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Sammanfattning 

 

Rekvisitet samma eller likartad verksamhet är en del av de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag. Då samma eller likartad verksamhet anses föreligga blir den aktuella delägarens 

aktier kvalificerade, vilket innebär att utdelningen upp till ett visst belopp beskattas i inkomstslaget 

kapital, överskjutande del beskattas i inkomstslaget tjänst. Denna bedömning är av stor betydelse för 

delägarna i ett fåmansaktiebolag och syftet med denna uppsats är därför att utreda hur väl den 

praktiska tillämpningen av rekvisitet stämmer överens med syftet bakom regleringen samma eller 

likartad verksamhet.  

Syftet med regleringen är att förhindra att delägare genom olika bolagskonstruktioner kringgår de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag samt att förhindra att ersättning för 

arbetsinsatser betalas ut genom utdelning istället för lön. Genom en studie av relevant praxis på 

området kan det fastslås att den senare praxisen på området skiljer sig från den äldre. Detta då det i 

den tidigare praxisen endast diskuteras huruvida en hel eller en del av en verksamhet kan anses 

överförd från ett bolag till ett annat där verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för 

verksamheten i det första bolaget. I den senare praxisen diskuteras även huruvida delägarna genom 

olika bolagskonstruktioner kan tillgodogöra sig kapital som hänför sig till den ursprungliga 

verksamheten.  

Den praxis som finns på området och den rättsutveckling som skett får anses stämma överens med det 

syfte som finns till regleringen. Detta främst då det annars skulle vara möjligt att genom olika 

omstruktureringar och överlåtelser skulle vara möjligt att kringgå de särskilda reglerna kring 

beskattning av fåmansaktiebolag. I de fall då det mellan det verksamhetsdrivande bolaget och 

delägarna finns ett holdingbolag som endast äger aktierna i det verksamhetsdrivande bolaget anses 

dock inte samma eller likartad verksamhet föreligga vilket innebär att delägarna utan de särskilda 

begränsningarna kan ta utdelning från bolaget. För att syftet ska efterlevas bör även en situation likt 

denna omfattas av rekvisitet samma eller likartad verksamhet. Det kan därför vara önskvärt att 

lagstiftaren för en diskussion kring relevant praxis och den rättsutveckling som skett på området. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ___________________________________________________________ 2 

1.1. Syfte ___________________________________________________________ 2 

1.2. Avgränsning ______________________________________________________ 2 

1.3. Metod __________________________________________________________ 2 

1.4. Disposition ______________________________________________________ 3 

2. Fåmansaktiebolag _____________________________________________________ 4 

2.1. Inledning ________________________________________________________ 4 

2.2. Bakgrund ________________________________________________________ 4 

2.3. Definitionen av fåmansaktiebolag _______________________________________ 4 

2.4. Beskattning av fåmansaktiebolag ________________________________________ 5 

2.5. Sammanfattande kommentar fåmansaktiebolag _____________________________ 6 

3. Samma eller likartad verksamhet ___________________________________________ 8 

3.1. Syftet bakom regleringen _____________________________________________ 8 

3.1.1. Kommentar till begreppet samma eller likartad verksamhet __________________ 9 

3.2. Praxis __________________________________________________________ 9 

3.2.1. RÅ 1997 ref 48 I ________________________________________________ 9 

3.2.2. RÅ 1997 ref 48 II ______________________________________________ 10 

3.2.2.1. Kommentar RÅ 1997 ref 48 I och II ______________________________ 10 

3.2.3. RÅ 1999 ref 28 _________________________________________________ 11 

3.2.3.1. Kommentar RÅ 1999 ref 28 ___________________________________ 12 

3.2.4. RÅ 2005 ref 3 ________________________________________________ 12 

3.2.4.1. Kommentar RÅ 2005 ref 3 ____________________________________ 13 

3.2.5. RÅ 2007 not 66 _______________________________________________ 13 

3.2.5.1.  Kommentar RÅ 2007 not 66 __________________________________ 13 

3.2.6. RÅ 2010 ref 11 I _______________________________________________ 14 

3.2.6.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 I ___________________________________ 14 

3.2.7. RÅ 2010 ref 11 II ______________________________________________ 15 

3.2.7.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 II __________________________________ 15 

3.2.8. RÅ 2010 ref 11 III ______________________________________________ 16 

3.2.8.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 III __________________________________ 17 

3.2.9. RÅ 2010 ref 11 IV ______________________________________________ 17 

3.2.9.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 IV __________________________________ 17 

3.2.10. RÅ 2010 ref 11 V _______________________________________________ 18 

3.2.10.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11V ___________________________________ 18 

3.2.11. HFD 1836-11 _________________________________________________ 19 

3.2.11.1. Kommentar HFD 1836-11 _____________________________________ 19 



 
 

3.2.12. HFD 1838-11 _________________________________________________ 20 

3.2.12.1. Kommentar HFD 1838-11 _____________________________________ 20 

3.3. Skatterättsnämndens avgöranden ______________________________________ 20 

3.3.1. SRN 2010-04-27 (dnr 157-09/D) ___________________________________ 21 

3.3.2. SRN 2011-04-01 (dnr 94-10/D) ____________________________________ 21 

3.3.3. SRN 2011-05-20 (dnr 109-10/D) ___________________________________ 21 

3.3.4. SRN 2011-10-07 (dnr49-11/D) _____________________________________ 22 

3.3.5. SRN 2011-10-18 (dnr64-11/D) _____________________________________ 22 

3.3.6. Kommentar Skatterättsnämndens avgöranden __________________________ 23 

4. Den praktiska tillämpningens överensstämmelse med rekvisitet samma eller likartad 

verksamhets syfte ________________________________________________________ 25 

5. Slutsats ___________________________________________________________ 32 

Referenslista ___________________________________________________________ 33 



 

2 
 

1. Inledning 

 

Till en följd av 1990 års skattereform infördes det duala skattesystemet med den progressiva 

skattesatsen för inkomstslaget tjänst och en proportionell skattesats för inkomstslaget kapital. Då ett 

svenskt aktiebolag ägs av fyra eller färre delägare, så kallat fåmansaktiebolag, finns särskilda 

bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning aktieutdelning ska beskattas i inkomstslaget kapital 

till 30% beskattning. Överskjutande del ska beskattas enligt den progressiva skattesats som finns i 

inkomstslaget tjänst. Dessa regler finns för att undvika att ersättning för arbetsinsats istället betalas ut 

som aktieutdelning och därmed för att förhindra skattelättnader för delägarna i ett fåmansaktiebolag. 

Detta då lagstiftaren vill förhindra den ekonomiska intressegemenskap som kan finns mellan bolaget 

och dess ägare. Dessa regler blir tillämpliga då delägaren anses inneha så kallade kvalificerade andelar 

i fåmansaktiebolaget. För att avgöra huruvida andelarna som delägaren innehar utgör kvalificerade 

andelar ska bedömningen göras utifrån om delägaren eller någon närstående till denne har varit 

verksam i betydande omfattning i bolaget eller i ett annat fåmansaktiebolag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet. Då denne bedömning är viktig för delägaren då den reglerar möjligheten till 

utdelning ska i denna uppsats därför utredas hur rekvisitet samma eller likartad verksamhet tolkas i 

praxis och hur väl denna tillämpning stämmer överens med syftet med de särskilda reglerna.1  

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur tillämpningen av rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet sker i praxis. Den praktiska tillämpningen analyseras mot utgångspunkt i det syfte som 

finns bakom de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Detta för att se hur väl den 

praktiska tillämpningen stämmer överens med de aktuella reglerna och dess bakgrund och syfte. 

 

1.2. Avgränsning 
Då syftet med uppsatsen är att utreda hur rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska tillämpas 

kommer övriga regler kring fåmansföretag endast beröras kort för att ge en grundläggande förståelse 

kring regelverket på området. Reglerna kring kapitalvinst på avyttring av kvalificerade andelar 

kommer inte att beröras i uppsatsen. Endast rättsfall där rekvisitet samma eller likartad verksamhet är 

en del av huvudfrågan kommer att redovisas i uppsatsen då dessa är av störst vikt vid den praktiska 

tillämpningen av rekvisitet.  

 

1.3. Metod 
För att utreda hur väl rekvisitet samma eller likartad verksamhet tolkning i praxis stämmer överens 

med syftet kring regleringen kommer en traditionell rättsvetenskaplig metod2 att användas. Först 

kommer relevanta förarbeten och lagregler att redogöras för då dessa visar det syfte och den bakgrund 

som finns kring de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Därefter kommer 

relevant praxis från Regeringsrätten (RegR), numer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att 

redovisas för att sedan se hur väl denna stämmer överens med det syfte som finns till reglerna. För att 

hitta relevant praxis3 har en genomgång av Regeringsrättens årsbok mellan år 1990-2009 gjorts, 

därefter har dessa gåtts igenom för att se vilka av dessa som berör rekvisitet samma eller likartad 

                                                             
1 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, Norstedts Juridik, 24:e upplagan, Visby 2011 s.382 och 390. 
2 Jämför även Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, Jure, Stockholm 2001 s.22ff. 
3 Sökning har skett på 3 § 12 mom lagen (1947:567) om statlig inkomstskatt samt 57 kap 4 § Inkomstskattelagen 
(1999:1229) 
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verksamhet. För att hitta relevanta rättsfall efter 2009 har en sökning i juridiska databaser4 skett. 

Även relevanta förhandsavgöranden från Skatterättsnämnden (SRN) från det senaste året kommer att 

redovisas. Dess prejudicerande värde är inte av samma betydelse som avgöranden från RegR men för 

den praktiska tillämpningen är dess förhandsbesked av viss betydelse. Dessa kommer därför kortfattat 

att redovisas i uppsatsens senare del. I uppsatsen kommer det att hänvisas till artiklar som berör 

samma eller likartad verksamhet för att underbygga analys och kommentar ytterligare.  

Vad gäller avgörande från RegR/HFD får referatmålen anses ha ett större prejudicerande värde än 

notismålen. Hur domstolen väljer att referera målet ger en viss indikation på vilket värde domstolen 

anser att målet har för den framtida tillämpningen.5 I de fall då RegR/HFD endast fastställer 

förhandsbeskeden från SRN utan vidare tillägg får de uttalanden som SRN anför till fullo anses 

stämma överens med RegR/HFD:s uppfattning. I de fall då det finns skiljaktiga i SRN kan det dock 

vara önskvärt att RegR/HFD för ett resonemang kring detta för att tydliggöra dess ståndpunkt och syn 

på de skiljaktigas anföranden i målet.  

 

1.4. Disposition 
I uppsatsens första del följer en översiktlig genomgång av reglerna kring fåmansaktiebolag. Detta för 

att ge läsaren en inblick i hur reglerverket fungerar och hur de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag ser ut. Vidare i uppsatsens andra del kommer begreppet samma eller likartad 

verksamhet att beröras, syfte och bakgrund kommer här att redovisas för att tydliggöra den avsikt som 

finns bakom regleringens införande och dess tänkta tillämpningsområde. Vidare i denna del kommer 

all relevant praxis från RegR på området att refereras för att påvisa hur den praktiska tillämpningen av 

begreppet samma eller likartad verksamhet skett. Även det senaste årets avgöranden från SRN 

kommer att refereras då dessa är av viss betydelse i det praktiska arbetet kring fåmansaktiebolag. I 

uppsatsens avslutande del kommer den praktiska tillämpningen att analyseras utifrån det syfte som 

finns med regleringen. Här kommer avgöranden och uttalanden att ställas mot det syfte som finns för 

att se hur väl den praktiska tillämpningen stämmer överens med rekvisitet samma eller likartad 

verksamhets syfte och bakgrund. Efter detta kommer slutsatsen där syftet med uppsatsen kommer 

besvaras och där det kommer att framgå hur väl den praktiska tillämpningen överensstämmer med det 

syfte som finns bakom rekvisitet samma eller likartad verksamhet.  

                                                             
4 InfoTorg, Karnov samt Zeteo. 
5 Se även Kristoffersson, Eleonor, Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen, Svensk 
Skattetidning 2011 nr 10. 
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2. Fåmansaktiebolag 

2.1. Inledning 
De särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag finns i 56:e och 57:e kapitlen i Inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL). För att avgöra huruvida ett aktiebolag är att anses vara ett fåmansaktiebolag används 

reglerna i 56 kap. IL. För att sedan avgöra huruvida beskattning ska ske enligt be särskilda reglerna 

eller enligt de allmänna reglerna för beskattning av aktiebolag används 57 kap. IL. I detta kapitel 

kommer en översiktlig redogörelse för hur dessa reglera ska tillämpas. 

 

2.2. Bakgrund 
Till en följd av införandet av de olika skattesatserna för inkomstslagen tjänst och kapital i 

skattereformen år 1990 infördes även särskilda regler kring beskattning av fåmansföretag. Dessa 

infördes med syftet att motverka att delägare och likväl anställd i ett fåmansföretag, där det finns ett 

gemensamt ekonomiskt intresse för delägare och anställda, gör utdelning från bolaget till en låg 

proportionell skattesats istället för att göra löneuttag vilket ska beskattas enligt en progressiv 

skattesats.6  

I motiven till denna reform framkommer att det länge pågått skatteplanering för att överföra tillgångar 

från ett fåmansaktiebolag till dess ägare och att detta inte kunnat stoppas med diverse 

speciallagstiftning. Då skattesatsen för inkomstslaget kapital nu blir proportionell om 30% krävs det 

specialreglering för att motverka att personer med höga löner istället tar ut arbetsersättning som 

utdelning från bolaget. Den del som då ska beskattas i inkomstslaget kapital är den normala 

kapitalavkastningen, vilken motsvarar statslåneräntans procent av aktieägarnas satsade kapital ökat 

med fem procentenheter. Resterande del av utdelningen ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Hos 

företaget ska dock utdelningen ej behandlas som lön i de fall de ska beskattas i inkomstslaget tjänst 

hos den enskilde, arbetsgivaravgifter ska därför inte utgå på den del av utdelningen som faller utanför 

den normala kapitalavkastningen.7  

Då det i företaget finns en utomstående ägare som äger minst 30% av aktierna anses risken för 

omvandling av ersättning för arbetsinsats till utdelning minska då den utomstående får en stor del av 

utdelningen från företaget. Majoritetsägarnas nettobehållning av utdelningen anses då bli mindre än 

om motsvarande belopp ges ut i form av lön. Därmed ska i dessa fall de särskilda reglerna kring 

beskattning av utdelning ej tillämpas. Det är i dessa fall upp till den skattskyldige att påvisa att den 

utomståendes ägande leder till att nettobehållningen blir mindre vid utdelning än vid motsvarande 

uttag i form av lön.8  

 

2.3. Definitionen av fåmansaktiebolag 
 

För att ett aktiebolag ska anses vara ett fåmansaktiebolag krävs det att fyra eller färre delägare äger 

aktier motsvarande 50% av rösterna i aktiebolaget.9 En delägare enligt IL är en fysisk person som 

direkt eller indirekt äger eller på annat sätt förfogar över andelar i ett aktiebolag.10  En delägare och 

dess närstående ska anses vara en delägare enligt 56 kap. 5§ IL vilket i praktiken innebär att det kan 

finnas fler än fyra delägare i verklig mening men att delägarna i viss mån enligt 56 kap. 5§ IL anses 

vara en delägare och ett bolag kan då ändock anses vara ett fåmansaktiebolag. Närståendebegreppet 

enligt IL omfattar make, förälder, mor- och farföräldrar, barn och barns make, syskon, syskons make 

                                                             
6 Tjernberg M., Beskattning av fåmansföretag, Thomson fakta, 6:e upplagan, Lettland 2006 s.50. 
7 Prop. 1989/90:110 s.467ff. 
8 Prop. 1989/90:110 s.468. 
9 IL 56:2. 
10 IL 56:6. 
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och syskons barn.11 Ett bolag som är upptaget på börs eller annan reglerad handel är inte anses inte var 

ett fåmansaktiebolag.12  

 

2.4. Beskattning av fåmansaktiebolag 
I 57 kap. IL finns de särskilda reglerna kring hur ett fåmansaktiebolag ska beskattas, närmare bestämt 

i 57 kap 2§ IL med hänvisning vidare till 57 kap. 20-22§§ IL. Där framgår det att utdelning på en 

kvalificerad andel ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital upp till gränsbeloppet, 

därutöver ska utdelningen tas upp i inkomstslaget tjänst. Gränsbeloppet beräknas enligt 57 kap. 10§ 

och 11§ IL och är för inkomståret 2011 är 130 250kr13. Detta belopp är summan av den totala 

utdelningen som ska tas upp i inkomstslaget kapital hos de skattskyldiga delägarna, utdelning från 

bolaget utöver detta belopp ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos delägarna.  

