionen som erhållande av förtäckta förmåner och 

värdet uppräknas i inkomstslaget tjänst. Den förtäckta förmånen ska värderas i 

enlighet med varans anskaffningsvärde.45 Reglerna fyllde sin avskräckande funktion 

särskilt i de situationer där egendom var tänkt att användas delvis inom 

verksamheten men till största del privat. Konsekvenserna av ett sådant oredovisat 

upplägg blev alltså att den skattskyldige i de fallen förmånsbeskattades för hela 

egendomens inköpspris. Värderingen av den erhållna förmånen blev, på så vis även 

den, relativt enkel då myndigheten och domstolen inte behövde kvotera värdet 

baserat på användningsgraden utan helt sonika använda inköpspriset som bas. 

Reglerna kom att få en omfattande kritik med tiden, framförallt då de uppfattades 

som bitvis oklara och svårtillämpade. Samtidigt ansågs reglerna oskäligt hårda.46 

Efter 21 år av stoppregler så beslutade regeringen år 1997 att tillsätta en utredning 

vars uppgift var att en gång för alla avgöra om stoppreglerna skulle fortsätta att 

finnas, förändras eller helt slopas.47 Utredningen fann att reglerna skulle slopas helt 

varför de avskaffades i och med inkomståret 2000.48 Slopandet innebar att 

motsvarande regler istället för en specialreglering skulle regleras genom de allmänna 

reglerna om förmånsbeskattning. 

Förändringen mottogs med både ris och ros. Bland de positiva aspekterna framhölls 

den psykologiska effekten som bidrog till ett mer företagsvänligt klimat som ökad 

förenkling i att bedriva företagande.49 Andra ansåg att slopandet förde med sig 

oacceptabla negativa konsekvenser bland vilka kan nämnas  att de allmänna 

reglerna saknade de verktyg som krävdes för att reglera området och skulle behöva 

 
44 Se SOU 1998:114 s. 41. Reglerna återfanns vid tiden i 32 § 1 st. 14 p. KL. 
45 Lägg på minnet att värderingen alltså gjordes enligt anskaffningsvärdet och jämför senare med 
dagens värderingsmetod som kommer att beskrivas i 3.6. 
46 Tjernberg, SN 2000, s. 185. 
47 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 17. 
48 Prop. 1999/2000:15. 
49 Tjernberg, SN 2000, s. 179. 
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genomgå revidering,50 samt att ändringen skulle leda till ett rättssäkerhetsproblem till 

följd av tolknings och tillämpningssvårigheter. Vissa remissinstanser befarade att 

framförallt värderingen av förmåner skulle kräva allt för omfattande, tidskrävande och 

kostsamma utredningar för SKV och att det i förlängningen skulle leda till att lika fall 

bedömdes olika.51 Den sistnämnda farhågan förstärktes ytterligare då det från vissa 

håll ansågs att lagstiftaren istället för att själv reglera och avgöra hur systemet skulle 

fungera valde att skjuta den svåra bedömningen vidare till domstolen och SKV.52 

Problemet med en sådan förskjutning ansågs framförallt ligga dels i att både 

domstolen och SKV av företagen själva ansågs ha en allt för stor grad av förutfattad 

misstanke mot företagsvärlden, samt dels att osäkert och slentrianmässigt 

beslutsfattande i SKV skulle komma att leda till kostsamma och tidskrävande 

rättsprocesser för företagen, samt att domstolen i allt för hög grad förlitade sig på 

SKV:s bedömningar i det egna dömandet.53 Dessutom påpekades slutligen att det 

skulle riskera att vara mycket svårt för företagen att uppfylla sin omvända bevisbörda 

angående negativa faktum.54 

3.3 Vad ska beskattas? 

Av 11 kap. 1 § 1 st. IL framgår att: 

”Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner 

[författarens fetmarkering] och alla andra inkomster som erhålls 

på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat 

anges i detta kapitel eller i 8 eller 11 a kap.” 

Som synes av det ovan citerade lagrummet så ska alla förmåner som erhålls genom 

anställning eller motsvarande redovisas i inkomstslaget tjänst. Lagtexten innehåller 

endast begreppet ”förmån” vilket inte ges någon närmare definition. Detta är ett 

medvetet val från lagstiftarens sida. Om en uttömmande definition av begreppet hade 

avgivits så ansågs det föreligga en risk för att vissa förmåner som borde beskattas 

föll utanför definitionen, alternativt att definitionen blev så allmänt hållen att den 

skulle sakna relevant innebörd.55 Det står dock klart att det som avses med 

begreppet är ersättning som ges av en arbetsgivare till en arbetstagare i form av 

varor eller tjänster utan annat krav på motprestation än det utförda arbetet.56 

Även om motprestation sker från mottagaren så kan det ändå röra sig om erhållen 

förmån i de fall där motprestationen värdemässigt klart understiger värdet av den 

 
50 Prop. 1999/2000:15, s. 52. 
51 Prop. 1999/2000:15, s. 52 ff. 
52 Tjernberg, SN 2000, s. 186. 
53 Larsson & Mattsson, Misstänkliggör inte företagarna, Di 2006. 
54 A.a. 
55 Se prop. 2002/03:123 s. 10; SOU 1999:94 s. 9. 
56 Se RÅ 2005 not 73; prop. 1999/2000:2 del 2 s. 126; SOU 1999:94 s. 61 ff. 

 

https://lagen.nu/1999:1229#K11a
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erhållna förmånen. Det är i ett sådant läge mellanskillnaden mellan värdet av 

motprestationen och förmånens marknadsvärde som utgör beskattningsunderlaget.57 

3.4 När inträder skattskyldighet? 

”Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och 

alla andra inkomster som erhålls [författarens fetmarkering] på 

grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat 

anges i detta kapitel eller i 8 eller 11 a kap.”58 

Lagtexten anger att en förmån blir skattepliktig när den erhålls av mottagaren. 

Lagrummet ger ingen närmare definition av begreppet. Den logiskgrammatiska 

definitionen av ”erhålla” givet genom SAOL14 lyder att ” (utan egen ansträngning) 

komma i besittning av något; få eller motta”.59 Det står klart att lagtextens ordalydelse 

i kombination med en logiskgrammatisk tolkning inte är tillräckligt för att uttyda hur 

regeln ska tillämpas. För att utröna innebörden av erhållanderekvisitet blir det därför 

nödvändigt att göra en historisk återblick till den subjektiva teleologiska innebörden 

av ordet - då det först togs i bruk i förmånsbeskattningssammanhang - samt att 

därefter studera hur betydelsen av rekvisitet har utvecklats och vad den objektiva 

teleologin har kommit att bli och slutligen var begreppet numera systematiskt passar 

in i rättsregeln. 

Den första gången som erhållanderekvisitet presenterades i den aktuella kontexten 

var vid tidpunkten för instiftandet av IL i kommentaren till 11 kap. 1 § 1 st.60 Av 

propositionen framgår att ” […] en förmån för att vara skattepliktig skall ha åtnjutits av 

den skattskyldige uttrycks genom regeln att beskattning sker av vad som erhålls och 

genom bestämmelserna om beskattningstidpunkten i 10 kap. 8 §.”61 Vad det givna 

citatet uttrycker är att erhållanderekvisitet måste tolkas tillsammans med reglerna för 

beskattningstidpunkt i inkomstslaget tjänst. I det senare fallet är det 

kontantprincipen62 som åsyftas. Kontantprincipen fanns i sig redan etablerad genom 

ILs föregångare KL och ingenting talade för att tillämpningen av sagda princip skulle 

förändras.63 Vad som sades om beskattningstidpunkt i KL och i förlängningen alltså 

även om erhållanderekvisitet kan sammanfattas enligt följande, hämtat ur förarbetet 

till KL: 

”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 

 
57 Se Fyhr & Fröroth, Förmåner, s. 9 f, 18. 
58 Se 11 kap. 1 § 1 st. IL. 
59 SAOL14 via svenska.se – ”erhålla”, lydelse 2019-10-10. 
60 Se prop. 1999/2000:2 del 2. 
61 A.a. s. 126. 
62 Kontantprincipen ger uttryck för att beskattningstidpunkten ska förläggas till den tidpunkt då den 
skattskyldige har en möjlighet att disponera över inkomsten. Se a.a. s. 119. Detta innebär att det för 
placeringen av beskattningstidpunkten saknar relevans vid vilken tidpunkt som inkomsten faktiskt har 
intjänats. 
63 Se Lodin, Inkomstskatt s. 129 f; SKV M 2016:25 s. 30. Se även Rydin, SN 2016:3, s. 152. 
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sätt får inflytande eller bestämmanderätten över förmånens användning eller utnyttjande 

och i andra fall först vid det faktiska utnyttjandet eller användandet av förmånen. Med 

tanke på de tillämpningsproblem i detta avseende som ofta uppstår med olika slag av 

förmåner vore det i och för sig önskvärt om det i lagtext klart kunde anges hur olika fall 

skall bedömas. Det förekommer emellertid en mängd olika situationer och det uppstår 

efter hand nya förmåner. En fullständig reglering är därför inte möjlig utan man får nöja 

sig med en allmänt hållen lagtext som fylls ut av rättspraxis. Som utredningen föreslagit 

bör uttrycket åtnjuta kunna användas i sammanhanget.”64 

Vad vi ser av det ovan givna citatet är alltså att erhållanderekvisitet, som vid denna 

tidpunkt benämndes som ”åtnjutande”, skulle anses sammanfalla med 

beskattningstidpunkten. Vidare ser vi att beskattningstidpunkten inte blir tydligt 

placerad. Istället säger lagstiftaren att den i vissa fall kan vara förlagd vid ett faktiskt 

nyttjande av en förmån och i andra situationer redan vid dispositionsrätt till förmånen. 

Man överlämnar alltså till domstolarnas diskretion att genom rättspraxis skapa den 

systematik som krävs för att beskattningstidpunkten, och i förlängningen även 

erhållanderekvisitets uppfyllnad, ska kunna preciseras. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har därefter i en serie av mål – sju stycken – 

haft uppgiften att klargöra hur vissa specifika situationer ska tolkas rörande 

erhållanderekvisitet. 

Det första rättsfallet var RÅ 1992 ref 108 och rörde en arbetsplats som tillhandahöll 

kostförmån till de anställda. Varje anställd var berättigad till ett gratis mål mat per 

arbetsdag. En anställd (Inger A.) var vegetarian och kunde därför inte äta av den 

erbjudna maten. Det var tydligt att det förelåg en teoretisk möjlighet för arbetstagaren 

att äta av maten trots sin vegetarianism och att det därmed kunde föreligga en 

dispositionsrätt. Frågan var dock om det i fall som dessa var denna dispositionsrätt 

eller det faktiska nyttjandet som skulle ligga till grund för förmånsbeskattning. 

Regeringsrätten (RR) yttrade följande i saken: 

”Vad som förekommit i målet ger anledning till antagande att Inger A. i sin anställning haft 

möjlighet att erhålla fri kost bestående av ett mål per arbetsdag. Det är emellertid ostridigt 

att hon inte utnyttjat denna möjlighet. Under sådana förhållanden föreligger inte grund för 

att beskatta henne för kostförmån.”65 

Då rättsfallet var det första på ett då mycket otydligt område gav domen upphov till 

mycket spekulationer inom doktrinen. Lars Pelin gav uttryck för åsikten att rättsfallet 

innebar att faktiskt nyttjande skulle vara avgörande vid flera typer av förmåner än 

enbart kostförmåner. Pelin utvecklade aldrig vilka specifika typer av förmåner som 

skulle beröras.66 Gunnar Rabe kommenterade domen i Skattenytt 1993 och uttryckte 

samma åsikt som Pelin. Rabe, till skillnad från Pelin, exemplifierade dock bilförmån 

som en av de förmåner som torde täckas av det nya prejudikatet. Rabe uttryckte det 

som ”[a]tt beskatta någon enbart för en dispositionsrätt till en bil, [således inte kunde 

 
64 Se prop. 1993/94:90 s. 82. 
65 RÅ 1992 ref. 108. 
66 Pelin, Svensk intern- och internationell skatterätt, s. 235. 
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komma i fråga] (egen grammatisk ordföljdsändring). Har en förmån inte utnyttjats 

skall beskattning inte ske.”67 Även Robert Påhlsson uttalade sig i ärenden men valde 

att huvudsakligen påpeka det stora beviskrav som domstolen tillämpat för att komma 

till sin slutsats – beviskravet som uttryckts var ”ostridigt”.68 

Näste fas i praxisbildningen är en serie om tre olika rättsfall, RÅ 2001 ref. 22 del I; 

RÅ 2001 ref. 22 del II; RÅ 2002 ref. 53, som hänvisar till varandra för att bilda en 

praxis kring förmåner bestående av bilar och sedermera fritidsfastigheter. 

RÅ 2001 ref. 22 del I handlade om en delägare i ett kommanditbolag vars 

verksamhet bestod i att tillhandahålla tjänster som rörmokare. Det i målet aktuella 

fordonet var en lätt lastbil som var utrustad med endast två säten och ett lastutrymme 

inrett för verksamheten med arbetsbänkar och gastuber. Delägaren hade inte fört 

någon körjournal för fordonet med motiveringen att det inte förekom något som helst 

privat nyttjande. Till stöd för detta påstående åberopades fordonets karaktär i form av 

beskriven inredning samt att delägaren hade tillgång till egen lätt lastbil privat och att 

det därför inte fanns någon anledning för denne att nyttja bolagets fordon. SKV 

menade att bristen på körjournal innebar att det inte kunde styrkas att fordonet inte 

hade nyttjats privat i mindre än ringa omfattning och att det därmed skulle 

presumeras att privat nyttjande hade ägt rum.69 RR fann vid en samlad bedömning 

att det förvisso förelåg en ostridig dispositionsrätt till fordonet och att avsaknaden av 

körjournal talade för en tillämpning av presumtionsregeln. Domstolen avgjorde dock 

frågan på basis av det aktuella fordonets karaktär och anförde att fordonet saknade 

privat nyttjandevärde på grund av dess särskilda beskaffenhet – de blott två sätena 

samt det särskilt inredda lastutrymmet. Ur domen står att läsa följande: 

“Enligt kammarrättens mening utgör dispositionsrätten till bilarna en stark presumtion för 

att L.A. har åtnjutit en bilförmån. Enbart dispositionsrätten bör dock inte utlösa 

beskattning. För att beskattning skall kunna ske bör - mot bakgrund av vad som framgår 

av utredningen i övrigt och de ovan redovisade uttalandena i förarbetena till regeln i KL - 

krävas ytterligare någon eller några omständigheter som gör det sannolikt att en förmån 

har åtnjutits. Någon sådan omständighet har inte åberopats. Till följd av det nu anförda 

anser kammarrätten att det inte med tillräcklig grad av säkerhet framgår av utredningen 

att L.A. har åtnjutit en bilförmån under beskattningsåret. Han skall därför inte beskattas 

för bilförmån”. 