En aktieägare anses inneha en kvalificerad andel då aktieägaren eller någon närstående till denna varit 

verksam i betydande omfattning i bolaget eller i ett annat fåmansaktiebolag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren eller då 

bolaget äger andelar i ett annat fåmansaktiebolag där den skattskyldige eller någon närstående varit 

verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren.14  

Detta är den så kallade utvidgande definitionen fåmansaktiebolag. En delägare anses vara verksam i 

betydande omfattning då denne är av betydelse för vinstgenereringen i bolaget, detta kan då vara såväl 

företagsledare som arbetsledare och anställda beroende på företagets storlek och uppbyggnad samt 

verksamhetens inriktning. Som en följd av den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag anses alla 

delägare som är verksamma i bolaget som en delägare. I det fall det handlar om ett konsultföretag där 

alla delägare är verksamma i konsultverksamheten anses företaget vara ett fåmansaktiebolag då de 

delägare som är verksamma i betydande omfattning ska anses vara en delägare.15 

Även i de fall då en delägare inte längre är aktiv i det egna företaget och äger andelar i ett annat 

fåmansaktiebolag som bedriver samma eller likartad verksamhet där delägaren inte är aktiv anses 

delägaren har kvalificerade andelar i det egna bolaget och det särskilda reglerna kring beskattning av 

utdelning blir tillämpliga till följd av den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag. Vad begreppet 

samma eller likartad verksamhet innebär är dock oklart. Tanken med regleringen är att undvika att ett 

företags verksamhet säljs ut till ett annat bolag där delägaren inte är aktiv för att kringgå de särskilda 

reglerna för fåmansaktiebolag i det tidigare bolaget.16  

Då det föreligger ett koncernförhållande och moderaktiebolaget är ett fåmansföretag anses även 

dotterbolaget vara ett fåmansföretag då det indirekt ägs av ett fåtal ägare som faller in under de 

särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag. Vid bedömningen kring huruvida delägarna har 

kvalificerade aktier ska hänsyn tas till i vilken mån delägarna är verksamma i moderbolaget eller 

dotterbolaget. Då en delägare är aktiv i moderbolaget anses dennes andel i dotterbolaget även vara 

kvalificerade. Då en delägare är aktiv i dotterbolaget blir även dennes andel kvalificerad då de är 

verksamma i fåmansaktiebolag som moderbolaget äger. Även detta är en del av den utvidgade 

definitionen av fåmansföretag.17  

                                                             
11 IL 2:22. Styvbarn och fosterbarn räknas i detta fall som barn.  
12 IL 56:3. 
13Ett inkomstbasbelopp motsvarar 52 100kr, Skatteverket – belopp och procent.  52 100 kr * 2,5 = 130 250 kr, 
egen uträkning. 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2011.4.6eb1f7eb12c507b23b780005839.html#Inkomst
basbelopp  den 9 november 2011 13.47. 
14 IL 57:4 samt prop. 2001/02:46 s.37. 
15 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, s. 391, IL 57: 3-4 samt prop. 2001/02:46 s.37. 
16 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, s. 391, IL 57:4 samt prop. 2001/02:46 s.37. 
17 Prop. 2001/02:46 s.43ff. 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2011.4.6eb1f7eb12c507b23b780005839.html#Inkomstbasbelopp
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2011.4.6eb1f7eb12c507b23b780005839.html#Inkomstbasbelopp
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I de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag finns även regler kring en karensperiod 

på 5 år. Denna innebär att i de fall en delägare upphör att vara verksam i ett fåmansaktiebolag eller då 

ett aktiebolag upphör att vara ett fåmansaktiebolag som den skattskyldige äger andelar i ska dennes 

andelar under 5 år ändå anses vara kvalificerade och de särskilda reglerna för beskattning av utdelning 

ska tillämpas under karensperioden. Efter denna period om fem år kan utdelning ske från bolaget utan 

att de begränsningar som finns gällande fåmansaktiebolag är tillämpliga.18  

I de fall då den så kallade utomståenderegeln är tillämplig ska de särskilda reglerna kring beskattning 

av fåmansaktiebolag ej tillämpas då andelarna inte anses vara kvalificerade. Denna regel ska tillämpas 

då en utomstående i betydande omfattning äger del i fåmansaktiebolaget. Bakgrunden till de särskilda 

reglerna för fåmansaktiebolag är för att motverka att delägare i ett fåmansaktiebolag tar utdelning från 

bolaget istället för löneuttag. I de fall då det finns en utomstående i fåmansaktiebolaget som får del av 

utdelningen från bolaget anses risken för att ersättning för arbetsinsats betalas ut som utdelning 

minska då den utomstående får del av utdelning. Delägarnas, vilka är aktiva i fåmansaktiebolaget, 

nettobehållning av utdelningen blir då troligtvis mindre än vid löneuttag för delägarens arbetsinsats. I 

förarbetena till utomståenderegeln talas det om ett utomstående ägande om 30% för att regeln ska 

vara tillämplig. Utomståenderegeln anses vara en bevisregel och att det därmed är upp till den 

skattskyldige att påvisa att det föreligger ett utomstående ägande som leder till att nettobehållningen 

vid utdelning blir mindre än vid löneuttag från fåmansaktiebolaget.19  

Om särskilda skäl anses föreligga kan dock de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag tillämpas trots att det finns en utomstående som i betydande omfattning äger del i 

bolaget. Exempel på särskilda skäl kan vara att det finns ett avtal mellan delägarna som reglerar det 

faktiska utfallet av en utdelning från bolaget, successiv utförsäljning av andelar i bolaget eller i de fall 

då det finns korsvist ägande mellan fåmansaktiebolag.20  

 

2.5. Sammanfattande kommentar fåmansaktiebolag 
Vid bestämmande av om ett aktiebolag är ett fåmansaktiebolag eller ej finns det tämligen tydliga regler 

inledningsvis. Det avgörande är att se hur många delägare det finns i bolaget, detta ska ske med 

ledning av såväl närståendebegreppet som i den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag. Att 

avgöra vilka delägare som anses vara närstående kan anses vara tämligen oproblematiskt, det är dock 

svårare att avgöra i vilken omfattning delägaren eller någon närstående till denne varit verksam i 

betydande omfattning. Bedömningen kring den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag är dock 

mer problematisk att utföra, då kriterierna för denna bedömning kan variera från bolag till bolag 

beroende på storlek och den verksamhet som bolaget bedriver. I det fall då det handlar om ett 

konsultföretag där delägarna arbetar i bolaget kan även ett bolag med ett högt antal delägare anses 

vara ett fåmansaktiebolag då bolaget faller under den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag.  

Om den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag ses i ljuset av syftet med de särskilda reglerna 

kring beskattning av utdelning för fåmansaktiebolag kan denna utvidgning ses som nödvändig för att 

upprätthålla detta syfte. De allra minsta fåmansaktiebolagen skulle säkerligen ändock falla in under 

reglerna då de troligtvis i ett uppbyggnadsskede inte har fler än fyra verksamma som också är 

delägare. I takt med att bolaget växer är det en vanligt att fler personer anställs och för att ha möjlighet 

till detta och utveckla verksamheten och därmed även öka tillväxten krävs i många fall tillskjutande av 

kapital och därmed behövs då fler delägare i bolaget.  

I de fall då det handlar om en ren investering från en riskkapitalist kan reglerna kring särskild 

beskattning undgås till följd av utomståenderegeln. Även detta är något som väl stämmer överens med 

                                                             
18 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, s. 392, Tjernberg M., Beskattning av fåmansföretag, s.58 
samt IL 57:6. 
19 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, s. 392, Prop. 1989/90:110 s.468 samt IL 57:5-6. 
20 Rabe G., Hellenius R., Det svenska skattesystemet, s. 392, Prop. 1989/90:110 s. 704 samt IL 57:5. 



7 
 

det syfte som finns till reglerna då det finns aktiva delägare i bolaget som då inte har ett lika stort 

intresse av att ta utdelning istället för löneuttag från bolag då den riskkapitalist som satsat kapital får 

del av utdelningen. Det har i förarbeta talats om ett utomstående ägande om 30% för att 

utomståenderegeln ska vara tillämplig, frågan är dock huruvida denna skiljelinje lever upp till syftet 

bakom utomståenderegeln. Den infördes med bakgrunden att i det fall det finns en utomstående ägare 

som har rätt till 30% av utdelning bör nettobehållningen efter utdelning bli lägre än om motsvarande 

belopp tas ut från bolaget i form av löneuttag. Utdelning från fåmansaktiebolag ska beskattas till 20%21  

och inkomst av tjänst ska beskattas från 32% upp till 57%. Frågan är då om ett utomstående ägande 

om 30% är tillräckligt för att nettobehållningen ska bli mindre vid utdelning än vid löneuttag då det 

skett en del förändringar på andra skatterättsliga områden som berör även detta. Denna frågeställning 

är dock inget som kommer att beröras vidare i uppsatsen då syftet är att utreda rekvisitet samma eller 

likartad verksamhet.  

Den utvidgade definitionen av fåmansaktiebolag omfattar även delägare som är inaktiv i det egna 

bolaget men som äger andelar i ett att fåmansaktiebolag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet. Vad begreppet samma eller likartad verksamhet innebär och hur bedömningen ska göras 

är dock högst oklart, då förarbeten ger föga vägledning för hur bedömningen ska ske. Denna 

bedömning kan dock vara av stor betydelse för fysiska personer som bedrivit egen verksamhet och nu 

vill investera i ett annat bolag och för delägare som vill ha in ytterligare delägare och kapital i det egna 

bolaget. Detta är såklart en viktigt då detta avgör huruvida delägaren har kvalificerade andelar i 

bolaget och därmed även vilken beskattning som ska ske vid utdelning från bolagen. Syftet med denna 

uppsats är därför att utreda när samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga och hur väl den 

praktiska tillämpningen stämmer överens med praxis.  

 

  

                                                             
21 2/3 av den vanliga kapitalinkomstskatten på 30%, IL 57:20. 
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3. Samma eller likartad verksamhet 
 

3.1. Syftet bakom regleringen 
I 57 kap. 4§ IL finns bestämmelsen gällande samma eller likartad verksamhet. I den ursprungliga 

propositionen till denna bestämmelse framhålls att syftet med regleringen är att förhindra att 

verksamma delägare i ett fåmansaktiebolag med höga arbetsinkomster omvandlar dessa till utdelning 

och därmed beskattar dessa till en lägre skattesats. Reglerna ska dock inte träffa situationer då det är 

uppenbart att utdelningen inte består av sparade arbetsinkomster.  För att avgöra huruvida reglerna är 

tillämpliga ska förhållanden i företaget under de senaste tio åren beaktas, i de fall då den skattskyldige 

eller någon närstående fortsatt verksamheten i ett annat fåmansaktiebolag bör tidsperioden 

förlängas.22   

I kommentaren till detta införande uttalas att reglerna gällande kvalificerade andelar ska tillämpas då 

den skattskyldige varit verksam i betydande omfattning i bolaget vilket ska bedömas utifrån hur 

avgörande den skattskyldige varit för vinstgenereringen, vilket kan variera från bolag till bolag. Vidare 

ska regeln tillämpas då karensperioden löpt ut men verksamheten fortsatt i ett annat fåmansaktiebolag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet. Detta för att förhindra att möjligheten att flytta 

verksamheten mellan olika bolag och efter karensperioden ta ut sparad arbetsersättning som utdelning 

till lägre beskattning. Karensperioden ska då beräknas från det att verksamheten i det senare bolaget 

upphör.23  

I en senare proposition framgår även där att syftet med reglerna är att förhindra att det sker 

skattemässig inkomstomvandling. Delägare i fåmansföretag anses ha stora möjligheter att ta ut 

arbetsersättning som utdelning och därmed undkomma en stor del av skatten som skulle utgå om 

ersättningen togs ut från bolaget som lön. Detta med anledning av att det saknas ett reellt 

tvåpartsförhållande mellan ägare och anställde i ett fåmansaktiebolag då ägarna själva i många fall till 

viss del arbetar i bolaget. Till en följd av denna proposition skedde en redaktionell ändring av 

regleringen kring kvalificerade andelar. I kommentaren anförs att rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet innebär att aktierna ska anses kvalificerade då verksamheten tidigare bedrivits i ett annat 

bolag och att det även här ska vara fråga om att delägarna är verksamma i betydande omfattning.24  

Även i en utredning från 2002 gällande beskattning av småföretagare framgår att syftet bakom denna 

bestämmelse har för avsikt att förhindra att verksamhet flyttas mellan bolag och att ersättning för 

arbete sparas i det tidigare fåmansaktiebolaget för att kunna ta ut dessa som utdelning istället för lön 

och därmed undvika de särskilda regler som finns för fåmansaktiebolag. Det ska inte vara möjligt att 

genom olika bolagskonstruktioner och upplägg kringgå de regler som finns för fåmansaktiebolag. 

Rekvisitets innebörd finns inte förtydligat i förarbeten, uttalanden från Riksskatteverket eller 

liknande, det anses vara inte vara något problem att en regel av detta slag är allmänt formulerad. Detta 

med anledning av att lagtexten då kan bli komplex och leda till gränsdragningsproblem på området.25 

Det framgår även av utredningen att innebörden av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i praxis 

är preciserat så långt det är möjligt då det inte anses möjligt att i lagtexten ange alla de situationer som 

detta rekvisit kan tänkas omfatta. Rekvisitet samma eller likartad verksamhet omfattar situationer då 

hela eller delar av verksamheten överförts från ett fåmansaktiebolag till ett annat där verksamheten 

fortsätter att bedrivas, det ska på det sättet finnas ett verksamhetssamband. Det framhålls även att det 

                                                             
22 Prop. 1989/90:110 s.467f., se även Tivéus, Ulf, Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad 
verksamhet, Skattenytt 2010 nr 4. 
23 Prop. 1989/90:110 s.703f. 
24 Prop. 1995/96:109 s.60 och 88f samt prop. 2005/06:40 s. 35f. 
25 SOU 2002:52 s.279ff. 
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inte är tillräckligt att konstatera att det finns en koppling mellan bolagen genom exempelvis 

ägarsamband eller vad som i vardagligt tal anses vara samma eller likartad verksamhet.26 

 

3.1.1. Kommentar till begreppet samma eller likartad verksamhet 

Det kan konstateras att det bakomliggande syftet till regleringen kring kvalificerade andelar och 

därmed även samma eller likartad verksamhet grundar sig i att motverka möjligheten att ta ut 

arbetsersättning som utdelning och därmed beskatta ersättningen till en betydligt lägre skattesats än 

vid utbetalning av lön. Det anses föreligga en särskilt stor risk för detta i fåmansaktiebolag då det i 

många fall finns en intressegemenskap mellan delägare och anställda då en skattskyldig i ett 

fåmansaktiebolag kan representera båda parterna.  

Just rekvisitet samma eller likartad verksamhet har till huvudsyfte att förhindra bolagskonstruktioner 

där verksamheten i ett fåmansaktiebolag förflyttas till ett annat fåmansaktiebolag för att efter 

karensperioden ha möjlighet att ta ut de kvarlämnade upparbetade vinstmedlen i det första bolaget till 

lägre beskattning genom utdelning vilka annars till en viss del hade beskattats som utdelning i 

inkomstslaget kapital och den delen som överskrider gränsbeloppet enligt inkomstslaget tjänst.  

Denna bedömning är av stor betydelse för delägarna i ett fåmansaktiebolag både då de själva är aktiva 

eller passiva i bolaget. Detta med anledning av att om en skattskyldig är delägare i två bolag men 

endast aktiv i det ena kan detta innehav smitta aktierna i det andra bolaget och därmed ska de 

särskilda reglerna tillämpas även på innehavet i det bolad där delägaren är passiv. Detta kan vara av 

stor betydelse för personer som vill investera i flera bolag eller i de fall då någon går från aktiv till 

passiv i ett bolag och inom ett par år istället är aktiv i ett annat bolag.   