RÅ 2001 ref. 22 del II var lik del I då även det rörde motorfordon samt att det 

saknades körjournaler. Skillnaden var framförallt att de i det målet aktuella fordonen 

saknade särskilt inredning som endast lämpade sig för näringsverksamhet samt 

 
67 Rabe, SN 1993, s. 296. 
68 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, 1995, s. 316. 
69 En sådan presumtionsregel existerade vid tiden och existerar fortfarande. Regeln bygger på 61 kap. 
11 § 2 st. IL. Presumtionsregeln bygger på bevissäkringsteorin som bygger på att det i vissa fall är så 
att bevisbördan för ett visst faktums varande eller icke varande ska placeras på den part som enklast 
kan säkra sådan bevisning. Se härom i Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 54, 168; 
Almgren, Leidhammar, Skatteprocessen, s. 19. Presumtionsregeln innebär i korthet att i de fall som en 
skattskyldig inte genom körjournal eller motsvarande kan bevisa att fordonet under en aktuell sträcka 
har nyttjats endast inom näringsverksamheten så ska det presumeras att nyttjandet har varit av privat 
natur. 
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därtill, av mindre vikt, att detta mål rörde personbilar istället för en lätt lastbil. Den 

skattskyldige anförde att fordonen inte hade använts privat i någon omfattning samt 

att det saknades anledning att nyttja bolagets fordon privat då både han själv och 

hans hustru ägde egna personbilar. RR anförde likt i del I att avsaknaden av 

körjournal talade för en tillämpning av presumtionsregeln. Domstolen anförde vidare 

att det vid en samlad bedömning av omständigheterna framstod som troligt att 

fordonen inte hade använts privat men att sannolikhetsgraden ”troligt” inte var 

tillräckligt för att ändra det av SKV fattade beslutet. Det krävdes av den skattskyldige 

att denna skulle ”göra klart” att fordonen inte använts privat i mer än ringa omfattning. 

Kontentan blev således att SKV:s yrkande vann bifall och den skattskyldige fick höja 

sin inkomst av tjänst med det av SKV yrkade beloppet. 

Rabe kommenterade de båda avgörandena i Skattenytt och anförde att det är en 

hårfin skillnad mellan faktiskt nyttjande och dispositionsrätt, att gränsdragning oftast 

tycks avgöras av hur fordonen nyttjas i verksamheten samt att den enda rimliga 

möjligheten att undvika felaktig förmånsbeskattning är att föra en noggrann och 

detaljerad körjournal.70 

Tjernberg kommenterade också utfallet i målet och framförallt den omvända 

bevisbördan med att “fåmansföretag kan inneha en bil utan att det nödvändigtvis 

innebär en förmånsbeskattning för delägare och anställda men att detta kräver en 

noggrann dokumentation av privat körning respektive körning i tjänsten.”.71 

De båda rättsfallen från 2001 åberopades av en skattskyldig i RÅ 2002 ref. 53, ett 

mål som rörde förmånsbeskattning av tre fritidshus på en fastighet ägd av ett FÅAB 

som bedrev konsultverksamhet. Den skattskyldige menade att praxis innebar att 

förmånsbeskattning inte skulle ske om något faktiskt nyttjande inte hade ägt rum, 

vilket det i målet otvistigt inte hade gjort. SKV menade istället att det inte var möjligt 

att göra en analogi från mål om bilförmån i ett mål som rörde fritidsfastigheter. 

Anledningen därtill menade SKV var att det vid andra typer av förmåner än 

bilförmåner inte uppställs något krav att egendomen ska ha nyttjats i mer än ringa 

omfattning. Domstolen anförde att just fritidsfastigheter karaktäriseras av att det är 

möjligheten att nyttja egendomen som är det värdemässigt relevanta och inte det 

faktiska nyttjandet.72 Huruvida en fritidsfastighet faktiskt nyttjas saknar därmed 

relevans. Vidare anförde domstolen att förmånsvärdet kan sättas ned i den 

omfattning som dispositionsrätten har varit inskränkt och ett faktiskt nyttjande därmed 

har varit omöjligt. Domstolen gav som exempel på sådan inskränkning att en 

fastighet kan vara uthyrd. I det aktuella fallet var det ostridigt att någon sådan 

inskränkning inte hade förelegat och dom avkunnades i linje med SKV:s yrkande och 

 
70 Rabe, SN 2002, s. 252. 
71 Tjernberg, Ont, det gör ont, s. 485 f. 
72 Argumentationen i detta avseende bygger på synsättet att det hade kostat lika mycket för den 
skattskyldige att privat hyra ett fritidshus som inte nyttjas som det hade kostat att hyra ett fritidshus som 
faktiskt nyttjas. Man anser alltså är värdet av förmånen ligger i att ha en möjlighet att nyttja ett fritidshus 
om man så önskar. 
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den skattskyldige förmånsbeskattades för den tid som denne hade haft 

dispositionsrätt till fastigheten. 

Delsammanfattning: 

Så långt har praxis därmed bildats som slår fast att dispositionsrätt till bil är en 

särfråga som ska behandlas annorlunda jämfört med annan typ av egendom som 

kan medföra en privat nytta, specifikt i det att det uppställs ett krav på att egendomen 

ska ha nyttjats i mer än ringa omfattning. Övrig egendom synes bli skattepliktig oaktat 

det faktiska nyttjandet och alltså enbart på basis av dispositionsrätten. Den 

begränsning som görs är att förmånsbeskattning inte ska ske för de perioder som det 

har saknats en reell möjlighet att nyttja egendomen privat på grund av att 

dispositionsrätten har varit inskränkt, genom exempelvis uthyrning till någon annan. I 

enlighet med bevissäkringsteorin är det även så att det är den skattskyldige som i 

regel har att bevisa att sådan inskränkning har funnits.  

Nästa steg i praxisbildningen kom först 2011 genom HFD 2011 ref. 55 del I och II och 

kom att beröra frågor om förmånsbeskattning av båtar. 

HFD 2011 ref. 55 del I rörde en fastighetsmäklare som i bolaget ägde två motorbåtar 

som användes i verksamheten vid försäljning av fastigheter belagda i skärgården. 

Den tid som båtarna inte användes så låg de förtöjda vid företagsledarens privata 

bostadshus tillsammans med hans egen privata båt. Frågan blev dessutom om 

företagsledaren skulle förmånsbeskattas för båtarna även om han redan ägde en 

egen båt och att båtarna otvistigt användes flitigt i näringsverksamheten. SKV 

grundade sin argumentation på prejudikatet i RÅ 2002 ref. 53 (fritidsfastigheten) och 

menade att båtar skulle behandlas på samma vis som fritidshus i 

förmånsbeskattningshänseende. Man menade från SKV:s sida att det till skillnad från 

beskattning av bil skulle vara den oinskränkta dispositionsrätten som skulle grunda 

beskattning och inte det faktiska nyttjandet samt att bevisbörda och beviskrav skulle 

vara detsamma som i mål om fritidsfastighet. SKV framförde att det var tvunget att 

fungera på sagda vis eftersom det annars skulle vara omöjligt för myndigheten att 

visa hur det faktiska nyttjandet hade sett ut, både i det nu aktuella fallet och i 

liknande. Konsekvenserna av att inte grunda förmånsbeskattningen på endast 

dispositionsrätten menade man skulle bli att man från SKV:s sida inte skulle kunna 

bedriva den fiskala verksamheten på området. HFD gick på SKV:s linje i frågan om 

dispositionsrätt kontra faktiskt nyttjande och anförde vidare även att det saknade 

relevans huruvida båtarna användes flitigt inom näringsverksamheten då detta inte 

uteslöt den privata dispositionsrätten under de perioder som båtarna inte användes i 

verksamheten. Man fann i fallet heller ingen anledning att göra avsteg från 

bedömningen på grund av att företagsledaren redan ägde en egen båt. Dock 

poängterade HFD att en bedömning måste göras av de individuella 

omständigheterna i varje konkret fall och att ett eget ägande av motsvarande 

egendom kan ha bäring på frågan om beskattning. Domstolen påpekade även att 

omständigheter som är att hänföra till den skattskyldige personligen så som sjukdom, 

och därmed avsaknad av möjlighet att nyttja egendomen privat, kan spela in i 



22 

bedömningen.73 HFD avkunnade att båtarna skulle vara föremål för beskattning i det 

aktuella fallet men att det kunde uppskattas att dispositionsrätten varit inskränkt 

genom användning i verksamheten i betydande grad. Dock ansåg HFD att det faktum 

att det rörde sig om två båtar ökade chansen för att det funnits 

dispositionsmöjligheter för någon av dem. Företagsledaren förmånsbeskattades för 

totalt 4 veckors dispositionsrätt. 

HFD 2011 ref. 55 del II rörde ett FÅAB vars huvudsakliga verksamhet bestod i att 

bedriva försäljning och service av båtmotorer och båttillbehör. Bolaget införskaffade 

en segelbåt för att på sikt utöka verksamheten till att även innefatta uthyrning av 

sagda segelbåt. Under det relevanta beskattningsåret och tillika införskaffandeåret så 

hyrdes segelbåten ut under fyra veckor inom verksamheten och en vecka nyttjades 

båten privat av företagsledaren, vilket denne redovisade i sin inkomstdeklaration. 

Övrig tid låg båten outnyttjad. SKV anförde i målet, med stöd av RÅ 2002 ref. 53, att 

företagsledaren skulle anses ha haft dispositionsrätt till segelbåten under den tid den 

ej varit uthyrd och att denne därmed skulle förmånsbeskattas i motsvarande mån. 

Företagsledaren anförde att det vore orimligt att inte möjliggöra för mindre företag att 

försöka utöka en befintlig verksamhet till att även innefatta uthyrningsverksamhet. 

Denne menade att ett litet företag inte kan uppbära både den ekonomiska risken av 

den initiala investeringen, risken för en undermålig intäkt genom uthyrningen 

samtidigt som bolaget även skulle löpa risken för påförande av förmånsbeskattning 

och tillhörande arbetsgivaravgifter för det fall att uthyrning inte kunde ske i tillräcklig 

mån. HFD ansåg emellertid att det likt i HFD 2011 ref. 55 del I var dispositionsrätten 

som skulle vara avgörande i frågor om förmånsbeskattning av båt och att det även i 

detta fallet var ostridigt att sådan oinskränkt dispositionsrätt hade förelegat för 

företagsledaren under den tid som båten ej varit uthyrd. 

Birgitta von Euler kommenterade domen i Skattenytt 2012 och anförde, att beaktat 

tidigare rättsfall, så var det ett naturligt steg för HFD att tolka in båtar under samma 

reglering som fritidshus och annan typ av liknande egendom som aktualiserade 

dispositionsrätten om beskattningsgrund.74 Von Euler gjorde i sammanhanget inget 

uttalande om skillnaderna mellan fritidshus, som typiskt sett är fast egendom, och 

båtar, som typiskt sett är lös egendom.75 

Även HFD mål nr. 7683–09, av den 23 juni 2011 rörde förmånsbeskattning av 

fritidsbåt. Omständigheterna var sådana att en företagsledare som arbetade som 

pressfotograf hade dispositionsrätt till företagets motorbåt som i stor utsträckning 

användes i verksamheten. Dom avkunnades i enlighet med tidigare praxis och HFD 

vidhöll att dispositionsrätt är tillräckligt för att förmånsbeskattning ska ske och att det 

faktum att egendomen även används inom verksamheten inte har bäring på frågan 

 
73 Här bör observeras att även om den skattskyldige själv saknar möjlighet att nyttja egendomen till följd 
av sjukdom så kan förmånsbeskattning ändå bli aktuellt om det är så att någon närstående har möjlighet 
att nyttja egendomen i dennes ställe. Mer om närståendekretsar i 2.3.1. 
74 Von Euler, SN 2012 s. 341. 
75 Författarens egen kommentar. 
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om beskattning utan endast på frågan om värdering av förmånen i och med den 

inskränkning som verksamhetsnyttjandet innebar.  

De rättsfall som redovisats här ovan är de frågor som högsta instans har berört. Det 

finns dock en rad domar från Kammarrätten (KR) som har hög relevans i det att de 

antingen avhandlar annan typ av egendom eller att de berör särskilda 

omständigheter som kan ha bäring på bedömningen av förmånsbeskattning. Ett 

antal, närmare bestämt elva, av dessa domar från KK kommer därför att presenteras 

här nedan.76 

KR i Stockholm, mål nr. 3970–07 handlar om en situation där en företagsledare 

under en tid hyrt en lägenhet för inkvartering av anställda. De anställda som 

inkvarterats i lägenheten upphörde att arbeta för företaget i april. I samband med 

detta så valde företagsledaren att säga upp hyreskontraktet för lägenheten. På grund 

av hyresavtalets innehåll löpte uppsägningstiden till november samma år. 

Företagsledaren bodde själv under uppsägningstiden i sin egen privata bostad 

tillsammans med sin familj och den uppsagda lägenheten stod alltså tom under 

uppsägningstiden. SKV beslutade i ett omprövningsbeslut att förmånsbeskatta 

företagsledaren för bostadsförmån under uppsägningstiden på basis av 

dispositionsrätt. Den skattskyldige överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholm. 

Länsrätten ansåg det oskäligt att förmånsbeskatta företagsledaren i det aktuella fallet 

med argumentationen att denne hade gjort allt vad han kunnat för att avskilja sig från 

bostaden. Länsrätten yttrade följande: 

“Det har inte framkommit annat än dels att lägenheten hyrts av bolaget i syfte att dess 

anställda skulle använda den som övernattningslägenhet och således i verksamheten, 

dels att lägenheten under hyrestiden endast användes i verksamheten. Att P.K. som 

företagsledare har haft dispositionsrätt till lägenheten under uppsägningstiden kan under 

sådana förhållanden inte tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen av om 

bostadsförmån föreligger eller ej. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt har framkommit 

i målet finner kammarrätten att P.K. inte haft en bostadsförmån. Beskattning av förmån 

skall därför inte ske.” 

SKV överklagade domen till KR men överklagandet avslogs. 

KR i Jönköping, mål nr. 2962–2963–06 rörde ett bolag vars primära verksamhet var 

hotell- och konferensverksamhet. Bolaget valde att hyra en segelbåt för att 

därigenom utöka verksamheten till att även innefatta charter i rekreationssyfte. Under 

införskaffandeåret redovisade företagsledaren i bolaget en mindre summa som 

förmån av båt och det efterföljande året ingenting. SKV beslutade senare genom 

omprövningsbeslut att påföra företagsledaren förmånsbeskattning för all den tid som 

båten ej varit uthyrd inom verksamheten på basis av dispositionsrätt. 

Företagsledaren överklagade till Länsrätten som fastställde SKV:s beslut. Målet 

överklagades därefter till KR som började med att klargöra att båtverksamheten inte 

 
76 Författaren har genom rättsdatabasen Karnov sökt efter domar från KR som berör dispositionsrätt till 
fritidsegendom fr.o.m. 2001 t.o.m. 2019. Samtliga träffar som inte direkt avgörs med hänvisning till 
tidigare domar redovisas i det följande. 
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var verksamhetsfrämmande för bolaget och att den hade en påtaglig anknytning till 

verksamhetens art. I KR åberopade företagsledaren ett intyg från hamnen som 

visade att båten inte hade lämnat hamnen bortsett från de gånger den varit uthyrd 

inom näringsverksamheten eller den gång som företagsledaren nyttjat den privat i 

enlighet med den egna deklarationen. SKV presenterade ingen bevisning till 

styrkande av faktiskt nyttjande. KR valde att upphäva SKV:s omprövningsbeslut och 

beslutade istället att förmånsbeskattning endast skulle ske enligt det som 

företagsledaren själv hade deklarerat, med motiveringen att SKV inte hade 

presenterat någon bevisning rörande omfattningen av det privata nyttjandet. 