I ovannämnda utredning, vilken utkom 2002, anförs att rekvisitet preciserats så långt det är möjligt. 

Detta bör då innebära att den praxis som finns fram till 2002 tydligt motsvarar det 

tillämpningsområde som regleringen är tänkt att omfatta och att ytterligare förtydligande inte är 

nödvändigt för att konkretisera hur rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska tolkas och 

tillämpas. Denna aspekt är något som kommer att lyftas fram i analysen för att se om någon annan 

tillämpning av rekvisitet har skett efter 2002 då tillämpning fram till dess anses motsvara den tänkta 

innebörden av rekvisitet. 

 

3.2. Praxis 
Vad gäller begreppet samma eller likartad verksamhet är praxis av stor betydelse då förarbeten gör en 

ytterst knapphändig vägledning kring hur begreppet ska tillämpas. I denna del kommer praxisen på 

området att redovisas. Detta för att påvisa den praktiska tillämpningen av rekvisitet samma eller 

likartad verksamhet. Endast de delar i praxis som berör samma eller likartad verksamhet kommer att 

redovisas och efter varje rättsfall kommer en kommentar för att påvisa problematiken och väcka 

frågeställningar för fortsatt analys.  

 

3.2.1. RÅ 1997 ref 48 I 

Huvudfrågan i RÅ 1997 ref 48 I rör inte just samma eller likartad verksamhet men frågan diskuteras i 

fallet. Y AB äger det helägda dotterbolaget X AB som i sin tur har fem stycken dotterbolag. Y AB är ett 

holdingbolag som endast äger och förvaltar aktierna i X AB, som i sin tur bedriver konsultverksamhet 

inom det finansiella området samt viss värdepappershandel. Bland de olika bolagen i koncernen har 

det varit dålig organisation vilket lett till att de nu vill göra en omstrukturering genom att lyfta ur 

värdepappershandeln ur X AB till NYAB som ska ägas av samma personer som Y AB. Dessa ägares 

                                                             
26 SOU 2002:52 s.313ff. 
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aktier i Y AB är kvalificerade och SRN menar då att uttaget, överflyttningen av värdepappren, från X 

AB inte bör uttagsbeskattas om även aktierna i det nya bolaget anses vara kvalificerade. SRN menar att 

ägarnas andelar i NYAB är kvalificerade, detta med anledningen av att aktieinnehavet varit en del av 

den verksamhet där aktieägarna varit aktiva. 

Två var dock skiljaktiga och menade att aktierna i NYAB inte är kvalificerade. De menar att i de fall då 

aktierna i det ena bolaget, X AB, är kvalificerade till följd av att delägarna varit verksamma i betydande 

omfattning behöver det även vara möjligt att aktierna i det andra bolaget, NYAB, att bli kvalificerade 

på samma grund. Då verksamheten i NYAB endast kommer att bestå av förvaltning av aktier kommer 

delägarna här inte att bli verksamma i betydande omfattning och aktierna i NYAB kan därför inte 

anses vara kvalificerade. RegR ställer sig bakom majoriteten i SRN och fastställer därmed SRN:s 

förhandsbesked.  

 

3.2.2. RÅ 1997 ref 48 II 

Även i RÅ 1997 ref 48 II är huvudfrågan en annan än samma eller likartad verksamhet, som en del i 

denna bedömning ska då ställning tas till om bolagen, mellan vilka det ska ske övergång av fastighet, 

ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. M AB är ett renodlat holdingbolag som äger alla 

aktier i D AB vilket bedriver utveckling och produktion av beredningsmaskiner i en fastighet som ägs 

av D AB. Den fastighet i vilken verksamheten i D AB bedrivs planeras att överföras till NYAB för att få 

en mer rättvisande bild av resultatet. Aktierna i NYAB kommer att ägas av samma tre personer som 

äger M AB. Frågan är då om denna överföring av fastigheten från D AB till NYAB kommer att utlösa 

uttagsbeskattning.  

SRN menar att uttagsbeskattning endast bör ske då de särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag inte 

är tillämplig på NYAB men på M AB. För att avgöra detta behöver då avgöras om aktierna i NYAB är 

kvalificerade, likt aktierna i M AB. SRN anför att syftet med regleringen är att all form av ersättning för 

arbetsinsatser ska beskattas likvärdigt oavsett om arbetstagaren får denna genom lön eller utdelning. 

SRN anser att endast den form av verksamhet som bedrevs i det tidigare bolaget bör anses omfattas av 

samma eller likartad verksamhet. Vid denna bedömning bör även hänsyn tas till den verksamhet som 

bedrivs i dotterbolag. SRN kommer fram till att samma eller likartad verksamhet anses föreligga då 

NYAB tar över en fastighet som tidigare använts i en verksamhet där delägarna varit aktiva. Även 

RegR menar att rekvisitet är uppfyllt då fastigheten efter överlåtelsen kommer fortsätta att användas i 

D AB. 

I SRN var dock två skiljaktiga och menade att då delägarna varit verksamma i betydande omfattning i 

D AB krävs för att aktierna i NYAB ska bli kvalificerade att delägarna även blir verksamma i betydande 

omfattning i detta bolag. Då NYAB:s verksamhet är av rent förvaltande karaktär kan det antas att 

delägarna inte kommer bli verksamma i betydande omfattning och därmed kan NYAB inte heller anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet som D AB, aktierna i NYAB anses därmed av de skiljaktiga 

inte vara kvalificerade.  

 

3.2.2.1. Kommentar RÅ 1997 ref 48 I och II 

Detta är det första rättsfallet som berör samma eller likartad verksamhet även om det inte är den 

huvudsakliga sakfrågan i dessa fall. Vad gäller RÅ 1997 ref 48 I ville ägarna omstrukturera koncernen 

för att få en så rättvisande bild som möjligt av resultat etc. Detta sker då genom att de vill flytta ur den 

värdepappersförvaltande delen ur X AB till NYAB. I RÅ 1997 ref 48 II skulle en fastighet överföras från 

D AB till NYAB, vilket ägdes av samma personer som M AB. De huvudsakliga frågorna i målen är om 

det då kommer att ske uttagsbeskattning. För att utröna detta behöver då avgöras huruvida andelarna 

är kvalificerade eller ej där bedömningen kring samma eller likartad verksamhet blir aktuell.  
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Majoriteten i SRN, tillsammans med RegR, i fallet RÅ 1997 ref 48 I menar att då aktieinnehavet som 

kommer att överföras från X AB till NYAB varit betingat av verksamheten leder till att NYAB anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB och därmed är delägarnas aktier i NYAB även de 

kvalificerade. I RÅ 1997 ref 48 II anses samma eller likartad verksamhet föreligga mellan M AB och 

NYAB, med anledning av att verksamheten i D AB anses vara en del av verksamheten i M AB och 

uttagsbeskattning ska därför inte aktualiseras. Denna bedömning är något som stämmer väl överens 

med syftet som finns bakom regleringen då det är en del av den befintliga verksamheten i X AB som 

kommer att fortsätta bedrivas i NYAB och en tillgång i D AB som kommer att flyttas till NYAB men 

fortfarande nyttjas i D AB.  

De skiljaktiga menar dock att detta inte är tillräckligt för att NYAB ska anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet. Då delägarna är verksamma i betydande omfattning i X AB menar dessa att 

delägarna även måste anses vara, eller komma att bli, verksamma i betydande omfattning för att 

samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga. Då det endast är fråga om förvaltning av aktier i 

NYAB anser de skiljaktiga att delägarna inte kommer leva upp till detta och andelarna i NYAB ska 

därför inte anses vara kvalificerade. De skiljaktiga i RÅ 1997 ref 48 II anför samma grund till varför 

aktierna i NYAB inte ska anses vara kvalificerade. 

I syftet till regleringen finns det dock inget som tyder på att rekvisitet ska tolkas på detta sätt. Då syftet 

är att förhindra att upparbetade arbetsersättningar sparas i ett bolag för att efter karensperioden 

plockas ut som utdelning utan att de särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag tillämpas bör även 

detta fall falla in under syftets reglering oavsett huruvida delägarna blir aktiva eller ej i NYAB. Annars 

kan utan problem en del av en verksamhet flyttas och då delägarna inte är aktiva i denna verksamhet 

kan de istället från NYAB ta utdelning från detta bolag, då ägarna är desamma, utan att träffas av de 

särskilda reglerna kring fåmansaktiebolagens utdelningar. Detta är något som inte är önskvärt utifrån 

det syfte som finns och därmed bör majoritetens tolkning ligga närmare den tänkta tillämpningen som 

finns bakom regleringen. 

 

3.2.3. RÅ 1999 ref 28 

I RÅ 1999 ref 28 är frågan huruvida två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet. Fallet berör 

två bolag med samma ägandestruktur, delägarna är endast aktiva i ett av bolagen och passiva i det 

andra. Endast en person är aktiv i båda bolagen och denne är styrelseordförande. I X AB består 

verksamheten av finansiell rådgivning i samband med företagsöverlåtelse och kapitalanskaffning etc. Y 

AB är ett värdepappersbolag som förvaltar en nationell fond. De sökande ställer frågan om 

utomståenderegeln kan anses vara tillämplig på utdelning från X AB respektive Y AB. SRN menar att 

denna regel inte är tillämplig i detta fall. De menar att en utomstående är en fysisk person som inte 

äger kvalificerade aktier i ett annat fåmansaktiebolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. 

För att avgöra huruvida två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet ska verksamheten 

inriktning samt de faktorer som genererar inkomst i bolaget beaktas. SRN menar att då 

arbetsinsatserna i båda bolagen består av finansiell rådgivning bedriver dessa samma eller likartad 

verksamhet. De sökande överklagade beslutet till RegR.  

RegR menar att syftet med bestämmelserna är att ägarnas, vilka är verksamma i betydande 

omfattning, arbetsinsatser i ett fåmansaktiebolag ska beskattas likvärdigt oavsett om denne får 

ersättning som lön eller utdelning. Dessa särskilda regler ska endast tillämpas på ägarens och dennes 

närståendes arbetsinsatser. De menar att de särskilda reglerna gällande samma eller likartad 

verksamhet ska tillämpas i de fall då hela eller delar av verksamheten överförs till ett annat 

fåmansaktiebolag och där verksamheten i det senare bolaget faller inom ramen för verksamheten i det 

första bolaget. Med detta som grund anser RegR att X AB och Y AB inte bedriver samma eller likartad 

verksamhet. De anser vidare att utomstående äger del i fåmansföretaget men att det finns särskilda 

skäl för att inte tillämpas dessa regler i detta fall.  
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Två Regeringsråd var skiljaktiga och menade att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga 

men anledning av att både verksamheterna omfattar finansiell rådgivning och anses vara mycket 

närliggande varandra och att tjänsterna som tillhandahålls i bolagen kräver även samma typ av 

kompetens samt att det föreligger ägaridentitet. 

 

3.2.3.1. Kommentar RÅ 1999 ref 28 

RegR anser till skillnad från SRN att bolagen i detta fall inte bedriver samma eller likartad verksamhet. 

RegR menar att då det inte överförts någon verksamhet mellan bolagen kan de inte anses bedriva 

samma eller likartad verksamhet. Bakgrunden till bestämmelsen är att det inte ska kunna sparas 

inkomster i det första fåmansaktiebolaget, förflytta verksamheten till ett andra och sedan efter 

karenstiden ta utdelning från det första bolaget utan att träffas av de särskilda reglerna för 

fåmansaktiebolag. I detta fall, där det finns identiska ägarförhållanden och bolagen bedriver 

verksamhet som ändock kan anses närliggande varandra kan ifrågasättas om dessa fall inte bör 

omfattas av samma eller likartad verksamhet.   

I detta fall hindrar de särskilda skälen i utomståenderegeln att de särskilda reglerna kring 

fåmansaktiebolag inte tillämpas. Det kan finnas en risk för att det uppkommer fall som detta då två 

bolag inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet men att utomståenderegeln anses vara 

tillämplig och bolaget träffas då inte av de särskilda reglerna. Detta kanske i ett fall då det inte 

föreligger exakt identiska ägarförhållanden som det gör i detta fall utan att det av rent strategiska skäl 

finns en utomstående. Finns det en utomstående till 30 % anses det inte vara ekonomiskt försvarbart 

att ta utdelning istället för lön från bolaget, är det dock ett riktigt stort bolag med få delägaren kanske 

det ändå kan leda till ekonomisk vinning för delägarna. Detta då det var längesedan gränsen om 30% 

uttalades och att vissa skattesatser har ändrats sedan dess. För att minimera denna risk bör kanske 

denna gräns ses över. Detta kan dock minska förutsebarheten kring de särskilda reglerna för 

fåmansaktiebolag och bör vägas mot de skäl som finns för de särskilda reglerna. Kan reglerna kringgås 

till följd av att det endast finns gamla uttalanden kring reglerna bör det ligga i lagstiftarens intresse att 

justera detta. 

 

3.2.4. RÅ 2005 ref 3 

I avgörandet RÅ 2005 ref 3 äger R till 100% Y AB och X AB. I X AB har bedrivits byggnadsrörelse men 

nu endast fastighetsförvaltning och byggnadsarbete på de egna fastigheterna. Några av fastigheterna 

ska nu avyttras. Detta sker genom att fastigheterna överlåts till ett nystartat dotterbolag, NYAB, sedan 

till Y AB. Det finns ingen verksamhet i Y AB eller i NYAB. Y AB ska sedan överlåta aktierna i NYAB till 

en extern köpare i nära anslutning till det att fastigheterna överlåts till NYAB från X AB. Frågan är 

huruvida uttagsbeskattning ska ske då överlåtelsen sker till underpris från X AB till NYAB.  

SRN menar att för att undkomma uttagsbeskattning krävs att överlåtelsen avser en verksamhetsgren 

och att aktierna i det förvärvande bolaget är kvalificerade. Kravet kring verksamhetsgren anses vara 

uppfyllt. R anses inte vara verksam i betydande omfattning, för att kvalificerade andelar då ska 

föreligga krävs att R är verksam i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Enligt 

praxis, RÅ 1999 ref 28, anses samma eller likartad verksamhet föreligga då hela eller delar 

verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförs till ett annat fåmansaktiebolag och verksamheten i det 

andra bolaget faller inom ramen för verksamheten i det första bolaget eller där det föreligger likartat 

samband mellan bolagen. I detta fall kommer verksamheten att överföras till ett dotterbolag till Y AB 

och SRN menar att det faktum att verksamheten överförs till Y AB:s dotterbolag och inte till Y AB inte 

leder till att samma eller likartad verksamhet bedrivs i bolagen. Inte heller det faktum att NYAB under 

en kortare tid kommer att bedriva en del av X AB:s verksamhet leder till att R:s andelar kan anses vara 

kvalificerade. RegR fastställer SRN:s förhandsbesked utan ytterligare tillägg.  
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3.2.4.1. Kommentar RÅ 2005 ref 3 

Vad gäller bedömningen kring kvalificerade andelar på grund av samma eller likartad verksamhet görs 

denna bedömning endast utifrån de fåmansaktiebolag som delägaren äger direkt, till skillnad från de 

fall då det ska avgöras huruvida delägaren varit verksam i betydande omfattning då det ska göras 

utifrån bolag som ägs såväl direkt som indirekt. Detta innebär då att den verksamhet som bedrivs i 

NYAB inte kan jämföras med verksamheten i X AB då R endast indirekt äger NYAB. Det blir då endast 

verksamheten i Y AB som ska jämföras med verksamheten i X AB. Denna verksamhet består endast av 

förvaltning av aktierna i NYAB och skiljer sig därmed från den verksamhet som bedrivs i X AB. En 

sådan bedömning kan leda till att de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag kan 

kringgås genom att en delägaren endast indirekt äger andelar i ett bolag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet. 