Här finns två saker som måste observeras. För det första står det inte klart av domen 

om undanröjandet av SKV:s beslut berodde på att KR ansåg att privat nyttjande 

behövde styrkas, i alla fall till viss grad, eller om domen kom av att SKV inte hade 

presenterat någon bevisning över huvud taget i den saken. Det går således inte att 

säga att det krävs nyttjande för att förmånsbeskattning ska bli aktuell. För det andra 

och allra viktigaste så måste det observeras att denna dom avkunnades i tiden 

mellan fritidshusmålet från 2002 och de tre målen från 2011. Det prejudikatvärde som 

eventuellt hade kunnat tillskrivas denna dom trots att domen kommer från KR torde 

efter målen 2011 vara utsuddat. Undanröjandet av omprövningsbeslutet 2006 har 

således ingen bäring på bedömningen av gällande rätt 2019. Det som kan tas med 

från detta rättsfall och är anledningen till att det nämns i detta arbete är ändå det 

faktum att KR, i detta läge, gav uttryck för åsikten att dispositionsrätten i sig, vilken 

förelåg i det aktuella målet, inte isolerat var tillräckligt för att bevilja bifall till SKV:s 

omprövningsbeslut. 

KR i Göteborg, mål nr. 8756–12 är även det ett fall som rör förmånsbeskattning av 

motorbåt. Omständigheterna i målet var sådana att ett FÅAB i uthyrningssyfte hade 

införskaffat en större motorbåt. Båten hade under året hyrts ut under totalt 10 dagar 

varefter den hade drabbats av ett haveri som krävde omfattande reparationer. Efter 

att reparationerna av båten hade utförts så behövde båten framföras med kraftigt 

reducerad hastighet i fyra veckor. SKV beslutade i omprövningsbeslut att påföra 

förmånsskatt på företagsledaren för de veckor under hög- och lågsäsong som det 

hade förelegat en dispositionsrätt. Den tid som SKV ansåg att det inte förelegat 

någon dispositionsrätt var två veckor av uthyrning samt 1,5 vecka av reparation. 

Företagsledaren anförde att beräkningen av dispositionsrätt borde reduceras 

ytterligare på basis av att dels de fyra veckor som båten endast kunde framföras i 

reducerad hastighet samt dels under en period då företagsledaren hade vistats 

utomlands på semester och således kunde styrka att han inte befunnit sig i samma 

land som båten och därmed enligt honom själv saknat möjlighet att nyttja båten. 

Vidare framförde företagsledaren att företagets båt saknade värde för honom då han 

redan ägde en egen privat båt. SKV avfärdade samtliga invändningar. Ärendet 

överklagades till Förvaltningsrätten (FR) som fastställde SKV:s beslut. Vid 

prövningen i KR medgav SKV att beräkningen borde reduceras med ytterligare en 

vecka som utgjordes av en period efter reparationen då båten inte varit sjösatt. 

Utöver sagda vecka så beslutade KR även att ytterligare reducera beräkningen med 
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en halv vecka på grund av de fyra veckor som båten gått med reducerad hastighet 

efter reparationen. Därutöver gjorde KR ingen ytterligare reducering varför 

företagsledaren endast vann delvis bifall och påfördes förmånsbeskattning för den tid 

som det hade förelegat en dispositionsrätt. 

KR i Stockholm, mål nr. 706–06 rör ett bolag vars verksamhet bestod i handel med 

värdepapper och fastighetsförvaltning. Bolaget hade införskaffat en motorcykel. 

Motorcykeln hade varit påställd i en månad under sommaren och avställd under de 

övriga elva månaderna.77 SKV ansåg att det hade förelegat en dispositionsrätt under 

samtliga tolv månader och att förmånsbeskattning skulle ske i motsvarade mån. 

Företagsledaren invände och ansåg att förmånsberäkningen endast skulle göras för 

den månad som motorcykeln hade varit påställd och således körbar.78 Länsrätten 

meddelade dom i enlighet med företagsledarens beslut och undanröjde SKV:s 

beslut. Verket överklagade därefter till KR i Stockholm. KR anförde att det faktum att 

motorcykeln hade varit avställd under elva månader inte var skäl nog att betrakta 

dispositionsrätten så som inskränkt. Domstolen motiverade detta med att säga att 

företagsledaren enkelt, genom eget agerande, kunde ställa på fordonet och således 

göra det körklart närhelst han ville. KR:s dom låg i linje med SKV:s yrkande och 

företagsledaren förmånsbeskattades för samtliga tolv månader. 

KR i Jönköping, mål nr. 3126–12 rör två frågor om beskattning av förmån av häst. 

Bolaget var ett barnhem som bedrev en rad olika verksamheter med anknytning till 

den huvudsakliga barnhemsverksamheten. En av dessa sidoverksamheter var en 

ridskola där hästar dagligen användes som ett verktyg i utbildningen. Den första 

frågan i målet rörde fyra hästar som tillhörde företagsledaren privat men som i utbyte 

mot hyra inackorderades i bolagets stallar. SKV ansåg att den hyresersättning som 

företagsledaren betalade till bolaget var klart under marknadsmässig och att 

mellanskillnaden skulle förmånsbeskattas. Den andra frågan rörde en häst som 

införskaffades av bolaget och användes i ridskoleverksamheten men även i viss 

utsträckning användes av företagsledarens dotter privat i tävlingssammanhang. 

Denna häst var även avsevärt mycket dyrare än en typisk ridskolehäst och dyrare än 

barnhemmets övriga hästar som användes i ridskolan. SKV ansåg att hästen 

huvudsakligen var införskaffad för privata intressen och att den därmed skulle 

förmånsbeskattas till fullo så som inbesparad levnadskostnad. Företagsledaren 

invände mot SKV:s beslut i fråga om inackorderingen att SKV:s beräkning var för hög 

men tillstyrkte samtidigt att den egna beräkningen kunde ha varit aningen för låg. 

Rörande den dyrare hästen så invände företagsledaren mot SKV:s beslut i sin helhet 

och anförde att hästen användes minst tre timmar dagligen i barnhemmets 

verksamhet och endast vid enstaka tillfällen hade använts vid tävlingar. Han ansåg 

att ett så marginellt privat användande inte kunde innebära att hästen var 

införskaffad primärt för privat bruk eller att det innebar en besparad levnadskostnad. 

Vid prövningen i FR vann SKV fullt bifall. Företagsledaren överklagade därefter till 

 
77 Termer som ”påställd” och ”avställd” används i domen. Dessa termer syftar till huruvida fordonet var 
aktivt i fordonsregistret eller ej. 
78 I detta sammanhang så berördes inte frågan om fordonsskatt, försäkring eller besiktning. 
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KR i Jönköping. Utan att motivera på vilka grunder så beslutade domstolen att sätta 

ned värderingen av förmånen gällande inackorderingen till ett lägre belopp än det av 

SKV yrkade och av FR fastställda. Rörande förmånsvärdet av den dyrare hästen som 

använts på tävlingar gjorde dock inte KR någon ändring utan fastslog istället FR:s 

dom och företagsledaren kom att förmånsbeskattas för hästens fulla värde. 

KR i Jönköping, mål nr. 1328–03 är ett mål som behandlade förmån av bil och 

husvagn. Då bilförmån är särreglerat så saknar den delen av målet relevans för 

denna framställning men visst intresse kan ändå läggas vid den del av målet som 

berörde husvagnsförmån. Det i målet upptaxerade bolaget var ett företag vars 

verksamhet var inom musikbranschen. Företagsledaren överklagade ett av SKV 

fattat omprövningsbeslut om höjning av förmånsvärdet. Den skattskyldige anförde 

dels att husvagnen inte hade varit i hans ägo fullt så lång tid som SKV påstod samt 

att den endast hade nyttjats under 2 veckor. Utgången i målet blev att den av SKV 

påförda upptaxeringen undanröjdes, dock inte på grund av nyttjandeargumentet. 

Anledningen till utfallet var istället stora brister i SKV:s värdering och beräkning. Det 

relevanta som ändå kom av domen var att KR och underinstansen, Länsrätten i 

Linköping, båda tydligt poängterade att det var dispositionsrätten som skulle ligga till 

grund för beskattningen och inte det faktiska nyttjandet. 

KR i Stockholm, mål nr. 7705–09 rör båtförmån. Bolaget i målet ägde ett flertal 

båtar och dess verksamhet var primärt att bedriva uthyrning av dessa båtar. En av 

företagsledarna blev genom SKV:s omprövningsbeslut förmånsbeskattad för en båt 

av särskild karaktär. Den aktuella båten var en mycket stor, specialbyggd 

kappseglingsbåt. Inredningen i båten var avsedd endast för tävlingsändamål och ej 

rekreation. Båten krävde dessutom en besättning om sex erfarna seglare för att 

kunna framföras. Företagsledaren anförde att båten användes för att kappsegla i 

tävlingar för bolagets räkning i reklam- och uppvisningssyfte. I KR:s dom står att läsa: 

“[d]et är fråga om en båt vars storlek och egenskaper i övrigt skiljer sig väsentligt från 

sådana båtar som typiskt sett är användbara för fritidsändamål. Båtens speciella karaktär 

innebär att dispositionsrätten av båten inte ska åsättas något ekonomiskt värde. Den 

omständigheten att N.N. är en välkänd kappseglare som tillsammans med anställd eller 

inlånad personal har haft förutsättningar att använda båten förändrar inte den 

bedömningen.”  

På grund av båten särpräglade och specifika egenskaper så beslutade KR att 

upphäva underinstansens och SKV:s beslut om förmånsbeskattning då man 

ansåg att det inte hade skett någon inbesparing av levnadskostnader för 

företagsledaren. 

KR i Stockholm, mål nr. 7044–17 är ett mål som initialt kan tyckas ha vissa 

likheter med den ovan beskrivna 7705–09. Även detta mål rör 

förmånsbeskattning av båt och även denna båt ansågs av den skattskyldige 

vara en båt som inte med lätthet lämpade sig för fritidsändamål utan endast för 

uppvisning och tävling. Den i målet aktuella båten var en båt ämnad att slå 

världsrekordet för högsta hastighet uppmätt till sjöss i kategorin för träbåtar. 



27 

Båten beskrevs av den skattskyldige själv som ”inte mycket mer än 1000 

hästkrafter i ett flytande skal”. Båten saknade vanliga faciliteter som toalett, 

möjligheter för matlagning eller plats för umgänge eller övernattning. Bolaget 

anförde att båten endast hade använts under tävling och att den därefter hade 

varit långvarigt ur bruk för reparationer. Efter reparationerna hade båten varit 

förvarad på ett båtvarv och företagsledaren hade varit avskuren från omedelbar 

tillgång till nycklarna. Båten hade endast vid ett fåtal gånger används vid 

uppvisningar samt i säkerhetssyfte provkörts några gånger. Under perioden 

som båten varit brukbar så hade den aktuelle företagsledaren varit utomlands. 

KR anförde likt tidigare att det med stöd av tidigare praxis är dispositionsrätten i 

sig som är skattegrundande för denna typ av förmån.79 KR gav den 

skattskyldige delvis bifall och instämde i att den skattskyldige inte hade erhållit 

en förmån under den period som båten varit upptagen för reparation. Däremot 

ansåg man att det hade förelegat en förmån under den övriga tiden (tre veckor). 

Att det endast hade förelegat en medelbar rådighet över nycklarna, att det 

krävdes en besättning med specialkompetens för att framföra båten, att 

företagsledaren inte befunnit sig i landet under den tid det hade förelegat en 

oinskränkt dispositionsrätt och att båten saknade faciliteter innebar inte att det 

inte fanns någon privat nytta i båten. KR beslutade därför att påföra den 

skattskyldige förmånsbeskattning för de tre veckor då båten kunde ha nyttjats 

för privata ändamål. KR instämde med den skattskyldige i att det inte hade 

förelegat någon dispositionsrätt under den tid som båten hade varit föremål för 

reparationer. Däremot ansåg man att det faktum att den därefter hade varit 

förvarad på annan plats och att företagsledaren inte hade omedelbar tillgång till 

nycklarna innebar att denne inte hade kunnat skaffa sig tillgång till nycklarna 

och båten för att därefter nyttja den.80 Vidare ansåg inte heller KR att båtens 

karaktär som tävlingsbåt, avsaknad av fritidsinredning eller det större kravet på 

tekniskt kunnig besättning att båten saknade privat användningsvärde.81 SKV:s 

förmånsvärdering sattes ned med ett belopp som svarade mot den tid som 

båten varit föremål för reparation men i övrigt vann SKV:s talan bifall. 

KR i Stockholm, mål nr. 3508–10 behandlar dels förmån av bostad bestående 

av ett antal stugor, samt dels förmån av snöskoter. Bolaget anförde att stugorna 

var införskaffade i syfte att hyras ut i vinstsyfte inom den befintliga 

verksamheten samt att skotrarna syftade till att användas som transportverktyg i 

uthyrningsverksamheten. SKV grundade sitt beslut om förmånsbeskattning på 

att företagsledaren, under den tid som stugorna samt skotrarna ej använts i 

verksamheten, hade haft fri dispositionsrätt till dessa. KR yttrade att även om ett 

fritidshus används inom verksamheten så gäller fortfarande att 

 
79 RÅ 2002 ref.55. 
80 Jfr. Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 706–06 (motorcykelmålet). 
81 Beakta här bevisbördans placering. Det står av domen inte klart om det är så att Kammarrätten gjorde 
bedömningen att båten faktiskt hade ett privat nyttjandevärde eller om utfallet berodde på att den 
skattskyldige helt enkelt inte förmådde uppfylla beviskravet sannolikt för att den saknade värde. 
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dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjande är grunden för 

förmånsbeskattningen.82 Rörande snöskotrarna så klargör KR att det saknas 

anledning att behandla dessa på annat vis än fritidshus. Företagsledaren blev 

således förmånsbeskattad för båda typerna av egendom i relation till den 

påvisade oinskränkta dispositionsrätten.  

KR i Göteborg, mål nr. 3329–13 är ett mål som avhandlar förmån av husbil. 

Det i målet aktuella bolaget ägde ett antal husbilar vilka de menade användes 

som ett mobilt kontor under de perioder som de arbetade ute på fältet. 

Företaget menade att det blev avsevärt mycket billigare och smidigare än att 

bekosta hotell. SKV å sin sida anförde att det var uppenbart att en stor del av 

nyttjande av husbilarna hade en klart privatnyttig prägel. Som stöd för detta 

åberopade SKV ett inlägg från sociala medier där de båda företagsledarna, 

tillika makar, poserade framför en husbil som stod uppställd på en 

fritidscampingplats. Till bilden hade företagsledarna fogat kommentaren ”[v]ad 

skönt att äntligen vara på semester!”. Som ytterligare bevisning åberopade SKV 

de körjournalerna som hörde till husbilarna vilka uppvisade klara brister och 

luckor samt tydliga spår av att flertalet av uppgifterna i journalerna hade 

tillkommit efter det att SKV hade inlett sin granskning av bolaget.83 

Företagsledarna replikerade med att yttrandet i sociala medier om semester var 

taget ur sin kontext och att innebörden var att det kändes som semester varje 

gång de fick komma bort från kontoret och ut på vägarna för att arbeta på 

mässor. Vidare anförde företagsledarna att det privata nyttjande som skett var 

så litet att förmånsbeskattning inte kunde bli aktuellt. De åberopade även den 

ena företagsledarens sjukdom till styrkande av att fritidsanvändning av 

husbilarna hade varit omöjlig under en period. KR gav en tydlig och pedagogisk 

förklaring till sitt beslut och redovisade den tankegång som ska vara avgörande 

när mål av denna typ avhandlas. Initialt klargör KR att husbil är att betrakta 

såsom personbil i förmånsbeskattningshänseende. Domstolen förklarar därefter 

att skattepliktig bilförmån uppstår när en personbil eller motsvarande fordon 

genom anställning,84 uppdrag eller liknande tillkommer en anställd och denna 

för privat bruk nyttjar egendomen i mer än ringa omfattning. Därefter förklaras 

att begreppet ”ringa omfattning” i sammanhanget betyder användning vid ett 

fåtal tillfällen och en körsträcka på högst 100 mil.85 Vidare anges att begreppet 

”fåtal tillfällen” bör innebära högst 10 tillfällen.86 Därefter tydliggjorde domstolen 

att det faktum att en anställd har tillgång och möjlighet att nyttja en 

arbetsgivares bil privat ska anses utgöra en stark presumtion för att privat 

 
82 Kammarrätten refererar i detta avseende till RÅ 2002 ref. 53 genom HFD 7180–7181–09 (HFD 2011 
ref. 55). 
83 På vilket vis det var tydligt att uppgifterna tillkommit i efterhand framgår inte av rättsfallet men faktumet 
beskrivs såsom visat. 
84 SKV A 2010:21. Den uppräkning som görs är personbilar, lätta lastbilar och husbilar som är 
vägregistrerade såsom lätta lastbilar och till de uppräknade liknande och motsvarande fordon. 
85 Prop. 1993/94:90 s. 94. 
86 SKV A 2010:21. 
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faktiskt nyttjande har skett i så pass stor omfattning att skatteplikt inträder.87 För 

det fall att en sådan presumtion inträder så växlar bevisbördan till den 

skattskyldige som då måste göra sannolikt att något nyttjande inte har skett 

eller endast har skett i ringa omfattning. Som bevisningsexempel anger 

domstolen primärt körjournalen men beskriver samtidigt att andra 

omständigheter i vissa fall kan vara relevanta såsom sjukdom som omöjliggjort 

nyttjande, fordonets karaktär eller utrustning, grad av nyttjande inom 

verksamheten, privata egendomsmotsvarigheter som redan ägs av den 

skattskyldige eller dennes närstående, samt den skattskyldiges privata behov 

av transportmedel. Avslutningsvis tillägger KR att förmånsvärdet i vissa fall kan 

justeras om det föreligger synnerliga skäl för att göra så men att sådana 

justeringar ska ske mycket restriktivt. Med den av domstolen givna 

tankegången så ansåg man i det konkreta fallet att SKV hade påvisat en 

dispositionsrätt och att presumtionsregeln därmed skulle aktualiseras och 

bevisbördan växla. Den skattskyldige hade, mest på grund av bristerna i 

körjournalerna, inte förmått motbevisa det privata nyttjandet varför domstolen i 

slutändan fann att SKV:s beslut skulle vinna bifall. 

KR i Stockholm, mål nr. 3514–16 är ett mål som rör bostadsförmån i form av 

fritidsbostad. Omständigheterna var sådana att ett bolag hade förvärvat ett antal 

lägenheter på en skidort för uthyrning till skidortens besökare. Bolaget hade ett 

avtal med en hyresförmedlare som gav bolaget rätt att nyttja andra lägenheter i 

samma komplex då bolagets egna lägenheter var uthyrda men det fanns andra 

tomma lägenheter i komplexet. På grund av platsens säsongsbetonade natur så 

stod lägenheterna tomma den stora del av året då skidsäsong ej rådde. SKV 

ansåg att under den tid som lägenheterna ej var uthyrda så förelåg en 

dispositionsrätt till dessa för företagsledaren. Vidare ansåg SKV att det under 

den tid som lägenheterna faktiskt var uthyrda till betalande gäster så förelåg 

ändå en dispositionsrätt för företagsledaren till likvärdiga lägenheter som stod 

tomma i komplexet på grund av det med hyresförmedlaren ingångna avtalet. 

Med stöd av tidigare praxis om bostadsförmån så fastslog KR att 

dispositionsrätten i sig är skattegrundande i dessa fall.88 Mot bakgrund av 

angiven praxis så fann domstolen att dispositionsrätt hade förelegat och att 

grund för förmånsbeskattning därmed fanns. Den skattskyldige hade inte 

förmått göra sannolikt att inskränkning i dispositionsrätten funnits. Dom 

avkunnades därför i enlighet med SKV:s yrkande. 

3.5 Vem är skattskyldig? 

Av den tämligen långa genomgången i 3.3 står det klart att företagsledare och de 

med stor delägarandel i ett fåmansaktiebolag i regel kan presumeras ha ett sådant 

bestämmande inflytande i företaget att det föreligger en fri dispositionsrätt till 

företagets egendom. Detta kommer av den struktur som ett fåmansaktiebolag typiskt 

 
87 Hänvisning för detta görs till RÅ 2001 ref. 22. 
88 Se Länsrättens dom som fastställdes av Kammarrätten i RÅ 2002 ref 53. 
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sett har där det styrande skiktet är mycket litet och många gånger bestående av en 

enda person som både äger samtliga aktier och leder verksamheten. Avsaknaden av 

en omfattande ledningsstruktur innebär i regel att det inte krävs ett flerparts- eller 

flerstegsgodkännande för att en företagsledare ska kunna vidta en viss åtgärd, som 

exempelvis att under sin fritid nyttja en båt som ägs av bolaget.89 SKV delar denna 

uppfattning och anser som huvudregel att vid en begränsad ägarkrets så ska 

samtliga ägare anses ha ett bestämmande inflytande över verksamheten. Samtidigt 

anser man att en omvänd presumtion som talar emot sådant inflytande ska råda då 

ägarkretsen blir mer omfattande.90 Vägledande praxis domineras också av denna typ 

av situationer, där en företagsledare är föremål för omprövningsbeslut på grund av 

dispositionsrätt. Den fråga som uppstår är då vad som gäller för en vanlig 

arbetstagare som saknar bestämmande inflytande eller väsentligt ägarintresse i 

bolaget. 

I den praxis som finns på området framgår det aldrig klart och tydligt att det som sägs 

om företagsledare angående förmånsbeskattning vid dispositionsrätt även är 

tillämpligt på anställda utan ledningsfunktion eller ägarintresse. Samtidigt framgår det 

inte heller att dispositionsrätt enbart kan uppstå eller vara grund för 

förmånsbeskattning för en företagsledare eller motsvarande. Det närmsta som praxis 

avhandlar detta ämne är i RÅ 1992 ref. 108 (kostförmån för vegetarian). Det 

rättsfallet är dock svårt att tillmäta någon definitiv och avgörande betydelse i ämnet, 

dels på grund av dess ålder och det stora antalet motsägande prejudikat som har 

uppstått närmare i tid och i övriga delar har gjort rättsfallet obsolet, dels på grund av 

att frågan om anställd kontra företagsledare aldrig direkt berördes i fallet samt 

slutligen dels för att målet avgjordes på grunden att förmånen saknade värde för den 

anställde vilket inte har bäring på den specifika frågan. I övrigt görs endast 

uttalanden som kan tolkas åt båda håll. I RÅ 2002 ref. 53 nämns i underinstansens 

dom att den anställd som målet rörde var anställd i egenskap av företagsledare och 

att det därför kunde presumeras att det hade förelegat en dispositionsrätt. Det går 

inte med säkerhet att säga att detta uttalande betyder att en omvänd presumtion 

hade förelegat om den anställde inte var företagsledare.91 

Då praxis inte tycks bringa klarhet i frågan så finns det anledning att ta ett antal steg 

tillbaka och istället granska den befintliga lagtexten, den utredning och de 

förarbetsuttalanden som ligger till grund för den nuvarande regleringen. 

Allra först ska klargöras att det varken i 10 kap. 8 § eller i 11 kap 1 § framgår att 

reglerna endast ska gälla för företagsledare. Lagens ordalydelse talar således 

isolerat för att reglerna om dispositionsrätt även ska gälla för vanliga anställda. Det 

går dock inte att endast stanna vid en e contrario-tolkning av lagtexten.92 

 
89 Författarens egen slutsats. 
90 SKV A 2015:9 s. 1 f. Se även Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. 
91 Författarens egen slutsats. 
92 Författarens egen slutsats. 
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I SOU 1998:116 så diskuteras inför slopandet av stoppreglerna huruvida särreglering 

baserat på kategoritillhörighet i ett företag är att föredra eller ej.93 Utredningens 

slutsats i frågan var att sådan särreglering borde undvikas. Man ansåg att två olika 

regelsystem som skulle tillämpas baserat på vilken kategori en skattskyldig tillhörde 

skulle komma att göra regeltillämpningen allt för komplex och regelsystemet allt för 

omfattande. Man befarade vidare att ett stort antal tvister rörande kategoritillhörighet i 

en grupp eller en annan skulle komma att uppstå. Man insåg från utredningens håll 

att ett tillämpande av ett enda regelsystem oavsett vilken kategori en specifik 

skattskyldig tillhörde skulle kunna medföra en i vissa delar oexakt rättvisa och skulle 

kunna framstå som stötande i viss mån. Sammantaget fann man ändå att de 

beskrivna problemen var värda att bära till förmån för ett enhetligt system. 

”Det sagda leder till slutsatsen att Särregler för fåmansföretag och deras ägarkrets så 

långt som möjligt bör undvikas. En förutsättning för särreglering måste vara att de 

allmänna reglerna lämnar utrymme för betydande och obefogade skatteförmåner inom 

fåmansföretagssfären. Om den befarade förmånen är av begränsad omfattning synes 

med andra ord värdet av ett enhetligt system väga tyngre än intresset av exakt rättvisa.”94 

I förarbetet till avskaffandet av stoppreglerna så vägdes nytta och nackdelar med ett 

enhetligt regelsystem genom KL emot en särreglering. I anslutning till denna 

diskussion så finns följande angivet: 

”Mot denna bakgrund och med tanke på det inledningsvis framhållna intresset av att så 

långt som möjligt behandla olika grupper av skattskyldiga på ett enhetligt sätt delar 

regeringen utredningens uppfattning att den i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 

32 § KL angivna stoppregeln kan undvaras. Regeringen föreslår således att de i denna 

regel beskrivna förvärven skall behandlas enligt KL:s allmänna regler för beskattning av 

förmåner som tillfaller ägare eller anställda i ett företag.”95 

Citatet ger uttryck för en lagstiftarvilja att inte särbehandla vissa kategorier i 

företagsvärlden utan konkret anledning. Uttalandet ger ett visst stöd för uppfattningen 

att anställda ska behandlas på samma vis som en företagsledare och att 

dispositionsrätten därmed skulle kunna ligga till grund för beskattning även utan ett 

bestämmande inflytande i företaget och inte enbart utgöra en presumtionsregel. 

Samtidigt måste ändå beaktas att uttalandet inte bokstavligen ger uttryck för en 

sådan uppfattning utan blott ger en indikation om en sådan.96 

På samma sida i förarbetet finns ytterligare ett citat som har kommit att få ett mycket 

stort inflytande på utvecklingen inom rättsområdet: 

”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. Regeringen utgår 

 
93 Kategorierna som diskuterades var i detta fall ”ägare” och ”annan”. 
94 SOU 1998:116 s. 47. 
95 Prop. 1999/2000:15 s. 59. 
96 Författarens egen slutsats. 
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ifrån att den förmånsvärdering som kommer att göras hos skattemyndigheterna och 

domstolarna kommer att ta hänsyn till den typen av förmåner och även i övrigt ha en 

realistisk anknytning.”97 

Uttalandet låg till grund för HFD:s bedömning i RÅ 2002 ref. 53 och även i HFD 2011 

ref. 55 del I & II. Samma citat hänvisas till av SKV i det ställningstagande som 

utfärdades 2011.98 Då det understryks att dispositionsrätten ska vara 

skattegrundande, att uttalandet tar sikte på ”den skattskyldige” och inte 

”företagsledare/ägare” och det till citatet föregående styckets uttryckta vilja att 

tillämpa regelverket unisont, oaktad ställning i företaget, så kan detta tolkas som att 

även en vanlig anställd ska beskattas med dispositionsrätten som grund. Återigen 

nås detta stöd endast med en relativt extensiv tolkning av rättskällor som inte 

uttryckligen klargör en sådan ståndpunkt. Det ska i sammanhanget även nämnas att 

användandet av det ovan givna citatet för att utforma rättsregeln har mötts av viss 

kritik. Det har påtalats, av framförallt Tjernberg och Rydin, att uttalandet återfinns i ett 

förarbete som avskaffade stoppregleringen och inte i ett förarbete som instiftar en ny 

regel för beskattning.99 Konsekvenserna av detta faktum, menar Tjernberg och 

Rydin, är att uttalandet inte kan ges ett rättskällevärde som svarar mot det som 

typiskt kan ges ett förarbetsuttalande. De menar istället att rättskällevärdet endast 

kan jämställas med det som kan hämtas ur doktrinen.100 

Sammantaget kan slutligen anföras att det förarbetsuttalande som hänvisats till av 

domstolen och SKV, oavsett vilket rättskällevärde man vill tillskriva det, har fått ett 

genomslag på rättstillämpning på området. Det kan även uppmärksammas att 

uttalandet gjordes vid slopandet av stoppreglerna som i sig var en särreglering som 

endast tog sikte på företagsledare och ägare, och alltså inte vanliga anställda utan 

bestämmande inflytande. Uttalandets kontext ger således stöd för att det endast ska 

ha bäring på beskattning av företagsledare och jämförliga. Dock ger citatets 

föregående stycke uttryck för en vilja att inte kategorisera och särbehandla olika typer 

av personer i ett företag.101 

Då inte heller förarbetsuttalanden synes kunna ge ett definitivt svar i frågan måste 

analysen utökas ytterligare till att även inkludera allmänna rättsliga principer. 