Frågan är då hur bedömningen ska göras då delägaren och någon närstående till denne inte är 

verksam i betydande omfattning i ett fåmansaktiebolag som de indirekt äger genom ett annat 

fåmansaktiebolag. Detta kan då vara ett sätt för delägare att undkomma de särskilda reglerna kring 

utdelning från fåmansaktiebolag. Syftet med reglerna är att ersättning för arbete inte ska betalas ut 

som utdelning i ett fåmansaktiebolag. Då delägaren inte är aktiv har denne inte heller rätt till någon 

ersättning och det är då kanske inte heller någon risk att arbetsinsatser betalas genom utdelning, det 

finns dock en större risk i de bolag där delägaren är aktiv. Om det finns fler fåmansaktiebolag i form av 

koncern som har koppling till varandra kanske det kan finnas en risk för att delägaren tar mindre 

utdelning från det bolag där denne är aktiv och mer utdelning från de bolag där denne är passiv för att 

undvika de särskilda reglerna.  

 

3.2.5. RÅ 2007 not 66 

I fallet RÅ 2007 not 66 äger A till 100% X Förvaltning AB som i sin tur äger Y AB till 100%. X 

Förvaltning AB är ett holdingbolag som endast äger och förvaltar aktierna i Y AB. A är verksam i 

betydande omfattning i Y AB, därmed blir A:s aktier i X Förvaltning AB kvalificerade. Y AB har ett 

franchiseavtal med Z AB och bedriver försäljning och montering av produkter som köps in från Z AB 

och leverantörer med vilka Z AB har försäljningsavtal. Z AB äger det varumärke som Y AB arbetar 

under tillsammans med 22 andra franchisetagare. Z AB:s huvuduppgift är att förhandla fram 

förmånliga avtal med leverantörer och ansvara för marknadsföring. Z AB:s intäkter består av 

franchiseavgifter och importerade produkter som säljs vidare till franchisetagare. Z AB ägs av sju 

delägare varav A är en av dessa, alla aktier ger samma rätt till utdelning och har samma rösträtt och 

det finns inga släktband mellan delägarna till Z AB. Frågan är då om A:s aktier i Z AB ska anses vara 

kvalificerade till följd av att A är verksam i betydande omfattning i verksamhet som bedriver samma 

eller likartad verksamhet i Y AB eller av den anledningen av A sitter i styrelsen i Z AB. 

SRN utgår vid bedömningen av de kvalificerade andelarna från att transaktionerna mellan bolagen 

sker på marknadsmässiga villkor. Då A:s arbete i Z AB endast består av sedvanligt styrelsearbete anser 

SRN inte att A är verksam i betydande omfattning i Z AB. Vad gäller bedömningen kring samma eller 

likartad verksamhet framhåller SRN att praxis visar att samma eller likartad verksamhet tar sikte på 

situationer då hela eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförs till ett annat 

fåmansaktiebolag då verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det 

första med hänvisning till RÅ 1999 ref 28. Det har i detta fall inte överförts någon verksamhet och det 

faktum att bolaget bedriver franchise anser SRN inte uppfylla kravet på samma eller likartad 

verksamhet och därmed är A:s aktier i Z AB inte kvalificerade. RegR fastställer SRN 

förhandsavgörande utan tillägg.  

 

3.2.5.1.  Kommentar RÅ 2007 not 66 

Franchising består av att ett bolag köper in vissa rättigheter för att få rätt att nyttja ett varumärke och 

ett visst koncept. I detta fall tillhandahåller även franchisebolaget vissa varor som franchisetagarna 
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köper in för att sälja vidare i det egna bolaget. SRN och RegR menar att det inte leder till att rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet är tillämplig då det ska anses uppfyllt då hela eller delar av 

verksamheten överförts till ett nytt bolag där verksamheten fortsätter. I detta fall har det inte skett 

någon överföring av verksamhet mellan bolagen. Om man ser till bolagen i sig kan dock bolagen till 

viss del anses bedriva samma eller likartad verksamhet då franchisebolaget i detta fall förhandlar fram 

förmånliga avtal med leverantörer till förmån för franchisetagarna samt köper in stora partier med 

produkter som sedan förmedlas vidare till franchisetagarna. Denna bokstavliga tolkning av samma 

eller likartad verksamhet stämmer dock inte överens med det syfte som finns bakom regleringen. 

Syftet med bestämmelsen är att förhindra olika former av bolagskonstruktioner dör verksamhet flyttas 

mellan bolag för att i det överlåtande bolaget spara upparbetade vinster för att sedan ta ut dessa som 

lågbeskattad utdelning. I detta fall arbetar A som styrelseledamot i Z AB och fortsättar att bedriva 

verksamheten i Y AB och syftet att spara upparbetade vinstmedel i ett överlåtande bolag kan därför 

inte anses uppfyllt i detta fall. 

 

3.2.6. RÅ 2010 ref 11 I 

I ansökan till SRN som sedan överklagades till RegR i RÅ 2010 ref 11 I äger A bolaget MB till 100% 

som i sin tur äger bolaget DB till 100%. Det bedrivs ingen verksamhet i MB utan detta är endast ett 

holdingbolag, DB bedriver konsultverksamhet med inriktning mot fastighetsekonomiska frågor samt 

kapitalförvaltning av upparbetade vinstmedel i bolaget. A är verksam i betydande omfattning i DB 

vilket innebär att A:s aktier i MB är kvalificerade. A har planer att föra över vinstmedel från DB till 

antingen MB eller till ett nystartat bolag, NYAB. Detta med syfte att låta pengarna ligga i bolagen och 

under tiden vara passiv för att efter karensperioden ta ut utdelning till enbart beskattning i kapital. 

Frågan är huruvida dessa bolag kan komma att anses bedriva samma eller likartad verksamhet som 

DB och att A:s aktier därmed anses vara kvalificerade.  

SRN menar att bedömningen, enligt RÅ 1999 ref 28, ska ha sin utgångspunkt i huruvida hela eller 

delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförts till ett annat fåmansaktiebolag och då 

verksamheten i det andra bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det första. SRN menar vidare 

att jämförelsen kan utgå från såväl det överlåtande som det övertagande fåmansaktiebolaget. Detta 

menar SRN ligger i linje med syftet bakom de särskilda reglerna kring fåmansaktiebolag då det inte 

ska vara möjligt att kringgå reglerna genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat 

fåmansaktiebolag som den skattskyldige eller någon närstående äger för att där fortsätta 

verksamheten, RÅ 1997 ref 48 I och II. Verksamheten som bedrivits i DB kommer att fortsätta, det 

kommer endast att ske en organisatorisk förändring då verksamheten ska delas upp på två bolag. SRN 

menar att DB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet med såväl MB som NYAB då MB 

genom utdelning erhåller kapital från DB och NYAB får kapital hänförigt till DB då NYAB:s aktier i DB 

inlöses. 

Ledamot W i SRN var skiljaktig och anförde att A:s aktier inte är kvalificerade då W anser att MB eller 

NYAB inte kommer att bedriva samma eller likartad verksamhet då bolaget endast kommer att bedriva 

kapitalförvaltning och W anser inte heller att någon verksamhet överförts från DB till MB eller NYAB. 

RegR gör inga tillägg till SRN förhandsavgörande utan fastställer det endast. 

 

3.2.6.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 I 

I detta fall finns två uppfattningar om huruvida verksamhet från DB överförts till MB alternativt 

NYAB. Majoriteten menar att det har skett överföring av verksamhet och att samma eller likartad 

verksamhet därmed ska anses föreligga. En ledamot menar dock att det inte skett någon överföring av 

verksamhet. Denne menar att verksamheten endast kommer att bestå av kapitalförvaltning som inte 

kan anses utgöra samma eller likartad verksamhet som DB. Det framkom av förutsättningarna att 

verksamheten i DB bestod av konsultverksamhet och förvaltning av de egna upparbetade vinsterna. 

Det kan anses vara en form av kapitalförvaltning, frågan är då om W anser att detta är en naturlig del 
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av de flesta verksamheter att det därför inte anses överföras någon verksamhet till DB och NYAB. Dock 

ska de redan upparbetade samt de framtida vinsterna flyttas vilket bör leda till att rekvisitet anses 

uppfyllt, vilket majoriteten framhåller. Syftet bakom reglerna är att upparbetade arbetsinkomster inte 

ska kunna sparas i bolag för att efter karensperioden plockas ut som utdelning till enbart 

kapitalbeskattning. Det framkommer av förutsättningarna att A har för avsikt att låta dessa pengar 

ligga i bolaget under karensperioden för att sedan ta dessa som utdelning. Då A har varit verksam i 

betydande omfattning i DB kan de anses vara ersättning för arbete som flyttas till ett annat bolag för 

att undkomma de särskilda beskattningsreglerna. Denna situation bör därför falla in under 

tillämpningen av kvalificerade andelar för att syftet med bestämmelsen kan kunna uppfyllas. Även det 

faktum att den del av verksamheten i DB som gäller kapitalförvaltning kommer att flyttas till MB eller 

NYAB borde leda till att rekvisitet samma eller likartad verksamhet tillämpas.  

 

3.2.7. RÅ 2010 ref 11 II 

I RÅ 2010 ref 11 II är frågan huruvida A och B äger kvalificerade andelar i X AB alternativt i NYAB. A 

och B äger idag tillsammans X Förvaltning AB till 50% vardera, de är sambor men inte närstående 

enligt definitionen i IL. X Förvaltning AB bedrev genom dotterbolaget X AB möbelhandel. Denna 

verksamhet har delats upp på Z AB och Y AB, som ägs till hälften vardera av A och B, där ett bolag har 

inomhusmöbler och det andra utomhusmöbler. Andelarna i Z AB överlåts till B:s två barn i lika delar 

och andelarna i Y AB överlåts till A:s två barn i lika delar. Dessa fyra barn har alla varit verksamma i X 

AB, efter det att barnen övertagit verksamheten via Z AB och Y AB har A och B inte haft några 

ägarintressen i dessa bolag och inte heller varit verksamma i bolagen. X AB har inkomster från Z AB 

och Y AB i form av royalty för nyttjandet av företagsnamnet, vilket motsvarar en viss procent av 

bolagens omsättning.  

SRN menar att X AB:s verksamhet de senaste åren bestått av att hyra ut lokaler till Z AB och Y AB 

samt tillhandahålla det varumärke som Z AB och Y AB använder i sin verksamhet. A och B utför endast 

styrelsearbete i X AB, de kan därför inte anses verksamma i betydande omfattning. Frågan är då om 

aktierna kan anses kvalificerade till följd av att X AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet 

som Z AB och Y AB. SRN menar att enligt praxis, RÅ 1999 ref 48, tar rekvisitet sikte på situationer då 

hela eller delar av verksamheten överförts till ett annat fåmansaktiebolag och då verksamheten i det 

andra bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det första bolaget. Beroende på vilka aktier som 

ska bedömas kan en jämförelse utgå från antingen det överlåtande eller det övertagande bolaget. 

Vidare menar de att lagstiftarens syfte är att det inte ska vara möjligt att undgå de särskilda reglerna 

kring beskattning av fåmansaktiebolag genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett 

bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående där den ursprungliga verksamheten 

fortsätter. SRN menar att den tidigare verksamhet som bedrivits i X Förvaltning AB och X AB nu är 

uppdelad på tre bolag, X AB, Z AB och Y AB. X AB anses därför bedriva samma eller likartad 

verksamhet och aktierna som A och B innehar i X AB ska därför anses vara kvalificerade. Om NYAB 

förvärvar aktierna i X AB anser SRN att dessa inte blir kvalificerade då NYAB:s verksamhet endast 

kommer att bestå i att förvalta och därmed inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet 

som Z AB eller Y AB.  

Ledamot A var av skiljaktig mening och menar att andelarna i X AB inte är kvalificerade. Som grund 

för detta menar ledamot A att smittan endast kan gå från det första bolaget till det andra bolaget dit 

verksamheten har överlåtits och inte i motsatt riktning.  

 

3.2.7.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 II 

I detta fall diskuteras huruvida samma eller likartad verksamhet ska tillämpas. Majoriteten i målet 

menar att det inte finns någon begränsning kring i vilket bolag utgångspunkten ska ligga. De menar att 

utgångspunkten kan ligga antingen i det överlåtande eller i det övertagande bolaget. Med anledning av 

detta anser majoriteten att A och B:s aktier i X AB ska anses vara kvalificerade till skillnad från den 
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skiljaktige som menar att utgångspunkten endast kan ligga i det överlåtande bolaget och aktierna i X 

AB ska därför inte anses vara kvalificerade. Om sökandena i fallet väljer att skapa ett holdingbolag, 

NYAB, som endast kommer att äga och förvalta aktierna i X AB kommer aktierna i NYAB inte att vara 

kvalificerade. Detta kan leda till att de vinster som finns i X AB delas ut till NYAB och att A och B från 

det senare bolaget istället kan ta utdelning till lågbeskattning istället för att omfattas av de särskilda 

reglerna utdelning från fåmansföretag. Om detta förfarande ses i ljuset av det syfte som finns bakom 

reglerna, att olika former av bolagskonstruktioner inte ska göra det möjligt att kringgå reglerna, bör 

denna situation falla under syftet och då att aktierna i NYAB bör ses som kvalificerade.  

Just detta förfarande faller dock inte under de rekvisit som finns gällande kvalificerade andelar. Då A 

och B inte kan anses vara verksamma i betydande omfattning i NYAB, då de endast kommer att syssla 

med vanligt styrelsearbete eller då NYAB inte heller kan anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som vare sig X AB, Z AB eller Y AB då NYAB endast kommer att förvalta aktierna i X AB. 

Denna konstruktion leder dock till att reglerna kring utdelning från fåmansaktiebolag kan kringgås.  

 

3.2.8.  RÅ 2010 ref 11 III 

A har fram till 2005 bedrivit konsultationsverksamhet inom konstruktion och produktutveckling i det 

helägda bolaget X AB, A var den enda verksamma i bolaget. 2005 påbörjade A en anställning som 

konstruktionschef i ett annat bolag där A inte hade några ägarintressen och X AB har efter detta 

endast bedrivit förvaltning av det kapital som funnits kvar i bolaget och A har då inte varit verksam i 

betydande omfattning. 2007 avslutade A sin anställning och återupptog den verksamhet som bedrivits 

i X AB, dock i form av enskild näringsverksamhet. A vill nu fortsätta bedriva denna verksamhet i Y AB 

som tidigare inte bedrivit någon verksamhet, i vilket A kommer att vara verksam i betydande 

omfattning och är ensam ägare till. Frågan är då om aktierna i X AB blir kvalificerade till följd av 

verksamheten som bedrivs i Y AB.  

SRN menar att vid bedömningen av samma eller likartad verksamheten ska jämförelsen ha sin 

utgångspunkt i om hela eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförs till ett 

fåmansaktiebolag där verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det 

tidigare eller då det föreligger ett likartat samband mellan bolagen, RÅ 1999 ref 48. Beroende på vilka 

aktier som ska bedömas kan utgångspunkten ligga i antingen det överlåtande eller förvärvande 

bolaget. SRN anser att denna tolkning av samma eller likartad verksamhet ligger i linje med det syfte 

som finns bakom regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de särskilda reglerna kring 

beskattning av fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten till ett nytt fåmansaktiebolag där 

verksamheten fortsätter. SRN menar att konsultverksamheten i Y AB bedrivs genom A:s kunskaper 

och kontakter, vilka tidigare nyttjats i X AB. SRN menar därför att verksamheten får anses överförd 

trots att det inte är några faktiska tillgångar som överförts mellan bolagen. Verksamheten som 

bedrivits i X AB kommer nu att delas upp på två bolag där X AB förvaltar kapital och Y AB bedriver 

konsultverksamhet. A:s andelar i X AB är därmed kvalificerade till följd av att samma eller likartad 

verksamhet bedrivs i Y AB. RegR gör samma bedömning som SRN och fastställer förhandsavgörandet. 

I SRN fanns dock skiljaktiga som menar att endast verksamhet som startas i ett nytt bolag, i detta fall 

Y AB, kan smittas av den verksamhet som bedrivits i det tidigare bolaget, X AB. Den verksamhet som 

bedrivits i X AB men nu överlåtits till Y AB och upphört i X AB kan ej smitta till det nya bolaget enligt 

de skiljaktiga, därmed anses A:s andelar i Y AB inte vara kvalificerade. Även i RegR fanns en skiljaktig 

som menar att verksamheten i Y AB delvis härmstammar från del verksamhet som bedrevs i X AB men 

att jämförelsen enligt samma eller likartad verksamhet ska utgå från den verksamhet som bolagen 

bedriver under förevarande beskattningsår. Den skiljaktige menar därför att A:s andelar i X AB inte är 

kvalificerade då bolagets kapitalförvaltning inte kan anses utgöra samma eller likartad verksamhet 

som den konsultverksamhet som kommer bedrivas i Y AB. 
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3.2.8.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 III 

I detta fall finns det ett flertal åsikter kring hur begreppet samma eller likartad verksamhet ska tolkas 

vilket visar att det inte finns någon klar linje för hur detta rekvisit ska tillämpas. Detta är en 

problematik som minskar förutsebarheten för den enskilde men även rättssäkerheten i viss mån då 

liknande fall kan bedömas olika. Majoriteterna menar dock att jämförelsen kan ske antingen utifrån 

den verksamhet som har bedrivits, eller fortfarande bedrivs, i det tidigare fåmansaktiebolaget med den 

verksamhet som kommer att bedrivas i det nya fåmansaktiebolaget eller med utgångspunkt i det 

senare bolaget beroende på vilka aktier som ska bedömas. SRN menar att syftet bakom regleringen är 

att förhindra bolagskonstruktioner där hela eller delar av verksamheten överförs till ett nytt 

fåmansaktiebolag och där verksamheten inom detta bolag ligger inom ramen för det tidigare. Detta 

syfte talar för att jämförelsen kan ske med utgångspunkt i det övertagande fåmansaktiebolaget. SRN 

menar dock att denna jämförelse kan ske även med utgångspunkt i det överlåtande bolaget vilket är en 

tolkning som inte uttryckligen finns i syftet kring samma eller likartad verksamhet vilket även de 

skiljaktiga anför som grund för dess avvikande mening.  

I RegR finns även en skiljaktig som anför att jämförelsen ska ta sikte på den verksamhet som bedrivs i 

bolaget innevarande beskattningsår vilket inte kan anses vara en del av syftet som finns då det i 

lagtexten talas om att den senaste femårsperioden är av vikt för bedömningen. En sådan bedömning 

kan leda till att den karensperiod som finns blir verkningslös och regleringen kring samma eller 

likartad verksamhet tappar då en stor del av sitt tillämpningsområde och det blir då enklare att 

kringgå reglerna genom olika bolagskonstruktioner vilket klart strider mot det syfte som finns med 

regeringen.  

 

3.2.9. RÅ 2010 ref 11 IV 

A och hans syster, S, är ensamma delägare i Y AB vilket äger Z AB och 49% av aktier i X AB. Övrig del i 

X AB äger A och S till lika andel. A är verksam i betydande omfattning i Z AB, S har inte varit verksam i 

något av bolagen. Z AB bedriver handel med lyftkranar, samt uthyrning och försäljning av dessa, X AB 

bedriver fastighetsförvaltning och hyr ut fastighet till Z AB samt att hyresgäster. Y AB äger nu endast 

aktier och en fastighet som hyrs ut till utomstående. Verksamheten startades i X AB och flyttades 

sedan till Y AB och sedan vidare till Z AB. Frågan är då om A:s aktier i X AB ska anses vara 

kvalificerade. 

SRN menar även i detta fall att vid bedömningen av samma eller likartad verksamheten ska 

jämförelsen ha sin utgångspunkt i om hela eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförs 

till ett fåmansaktiebolag där verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i 

det tidigare eller då det föreligger ett likartat samband mellan bolagen, RÅ 1999 ref 48. Beroende på 

vilka aktier som ska bedömas kan utgångspunkten ligga i antingen det överlåtande eller förvärvande 

bolaget. SRN anser att denna tolkning av samma eller likartad verksamhet ligger i linje med det syfte 

som finns bakom regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de särskilda reglerna kring 

beskattning av fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten till ett nytt fåmansaktiebolag där 

verksamheten fortsätter. Den verksamhet som tidigare bedrivits i X AB, både verksamheten och 

fastighetsuthyrningen, är nu uppdelad på Z AB och X AB. X AB och Z AB anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet då den verksamhet som tidigare bedrivits i X AB nu bedrivs i samma form i Z AB. 

De menar därmed att A:s aktier i X AB är kvalificerade, det faktum att verksamheten delades upp 

redan på 80-talet föranleder inte en annan bedömning. RegR fastställer förhandsavgörandet utan 

ytterligare tillägg.   

 

3.2.9.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11 IV 

I detta fall kring bedömningen av samma eller likartad verksamhet tar SRN hänsyn till den 

ursprungliga bolagskonstruktionen som förelåg för 25 år sedan. I ovan nämnda rättsfall menade en 

skiljaktig att endast det förhållande som rådde förevarande beskattningsår ska vara av vikt vid 
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bedömningen. Frågan är hur väl det stämmer överens med lagstiftning och syfte att som i detta fall tas 

hänsyn till de omständigheter som rådde för 25 år sedan. I lagtext och syfte talas det endast om 

karensperioden om 5 år och att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga då den 

skattskyldige inom denna period varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansaktiebolag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet. Då den nuvarande bolagskonstruktionen har förelegat 

i mer än 5 år och då A endast varit verksam i betydande omfattning i Z AB bör leda till att A:s andelar i 

X AB inte är kvalificerade. En sådan bedömning bör stämma bättre överens med det syfte som finns 

till regleringen då det till en början var tal om en tioårig karensperiod men som sedan kortades ner till 

5 år. Efter denna period bör då aktierna inte längre ses som kvalificerade då det efter denna period inte 

bör vara någon risk för att upparbetade arbetsinkomster betalas ut i form av utdelning.  

 

3.2.10. RÅ 2010 ref 11 V 

A är idag delägare i X AB till 100% och i Y AB till 50% samt ett nystartat bolag, NYAB, till 100%. Y AB 

är moderbolag i en koncern som bedriver fastighetsförvaltning, även NYAB kommer att bedriva 

fastighetsförvaltning. A kommer att vara verksam i betydande omfattning i såväl X AB som i NYAB. En 

fastighet som ligger i ett av Y:s dotterbolag säljas externt via X AB till ett bolag som ägs av en 

närstående person till A. Detta kommer ske genom att dotterbolaget med fastigheten överlåts till 

underpris till X AB som sedan säljer hela bolaget vidare. Efter detta kommer X AB endast att innehålla 

likvida medel som sedan är tänkta att lånas ut till såväl Y AB med dotterbolag samt NYAB. Frågan i 

målet är huruvida aktierna i X AB anses vara kvalificerade eller ej.  

SRN anför att enligt praxis, RÅ 1999 ref 48, ska vid bedömningen av samma eller likartad 

verksamheten jämförelsen ha sin utgångspunkt i om hela eller delar av verksamheten i ett 

fåmansaktiebolag överförs till ett fåmansaktiebolag där verksamheten i det senare bolaget ligger inom 

ramen för verksamheten i det tidigare eller då det föreligger ett likartat samband mellan bolagen. 

Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan utgångspunkten ligga i antingen det överlåtande eller 

förvärvande bolaget. SRN anser att denna tolkning av samma eller likartad verksamhet ligger i linje 

med det syfte som finns bakom regleringen då det inte ska vara möjligt att kringgå de särskilda 

reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag genom att överföra verksamheten till ett nytt 

fåmansaktiebolag där verksamheten fortsätter. SRN menar att det avgörande är huruvida X AB kan 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB efter det att aktierna i dotterbolaget 

avyttrats, då det avyttras externt via X AB kommer betalningen att tillfalla X AB istället för Y AB. De 

menar därför att den verksamhet som bedrivs i Y AB kommer att delas upp och X AB kommer att 

bedriva en del av denna genom utlåning av kapital, som hänför sig från fastighetsförsäljningen, till den 

fastighetsförvaltning som Y AB bedriver. A:s aktier i X AB anses därför vara kvalificerade. RegR delar 

SRN:s mening och fastställer därför förhandsavgörandet. 

I SRN fanns dock skiljaktiga som menade att aktierna i X AB inte ska anses vara kvalificerade. Detta 

med anledning av att de anser att X AB inte kommer att bedriva någon verksamhet som överförts från 

ett annat fåmansaktiebolag efter det att dotterbolaget avyttrats. X AB kommer endast att bedriva 

kapitalförvaltning och detta kan inte anses utgöra samma eller likartad verksamhet som den 

fastighetsförvaltning som bedrivs i Y AB och NYAB enligt de skiljaktiga. 

 

3.2.10.1. Kommentar RÅ 2010 ref 11V 

I detta fall är frågan huruvida det faktum att ett dotterbolag överförs till X AB för att sedan avyttras 

kan anses uppfylla rekvisitet om samma eller likartad verksamhet. Majoriteten i SRN och RegR menar 

att denna överföring och direkta avyttring uppfyller kravet på samma eller likartad verksamhet. Den 

skiljaktige menar att då bolaget efter avyttringen endast kommer att bedriva kapitalförvaltning kan 

samma eller likartad verksamhet inte anses föreligga. Syftet med regleringen är att de särskilda 

reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag inte ska kunna kringgås med hjälp av olika 

bolagskonstruktioner, majoritetens bedömning stämmer i detta fall bättre överens med detta. Skulle 
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andelarna inte anses kvalificerade, vilket de skiljaktige menar, kan med detta upplägg tillgångar och 

likvida medel flyttas mellan bolag för att sedan i det bolag där andelarna inte är kvalificerade tas ut till 

lägre beskattning genom utdelning utan den begränsning som de särskilda reglerna kring 

fåmansaktiebolag sätter.  

I detta fall innebär det även att A ensam får tillgång till hela den vinst som avyttringen genererar då A 

är ensam ägare till X AB men endast hälften av dessa i Y AB då detta bolag till 50% ägs av annan. Detta 

är ytterligare något som talar för att detta är en situation som kan omfattas av regleringen då det 

annars är möjligt att flytta tillgångar mellan bolag för att på så vis också styra utdelningen. Just denna 

tolkning är dock inget som kan utläsas vare sig från lagtext eller förarbeten och bör därmed inte heller 

falla in tillämpningen av samma eller likartad verksamhet.  

 

3.2.11. HFD 1836-11 

I målet HFD 1836-11 ägs X AB av A, B och C, vilka alla är verksamma i företaget, för att genomföra ett 

generationsskifte överlåts aktierna till Holding AB som A, B och C äger tillsammans. X AB delar ut det 

utdelningsbara beloppet till Holding AB. Därefter överlåter Holding AB aktierna i X AB till NYAB1 som 

ägs av B och C. Aktierna som A, B och C äger i Holding AB säljs till NYAB2 som A äger ensam. Därefter 

kommer Holding AB att fusioneras med NYAB2, likvideras, säljas eller dela ut tillgångarna till NYAB2. 

En av frågorna i detta är mål är  om A:s aktier i NYAB2 är kvalificerade eller inte.  

SRN anför att varken A, B eller C varit verksamma i betydande omfattning i NYAB 2 och A:s aktier kan 

därför inte med detta som grund anses vara kvalificerade. Frågan blir då om NYAB 2 kan anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet och att A:s aktier därför kan anses vara kvalificerade. Med 

hänvisning till RÅ 1999 ref 28 och RÅ 2010 ref 11 I-V menar SRN att jämförelsen med ett annat 

fåmansaktiebolag tar sikte på situationer då hela eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag 

överförts till ett annat fåmansaktiebolag och där verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen 

för verksamheten i det första bolaget eller i fall där det föreligger ett likartat samband mellan bolagen. 

Då X AB genom utdelning till Holding AB alternativt genom Holding AB:s överlåtelse av aktierna i X 

AB till NYAB 1 tillförs kapital som hänför sig från X AB, i vilket de tre sökandena varit verksamma i 

betydande omfattning. Holding AB kommer därefter att förvalta detta kapital vilket sedan övertas av 

NYAB 2. SRN menar att det inte finns anledning att göra en annan bedömning då kapital överförs till 

NYAB 2 genom avyttring av Holding AB eller då kapital överförs direkt från X AB till NYAB 2 och 

anses därför bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB, RÅ 2010 ref 11 I. SRN menar därför 

att A:s aktier i NYAB 2 är kvalificerade och därmed att de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag är tillämpliga vid utdelning från NYAB 2. HFD fastställer SRN:s förhandsbesked. 

 

3.2.11.1. Kommentar HFD 1836-11 

I detta fall hade de sökandena för avsikt att genomföra ett generationsskifte och därför dela upp 

verksamheten i två grenar. Den ena grenen bestod av den faktiska verksamheten som B och C skulle 

fortsätta att driva och i den andra grenen skulle det kapital som var utdelningsbart överföras till ett 

bolag som A var ensam ägare till. Den verksamhet som idag bedrivs i X AB skulle alltså delas upp på 

två bolag för att göra det möjligt för sönerna att bedriva verksamheten vidare men för fadern att ta ut 

det kapital som fanns i bolaget. SRN menar med detta som grund att bolagen ska anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet. Detta är en tolkning som får anses stämma överens med de uttalandena som 

finns i förarbetena kring regleringen då det talas om att hela eller delar av verksamheten överförs till 

ett annat bolag vars verksamhet ligger inom ramen för verksamheten i det första bolaget. I detta fall 

kan det ses som att det faktiska verksamheten överförs till NYAB 1 och den kapitalförvaltande delen 

överförs till NYAB 2. Denna omstrukturering leder då till att bolagen anses bedriva samma eller 

likartad mening.  
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I detta fall var kanske inte heller det viktiga för de sökande att andelarna i NYAB 2 inte skulle anses 

som kvalificerade utan att uppdelningen av verksamheten kunde ske och därmed att A kunde säkra 

den del av kapitalet som överförs till NYAB 2 och att B och C kunde fortsätta bedriva verksamheten 

utan större uppehåll. Hade A:s andelar i NYAB 2 inte ansetts varit kvalificerade hade A dock haft 

möjlighet att ta ut kapital på en gång, då andelarna nu anses vara kvalificerade kan A endast ta en viss 

del som utdelning varje år för att undvika att en del av utdelningen beskattas som inkomst av tjänst 

istället för kapital.  

 

3.2.12. HFD 1838-11 

I HFD 1838-11 sker ett antal olika transaktioner och försäljningar av bolag. Verksamheten bedrivs i X 

AB där B och C är verksamma. Detta ägs under en period av Å och Ä, två utländska bolag, som i sin tur 

ägs av B respektive C. Å och Ä säljer sedan andelarna i X AB till C AB, B och C har nu för avsikt att 

likvidera Å och Ä och kapitalet tillfaller då A AB och B AB som B respektive C äger. Frågan i målet är 

huruvida B och C:s andelar i de egna bolagen A AB och B AB ses som kvalificerade andelar.  

SRN slår fast att B respektive C:s andelar i A AB respektive B AB inte kan anses vara kvalificerade till 

följd av att de varit verksamma i betydande omfattning då de i dessa bolag inte varit aktiva. Det 

återstår då att avgöra huruvida andelarna kan anses vara kvalificerade till följd av att B och C varit 

verksamma i ett fåmansaktiebolag som anses bedriva samma eller likartad verksamhet som A AB 

respektive B AB. SRN menar att denna jämförelse med ett annat fåmansaktiebolag tar sikte på 

situationer då hela eller delar av verksamheten i ett fåmansaktiebolag överförts till ett annat 

fåmansaktiebolag och där verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det 

första bolaget eller i fall där det föreligger ett likartat samband mellan bolagen, RÅ 1999 ref 28 och RÅ 

2010 ref 11 I-V. Å och Ä har tidigare indirekt ägt X AB, då detta bolag sedan såldes externt fick Å och Ä 

del av det kapital som fanns i bolaget, detta kan hänföras till det arbete som B och C utfört. Å och Ä har 

förvaltat detta kapital som nu överförs till A AB respektive B AB vid likvideringen. SRN anser därför 

att B och C:s andelar i A AB respektive B AB är kvalificerade. HFD fastställer förhandsbeskedet. 