Tjernberg anför att neutralitetsprincipen talar för att reglerna ska tillämpas både på 

företagsledare och vanliga anställda. Åsikten bygger på uppfattningen att en 

skatteregel ska vara objektiv och inte beakta personliga val som den skattskyldige 

har gjort, så som att exempelvis inträda i en ledande roll i ett bolag istället för att 

kvarstanna som vanlig anställd utan det inflytande som en ledarroll medför.102  

 
97 Prop. 1999/2000:15 s. 59. 
98 Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. 
99 Tjernberg, Ont, det gör ont, s. 484; Rydin, SN 2016, s. 151. 
100 Tjernberg, Fåmansaktiebolag: en skatterättslig studie, s. 44. 
101 Författarens egen slutsats. 
102 Tjernberg, Fåmansaktiebolag: en skatterättslig studie, s. 186 f. 
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Ytterligare en princip som kan beaktas är likformighetsprincipen. Sagda princip 

innebär i korthet att lika fall ska behandlas på samma vis. I skatterättsliga 

sammanhang så skulle denna princip yttra sig i en tillämpning som innebär att två 

personer med samma inkomst ska beskattas på samma vis och till samma grad, 

detta oaktat deras individuella ställning i samhället eller företaget. Ur ett systematiskt 

perspektiv så föreligger ingen anledning att beskatta en företagsledare till en högre 

grad än en motsvarande vanlig anställd med samma lön enbart för att den 

förstnämnde råkar ha en ledande ställning. Då situationen där en vanlig anställd och 

en företagsledare har samma dispositionsmöjlighet till samma fritidsegendom så har 

inte lagstiftaren gett någon indikation på att de två ska behandlas olika, det torde då 

vara främmande för en domstol att på eget bevåg utforma en rättspraxis som innebär 

en sådan särbehandling.103 

Ett av de argument som har legat till grund för att dispositionsrätten har kommit att bli 

en grund för beskattning och inte enbart en grund för presumtion om faktiskt 

nyttjande är bevissäkringsteorin.104 Det torde föreligga samma svårigheter för SKV 

att bevisa ett faktiskt nyttjande av en vanlig anställd som det gör då det rör en 

företagsledare. Detta torde rimligen tala för att dispositionsrätten ska vara en 

beskattningsgrund även för vanliga anställda. Denna uppfattning vinner stöd genom 

SKV:s ställningstagande där det står att läsa: 

”En delägare eller annan anställd med kontinuerlig och oinskränkt dispositionsrätt till 

företagets fritidsbostad eller båt bör beskattas för värdet av sådan förmån beräknad på 

årsbasis oavsett vilket faktiskt nyttjande som skett.”105 

Den sista principen som kan anföras i sammanhanget är legalitetsprincipen. 

Uttagande av skatt ses som en åtgärd som har en tämligen ingripande effekt på 

skattebetalaren, därav är rätten att besluta om skatt reserverad riksdagen och beslut 

därom ska tillkomma genom lag.106 Till legalitetsprincipen hör bestämdhetskravet. 

Detta krav innebär att den enskilde inte ska bära konsekvenserna av otydlig eller vag 

lagstiftning. Då denna frågeställning har uppkommit ur ett vagt definierat 

erhållanderekvisit och en otydlighet rörande ställningens inverkan på 

dispositionsrätten som beskattningsgrund så skulle detta kunna tala för att domstolen 

borde iaktta försiktighet när det kommer till att inkludera en enskild anställd i en 

tillämpning som är till nackdel för denne.107 Samtidigt måste också beaktas effekterna 

på bestämdhetskravet och lagens förutsebarhet för det fall att skillnad skulle göras 

mellan de två kategorierna av anställda. Ett rättsläge som redan innebär 

 
103 Påhlsson, Likhet inför skattelag, s. 35 ff. 
104 61 kap. 11 § 2 st. IL; Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 54, 168; Almgren, 
Leidhammar, Skatteprocessen, s. 19. Se även vidare förklaring av begreppet i 3.4. Argumentet 
framfördes som tydligast i HFD 2011 ref. 55 del I & II. 
105 Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. Observera ”eller annan anställd”. 
106 9 kap. 1 § Regeringsformen. 
107 Hultqvist, SN 2016, s. 732, 743 f. 
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tillämpningsproblem skulle riskera att bli än mer svårbedömt för det fall att ytterligare 

en variabel i form av anställningskaraktär skulle inverka på beslutet. 

Sammantaget synes, på principnivån, övervägande skäl tala för att även vanliga 

anställda borde förmånsbeskattas med dispositionsrätten som grund för det fall att 

det går att visa att motsvarande möjlighet att nyttja egendomen har förelegat. Det 

enklaste sättet för en anställd att undgå förmånsbeskattning på grund av 

dispositionsrätt torde vara att avtala bort möjligheten att nyttja egendomen i privata 

syften.108 

3.6 Hur mycket är förmånen värd? 

Fram till skattereformen 1990 så tillämpades tre olika metoder för beräkning av 

förmånsvärde. Metodvalet gjordes på basis av förmånstyp. Det fanns en metod för 

löneförmåner, en annan för uttag av varor och en tredje för bostadsförmån. Samtliga 

metoder byggde i grund och botten på att förmånen skulle värderas enligt gällande 

pris på orten. Efter skattereformen så omformulerades värderingsmetoden till att 

istället utgöras av marknadsvärdet. Syftat var att göra regeln mer lättillämpad och 

förståelig. Lagstiftaren ansåg att det saknades skäl att särbehandla olika typer av 

förmåner då de samtliga var att betrakta som arbetsinkomst oaktat typ av 

egendom.109 Det finns inga stora skillnader mellan de tidigare värderingsmetoderna 

och den nya enhetliga. Detta visar att sammanförandet av metoderna till en 

gemensam metod och gemensam term var motiverad.110 Regeln återfinns idag i 61 

kap. 2 § IL. 

Marknadsvärdesmetoden tar sikte på den inbesparade levnadskostnaden och svarar 

mot det värde som den skattskyldige själv hade behövt betala för att erhålla samma 

förmån som arbetsgivaren nu har tillhandahållit. I viss mån tar metoden hänsyn till att 

rabatt eller annan typ av förmånligt pris kan erhållas utan att den prisskillnaden för 

den delen måste vara föremål för förmånsbeskattning, i alla fall så länge rabatten är 

skälig. Marknadsvärdets nedre tröskel placeras därför vid det pris som den 

skattskyldige själv hade kunnat sälja varan eller tillhandahålla tjänsten för.111 I vissa 

undantagsfall där förmånen är av mycket särpräglad art och där ett värde inte kan 

bedömas efter värdet på orten eller ett potentiellt försäljningspris så kan 

anskaffningsvärdet användas istället för ett faktiskt marknadsvärde.112  

Även om huvudregeln är att marknadsvärdesmetoden ska användas vid värdering av 

förmåner så görs ibland, primärt av enkelhets- och enhetlighetsskäl, avsteg från 

denna regel och andra metoder tillämpas.113 Exempel på sådana förmåner är bil- och 

kostförmåner. Istället för att tillämpa marknadsvärdesmetoden så görs istället en 

 
108 Författarens egen slutsats. 
109 Gyland, SN 2008, s. 511 
110 Prop. 1989/90:110, s. 319 f.  
111 Prop. 1999/2000:15, s. 51; RSV 2664–00/110. 
112 Prop. 1989/1990:110, s. 320. 
113 Lodin, Inkomstskatt, s. 142 f. 
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schablonvärdering av förmånen. En sådan värdering gör förmånsbeskattningen 

enklare för både arbetsgivaren och myndigheten, vilket motiveras med det stora antal 

av dessa typer av förmåner som ska handläggas årligen. Det har ansetts att 

enhetligheten i beskattningen i dessa fall är viktigare än den helt korrekta 

värderingen.114 Ytterligare en effekt av att tillämpa schablonmetoden är att det ger 

lagstiftaren en möjlighet att genom förmånliga villkor uppnå en handlingsdirigerande 

effekt. Önskar lagstiftaren uppmana arbetsgivare att t.ex. tillhandahålla 

närproducerad mat så kan schablonen för den typen av förmån justeras.115 

Schablonmetoden har framhållits som en metod som, genom enkelheten för 

myndigheten och avskiljandet från tvister om värdering av förmån, har bidragit till att 

minska skattefusket.116 

En schablonregel kan som exempel vara formulerad som den om 

förmånsbeskattning av bil: 

”Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 procent av statslåneräntan vid 

utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går 

ut multiplicerat med bilmodellens nybilspris. Statslåneräntan ska dock som lägst anses 

vara 0,5 procent. 

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 9 procent av bilmodellens nybilspris, om 

detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens nybilspris är högre, ska det 

prisrelaterade beloppet beräknas till summan av 9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 

procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.”117 

När det kommer till praxis på förmånsbeskattningens område så tenderar fokus att 

ligga i frågan om dispositionsrätten. Sällan görs invändningen om att värderingen av 

förmånen skulle vara korrekt. Dock har en rad av de mera pedagogiskt utformade 

domarna på området ändå innehållit vissa redogörelser och motiveringar till hur 

marknadsvärdevärderingen ändå går till. I det kommande redogörs för vissa av 

dessa domar, närmare bestämt elva, och värderingsredogörelser. 

I RÅ 2002 ref. 53 (fritidshusen)118 gjordes värderingen baserad på marknadsvärdet. I 

målet fanns tre olika skattskyldiga, tre olika stugor på samma fastighet och den 

fastslagna dispositionsrätten hade varit oinskränkt under 16 veckor. En 

välrenommerad konsult anlitades av de skattskyldiga för att fastställa vad 

marknadsmässig hyra för denna typ av fastighet var på orten. Konsulten bedömde att 

årshyran per kvadratmeter svarade mot ett belopp om 450 kronor. Detta belopp 

multiplicerades med det totala antalet kvadratmeter och dividerades med antalet 

veckor på ett år och multiplicerades med antalet veckor som det hade förelegat en 

oinskränkt dispositionsrätt. Då det var oklart vem av de skattskyldiga som hade 

utnyttjat vilken stuga när så dividerades det framräknade beloppet med 3. Kvoten 

 
114 A.a. 
115 A.a. s. 139. 
116 DS 2005:28, s. 165 f. 
117 61 kap. 5 § 2–3 st. IL. 
118 Finns beskrivet i 3.4. 
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utgjorde vardera skattskyldiges skattepliktiga förmånsbelopp enligt 

marknadsvärdesmetoden. Uträkningen kan gestaltas enligt följande: 

(𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) ∗  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑑å 𝑓ö𝑟𝑚å𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑠𝑘𝑦𝑙𝑑𝑖𝑔𝑎⁄  

 

Nästa mål är KR Göteborg, mål nr. 1405–1406–12 och rörde förmån av bostad. En 

företagsledare hade under två år sporadiskt nyttjat en av bolagets lägenheter. För 

detta hade företagsledaren under perioden redovisat ett förmånsvärde om 270 000 

kronor. SKV omprövade värderingen och ansåg att värdet skulle motsvara ytterligare 

1 207 000 kronor. Den skattskyldige argumenterade för att SKV:s värdering var 

oskälig mot bakgrund av att en fristående mäklare hade uppskattat månadshyran för 

den aktuella lägenheten till 12 000 kronor (motsvarande 288 000 kronor för två hela 

år). SKV anförde istället, med stöd av sin egen beräkning, att hyreskostnaden inte 

var synonym med den skattskyldiges inbesparade levnadskostnader och att man 

tvungen att beakta hela kostnaden för bostaden. SKV ansåg därmed att utöver 

hyreskostnaden så skulle även drift- och kapitalkostnader inräknas. KR:s dom 

innehåller ingen specifikation över de exakta beloppen som användes för att räkna 

fram den slutliga summan. Istället hänvisas endast till FR:s dom som innehåller 

dessa siffror. Ingen ändring av FR:s uträkning gjordes dock i KR. Värdet av förmånen 

fastställdes till de kostnader som bolaget hade bokfört som driftkostnader för 

fastigheten plus kapitalkostnader. De sistnämnda beräknades på basis av det 

bokförda värdet av fastigheten multiplicerat med statslåneräntan uppräknat med 1 

procentenhet, eller enligt formel: 

(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔 ℎ𝑦𝑟𝑎) + (𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) + (𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ (𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 + 1 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)) 

SKV ansåg alltså att den skattskyldige för att försättas i samma läge med 

dispositionsrätt skulle ha behövt införskaffa och bekosta drift och kapitalutgifter för en 

motsvarande fastighet. Det framgår inte med tydlighet varför även den 

marknadsmässiga hyran ska inräknas i en situation som inbegriper ett privat ägande. 

En anledning härtill skulle dock kunna vara att den posten utgörs av en förlorad 

potentiell hyresintäkt under den period som ägaren nyttjar fastigheten själv.119 

I KR i Stockholm, mål nr. 2741–2742–12 avhandlades värdering av fritidshus. Den 

skattskyldige hade redovisat erhållna förmåner till ett belopp som motsvarade 

marknadsmässig hyra för motsvarande fritidshus på orten. SKV höll inte med om 

denna värdering och beslutade att använda en egen värdering som fastslog värdet till 

ett betydlig högre belopp. Varken Länsrätten eller KR gör en egen värdering i målet 

utan hänvisar till SKV:s värdering som skälig. Vad som framgår är dock att den 

värdering som SKV gjorde baserades på löpande driftkostnader, kapitalkostnader 

och avräkning för värdeminskning. Så långt kan slutsatsen med relativt stor säkerhet 

dras att värdering gjordes enligt samma metod som i 1405–1406–12, alltså: 

 
119 Författarens egen slutsats. 
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(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔 ℎ𝑦𝑟𝑎) + (𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) + (𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ (𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑙å𝑛𝑒𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 + 1 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)) 

 

HFD 2011 ref. 55 (båtförmån)120 är ett mål i två delar som båda rör förmån av båt. 

Värderingsmetoden i de båda delarna framgår klart och är likstämmig. HFD klargör 

att värdering av båt ska ske genom att beakta vad det hade kostat att hyra 

motsvarande typ av båt under den aktuella perioden. Värdet påverkas alltså både av 

båtens art och av prisskillnader mellan hög- och lågsäsong. Denna metod är 

densamma som SKV hade lagt till grund för de omprövningsbeslut som var 

upprinnelsen till målen. 

Även KR i Göteborg, mål nr. 8756–12121 rör värdering av förmån av båt. I detta mål 

framför dock SKV två olika värderingsmetoder för domstolen att beakta. Dels 

framfördes samma metod som hade nyttjats i de föregående målen om båtförmån, 

alltså hyreskostnaden för motsvarande typ av båt under samma period. Dels 

framfördes dock även en metod som i många delar efterliknar den metod som hade 

använts för bostad i de båda målen från 2012.122 Denna senare metod beaktade 

drift- och underhållskostnader på årsbasis samt kapitalkostnad baserad på 

anskaffningsvärdet. KR fastslog med hänvisning till ett av SKV:s egna 

ställningstaganden att det i det aktuella målet var den förstnämnda metoden – en 

värdering baserad på hyreskostnaden för motsvarande egendom under samma 

period – som skulle användas.123 Ställningstagandet anger, att SKV anser, att det i 

första hand är hyresvärdet som ska beaktas och endast när det värdet är svårt att 

fastställa som en värdering baserad på faktiska kostnader ska ske.124 

KR i Stockholm, mål nr. 706–06125 rörde som bekant förmån av motorcykel. 

Värderingen i målet gjordes på grundval av kostnaden för att hyra motsvarande 

motorcykel på den ort i vilken den skattskyldige var hemmahörande. Till detta belopp 

adderades även kostnaden för att försäkra motorcykeln. 

Utgången i KR i Stockholm, mål nr. 8091–05 var snarlik den i föregående mål. 

Även denna gång rörde värderingsfrågan förmån av motorcykel. Utöver 

hyreskostnaden på orten samt försäkringskostnaden så adderades dock även 

kostnaden för fordonsskatt. 

Nästa mål, KR i Stockholm, mål nr. 3508–10 (snöskoter)126 är intressant med 

hänsyn till den tid som förflutit mellan de två föregående målen ovan samt 

analogipotentialen mellan snöskoter och motorcykel.127 SKV anförde i målet två 

 
120 Finns beskrivet i 3.4. 
121 Finns beskrivet i 3.4. 
122 1405–1406–12 & 2741–2742–12. 
123 Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. 
124 A.a. 
125 Finns beskrivet i 3.4. 
126 Finns beskrivet i 3.4. 
127 706–06 & 8091–05. 
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alternativa värderingsmetoder. Den första grundade sig i hyreskostnaden, specifikt 

vad det på orten kostade att hyra motsvarande snöskoter per dygn. Den andra 

metoden grundade sig på faktiska kostnader och beräknades på 

anskaffningskostnader multiplicerat med uppräknad statslåneränta (kapitalkostnad) 

samt årliga underhållskostnader och försäkringspremie (driftkostnad). Den senare 

metoden (faktisk kostnad) var den som domen slutligen baserades på. Här ska dock 

klart anmärkas att valet av den senare metoden inte gjordes på grund av att det var 

svårt att fastställda hyreskostnaden.128 Valet gjordes istället på grund av att den 

senare metoden var den som kom fram till det lägre förmånsvärdet och således var 

mest gynnsam för den skattskyldige.  

I KR i Jönköping, mål nr. 1328–03129 så underkändes SKV:s beräkning. Den 

beräkning som SKV hade gjort, rörande den husvagn som var föremål för 

förmånsbeskattning, var av den typ som grundar sig på faktiska kostnader till skillnad 

från hyreskostnader. Beräkningen underkändes dock inte på grund av att domstolen 

ansåg att metoden var felaktig utan endast på grund av att SKV hade använt sig av 

felaktiga värden i beräkningen.  

Att domstolen inte kommenterade SKV:s val av metod skulle kunna tolkas som att 

metodvalet i sig var korrekt. En sådan e contrario-tolkning bör dock givetvis ske med 

största försiktighet.130 

Nästa mål är KR i Jönköping, mål nr. 3126–12 (barnhemmet och hästen).131 SKV 

anförde att värderingen skulle göras på grundval av kapitalkostnader samt 

driftkostnader inklusive försäkringskostnader (faktiska kostnader). Domstolen gjorde 

ingen egen värdering utan fastställde SKV:s värdering som korrekt. Kapitalkostnaden 

fastställdes till anskaffningskostnaden multiplicerad med statslåneräntan uppräknad 

med 1 procentenhet. Driftkostnaderna ansågs omfatta kostnader för boxhyra, 

foderkostnad, återkommande kostnad för att sko hästen samt slutligen löpande 

försäkringskostnader.  

Den sista domen som denna uppsats avser avhandla, och tillika det i skrivandets 

stund senaste rörande förmånsvärdering, är de förenade målen från KR i Göteborg, 

mål nr. 410–14, 411–14, 412–14, 790–14, 791–14. Den för ämnet intressanta delen i 

målen rör värdering av båtförmån. Företagsledarna i det aktuella bolaget hade för 

bolagets medel och i bolagets namn köpt en mycket dyr fritidsbåt. Viss användning i 

verksamheten har skett. Det är dock visat att användningen huvudsakligen har varit 

av privat karaktär och att det har förelegat en oinskränkt dispositionsrätt så gott som 

uteslutande. SKV yrkade att värderingen skulle ske genom att beräkna de faktiska 

kostnaderna då man ansåg att det var svårt att uppskatta vad kostnaden skulle vara 

att hyra motsvarande egendom. KR instämde i att den av SKV yrkade 

beräkningsmetoden skulle användas men valde ändå att sätta ned förmånsvärdet till 

 
128 Jfr. Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. 
129 Finns beskrivet i 3.4. 
130 Författarens egen slutsats. 
131 Finns beskrivet i 3.4. 
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ett värde som motsvarade de faktiska kostnaderna för ett helt år dividerat med 2. 

Beskattning skulle enligt domstolen ske endast för månaderna majoktober av 

skälighetsskäl. Lägg här märke till att beräkningen har gjorts av årskostnaden och 

sedan har den halverats för att beakta att båten har saknat nyttjandevärde under 

lågsäsong.132 SKV har efter domens avkunnande invänt mot KR:s beräkningsmodell 

och anfört att en sådan beräkning inte tar hänsyn till att kostnaderna för att hyra en 

båt är högre under högsäsong samt att vissa kostnader för förvaring och dylikt 

uppkommer under lågsäsong. SKV menar, och vidhåller även efter domen, att en 

beräkning ska ske baserat på de faktiska kostnaderna som har uppkommit till följd av 

den oinskränkta dispositionsrätten. Man menar att en nedsättning av 

hyreskostnadsbeloppet kan göras för de månader som utgör lågsäsong. Dock anser 

SKV att en strikt halvering baserad på nyttoperiod inte ger ett rättvist belopp och att 

för låg förmånsskatt därmed tas ut. 

”Vid beslut om förmånsvärde där beräkningsmetoden i avsnitt 4.2 [133] används är det 

med anledning av Kammarrättens slutsats lämpligt att i förtydligande syfte särskilt ange 

att det framräknade årsvärdet är avsett att motsvara en årshyra, dvs. vad det årligen 

hade kostat att privat hålla sig med en motsvarande båt. Vid oinskränkt dispositionsrätt är 

det således årshyran som ska beräknas och ligga till underlag för beskattningen, inte en 

proportionering av den.”134 

Även om KR:s dom avviker från tidigare värderingspraxis på området så går det inte med säkerhet att 

säga att detta betyder att praxis har ändrats. KR ger ingen indikation på att så skulle vara fallet eller att 

man har ansett att SKV:s ställningstagande har brister. Avvikelsen kan röra sig om ett matematiskt 

missförstånd och ytterligare prövning torde krävas för att principerna för värdering av egendom av den 

aktuella typen ska ses som ändrad. 

3.7 Egen sammanfattning 

När en arbetstagare som ersättning för sitt arbete erhåller varor eller tjänster från 

arbetsgivaren, fritt eller till reducerat pris, så ska den inbesparade levnadskostnaden 

so uppkommer betraktas som lön. Inkomsten ska beskattas i inkomstslagen tjänst 

(förmånsbeskattning). 

En förmån betraktas som erhållen när den på något vis har kommit mottagaren till 

nytta. Ursprungligen innebar erhållanderekvisitet och nyttotillkommandet att ett 

faktiskt nyttjande behövde ske. SKV har dock argumenterat för att de, särskilt efter 

slopandet av stoppreglerna, inte kan uppfylla sitt fiskala syfte om faktiskt nyttjande är 

den enda skattegrunden. Anledningen härtill ligger i att det enligt myndigheten är 

omöjligt att bevisa ett faktiskt nyttjande i många fall. 

Då erhållanderekvisitet av lagstiftaren medvetet gavs en vag innebörd och avsikten 

var att låta myndigheten i samverkan med domstolen utforma rättspraxis till 

 
132 Författarens egen kommentar. 
133 Skatteverkets ställningstagande 131 625311–11/111. 
134 Skatteverkets rättsfallkommentar, dnr. 131 301537–15/111. 
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vägledning för förmånsbeskattningen så har begreppet ”erhålla” med tiden fått en allt 

vidare innebörd. Då förmån av bil är ett särreglerat område så slog domstolen tidigt 

fast att den enda skattegrunden som kan komma i fråga vid sådan egendomstyp är 

ett faktiskt nyttjande. Dispositionsrätt kunde dock utgöra en presumtion om nyttjande 

i sådana fall.135 Året därefter öppnade dock Regeringsrätten upp för en annan 

tolkning av erhållanderekvisitet för andra typer av förmåner än bilförmån.136 I sagda 

dom så fastslogs att vid andra typer av förmåner så kunde dispositionsrätten istället 

för att enbart utgöra en presumtion om faktiskt nyttjande istället i sig vara en 

beskattningsgrund. Resonemanget som låg bakom denna nya beskattningsgrund var 

att det skulle kosta lika mycket för en skattskyldig att skaffa sig motsvarande förmån 

och inte utnyttja den som det skulle kosta att skaffa den och utnyttja den. Således 

gavs själva möjligheten att nyttja någonting ett värde och detta värde läggs till grund 

för beskattningen. Denna beskattningsgrund ska gälla för alla förmånstyper oaktat 

det faktiska nyttjandet, med undantag för förmån av bil och förmåner som analogt 

kan tolkas som bil, exempelvis lätt lastbil. 

Dispositionsrätten i sig innebär en oinskränkt möjlighet att nyttja en viss vara eller 

tjänst för privata ändamål. För en företagsledare i ett fåmansaktiebolag så kan en 

sådan rätt presumeras föreligga på grund av det stora inflytande som denne får i ett 

litet bolag. 

Även om inte lagtext, förarbeten eller rättspraxis klargör frågan om huruvida en vanlig 

anställd utan bestämmande inflytande kan förmånsbeskattas med dispositionsrätten 

som grund så talar ändå allmänna rättsprinciper, inte minst neutralitets- och 

likabehandlingsprinciperna, för att dispositionsrätten kan vara skattegrundande även 

för den typen av anställda. Observeras bör dock att någon presumtion om 

dispositionsrätt inte kan föreligga emot en vanlig anställd, då denne sällan har ett 

sådant inflytande i bolaget. Endast i de fall där det tydligt kan visas att den anställda 

har erhållit dispositionsrätten och varit införstådd med att denna rättighet har 

förelegat så kan beskattningen ske på sådan basis. Sådana situationer torde vara 

mycket ovanliga, om än förekommande. 

När en dispositionsrätt har förelegat så finns det två huvudtyper av fall där 

beskattning ändå inte ska ske. Det första fallet är då dispositionsrätten har varit 

inskränkt. Detta innebär att den skattskyldige har varit avskuren från all rådighet över 

varan eller tjänsten. Typfallet för denna typ av inskränkning är att en vara under en 

period är uthyrd till en kund. Det andra fallet är då dispositionsrätten saknar privat 

värde för den skattskyldige. I detta fall så måste en samlad bedömning göras. 

Faktorer som kan vara av vikt är att den skattskyldige har varit sjuk, att förmånens 

karaktär och utformning är sådan att den inte kan nyttjas privat, att den skattskyldige 

själv privat äger motsvarande eller för ändamålet bättre lämpad egendom eller 

annars har gjort allt vad denne har kunnat för att avskärma sig från rådigheten över 

 
135 RÅ 2001 ref. 22. 
136 Rå 2002 ref. 53 
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egendomen men att dispositionsrätten på grund av avtal ändå kvarstår en tid. Som 

vägledning för tankeprocessen bakom beslut om beskattning kan följande 

flödesschema presenteras:137 

 

 

I fråga om värdering har två olika metoder utarbetats. Den första ställer 

förmånsvärdet till den kostnad som den skattskyldige hade fått betala för att hyra 

motsvarande vara eller köpa motsvarande tjänst på samma ort som förmånen 

erhölls. Den andra metoden räknar samman de totala faktiska kostnader som skulle 

ha uppkommit vid ett privat införskaffande och ägande av motsvarande vara. I den 

senare metoden beaktas sådant som kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader 

samt kostnader för skatt och försäkringar. 

Enligt SKV:s eget ställningstagande från 2011 så ska den förstnämnda metoden, där 

värderingen baseras på hyreskostnaden, användas som huvudregel. Avsteg från 

denna huvudregel och tillämpning av den senare metoden, som grundar sig på en 

sammanräkning av faktiska kostnader, ska ske först då värdet av någon anledning är 

svårt att uppskatta. Av praxis framgår även att den andra metoden kan tillämpas 

istället för den första för det fall en sådan värdering skulle vara mer fördelaktig för 

den skattskyldige än ett tillämpande av huvudregeln. 

Vad ”svårt att uppskatta” egentligen betyder i sammanhanget är osäkert och torde 

med tiden kunna bli föremål för en separat uppsats. Vid en studie av de rättsfall som 

tillkommit på området fram till dags dato går det ändå att skönja ett mönster. Det 

synes vara så att svårigheter att värdera enligt hyreskostnadsmetoden föreligger då 

 
137 Egen illustration. 
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värderingen rör varor av mer särpräglad och komplex karaktär. Exempel som kan 

hämtas ur praxis är bostäder och fritidsfastigheter,138 båtar,139 hästar140 och vissa 

typer av fordon som inte klassas under särregleringen och schablontaxeringen för 

personbil.141 

  

 
138 RÅ 2002 ref. 53; 1405–12; 1406–12; 2741–12; 2742–12. 
139 8756–12;410–412–14; 790–791–14. 
140 3126–12. 
141 706–06; 8091–05; 3508–10. 
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4 Analys och problematisering 

4.1 Inledning 

Så långt har gällande rättsläge fastslagits och den praxis som finns systematiserats, 

både på området för dispositionsrätt och värdering av förmåner. Därtill har 

förklaringsmodeller som höjer förutsebarheten ställts upp. Med det sagt så är nästa 

steg att placera de konstateranden som har gjorts i en kontext för att söka iaktta hur 

väl den nuvarande regeltillämpningen och rättsbildningen faktiskt fungerar. I den 

kommande analysen och problematiseringen kommer därför en rad punkter som 

väckt författarens nyfikenhet att presenteras. Ambitionen är inte att besvara dessa 

frågeställningar till fullo utan snarare att inspirera till debatt och vidare forskning på 

skatterättens och förmånsbeskattningens område.   

4.2 Lätt att göra rätt? 

En av SKV:s egenuttalade riktlinjer är att det ska vara ”lätt att göra rätt”.142 Med detta 

menar verket att de ämnar verka för enkelhet när det kommer till regelefterlevnad 

samt till en hög förutsebarhet i skatterättens regeltillämpning och att ”[d]u ska kunna 

vara trygg i att det blir rätt både för din egen del och att andra bidrar med det som de 

ska”.143 Konsekvenserna av att misstaga en skattepliktig förmån för motsatsen är 

jämte en uppräkning av inkomst av tjänst och taxering därefter dessutom en höjd 

arbetsgivaravgift i motsvarande mån. Därtill så kommer SKV att betrakta den 

lämnade uppgiften om inkomst av tjänst som oriktig varför ett skattetillägg kommer att 

tas ut på den oriktiga uppgiften.144 De ekonomiska konsekvenserna av att felaktigt 

redovisa förmåner kan alltså bli mycket långtgående, både för den anställda 

mottagaren av förmånen och arbetsgivaren som utger förmånen. 