 

3.2.12.1. Kommentar HFD 1838-11 

I detta fall sker en rad olika transaktioner och omstruktureringar mellan bolag. Som det framgår av 

förhandsbeskedet kan kapital i A AB och B AB spåras till X AB där B och C varit verksamma i 

betydande omfattning. Samma eller likartad verksamhet anses med detta som grund föreligga i detta 

fall. Om B och C:s andelar inte ansetts vara kvalificerade hade B och C haft möjlighet att ta ut detta 

kapital från bolaget utan att träffas av de särskilda begränsningar som finns gällande utdelning från 

fåmansaktiebolag. Då kapitalet i bolagen hänför sig till en verksamhet som B och C varit verksamma i 

kan kapitalet ses som ersättning för arbete. Om dess andelar inte skulle vara kvalificerade skulle då B 

och C kunna ta ut detta kapital, vilket kan ses som arbetsersättning, genom utdelning istället för lön. 

Detta är en vidsträckt tillämpning av rekvisitet samma eller likartad verksamhet då SRN och HFD 

anser att det är tillräckligt att kapital kan spåras till en verksamhet där delägarna varit aktiva för att 

samma eller likartad verksamhet anses föreligga. Denna tillämpning är dock inget som uttalats vid 

regleringens införande, frågan blir då om denna utveckling av tillämpningsområdet kan anses 

nödvändig för att upprätthålla regleringens syfte. 

 

3.3. Skatterättsnämndens avgöranden 
Skatterättsnämndens förhandsbesked är inte av lika stort prejudicerande värde som de domar som 

avgörs i RegR respektive HFD, för den praktiska tillämpning av dock förhandsbeskeden av viss 

betydelse och därför kommer fem förhandsbesked som kommit under det senaste året gällande 

samma eller likartad verksamhet att redogöras för nedan. Två av dessa har blivit överklagade och 

kommer att behandlas av HFD.  
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3.3.1. SRN 2010-04-27 (dnr 157-09/D) 

A är verksam i betydande omfattning i X AB där denne är VD och styrelseledamot, A äger även 49% av 

bolaget. Resterande 51% ägs av Y, vilket är ett utländskt bolag, som i sin tur ägs av B och C. B, dennes 

barn D och E samt dennes make är verksamma i Y. D är även styrelseledamot i X AB och dennes make 

är styrelseordförande. Y tillverkar produkter som sedan säljs vidare till X AB som marknadsför och 

säljer dessa i de nordiska länderna. Alla transaktioner sker på marknadsmässiga villkor och endast de 

produkter som säljs vidare av X AB har överförts mellan bolagen. En av frågorna som diskuteras i 

målet är huruvida X AB och Y kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet.  

SRN menar att det av praxis, RÅ 1999 ref 28, framgår att regleringen tar sikte på situationer då hela 

eller delar av verksamheten överförts till ett annat fåmansaktiebolag där verksamheten i det senare 

bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det överlåtande fåmansaktiebolaget eller då det 

föreligger ett likartat samband. SRN menar att det i praxis inte finns något som talar för att 

tillämpning av samma eller likartad verksamhet ska ske då det inte skett någon överföring av tillgångar 

mellan bolagen. SRN anför vidare att praxis är restriktiv och inte heller då det förelegat ett 

franchisesamarbete där ägaren till franchisetagaren ägt andelar i franchisegivaren har samma eller 

likartad verksamhet ansetts föreligga, RÅ 2007 not 66. SRN menar därför att X AB och Y inte kan 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Förhandsavgörandet är inte överklagat. 

 

3.3.2. SRN 2011-04-01 (dnr 94-10/D) 

A äger ensam B AB i vilket A även är verksam i betydande omfattning. A överlåter sina aktier i B AB till 

Y AB och Z AB, vilka bolag A är ensam ägare till. B AB minskar sitt aktiekapital med de aktier som Y 

AB äger och Y AB får ersättning för dessa aktier. A överlåtar sedan sina aktier i Y AB till X AB vilket är 

ett fristående bolag som A äger. Tanken är nu att Y AB ska fusioneras med X AB alternativt säljas 

externt. Frågan är då huruvida A:s aktier i X AB är kvalificerade eller inte. 

SRN anför att det av praxis, RÅ 1999 ref 28 och RÅ 2010 ref 11 I-V, framgår att jämförelsen huruvida 

två bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet tar sikte på situationer då hela eller delar av 

verksamheten överförts till ett annat fåmansaktiebolag och där verksamheten i det senare bolaget 

ligger inom ramen för verksamheten i det överlåtande fåmansaktiebolaget. Y AB har genom 

indragningen av aktier tillgodogjort sig kapital från B AB som kan hänföras till A:s arbetsinsatser, då A 

är verksam i betydande omfattning i B AB. Den verksamhet som bedrivs i Y AB kommer att övertas av 

X AB då fusion eller försäljning genomförs. SRN menar därmed, med hänvisning till RÅ 2010 ref 11 I, 

att den verksamhet som kommer att bedrivas i X AB ska anses vara samma eller likartad som den 

verksamhet som bedrivs i B AB där A är verksam i betydande omfattning och A:s aktier i X AB är 

därmed kvalificerade. Förhandsavgörandet är inte överklagat. 

 

3.3.3. SRN 2011-05-20 (dnr 109-10/D) 

I detta fall äger A samtliga aktier i X AB som i sin tur äger alla aktier i Y AB där A är VD. X AB:s 

andelar i Y AB avyttrades till fåmansaktiebolaget Z AB, under denna period fortsatte A som VD i Y AB. 

X AB har efter denna avyttring endast bedrivit kapitalförvaltning av det kapital som tillfördes bolaget 

vid försäljningen av Y AB. Varken A eller någon närstående har varit verksamma i betydande 

omfattning i X AB. Förhandsavgörandet berör då frågan huruvida A:s aktier i X AB är kvalificerade 

eller inte.  

SRN framhåller att syftet med bestämmelsen är att motverka att personer med höga arbetsinkomster 

tar ut en del av dessa som lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst vid försäljning av aktier enligt 

prop. 1989/90:110 s. 467. De menar vidare att uttrycket samma eller likartad verksamhet inte 

definieras eller kommenteras i förarbetena och det finns därmed ingen klar ledning i hur begreppet 
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ska tolkas. I praxis, Rå 1999 ref 28 och RÅ 2010 ref 11, har uttrycket tolkas så att det är tillämpligt i 

sådana fall då hela eller delar av verksamheten överförts till ett annat bolag och där verksamheten i det 

senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det överlåtande bolaget eller där det föreligger 

likartat samband mellan bolagen. I detta fall menar SRN att X AB förvaltar kapital som hänför sig från 

den verksamhet som bedrivits i Y AB och därmed till A:s arbetsinsatser som VD. SRN menar att detta 

leder till att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet, RÅ 2010 ref 11 I. SRN är av 

uppfattningen att för att rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga och för att 

syftet med bestämmelsen ska uppfyllas vid tillämpningen krävs att det föreligger någon form av 

ägarsamband. De menar därmed att A inte har möjlighet att genom något annat sätt än lön kan få del 

av den avkastning som A:s arbetsinsats som VD i Y AB och A:s andelar i X AB inte bör ses som 

kvalificerade. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket (SKV). 

 

3.3.4. SRN 2011-10-07 (dnr 49-11/D) 

A äger direkt och genom bolaget X AB andelar i Y AB där A är VD. Andelarna i Y AB såldes sedan till 

det utländska bolaget Z för vilket A och X AB fick aktier i Z samt kontant betalning. Z förvärvades 

sedan av Å, vilket också är ett utländskt bolag, för den del A och X AB då ägde fick de kontant 

ersättning. Ä AB, vilket ägs till viss del av A, förvärvade sedan Y AB. Verksamheten i X AB, som A äger 

till viss del, har bestått av förvaltning av de aktier som bolaget erhöll i Z till följd av försäljningen av Y 

AB samt det kapital som bolaget erhöll då Z såldes till Å. Frågan är om A:s aktier i X AB är 

kvalificerade. 

SRN menar att det av praxis, RÅ 1999 ref 28 samt RÅ 2010 ref 11 I-V, framgår att jämförelsen 

huruvida två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet tar sikte på sådana situationer då hela 

eller delar av verksamheten överförs till ett annat fåmansaktiebolag vars verksamhet ligger inom 

ramen för verksamheten i det överlåtande bolaget eller då det föreligger ett likartat samband mellan 

bolagen. Då X AB avyttrade andelarna i Y AB till Z har X AB erhållit kapital som genererats i 

verksamheten vilket kan hänföras till A:s arbete som VD. X AB har sedan förvaltat detta kapital. SRN 

menar med detta och hänvisning till RÅ 2010 ref 11 I som grund att X AB ska anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet som Y AB där A varit verksam som VD och att A:s aktier i X AB därmed ska 

anses vara kvalificerade. Den omständigheten att A under viss tid inte varit ägare till Y AB påverkar 

inte bedömningen. Förhandsavgörandet är överklagat av A. 

 

3.3.5. SRN 2011-10-18 (dnr 64-11/D) 

En fastighet som varit del av en koncern överläts genom ett generationsskifte till G. När denne avled 

gick fastigheten i arv till dennes barn, A m.fl, vilka tillsammans äger X AB. Fastigheterna förvaltades 

då i ett kommanditbolag där X AB var komplementär. Då kommanditbolaget avvecklades tillföll 

fatigheten X AB. X AB bedriver endast fatighetsförvaltning av denna fastighet som hyrs ut till Y AB. 

Ingen av A m.fl har varit verksamma i X AB. A m.fl äger aktier i Z AB och Å AB som bedriver 

fatighetsförvaltning. Frågan är om A:s m.fl aktier i X AB är kvalificerade. 

SRN framhåller att det av praxis, RÅ 1999 ref 28 samt RÅ 2010 ref 11 I-V, framgår att jämförelsen 

huruvida två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet tar sikte på sådana situationer då hela 

eller delar av verksamheten överförs till ett annat fåmansaktiebolag vars verksamhet ligger inom 

ramen för verksamheten i det överlåtande bolaget eller då det föreligger ett likartat samband mellan 

bolagen. I detta fall har fastigheten ägts av ett bolag inom koncernen som sedan överlät fastigheten till 

G vilken sedan tillföll A m.fl genom arv och sedan vidare till X AB. SRN menar att det grundläggande 

syftet med bestämmelsen är att arbetsinkomster inte ska kunna omvandlas till kapitalinkomster för att 

ha möjlighet till lägre beskattning. SRN anser därför, med hänvisning till 2010 ref 11 IV, att 

överföringen av fastigheten till X AB inte leder till att X AB ska anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som något annat företag inom koncernen. SRN anser därför att A:s m.fl aktier i X AB inte 

är kvalificerade. Förhandsavgörandet är inte överklagat. 
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3.3.6. Kommentar Skatterättsnämndens avgöranden 

I SRN 2010-04-27 har två bolag ett nära samarbete på ett affärsmässigt plan. X AB köper in produkter 

från Y som de sedan marknadsför och säljer vidare. Y äger till hälften X AB och har även ett par 

personer som sitter med i styrelsen i X AB. Då Y äger en stor del av X AB har denna rätt till en del av 

den vinst som bolaget genererar, då ingen av delägarna till Y är verksamma i betydande omfattning 

utan är endast medlemmar i styrelsen finns det ingen påtaglig risk att dessa personer tar utdelning 

från X AB istället för lön det arvodet för styrelsearbetet i vanliga fall inte uppgår till några summor av 

betydelse, vilket talar mot att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet.  Ett moderbolag 

tillverkar produkter som sedan dotterbolaget köper in och säljer vidare. Endast det faktum att bolagen 

är aktiva inom samma bransch men inom olika delar av den talar även det mot att bolagen bedriver 

samma eller likartad verksamhet. Det har inte överförts några tillgångar, utan endast sålts, mellan 

bolagen och det finns inte heller någon risk att delägarna i Y plockar ut ersättning för arbetsinsatser 

genom utdelning då dess arbete i X AB är begränsat. SRN avgörande i detta förhandsbesked får anses 

stämma väl överens med den praxis som finns på området. 

Vad gäller SRN 2011-04-01 är detta fall något mer komplicerat än föregående. I detta fall sker ett antal 

olika transaktioner mellan bolag, vilket kan ses vara en del i ett försök att kringgå de särskilda reglerna 

kring beskattning av fåmansaktiebolag. SRN kommer i detta fall fram till att X AB och B AB anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet med anledning av att kapital som hänför sig till A:s 

arbetsinsats delas ut till ett bolag där A är ensam ägare. X AB bolaget kommer endast att förvalta detta 

kapital, vilket istället kunnat ske i B AB. SRN anser därför att den verksamhet som bedrivits i B AB nu 

blir uppdelad på två bolag och därmed anses bolagen bedriva samma eller likartad verksamhet. Denna 

tillämpning har stöd i den senare praxis som kommit på området då SRN och RegR ser överföring av 

kapital till ett bolag som en uppdelning av verksamheten, detta är inte något som diskuterats i tidigare 

praxis. En del av verksamheten har i dessa fall överförts till ett annat bolag där verksamheten kan 

anses ligga inom ramen för det första bolaget. Dock kan kapitalförvaltning anses vara en del av varje 

bolag som har vinster kvar i bolaget. Då detta kapital då flyttas till ett annat bolag anses dessa bedriva 

samma eller likartad verksamhet då verksamheten anses uppdelad. Denna tillämpning leder till att alla 

bolag som på något vis överför kapital till ett annat bolag anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet. 

I SRN 2011-05-20 har X AB erhållit kapital då de sålde dotterbolaget Y AB, i vilket A var VD. Efter 

försäljningen har A fortsatt att varit VD i Y AB och i X AB endast kapitalförvaltning bedrivits. SRN 

menar att då A inte har möjlighet att få tillgång till ersättning från Y AB på annat sätt än genom lön, då 

A inte är delägare i Y AB, ska A:s andelar i X AB inte anses vara kvalificerade. Detta fall skiljer från 

ovanstående då A inte har rätt till någon utdelning från det bolag dit verksamheten flyttas. 

Verksamheten som bedrivits i Y AB kan dock även i detta fall anses uppdelad på två verksamheter där 

kapitalförvaltning är i X AB, som får ersättning då Y AB säljs, och att den faktiska verksamheten 

fortsätter i Y AB. Det bör då vara det faktum att A i fortsättningen endast kan få ersättning för 

arbetsinsatser från Y AB som leder till att A:s aktier i X AB inte ska anses kvalificerade, alltså att det 

inte föreligger något ägarsamband mellan X AB och Y AB efter försäljningen av Y AB. 

SRN har dock i tidigare fall framhållit att jämförelsen kring huruvida två bolag anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet kan ha sin utgångspunkt antingen i det överlåtande eller i det övertagande 

bolaget. Om Y AB jämförs med X AB kan vissa likheter i verksamheten då säkerligen även Y AB 

kommer att bedriva kapitalförvaltning av de vinstmedel som uppkommer i bolaget. Genom den 

försäljning som sker av Y AB får X AB kapital som kan anses hänföra sig till det arbete som A utfört i Y 

AB i sin ställning som VD. Då aktierna i X AB nu inte anses vara kvalificerade kan A ta ut detta kapital 

till lågbeskattad utdelning utan de begränsningar som reglerna kring fåmansaktiebolag sätter.  

I SRN 2011-10-07 är situationen liknande ovanstående förhandsavgörande. Det som skiljer sig är dock 

att A efter försäljningar äger Y AB till viss del, vilket han även gjorde innan den ursprungliga 
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försäljningen till Z. X AB, vilket A äger, bedriver kapitalförvaltning av det kapital som bolaget erhållit 

vid försäljningen av Y AB och Z AB. I detta fall finns det därmed ett ägarsamband mellan bolagen 

vilket inte fanns i SRN 2011-05-20 som ledde till att aktierna i det fallet inte ansågs vara kvalificerade. 

I detta fall anses dock aktierna vara kvalificerade då den ersättning som X AB erhållit vid försäljningen 

av Y AB kan hänförs till det arbete som A utfört i sin roll som VD. Y AB, som nu till viss del ägs av A, 

anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB. Den avgörande faktorn i detta är fall är 

enligt SRN att det kapital som X AB förvaltar hänför sig till Y AB där A varit VD. Detta är även uppfyllt 

i ovan nämnda förhandsavgörande men aktierna anses i det fallet inte vara kvalificerade. Skillnaden är 

den att A i detta fall till viss del äger Y AB. Dessa förhandsbesked kan då tolkas på det sätt att en 

uppdelning av verksamheten, där ett bolag bedriver kapitalförvaltning och ett bolag bedriver den 

faktiska verksamheten, endast ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet då det föreligger 

någon form av ägarsamband mellan då bolag som nu bedriver den delade verksamheten. A har nu från 

Y AB möjlighet till utdelning av den vinst som bolaget genererar och inte endast lön för det arbete 

denna utför som VD.  