För att avgöra om en förmån ska beskattas så måste alltså den skattskyldige fråga 

sig vilka fördelar i form av varor och tjänster som denne har fått genom sin 

anställning. Detta inkluderar allt från mat, möjlighet att använda diverse fordon, 

bostad, möjlighet att använda företagets verktyg m.m. Finner den skattskyldige att 

denna har fått en privat nytta av företagets egendom och därmed sluppit en egen 

utgift så står slutsatsen tämligen klar. Dock är det så att den skattskyldige även 

måste ställa sig frågan om denne på grund av sin ställning på arbetsplatsen och de 

avtal som styr anställningen har haft en möjlighet att göra en besparing, även om 

något nyttjande inte har skett. Även för det fall man anser att det kan krävas av en 

skattskyldig att göra sig införstådd med att dispositionsrätten i sig är skattegrundande 

och inte enbart det faktiska nyttjandet145 så blir det svårare att argumentera för att 

den skattskyldige ska kunna förutse vad på arbetsplatsen som hade kunnat utgöra 

en privat nytta och inbesparad levnadskostnad. Vid en återblick till den deskriptiva 

genomgången i 3.4 så är KR i Stockholms dom 7044–17 ett gott exempel. Företaget 

 
142 Skatteverket.se – ”Det här gör Skatteverket”. 
143 A.a. 
144 49 kap. 4 § SFL. 
145 Information om detta står trots allt att finna på skatteverket.se. 
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hade som bekant konstruerat en båt i syfte att slå världsrekord. Den aktuella båten 

var endast utrustad med sådan nödvändig utrustning som krävdes för att båten skulle 

kunna framföras i rekordslagningssyfte. Under de tre veckor som båten var sjösatt så 

hade företagsledaren inte tillgång till nycklarna och befann sig därtill utomlands. Det 

nuvarande regelverket innebär dock att det är dispositionsrätten som ska vara 

skattegrundande och inte det faktiska nyttjandet, då det rör sig om en båt. 

Inskränkningen i dispositionsrätten måste vara absolut och det är inte tillräckligt att 

rådigheten endast är avskuren i den omedelbara sfären. Privat nytta är därefter ett 

begrepp som tolkas mycket extensivt. Man bör ställa sig frågande till huruvida den nu 

beskrivna tankegången och slutsatsen därav var någonting som bolaget och 

företagsledaren kunde förväntas förutse. 

4.2.1 Slutsats 

Det kan inte rimligen anses att den bedömning som måste göras för att avgöra om 

viss egendom är sådan som ska beskattas som förmån alltid är enkel. Svaret är i hög 

grad beroende på vilken typ av egendom det rör sig om, den anställdes ställning 

inom företaget, innehållet i anställningsavtalet, egendomens karaktär och 

användande och därtill den anställdes personliga levnadsförhållanden. 

4.3 Konsekvenser för små företag 

Den föregående frågeställningen berörde de stora ekonomiska konsekvenser som 

kan uppstå vid upptaxering av förmåner i form av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter 

och därtill skattetillägget. Att oväntade utgifter likt dessa kan vara klart betungande 

för ett litet företag är tydligt. I vissa av de rättsfall som har beskrivits i denna uppsats 

har upptaxeringen varit i mångmiljonklassen. Det är på intet vis fjärran att se hur den 

extra skatt som en sådan upptaxering innebär kan vara för mycket att bära för ett 

fåmansbolag. Med det sagt så är regler i slutändan ändå regler och dessa ska som 

bekant efterföljas. Den extra skatten kan givetvis vara betungande men uppkommer 

ändå ytterst som ett resultat av att bolaget och den anställde inte har redovisat 

utgivna förmåner på det vis som lagen och rättspraxis föreskriver. Den rättsliga 

vägledning som finns att tillgå via SKV:s hemsida är till syvende och sist klar med att 

dispositionsrätten till fritidsegendom grundar förmånsbeskattning. Det bör kunna 

ställas relativt höga krav på att företagsledare och ägare känner till 

beskattningsreglerna och efterföljer dessa. 

Förmånsbeskattningsreglerna kan dock verka betungande även på de 

fåmansaktiebolag som känner till reglerna och tillämpas dem korrekt i varje läge. 

Som framgår av praxis så presumeras en företagsledare i ett fåmansaktiebolag ha fri 

dispositionsrätt till företagets egendom. Detta vägs tillsammans med den i praxis 

fastslagna principen om att egendomen inte behöver vara verksamhetsfrämmande 

för att bli föremål för förmånsbeskattning. Sammantaget innebär detta att en 

företagsledare i ett bolag som har som verksamhetsmål att äga och hyra ut 

exempelvis sommarstugor riskerar att förmånsbeskattas i de fall som graden av 

uthyrning inte uppgår till den beräknade. Står stugan tom och företagsledaren 

därigenom har en faktisk möjlighet att använda den själv så ska denna möjlighet som 
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bekant grunda beskattning av förmån. Bolaget står därmed i ett läge där ett dåligt 

resultat, utöver den förlorade intäkten från uthyrningen, riskerar att innebära 

ytterligare kostnader i form av arbetsgivaravgifter. Företagsledaren som inser att den 

ekonomiska risken vid dålig uthyrningsfrekvens blir stor både för bolaget och för 

företagsledaren personligen riskerar att avskräckas från expansiva investeringar till 

förmån för en mindre och säkrare verksamhet, där man vet att all egendom blir 

uthyrda större delen av tiden. Resultaten av en sådan tillväxthämmande tillämpning 

blir i förlängningen en minskad omsättning i småföretagen, en minskad vinst och 

därmed en minskad skatteintäkt. 

Negativa effekter på företagens riskbenägenhet har observerats av 

intresseorganisationer. Sune Fogelström, ordförande i Skärgårdarnas riksförbund 

uttalade sig 2017 i en artikel i ”Smedjan” med att ”[m]ånga ringer mig nu och berättar 

att de till och med behöver sälja sina båtar för att det inte går ihop ekonomiskt, att de 

inte kan ta risken”.146 Fogelström menar att många av förbundets medlemmar 

uppfattar SKV:s bedömning som godtycklig och oförutsebar.147 Sande, som intervjuat 

Fogelström i den nämnda artikeln, uttalar sig klart kritiskt mot dispositionsrätten som 

beskattningsgrund och avslutar sin artikel enligt följande. 

”Förmånsbeskattningen drabbar inte bara egenföretagare, utan även anställda. Den blir 

en sorts straffskatt på hypotetiska möjligheter. Vad Skatteverket signalerar när det slår 

ned på sådana förmåner, är att företag ska akta sig för att göra sina anställdas liv lättare, 

billigare eller mer praktiskt, om inte staten får en bonus. De ska inte ens kunna erbjuda 

sina anställda en gratis parkeringsplats, utan att de anställda ska behöva betala till 

statskassan.”148 

I artikeln nämner Sande ett bolag med säte i Stockholm vars verksamhet består i att 

hyra ut maskiner både i Stockholm samt i skärgården. Den båt som företaget vid 

tiden ägde och använde för att kunna bedriva verksamhet på öarna blev föremål för 

förmånsbeskattning. Företagsledaren uttalade sig i artikeln och antydde att man 

övervägde att avveckla verksamheten i skärgården för att det blev ekonomiskt 

ohållbart att förmånsbeskattas för båten i fråga. Författaren till denna uppsats sökte 

upp det aktuella bolaget och dess företagsledare för att uppdatera sig om läget, två 

år efter uttalandet i Sandes artikel. Företagsledaren bekräftar att företaget, på grund 

av SKV:s beslut, valde att avveckla verksamheten i skärgården och att ta båten i 

fråga ur bruk. Företagsledaren avslutar mailkorrespondensen med ”[m]an kan ju 

ifrågasätta om det är Skattemyndigheten [sic!] som ska bestämma vilka verktyg man 

ska använda i sin verksamhet.”149 

4.3.1 Slutsats 

Att lägga dispositionsrätten till grund för beskattning av fritidsegendom är logiskt ur 

ett fiskalt perspektiv. Det är inte fullt lika logiskt ur ett lönsamhetsperspektiv för små 

 
146 Sande, Smedjan 2017. 
147 A.a. 
148 A.a. I sammanhanget så måste det nämnas att Sandes artikel har en påtagligt subjektiv prägel. 
149 Kjell Bjurman, VD för Bjurmans Lastmaskiner AB, i mailkorrespondens med uppsatsförfattaren 
https://textuploader.com/1oef4 
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företag. Problemet ligger till viss del i att egendom som köpts in i bolaget, i linje med 

företagets verksamhet, riskerar att bli beskattade som privata förmåner, även om 

något privat nyttjande inte har skett. Problemets mest kritiska punkt får ändå anses 

ligga i bristen på förutsebarhet. Då det inte kan ges någon uttömmande uppräkning 

att konsultera över vilken typ av egendom som kan bli föremål för 

förmånsbeskattning, eller en motsvarande lista över vad som kan utgöra privat nytta 

så kommer bedömningen att ske med viss ad hoc-karaktär. En brist på riktlinjer 

innebär i förlängningen att bedömningen alltid kommer att vara beroende av vilken 

handläggare på SKV som granskar ärendet och därefter, vilka domare som bedömer 

ett eventuellt överklagande. På ett konstitutionellt plan och ur rättssäkerhetssynpunkt 

är en sådan ordning problematisk. Till detta kan även ställas att en minskad 

omsättning och därmed förenlig skatteintäkt till viss del mitigerar den fiskala fördelen 

av en extensiv förmånsbeskattning.  

4.4 Skatteverkets ställning 

Principen om maktdelning har tagit sig olika uttryck i det svenska rättssamhället. Från 

det tidiga 1800-talets uttryck genom en maktdelning mellan konungen och de övriga 

stånden, vilket i dag snarast skulle jämföras med regeringen och riksdagen, till den 

domstolsinkluderande som uppkom efter 1809 års grundlagsreform, till den 

myndighetsautonoma tolkningen som fick fäste efter grundlagsutredningen år 

2008.150 Angående den normprövningsmakt som tillkom förvaltningsmyndigheterna 

efter ändringen i Regeringsformen 2014 yttrade Joakim Nergelius att ”[d]et kan 

verkligen ifrågasättas varför GLU på detta sätt velat bevara denna reminiscens av 

grumligt konstitutionellt tänkande i nuvarande 11:14, i ett skede då så gott som all 

modern konstitutionell doktrin understryker vikten av att normprövning anförtros 

domstolar och andra judiciella organ.”151  

Med maktdelningsprincipen i beaktande ter det sig intressant att betänka hur 

förmånsbeskattningsreglerna vid dispositionsrätt faktiskt har tillkommit. Som 

redogjorts för i kapitel 3.2 så slopades särregleringen i stoppreglerna till förmån för 

en tillämpning av allmänna förmånsbeskattningsregler. I samband med slopandet så 

lämnade lagstiftaren en medveten lucka i sin förklaring av vad som skulle beskattas, 

på vilket vis och till vilken grad. Denna lucka överlämnades till domstolarna och SKV 

att fylla. Genom den studie av rättspraxis som detta arbete innehåller så framgår det 

klart att domstolen inte har företagit en egen ansats att fylla denna lucka utan det 

arbetet har utförts av SKV. Myndigheten har anfört vissa lösningsförslag som 

möjliggör för den att på bästa vis fullgöra det fiskala uppdraget, alltså indrivning av 

skatt. Dessa argument för dispositionsrättens möjlighet att utgöra beskattningsgrund, 

istället för faktiskt nyttjande, härstammar från SKV:s anföranden i tidigare mål. 

 
150 SOU 2008:125. Specifikt förvaltningsmyndigheternas normprövningsmakt given genom 12 kap. 10 
§ RF tillkommen genom Lag (2014:1385) om ändring i regeringsformen. 
151 Nergelius, SvJT 2009, s. 317. 11:14 är domstolens normprövningsmakt som genom RF 12:10 
tillskrevs även förvaltningsmyndigheterna. 
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Samma argument har sedermera godtagits som riktiga av FR, KR och HFD och 

därigenom blivit praxis. 

Ur ett maktdelningsperspektiv så borde regeln formuleras av lagstiftaren och ett 

tydligt syfte anges. Därefter skulle SKV söka tillämpa regelverket för att uppnå det 

syfte som lagstiftaren har angett. Domstolens roll skulle därefter bli att säkerställa att 

SKV:s tolkning och tillämpning håller sig inom de av lagstiftaren givna ramarna. 

Domstolarna skulle därigenom fungera som ett skydd emot att den enskilde 

skattebetalaren drabbas av betungande beslut som strider emot lagens syfte och 

mål. 

Situationen vi nu istället har är att lagstiftaren överlämnar rättsbildningsuppdraget till 

domstolarna och myndigheten solidariskt. Domstolen har därefter gjort en avvägning 

mellan myndighetens behov av att kunna bedriva den fiskala verksamheten och den 

enskildes behov av förutsebarhet. Vilket torde ha framgått av detta arbete är att det 

fiskala syftet har placerats i första rummet.  

4.4.1 Slutsats 

Med en aningen hård ton, dock likväl befogad så kan av det anförda följande slutsats 

dras. Kedjan har i detta läge tre aktörer: lagstiftaren, domstolen och SKV. Två av 

dessa aktörer har brustit i sitt ansvar. 

Att en lagstiftare skapar en ram för domstol och myndighet att fylla efter objektiva 

behov må ha sina klara och tydliga syften i vissa fall. När lagstiftaren ger en vag 

beskrivning av ramen och överlämnar till domstol och myndighet att både skapa 

ramen och fylla den med innehåll så blir läget dock en aning besvärande. 

Lika besvärande blir det när en domstol, särskilt högsta instans, avstår från att med 

egna ord klargöra en otydlig rättsregel till förmån för att istället hänvisa till en av 

parternas anförda grunder. Risken är att en domstol med ett sådant tillvägagångssätt 

legitimerar oönskade delar av de åberopade grunderna istället för att, likt russinen ur 

kakan, lyfta ut de argument som man önskar ge sådan effekt. Domstolen är sällan 

främmande för att i sina domskäl uttala sig om hypotetiska scenarion som faller 

utanför det aktuella målet för att därigenom undvika oönskade analogier och 

extensivtolkningar framgent. Så har ej skett på detta område. 

SKV är en förvaltningsmyndighet med ett primärt syfte. Detta syfte är det fiskala – att 

driva in skatt. Som det synes så har SKV strävat efter att fullgöra detta syfte enligt 

bästa förmåga. Det vore en märklig, kontraproduktiv ordning om SKV skulle försöka 

begränsa skatteintäkterna. Myndighetens roll i rättsbildning torde rimligtvis vara att 

när en otydlig regel ifrågasätts se till att denna fråga prövas av domstolen. Domstolen 

har vid sådan prövning ett ansvar att dels avgöra det aktuella målet samt att dra en 

yttre gräns och ange ett klargörande för domens tillämplighet. Det synes vara emot 

denna sista del, gränsdragningen och klargörandet, som kritik kan riktas. 
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5 Slutsats och avslutande diskussion 

5.1 Sammanfattande slutsats 

När en anställd utför arbete åt en arbetsgivare så kan denne, förutom lön, även 

komma att erhålla vissa nyttiga fördelar. Sådana fördelar kan i vissa fall innebära att 

den anställda sparar in på sina privata levnadskostnader. När så sker så föreligger 

det en beskattningsbar förmån. Beskattning sker i inkomstslaget tjänst.  

Det finns ingen uttömmande lista över vilken typ av varor eller tjänster som kan 

utgöra en förmån. Det relevanta är istället att avgöra varför varan eller tjänsten 

tillkommer den anställda och vad effekten av erhållandet ger. Den privata nyttan är 

av central vikt i denna avvägning. 

Ursprungligen var beskattningsgrunden det faktiska nyttjandet, det krävdes alltså ett 

konkret nyttjande för att förmånsbeskattning skulle bli aktuellt. Genom slopandet av 

stoppreglerna, tillämpningen av allmänna regler i Inkomstskattelagen och en lång 

kedja av rättsfall så utarbetades ytterligare en beskattningsgrund – dispositionsrätten. 

Dispositionsrätt innebär att någon, på grund av sin ställning inom företaget eller sitt 

ägarinflytande, har en rådighet över företagets egendom som innebär att denne kan 

använda egendomen när helst denne vill. 

För att avgöra om beskattning ska ske så blir det första steget att avgöra förmånstyp. 

Det föreligger olika beskattningsgrunder beroende på om förmåner är bil, eller 

motsvarande, alternativt annan förmån. Om förmånen är bil så är 

beskattningsgrunden faktiskt nyttjande. Dispositionsrätten kan dock vid sådan förmån 

utgöra en presumtion om faktiskt nyttjande. Denna presumtion kan dock motbevisas 

genom exempelvis en korrekt förd körjournal. Om förmånen är av annan art än bil så 

är dispositionsrätten i sig en beskattningsgrund, alltså inte enbart en presumtion. 

Innebörden av att dispositionsrätten är skattegrundande är att det blir ovidkommande 

huruvida förmånen faktiskt har utnyttjats eller ej då det anses finnas ett konkret värde 

i att kunna nyttja en förmån. För att förmånsbeskattning inte ska ske krävs i de fallen 

att den skattskyldige antingen kan visa att denne faktiskt inte har haft vare sig 

medelbar eller omedelbar möjlighet att disponera egendomen, exempelvis på grund 

av att den har varit uthyrd till en kund. Alternativt så kan den skattskyldige undgå 

förmånsbeskattning genom att visa att förmånen helt saknar privat nytta för denne. 

Så kan ske genom att visa att egendomens karaktär är sådan att den endast kan 

nyttjas för ett specifikt verksamhetsbetingat ändamål eller att den skattskyldige redan 

i privat karaktär äger motsvarande eller bättre egendom – och att det således inte 

finns någon som helst inbesparing att göra genom att nyttja företagets egendom. 

Värderingen av bilförmån sker enligt särreglering och schablon och värdet baseras 

på bilens anskaffningsvärde, extrautrustning, körsträcka, skatt och särskilda 

egenskaper. Värderingen av annan förmån ska grundas på marknadsvärdet. För att 

beräkna marknadsvärdet så kan två olika metoder tillämpas. Huvudregeln är att 

värdet ska motsvara hyreskostnaden, den kostnad som den skattskyldige hade 
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behövt bekosta själv för att hyra motsvarande egendom på motsvarande plats den 

aktuella tiden. När det av någon anledning föreligger svårigheter att uppskatta 

hyreskostnaden så kan en alternativ metod tillämpas. Denna alternativa metod 

grundar sig på faktiska kostnader. Faktiska kostnader inkluderar drift-, underhålls- 

och kapitalkostnader. Beräkningen fastställer vad det hade kostat för den 

skattskyldige att själv införskaffa och bibehålla en motsvarande egendom för att 

därigenom erhålla samma dispositionsmöjlighet som genom förmånen. Den 

alternativa, kostnadsbaserade, beräkningen kan tillämpas framför 

hyreskostnadsberäkningen om det skulle medföra en mer gynnsam beskattning för 

den skattskyldige. 

Orsaken till att dispositionsrätt har blivit en beskattningsgrund är att SKV har ansett 

att det skulle vara mycket svårt att på ett effektivt sätt uppfylla det fiskala uppdraget 

om förmånsbeskattningen endast kunde grundas på faktiskt nyttjande. Anledningen 

är att det skulle vara mycket svårt för myndigheten att bevisa faktiskt nyttjande i alla 

situationer. Den arbetsbelastning och personalresurs som skulle krävas för att utreda 

alla fall av faktiskt nyttjande är långt ifrån en verklighet. Då lagstiftaren medvetet 

valde att inte definiera vad som är att betrakta som förmån, när erhållanderekvisitet 

är uppfyllt eller hur värderingen ska gå till så möjliggjordes en praxisbildning med en 

tydligt objektiv teleologisk prägel. Regelverket fylldes med praxis som möjliggjorde för 

SKV att förmånsbeskatta på ett effektivt vis. 

Från näringslivet och dess intresseorganisationer har det flaggats för att 

dispositionsrätten som beskattningsgrund medför att lagens omfång blir mycket 

svårförutsedd och att de ekonomiska konsekvenserna för små företag kan bli 

oproportionerligt stora. Dessutom har det från samma håll flaggats för att systemet 

kan ha en negativ inverkan på företagens benägenhet att investera i uthyrningsbar 

egendom. 

5.2 Diskussion 

Den sammanfattande slutsatsen i 5.1 har besvarat frågeställningen rörande rättsläget 

för förmånsbeskattning, rättsläget rörande värdering av förmåner, tillkomsten av 

regelverket och de potentiella konsekvenserna för små företag. 

Den del av frågeställningen som ännu är obesvarad är den del som rör en alternativ 

lösningsmodell. I den följande diskussionen besvaras denna sista del. 

5.2.1 Avdragsrätten som vägledning för förmånsbeskattning? 

Som beskrivet så uppstod dispositionsrätten som beskattningsgrund på grund av att 

SKV ansåg det omöjligt att genomföra den kontrollverksamhet som krävs för att 

bevisa faktiskt nyttjande vid alla typer av förmåner. Följande förslag bygger på att låta 

det faktiska nyttjandet och den faktiska inbesparingen av levnadskostnader ligga till 

grund för beskattningen, samtidigt som SKV får det underlag som krävs för att 

granska huruvida förmånsredovisningen är korrekt. Förslaget använder 

förmånsbeskattningen av bilförmån som inspiration. För att återupprepa så är det 

faktiskt nyttjande som grundar beskattning av bilförmån och inte dispositionsrätten. 
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Dispositionsrätten har ett syfte även vid bilförmån men fungerar istället som en 

presumtionsregel om faktiskt nyttjande. Presumtionen går att motbevisa och det finns 

en tydlig och känt metod för detta, nämligen en körjournal. Förutsatt att körjournalen 

styrker att privat nyttjande inte har skett så ska ingen beskattning ske. Om det finns 

brister i körjournalen eller om det annars kan visas att innehållet i journalen inte är 

korrekt så presumeras felaktigheterna och luckorna vara hänförliga till privat 

nyttjande. Samtidigt har bilförmånen en tydlig schablontaxeringsmodell. En sådan 

ordning ger SKV ett gott bedömningsunderlag och goda möjligheter till att beskatta 

privat nyttjande. Samtidigt får den skattskyldige klara och tydliga förhållningsregler för 

hur denne ska göra för att undvika förmånsbeskattning för körning som är 

verksamhetsanknuten. Brister den skattskyldige ändå i sin redovisning av körsträckor 

så är det denne som får bära konsekvenserna av detta, vilket kan tyckas rimligt. 

Lösningen ger sammantaget en väl balanserad modell där SKV kan verka effektivt 

och den skattskyldige ges klara riktlinjer för att under eget ansvar säkerställa en 

korrekt beskattning. 

Samma lösningsmodell torde faktiskt gå att tillämpa på andra typer av egendom 

genom att tillämpa avdragsrättens tankesätt. Ponera att ett företag vid inkomstårets 

ingång i en förmånsredovisning tog upp den egendom som finns i bolaget som kan 

ges ett förmånsvärde. Värdet av egendomen skulle tas upp till dess fulla värde. Vid 

inkomstårets slut skulle sedan avdrag göras för varje dag som förmånen inte har 

nyttjats privat. Differensen mellan upptaget värde och avdraget värde är det belopp 

som utgör privat brukande. Om ett bolag exempelvis äger en släpkärra som kostar 

100 kronor per dag att hyra och de anställda har en möjlighet att låna den gratis när 

den inte är bokat av kund så skulle förmånsvärdet vid inkomstårets ingång upptas i 

redovisningen till ett belopp om 36 500 kronor. Om kärran har använts i privat syfte 

av en anställd under två dagar och inte mer så görs vid inkomstårets slut ett avdrag i 

förmånsredovisningen med ett belopp om 36 300 kronor. Differensen är 200 kronor 

och är den summa som ska beskattas som förmån. Den tid som företagets kunder 

har nyttjat kärran beskattas inte och inte heller den tid som kärran har stått oanvänd. 

Redovisningen kompletteras med dokumentation över när egendomen har nyttjats i 

privat syfte. Förmånsredovisningen skickas till SKV och nyttjandedokumentationen 

kvarstannar hos bolaget.152 SKV kan granska det insända underlaget och kan välja 

att begära in den dokumentation som finns hos bolaget. 

Så långt har den skattskyldige getts en reell möjlighet att redovisa det faktiska 

nyttjandet, det faktiska nyttjandet har lagts till grund för beskattningen och SKV har 

erhållit ett vägledande underlag över vilka förmånsbeskattningsbara egendomar som 

finns i bolaget. 

Precis som vid bilförmån så bör brister i redovisningen eller dokumentationen 

aktualisera en presumtion om privat nyttjande. Om SKV i en granskning kan peka på 

skillnader mellan redovisningen och dokumentationen så ska en beskattningsgrund 

grundad på dispositionsrätt, likt den idag rådande, gälla. Den tid som den 

 
152 Likt en körjournal eller en personalliggare. 
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skattskyldiga inte kan visa att rådigheten har varit avskuren ska presumeras utgöra 

privat nyttjande och förmånsbeskattas därefter. Likt för dagens körjournal för bilar så 

ges den skattskyldige en tydlig möjlighet att få till stånd en korrekt beskattning 

grundad på nyttjande men för det fall den skattskyldige åsidosätter sin redovisnings 

och dokumentationsplikt så får denne ta de skatterättsliga konsekvenserna av det 

åsidosättandet. 

För det fall att viss egendom inte har redovisats alls av den skattskyldige och SKV vid 

en egen kontroll finner att egendomen borde ha redovisats så ska en prövning ske. 

Om SKV kan visa att den skattskyldige insåg eller borde ha insett att egendomen 

skulle redovisas så ska förmånsbeskattning ske baserad på presumtionsregeln om 

nyttjande under tiden som dispositionsmöjligheten inte har varit inskränkt. Finner man 

vid en samlad prövning att den skattskyldige inte insåg eller borde ha insett att 

egendomen skulle redovisas så ska förmånsbeskattning endast ske till den del SKV 

kan styrka att privat nyttjande har skett. Den skattskyldige åläggs därefter att 

nästkommande år ta upp den aktuella egendomen i redovisningen. 

För att denna lösning ska fungera optimalt så bör SKV genom ett ställningstagande 

summera och beskriva vilken egendom som kan utgöra förmån. Uppräkningen bör 

sträva efter att vara så uttömmande som möjligt men förenas givetvis med en 

generell formulering som kan innefatta även ej uppräknad egendom. 

Rörande värderingen så ska den skattskyldige själv i redovisningen ange ett 

förmånsvärde som speglar marknadsvärdet i form av hyreskostnaden på orten. Om 

SKV kan göra gällande att det redovisade värdet är uppenbart felaktigt så ska ett 

schablonvärde baserat på rikssnitt tillämpas istället för det värde som den 

skattskyldige har angett. Alternativt kan ett högre värde tillämpas istället för rikssnittet 

om SKV klart kan visa att marknadsvärdet på den aktuella platsen klart överstiger 

rikssnittet. De högt ställda beviskraven skyddar den skattskyldige mot godtyckliga 

bedömningar samtidigt som SKV ges en enkel värderingsmöjlighet i 

schablonmetoden när den skattskyldige inte har redovisat ett korrekt värde. Anser 

SKV att det är värt arbetsbördan och kostnaden så kan en värderingsutredning 

fastslå att ett högre värde ska tillämpas.  

5.2.2 Värderingen som invändning 

En reflektion som kan göras efter avfattandet av denna uppsats är över de 

invändningar som skattskyldiga tenderar att framföra vid invändningar mot SKV:s 

omprövningsbeslut. Argumenten har till stor del utgjorts av invändningar mot att 

något faktiskt nyttjande har skett. Sådana invändningar har som synes varit 

verkningslösa då dispositionsrätten har lagts till grund för beskattningen. En annan 

typ av vanligt förekommande invändningar har varit att förmånen saknat privat 

nyttjandevärde, antingen genom egendomens utformning eller ett motsvarande privat 

ägande. Sådana invändningar har vunnit viss framgång, bland annat i målet om den 

lätta lastbilen som var utrustad för VVS-arbete. Överlag synes det dock vara svårt att 

vinna gehör med sådana argument då kravet på nyttjandevärde har ställts mycket 
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lågt. Invändningar mot värderingen av förmåner har till synes uteslutande skett mot 

valet av värderingsmetod, hyreskostnad kontra faktiska kostnader. 

En typ av argument som däremot inte har förekommit är att värdet av en 

dispositionsrätt inte skulle vara synonymt med värdet av fullt nyttjande. 

Dispositionsrätten grundar sig förvisso på att samma kostnad skulle behöva 

uppbäras för att skapa en möjlighet att nyttja någonting och välja att inte nyttja den 

kontra att skapa en möjlighet att nyttja någonting och därefter nyttja den till fullo. Men 

om vi minns tillbaka till det förarbetsuttalande som i mångt och mycket var 

upprinnelsen till den nuvarande tillämpningen, ”[r]egeringen utgår ifrån att den 

förmånsvärdering som kommer att göras hos skattemyndigheterna och domstolarna 

kommer att ta hänsyn till den typen av förmåner och även i övrigt ha en realistisk 

anknytning.”153 I citatets sista del skönjas en outnyttjad möjlighet till argumentation. 

Formuleringen ”realistisk anknytning” skulle mycket väl gå att tolka som att en 

skälighetsprövning kan ske. Vid en sådan skälighetsprövning är det inte säkert att 

värdet av en outnyttjad förmån jämställs med värdet av en nyttjad dito. Då frågan och 

invändningen aldrig har prövats så vore det fel att sia i värdet av argumentet. 

Samtidigt går det inte att blunda för att invändningen har en viss styrka genom sin 

förankring i det mycket viktiga förarbetsuttalandet.  

5.3 Slutord 

Med dessa rader når resan in i den intrikata dispositionsrätten sitt slut. En kliande 

känsla och en nyfikenhet som för snart ett år sedan väcktes vid en praktik på SKV 

har nu i mångt och mycket stillats. Samtidigt har en rad nya frågeställningar sett 

dagens ljus, som sig bör. Författarens förhoppningar är att den som har mäktat med 

att ta sig igenom detta arbete som belöning har erhållit en djupare förståelse för 

dispositionsrätten som beskattningsgrund samtidigt som nya perspektiv och 

infallsvinklar har blivit belysta. Ambitionen har varit att, jämte en beskrivning av det 

rådande rättsläget och vägen dit, även bidra till förändringsdiskussionen och att 

skapa debatt. Jag riktar en tacksam tanke till de handledare som släppte in ett antal 

juriststudenter på SKV, min handledare som har funnits med mig under 

uppsatsarbetets gång samt de kurskamrater som har gjort denna period till en 

oförglömlig upplevelse. 

 

  

 
153 Prop. 1999/2000:15 s. 59. Diskuteras i 3.5. 
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