I förhandsavgörandet SRN 2011-10-18 anses sökandenas aktier inte vara kvalificerade. I detta fall är 

frågan om överförandet av en fastighet till ett bolag leder till att bolaget kan anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet som ett annat bolag inom koncernen som bedriver fastighetsförvaltning. SRN 

menar att då syftet med regleringen kring samma eller likartad verksamhet är att förhindra att 

arbetsersättning omvandlas till utdelning ska aktierna i X AB inte anses kvalificerade till följd av att 

fastigheten överlåts till X AB. Det faktum att fastigheten överlåts till X AB leder inte till att A m.fl får 

större möjligheter att ta ut ersättning för arbete som utdelning istället för lön. Därmed anses A m.fl. 

aktier i X AB inte vara kvalificerade. Av praxis framgår även att syftet med regleringen är att träffa 

situationer då hela eller delar av en verksamhet överförs till ett annat bolag då verksamheten i detta 

bolag ligger inom ramen för verksamheten i det överlåtande bolaget. Då fastigheten under en längre 

tid varit ägd av G och sedan av en kommanditbolag kan inte heller en del av en verksamhet ha 

överförts till X AB och samma eller likartad verksamhet kan inte heller på denna grund anses föreligga 

och A m.fl aktier i X AB ska därmed inte anses vara kvalificerade. 
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4. Den praktiska tillämpningens överensstämmelse med 

rekvisitet samma eller likartad verksamhets syfte 
 

I de fall då samma eller likartad verksamhet anses föreligga ska delägarna anses inneha kvalificerade 

andelar vilket leder till att delägarna ska träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag. Dessa regler infördes för att undvika att delägare i fåmansaktiebolag kan ta 

utdelning istället för lön från bolaget. Det kan fastslås att syftet med reglering kring samma eller 

likartad verksamhet är att förhindra att delägare genom olika bolagskonstruktioner kringgår de 

särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag i det ursprungliga bolaget. Ett exempel på 

detta är då verksamheten i det ursprungliga bolaget överförs till ett nytt bolag där verksamheten i det 

senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det första bolaget. Detta för att förhindra att de 

vinstmedel som finns kvar i det första bolaget ska kunna delas ut från bolaget utan att träffas av de 

särskilda reglerna kring beskattning efter karensperioden. Regleringen har även som syfte att 

förhindra att inarbetad ersättning betalas ut som utdelning istället för lön, och därmed undviker 

skattekostnader.  

I rättsfallen RÅ 1997 ref 48 I och II anser RegR att samma eller likartad verksamhet föreligger. I RÅ 

1997 ref 48 sker en omstrukturering och en del av en verksamhet ska lyftas ur ett bolag för att istället 

drivas i ett eget bolag. SRN menar att då det aktieinnehav som ska flyttas varit en del av verksamheten 

och därmed att denna verksamhet som startas i ett nytt bolag ska anses bedriva samma eller likartad 

verksamhet som det tidigare bolaget. RegR ställer sig bakom detta beslut. Detta rättsfall kan anses 

vara ett typfall då samma eller likartad verksamhet bör anses föreligga. Enligt syftet ska rekvisitet 

omfatta situationer då delar av en verksamhet överförs till ett nytt bolag och verksamheten i det senare 

bolaget ligger inom ramen för verksamheten i det tidigare bolaget. Denna överföring är tydlig i detta 

fall och tillämpningen av rekvisitet samma eller likartad verksamhet stämmer väl överens med det 

syfte som finns bakom regleringen.27  

I detta fall finns dock två skiljaktiga som menar att då delägarna varit aktiva i det tidigare bolaget 

måste delägarna även bli det i det senare bolaget för att samma eller likartad verksamhet ska anses 

föreligga. Detta krav är inget som framgår av den bakgrund som finns till regleringen. De skiljaktiga 

kanske gör denna tolkning då rekvisitet samma eller likartad verksamhet även har till syfte att 

förhindra att ersättning för arbete betalas ut som utdelning istället för lön. Då de anser att delägarna 

inte kommer att bli aktiva i det nya bolaget finns det inte heller någon risk att utdelning sker istället 

för utbetalning av lön. Detta är dock endast en del av syftet och inte en omständighet som leder till att 

rekvisitet samma eller likartad verksamhet inte ska tillämpas, det krävs inte heller att det sker såväl en 

överföring och en risk att arbetsersättning betalas ut i form av utdelning istället för lön. Regleringen 

har två syften som ensamma leder till att rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska anses 

föreligga.  

I RÅ 1997 ref 48 II ska en fastighet i vilken verksamhet bedrivs överföras till ett nytt dotterbolag och 

både SRN samt RegR menar att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga då fastigheten 

använts i en verksamhet där delägarna varit aktiva. Jämförelsen sker alltså här med den ursprungliga 

verksamheten och den verksamhet som ett dotterbolag till ett annat bolag med samma ägare bedriver. 

Denna tillämpning får anses stämma väl överens med det syfte som finns då en del av verksamheten 

överförs till ett nytt bolag. Skulle denna jämförelse inte ske kan en verksamhet överlåtas till ett bolag 

som delägaren inte är aktiv för att ha möjlighet att ta utdelning utan att träffas de särskilda reglerna 

kring beskattning av fåmansaktiebolag. Även i detta fall finns skiljaktiga i SRN som menar att 

andelarna i det nya dotterbolaget inte är kvalificerade då delägarna inte kommer att bli verksamma i 

betydande omfattning vilket de är i den ursprungliga verksamheten.  

                                                             
27 Se även Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009 nr 7-8. 
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I fallet RÅ 1999 ref 28 ansåg RegR inte att samma eller likartad verksamhet förelåg. RegR framhåller 

att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga då hela eller delar av en verksamhet överförts 

till ett annat bolag och att syftet med reglerna är att ersättning för arbetsinsatser ska beskattas lika 

oavsett om utbetalning sker genom lön eller utdelning. I detta fall förelåg två bolag med samma 

ägandestruktur men varsin hälft var verksamma i varsitt bolag och endast passiva i det andra bolaget 

och detta anses inte vara nog för att samma eller likartad verksamhet ska föreligga. I RegR fanns dock 

två skiljaktiga som menar att samma eller likartad verksamhet ska föreligga då både verksamheterna 

bedriver finansiell verksamhet och kräver samma typ av kompetens. Denna tolkning faller dock inte in 

under det konkreta syftet med samma eller likartad verksamhet, att verksamhet har överförts. Ett 

annat syfte med regleringen är dock att undvika att ersättning för arbetsinsatser betalas ut som 

utdelning istället för lön.  

Då det i dessa två bolag föreligger identiska ägarförhållanden har delägarna möjlighet till dubbel 

utdelning för den arbetsinsats som delägaren utför i ett av bolagen. Frågan är om denna situation bör 

falla under den del av syftet bakom samma eller likartad verksamhet som avser att ersättning för 

arbetsinsatser ska beskattas lika oavsett om de delas ut som lön eller utdelning. Delägarna i de två 

bolagen i detta fall kan till viss del kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag. För att syftet med regleringen ska fullföljas bör även en situation likt denna anses 

uppfylla kravet på samma eller likartad verksamhet trots att det inte skett någon faktiskt överföring av 

verksamhet eller tillgång mellan bolagen.   

I den utredning som kom 2002 framhålls att den praxis som vid denna tidpunkt finns på området så 

långt det är möjligt preciserar det tillämpningsområde som regleringen kring samma eller likartad är 

tänkt att omfatta. Det anses därför inte nödvändigt att förtydliga rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet ytterligare.28 Rekvisitets tillämpningsområde är då, med hänsyn till de tre ovannämnda 

rättsfallen, att samma eller likartad verksamhet ska föreligga då del av en verksamhet eller en tillgång i 

en verksamhet överförs till ett nytt bolag. Det är dock oklart huruvida det ska ställas krav på att 

delägarna blir verksamma i betydande omfattning i det nya bolaget. Majoriteten i såväl RÅ 1997 ref 48 

I och II anser att detta inte är av betydelse vid bedömningen. I båda dessa fall finns dock skiljaktiga 

som menar att samma eller likartad verksamhet endast kan föreligga då delägarna i det nya bolaget 

blir verksamma i betydande omfattning, visst stöd för denna tolkning finns även i RÅ 1999 ref 28. Det 

kan även fastslås att en jämförelse kan ske mellan bolag som delägaren äger såväl direkt som indirekt. 

För att tillämpningen ska stämma väl överens med det syfte som finns till regleringen bör hänsyn inte 

tas till huruvida delägarna i det nya bolaget blir verksamma eller ej. Detta med anledning av att 

verksamma delägare annars kan överföra en verksamhet med vinst till ett nytt bolag där delägarna inte 

är verksamma och sedan ta utdelning från bolaget utan de begränsningar som de särskilda reglerna 

kring fåmansaktiebolag sätter. Denna tolkning har stöd i syftet genom att de särskilda reglerna då 

förhindrar att delägare genom olika bolagskonstruktioner kan kringgå reglerna samt att motverka att 

ersättning för arbete ges ut från bolaget i form av utdelning istället för lön.  

Även från senare år finns praxis på området. Hur väl den senare tillämpningen stämmer överens med 

regleringen gällande samma eller likartad verksamhet kommer att analyseras nedan. 

I RÅ 2005 ref 3 anser RegR att det inte heller föreligger samma eller likartad verksamhet. I detta fall 

ska en fastighet överföras från ett bolag till ett annat för att sedan säljas vidare till en extern köpare. 

Detta innebär att en fastighet kommer att överföras från ett bolag som delägaren äger direkt till ett 

dotterbolag som denne äger indirekt för att sedan avyttras externt. Vid denna avyttring kommer den 

vinst, som annars skulle tillfalla ett av delägaren indirekt ägt bolag, att tillfalla ett bolag som delägaren 

äger direkt. RegR anser att samma eller likartad verksamhet inte anses föreligga mellan dessa bolag 

och delägarens andelar i det övertagande bolaget anses därför inte vara kvalificerade. RegR menar att 

då verksamheten överförs till ett dotterbolag kan jämförelse inte ske mellan det övertagande och 

                                                             
28 Se även Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2009 nr 7-8. 
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överlåtande bolaget utan endast mellan det övertagande bolagets moderbolag och det överlåtande 

bolaget. Vid en jämförelse med RÅ 1997 ref 48 II bör dock en sådan jämförelse ske, då det även i 

utredningen har fastslagits att dåvarande praxis väl stämmer överens med det tänkta 

tillämpningsområdet. Denna tillämpning leder till att delägaren kan ta utdelning från det övartagande 

bolaget utan att träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. Frågan är då 

om inte detta är en situation som borde falla under tillämpningen av samma eller likartad verksamhet 

för att syftet med regleringen ska efterlevas.  

Som det påvisats tidigare är syftet med regleringen att motverka att ersättning för arbetsinsatser 

betalas ut som utdelning istället för lön samt att genom olika bolagskonstruktioner, genom exempelvis 

att verksamhet eller tillgång överförs till ett annat bolag, kringgå de särskilda reglerna kring 

beskattning av fåmansaktiebolag. Delägarens aktier i det övertagande bolaget anses i detta fall inte 

vara kvalificerade trots att det sker en överföring av en tillgång, i detta fall en fastighet. Då fastigheten 

överförs till ett dotterbolag till det direkt ägda bolaget anser RegR att en jämförelse inte kan göras med 

det överlåtande bolaget då delägaren äger det övertagande bolaget indirekt. Detta bör dock vara en av 

de bolagskonstruktioner som syftet bör träffa då delägaren genom att överlåta fastigheten till ett 

dotterbolag till det direkt ägda bolaget kringgår reglerna gällande beskattning av fåmansaktiebolag.  

Stöd för denna tolkning finns i RÅ 1997 ref 48 II där en jämförelse mellan det övertagande 

dotterbolaget och det överlåtande bolaget sker, för att upprätthålla det syfte som finna bakom 

regleringen bör dock en sådan jämförelse vara möjlig.  

I RÅ 2007 not 66 anses inte samma eller likartad verksamhet föreligga. Där är i detta fall fråga om ett 

franchiseförhållande där den ensamma delägaren till franchisebolaget även är delägare i det 

franchisegivande bolaget. Då det i detta fall inte överförts någon verksamhet och delägaren inte har 

större möjlighet att ta utdelning från det egna bolaget på grund av delägaren även äger en del i det 

franchisegivande bolaget. Denna tillämpning av rekvisitet får anses stämma väl överens med det syfte 

som finns bakom regleringen.  

I fallet RÅ 2010 ref 11 I har sökanden för avsikt att överföra pengar från dotterbolaget till 

moderbolaget eller till ett nystartat bolag för att låta pengarna ligga i detta bolag och invänta möjlighet 

att ta ut dessa pengar som utdelning utan att träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av 

fåmansaktiebolag. SRN och RegR menar att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga i 

detta fall. De menar att det kommer att ske en uppdelning av den verksamhet som nu bedrivs i 

dotterbolaget och då en del av denna verksamhet överförs till ett annat bolag, moderbolaget eller ett 

nytt bolag, ska samma eller likartad verksamhet föreligga enligt det syfte som finns bakom regleringen. 

I detta fall är det dock ingen faktiskt verksamhet som överförs utan kapitalförvaltning av de 

upparbetade vinstmedel som finns i dotterbolaget sedan tidigare. I detta fall anses denna del av 

verksamheten vara nog för att rekvisitet ska vara uppfyllt.  Liknande resonemang förs i RÅ 2010 ref 11 

V.29 

Majoriteten i SRN menar att en jämförelse för att avgöra huruvida samma eller likartad verksamhet 

kan ha sin utgångspunkt antingen i det överlåtande eller i det övertagande bolaget. Om 

utgångspunkten ligger i det överlåtande bolaget, dotterbolaget, kan överföringen av 

kapitalförvaltningen till moderbolaget eller det nya bolaget inte anses föreligga. Detta med anledning 

av att den huvudsakliga verksamheten hos dotterbolaget består av annan verksamhet. Om däremot 

utgångspunkten ligger i det övertagande bolaget, moderbolaget eller det nya bolaget, kommer detta 

bolag endast att bedriva kapitalförvaltning vilket även är en del av den ursprungliga verksamheten i 

dotterbolaget. Det är oklart huruvida detta varit en del av det tänkte tillämpningsområdet vid 

regleringens tillkomst, för att syftet med regleringen ska vara möjlig att upprätthålla bör 

utgångspunkten för jämförelsen kunna ske i såväl det övertagande som det överlåtande bolaget. Detta 

kan ses som en utveckling av praxis för att regleringen ska ha möjlighet att träffa alla de tänkta 

                                                             
29 Se även Tivéus, Ulf, Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2010 nr 4. 
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situationer och en sådan bedömning ökar möjligheten att förhindra kringgående av de särskilda 

reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag.  

De flesta bolag har efter några år förhoppningsvis en vinst från tidigare år. Dessa bolag bedriver då 

någon form av kapitalförvaltning, när denna del av verksamheten då överförs till ett annat bolag kan 

en del av verksamheten anses vara överförd och därmed bör rekvisitet samma eller likartad 

verksamhet vara uppfyllt. Detta stämmer även överens med det syfte som finns till regleringen då dels 

en del av en verksamhet överförts som får anses ligga inom ramen för verksamheten i det ursprungliga 

bolaget och rekvisitets uppfyllelse hindrar även att delägarna genom olika bolagskonstruktioner kan 

kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag och därmed ta utdelning från 

bolag utan de särskilda begränsningarna.  

Detta rättsfall skiljer sig en del från tidigare praxis då just denna tillämpning av rekvisitet inte varit 

uppe för prövning tidigare. Denna tillämpning är dock en viktig del av praxis för att upprätthålla det 

syfte som finns bakom regleringen. RegR har genom denna tillämpning vidgat den äldre tillämpningen 

av rekvisitet samma eller likartad verksamhet vilket kan vara en följd av att försök till kringgående av 

reglerna ökat de senaste åren och att denna tillämpning förhindrar dessa försök till kringgående.  

I rättsfallet RÅ 2010 ref 11 II sker ett generationsskifte genom omstrukturering. Den verksamhet som 

bedrivits i X AB kommer att delas upp på två fristående bolag. SRN och RegR menar att denna 

omstrukturering leder till att den ursprungliga verksamheten anses vara uppdelad på tre bolag, samma 

eller likartad verksamhet mellan X AB och de nya bolagen ska därför anses föreligga. SRN anför att om 

delägarna till X AB istället skulle starta ett nytt bolag som övertar aktierna i XAB anses inte samma 

eller likartad verksamhet att föreligga.  

Detta kan jämföras med RÅ 2010 ref 11 I där SRN och RegR anser att samma eller likartad verksamhet 

föreligger oavsett om verksamheten överförs till ett befintligt eller ett nytt bolag. Det som skiljer sig är 

dock att verksamheten i det senare fallet stannar i X AB, endast aktieinnehavet övergår från delägarna 

till det nya bolaget. Då verksamheten i det nya bolaget endast kommer att bestå av ett aktieinnehav 

kan denna verksamhet inte bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB eller något av de nya 

verksamhetsdrivande bolagen. Detta innebär dock att X AB kan dela ut vinster till det nya bolaget som 

äger X AB helt utan skattekonsekvenser och de ursprungliga delägarna till X AB kan sedan från det nya 

bolaget ta utdelning utan att träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. 

Detta bör vara en av de bolagskonstruktioner som syftet till regleringen är ämnat att träffa och att det 

inte ska vara möjligt att kringgå reglerna på detta sätt. För att undvika de begränsningar som dessa 

regler sätter kan då enkelt ett nytt bolag startas som får överta aktierna och därmed kan utdelning ske 

på delägarnas önskemål.  

I RÅ 2010 ref 11 III har delägaren bedrivit verksamhet i ett fåmansaktiebolag men efter några år 

istället tagit anställning i ett bolag. Efter ytterligare några år har denna tagit upp den egna 

verksamheten igen i form av enskild firma men överväger nu att starta ett nytt bolag, med samma 

verksamhetsinriktning. SRN och RegR anser att samma eller likartad verksamhet föreligger trots att 

det inte skett någon överföring av tillgångar. De menar att verksamheten bedrivs genom delägarens 

kunskaper och kontakter och att denna form av överföring är nog för att samma eller likartad 

verksamhet ska anses föreligga.  

Denna tillämpning får anses överensstämma med det syfte som finns bakom regleringen till rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet. Skulle denna situation inte omfattas av rekvisitet kan delägaren 

starta nya bolag och efter karensperioden ta ut utdelning från det första bolaget utan att träffas av de 

särskilda reglerna. Då verksamheten är beroende av den kunskap som delägaren besitter behöver 

ingen överföring av verksamhet överföras för att starta upp verksamheten i ett nytt bolag. Då ett nytt 

bolag startas kan då den upparbetade vinsten i det första bolaget sparas och efter några år tas ut som 

utdelning istället för lön, vilket skulle behöva göras om verksamheten skulle fortsätta i det första 

bolaget. För att syftet med rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska ha möjlighet att 
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upprätthållas bör bolagskonstruktioner likt denna anses uppfylla kravet på samma eller likartad 

verksamhet.  

I RegR finns dock en skiljaktig som menar att vid bedömning gällande huruvida samma eller likartad 

verksamhet föreligger eller ej ska endast hänsyn tas till den verksamhet som bedrivs det innevarande 

beskattningsåret. Risken för ett kringgående av reglerna ökar vid en sådan tolkning då delägaren 

vartannat år då kan starta ett nytt bolag för att undvika de begränsningar som reglerna kring utdelning 

från fåmansaktiebolag sätter. Det framgår av lagtexten att hänsyn ska tas till de fem förevarande 

beskattningsåren för att avgöra huruvida samma eller likartad verksamhet föreligger. Den skiljaktiges 

tolkning av rekvisitet samma eller likartad verksamhet får anses motverka det syfte som finns bakom 

regleringen och bör därför inte tillämpas. Då lagtexten ger föga vägledning om hur rekvisitet ska 

bedömas får bedömningen ske mot bakgrund av att uttalade syftet och för att efterlevnaden av syftet så 

långt som möjligt ska uppfyllas bör inte en bedömning likt denna ske. 

I ett senare fall, RÅ 2010 ref 11 IV, tar SRN hänsyn till omständigheter som skedde på 80-talet, den 

verksamhet som då bedrevs i X AB delades upp till två bolag. SRN menar att denna uppdelning leder 

till att X AB får anses ha överfört en del av verksamheten i det nya bolaget. Denna bolagskonstruktion 

har dock förelegat i 25 år och det bör efter en så lång period inte finnas någon risk för ett upparbetade 

vinster betalas ut i form av utdelning istället för lön istället. Syftet med regleringen får därmed anses 

vara uppfyllt och det finns då ingen anledning till att ändock anse att det bedrivs samma eller likartad 

verksamhet i det nya bolaget som i X AB. Som ovan nämnts talas det i lagtexten om en karensperiod 

om fem år och det bör då vara denna period som ska vara av betydelse vid bedömningen. En skiljaktig 

menar dock att det endast är förhållandena det innevarande beskattningsåret som ska vara av 

betydelse och i detta fall väljer majoriteten att se tillbaka 25 år. Detta är en aning uppseendeväckande 

att det kan skilja så mycket i de olika bedömningarna, detta tyder dock på att området är ytterst 

problematiskt och svårtolkat. För att göra så korrekta och likartade bedömningar som möjligt bör dock 

utgångspunkten ligga i regleringens syfte och om detta syfte inte träffar situationen bör inte heller 

samma eller likartad verksamhet anses föreligga.  

I RÅ 2010 ref 11 V ska en fastighet säljas. Detta sker genom att dotterbolaget som fastigheten ligger i 

överförs till ett annat bolag och sedan säljs externt. SRN menar att det övertagande bolaget ska anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet som det överlåtande bolaget. Detta med anledning av att den 

ursprungliga verksamheten nu anses uppdelad på två bolag. Det finns dock en skiljaktig som menar att 

det inte kommer att bedrivas någon verksamhet i det övertagande bolaget då dotterbolaget kommer att 

avyttras omgående och att samma eller likartad verksamhet därmed inte föreligger mellan bolagen. 

Denna bolagskonstruktion innebär att vinsten från försäljningen tillfaller ett bolag som delägaren äger 

till 100% istället för ett bolag som denne äger till 50%, det överlåtande bolaget. Då det sker en faktisk 

överlåtelse mellan de två bolagen och då delägaren är verksam i betydande omfattning i båda bolagen 

och denne får nu större möjlighet ta ut ersättning från bolaget i den mån denne önskar. För att syftet 

med regleringen till samma eller likartad verksamhet ska upprätthållas bör denna situation falla in 

under tillämpning.  

I de senaste rättsfallen, HFD 1836-11 samt 1838-11, anser SRN och HFD att samma eller likartad 

verksamhet föreligger. Det avgörande i dessa fall är att delägaren till det nya bolaget varit verksam i 

det ursprungliga bolaget och att det nya bolaget på olika sätt fått del av det kapital som upparbetats i 

det ursprungliga bolaget. Detta kan jämföras med RÅ 201 ref 11 I, II, IV samt V där SRN och RegR 

menar att det sker en överföring av en del av en verksamhet då kapitalförvaltningen överförs till ett 

nytt bolag. Detta uppfylls av den del av syftet som tydliggör att samma eller likartad verksamhet ska 

anses föreligga då hela eller delar av en verksamhet överförs till ett nytt bolag. I de senare fallen talas 

det dock inte om att en verksamhet överförs utan att kapitalet som de nya bolagen tillgodogör sig är 

hänförliga till det bolag där delägaren varit verksam och därmed kan ses som ersättning för 

arbetsinsatser. Denna tolkning får dock även den anses stämma överens med syftet till regleringen då 

samma eller likartad verksamhet ska förhindra att arbetsersättning betalas ut som utdelning istället 

för lön.  
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I de förhandsbesked som finns från SRN det senaste året har ett flertal olika bolagskonstruktioner 

varit uppe för prövning. Förhandsbeskeden SRN 2011-04-01 och SRN 2001-05-20 talar emot 

varandra, detta med anledning av att i det första förhandsbeskedet anses en uppdelning av 

verksamheten ske vilket inte anses vara fallet i det senare. Den avgörande skillnaden mellan dessa 

torde vara det faktum att delägaren i det senare fallet inte har något ägarintresse i det bolag som 

överlåter en del av verksamheten vilket delägaren har i det första fallet. Utifrån dessa avgöranden kan 

slutsatsen dras att endast i de fall då det sker en uppdelning av verksamheten på bolag i vilka samma 

delägare har andelar anses samma eller likartad verksamhet att föreligga. Denna tillämpning kan 

anses stämma överens med syftet till regleringen samma eller likartad verksamhet men till viss del 

strida mot den tidigare praxis som finns på området.  

I tidigare fall då det skett en överföring av verksamhet och kapital på så vis flyttas från ett bolag till ett 

annat har samma eller likartad verksamhet ansetts föreligga. I det senare fallet är delägaren ensam 

delägare i det övertagande bolaget och VD i det överlåtande, delägaren har därmed ingen möjlighet att 

på annat sätt än genom lön ta del av vinsten i det överlåtande bolaget, dock den vinst som det 

övertagande bolaget gör vid försäljningen av det överlåtande bolaget kan delägaren själv reglera hur 

utdelning ska ske. Denna vinst kan även hänföras till det arbete som delägaren utfört i det överlåtande 

bolaget och därmed bör samma eller likartad verksamhet anses föreligga för att överensstämma med 

tidigare praxis, se exempelvis HFD 1836-11. Denna tolkning har till viss del även stöd i SRN 2011-10-

07 där förutsättningarna är snarlika och andelar anses i det fallet vara kvalificerade. Även i det fall då 

det föreligger ägarsamband mellan det överlåtande och det övertagande bolaget bör samma eller 

likartad verksamhet anses föreligga om delägaren genom något av bolagen har möjlighet att 

tillgodogöra sig kapital genom utdelning för att undvika att reglerna kringgås genom olika 

bolagskonstruktioner, vilket även är en del av det syfte som finns bakom regleringen. Det 

förhandsavgörande som skiljer sig från de andra, SRN 2011-05-20, är överklagat av SKV och RegR bör 

vid dess avgörande se andelarna som kvalificerade för att rekvisitets tillämpningsområde ska efterlevas 

samt för att praxisen på området ska bli så klar som möjligt.  

Det kan fastslås att den äldre praxisen skiljer sig en del från den nyare. Dels genom att i den nyare 

praxisen handlar det till stor del om att kapital flyttas mellan bolag och huruvida andelar då ska ses 

som kvalificerade eller ej. I den äldre praxisen är frågan snarare huruvida en person som startar en ny 

verksamhet ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Detta kan dock ses som en naturlig 

det av rättsutvecklingen på området då det i de tidigare fallen tydliggörs när en person ska anses 

bedriva samma eller likartad verksamhet, vilket leder till att den konkreta delen av syftet efterlevs, att 

en del av en verksamhet överförs till ett nytt bolag. De senare rättsfallen tar närmare sikte på den mer 

subjektiva delen av syftet, att förhindra att arbetsersättning delas ut i form av utdelning istället för lön. 

Då denna del av syftet inte är preciserad i tidigare praxis behöver denna tillämpning prövas för att 

tydliggöra hur rekvisitet samma eller likartad verksamhet ska tillämpas.  

En annan faktor som kan leda till att det skett en form av rättsutveckling på området kan vara att 

skatteplanering blir allt vanligare och att det under de första åren av reglernas tillämpning inte skedde 

i lika stor utsträckning. Från senare år finns ändock en relativt omfattande praxis som tydliggör 

regleringens tillämpningsområde vilken förhindrar att skatteplanering kan ske genom olika 

bolagskonstruktioner. I de fall då kapital från den ursprungliga verksamheten där delägaren varit aktiv 

överförs till ett nytt bolag som denne delägare äger ska samma eller likartad verksamhet anses 

föreligga. Detta för att förhindra att arbetsersättning flyttas till ett nytt bolag för att kunna delas ut 

som utdelning istället för lön.  

En situation, RÅ 2010 ref 11 II, som dock inte anses leda till att samma eller likartad verksamhet 

föreligger är då det mellan delägarna och det verksamhetsdrivande bolaget finns ett holdingbolag som 

endast äger aktierna i det verksamhetsdrivande bolaget. Detta leder dock till att utdelning kan ske 

skattefritt från det verksamhetsdrivande bolaget till holdingbolaget vilket sedan kan ge aktieutdelning 
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till delägarna utan att träffas av de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag.30 För att 

syftet med regleringen ska kunna upprätthållas och förhindra ett att kringgående är möjligt bör denna 

situation falla inom ramen för tillämpningsområdet gällande samma eller likartad verksamhet.  Detta 

bör kunna ske med hänvisning till att det genom olika bolagskonstruktioner inte ska vara möjligt att 

kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag samt att ersättning för arbete inte 

ska vara möjligt att betala ut som utdelning istället för lön. 

  

                                                             
30 Se även Tivéus, Ulf, Regeringsrätten tolkar begreppet samma eller likartad verksamhet, Skattenytt 2010 nr 4 
samt Asklöf, Stefan, Zinders, Roger, Trädadomarna - konsekvenser och fallgropar, Svensk skattetidning 2011 nr 
1. 
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5. Slutsats 
 

I det tidigare anförda framgår att syftet med denna uppsats är att se hur väl den praktiska 

tillämpningen av rekvisitet samma eller likartad verksamhet stämmer överens med regleringens syfte. 

Det kan konstateras att syftet med regleringen är att förhindra att delägare genom olika 

bolagskonstruktioner kan kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag och där 

med att arbetsersättning betalas ut genom utdelning istället för lön. Ett konkret exempel på när 

samma eller likartad verksamhet ska föreligga är då hela eller delar av en verksamhet överförs till ett 

annat fåmansaktiebolag och verksamheten i det senare bolaget ligger inom ramen för verksamheten i 

det tidigare bolaget.  

Vidare kan det fastslås att det skett en rättsutveckling på området då den nyare praxisen skiljer sig från 

den äldre. I den äldre praxis förs ett resonemang kring huruvida en verksamhetsgren kan anses 

överförs till ett nytt bolag eller ej. I den nyare praxisen tas även hänsyn till huruvida vilka möjligheter 

delägarna genom olika bolagskonstruktioner kan tillgodogöra sig kapital som hänför sig till den 

ursprungliga verksamheten, detta för att förhindra ett kringgående av reglernas syfte. Den 

rättsutveckling som skett de senaste åren får anses vara nödvändig för att rekvisitet samma eller 

likartad verksamhets syfte ska vara möjligt att upprätthålla och för att förhindra att ett kringgående av 

reglerna kan ske. Den utveckling som skett på rekvisitets tillämpningsområde kan anses stämma 

överens med det syfte som finnas bakom regleringen, detta har dock inte diskuterats av lagstiftaren. 

I den utredning som kom redan 2002 talas det om att rekvisitet genom praxis är preciserat så långt det 

är möjligt. De menar därmed att den äldre praxisen på området återspeglar det tänkta 

tillämpningsområdet vid regleringens införande. Huruvida den nya praxisen stämmer överens med 

detta tillämpningsområde är dock oklart men för att syftet med regleringen ska förhindra kringgående 

får den anses nödvändig. Det kan dock vara önskvärt att lagstiftaren på något vis diskuterar den 

utveckling som skett och hur väl den stämmer överens med det tänkta tillämpningsområdet. Särskilt 

med anledning av utgången i målet RÅ 2010 ref 11 II där det finns en möjlighet för delägare att genom 

en särskild bolagskonstruktion kringgå de särskilda reglerna kring beskattning av fåmansaktiebolag. 

RegR anser att denna situation inte faller inom det tänkta tillämpningsområdet men om denna 

situation ställs mot regleringens syfte bör detta fall omfattas av de särskilda reglerna. Med hänsyn till 

detta är det önskvärt att lagstiftaren ser över området gällande de särskilda reglerna kring beskattning 

av fåmansaktiebolag. 
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