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Titel:   Vilande Bolag – Beskattning av fåmansföretag 
 

Bakgrund:  Många företag står inför en försäljning och faller inom ramen för 
fåmansföretag och därmed dess beskattningsrätt. De riskerar därmed att få 
en hög beskattning i inkomstslaget tjänst. Genom att lägga bolaget vilande 
under fem år kan dessa beskattningsregler frångås. 

 

Syfte:  Syftet är att beskriva hur vilande bolag fungerar vid en företagsförsäljning 
av fåmansföretag. Även att beskriva och analysera de nya rättsfallen 
beträffande samma eller likartad verksamhet och hur ägarna påverkas av 
den nya praxisen vid en försäljning.  

 

Metod:  Metoden har utgått från en fallstudie och en rättdogmatisk ansats som utgår 
från existerande rättskällor som sedan analyseras och utreds. För att skapa 
en djupare förståelse kring det undersökta ämnet. 

 

Resultat:  Ett vilande bolag måste ligga vilande eller i träda under fem beskattningsår. 
Därefter är andelarna inte längre kvalificerade och beskattas i inkomstslaget 
kapital. Ägaren eller dess närstående kan inte vara verksam eller bedriva 
samma eller likartad verksamhet under dessa fem år. Ägarens kompetens 
och affärskontakter räcker för att samma eller likartad verksamhet skall 
anses bedriven. Det är oklart om enskild firma kan bedrivas utan att de 
ursprungliga andelarna drabbas och därmed klassas som kvalificerade 
andelar.  

 
Den procentuella skatteskillnaden mellan vilande bolag och fåmansföretag 
skiljer sig mest vid lägre försäljningspris och minskar sedan ju högre 
försäljningspriset blir. Däremot ökar skillnaden i skatt rent beloppsmässigt 
ju högre försäljningssumman är. Skatten blir i samtliga fall lägre om ett 
bolag läggs vilande, frågan som uppstår är om karenstiden på fem år anses 
vara värd att vänta för den skattelättnaden. En bedömning i varje enskilt fall 
bör göras.  
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Title:   Dormant companies – Taxation of closely held companies 
 

Problem:  Many companies are facing a business transfer and fall within a smaller 
company with a few owners and therefore that tax jurisdiction is current. 
They risk facing high taxes but it can be avoid by setting the company in an 
inactive status for five years. 

 

Purpose:  The purpose is to describe the inactive company rules and the verdict from 
the Swedish Supreme Administrative Court. Also to investigate how this 
verdict will affect company sellers. 

 

Method: Based on a case study and by analyzing the Swedish Law conclusions has 
been determinate. 

 

Result: A dormant company must be inactive for five years, and then the company 
can benefit from a different taxation. The owner and it´s relatives can´t be 
active in the company during this five year period. 

 
 The tax benefit, in percentage, is at its highest level when lower transaction 

cost takes place. The higher transaction cost the lower percentage 
difference occurs. Even if the percentage difference is at its lowest for high 
transaction costs the difference in currency is higher the higher the 
transaction cost is. It’s up to every individual to decide if the five year 
inactivity time is worth the beneficial taxation.  
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Begreppsförklaringar 

Fåmansföretag 

Ett aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare innehar mer än 50 % av rösterna i 
företaget  

Förhandsbesked 

Ett utlåtande från ansvarig myndighet hur en viss fråga skall bedömas 

Generationsskiften 

Överlåtelse av företag på grund av pensionering, till antingen en extern köpare eller överlåtelse inom 
familjen. 

Högsta förvaltningsdomstolen 

F.d. regeringsrätten vars huvuduppgift är att skapa prejudikat vilket skall ge vägledning för hur liknande 
fall skall hanteras i framtiden.  

Inkråm 

Företagets tillgångar såsom inventarier, byggnader, personal, varulager etc. 

Kvalificerade andelar 

Aktier där aktiebolaget klassas som fåmansföretag 

Närstående 
 
Med närstående avses:  

• - make,  
• - förälder,  

• - mor- och farförälder,  
• - avkomling och avkomlings make,  

• - syskon, syskons make och avkomling, och  
• - dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i 

 
Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden utgår från existerande rättskällor som sedan analyseras och utreds. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
Kapitlet inleds med en bakgrund som mynnar ut i en frågeställning och vidare till uppsatsens syfte. Kapitlet 

avslutas med uppsatsens avgränsning och läsdisposition. 

___________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund  
Enligt Statistiska centralbyrån fanns det drygt 980 000 företag i Sverige under november 2010. Av 
dessa företag består 970 000 av företag med färre än 50 anställda. Företag med färre än 50 
anställda klassas som småföretagare.1 Enligt Företagarna har över 180 000 småföretagare planer 
på att gå i pension inom de kommande fem åren.2 Det betyder att väldigt många småföretagare 
står inför en kommande försäljning. Endast 25 % av dessa försäljningar anses ske internt inom 
familjen resterande väntas ske till en extern köpare. Med den bakgrunden och då de allra flesta 
småföretagare klassas som fåmansföretag kan det vara bra att vara medveten om 
fåmansföretagens beskattning vid en eventuell försäljning.3 

Ett fåmansföretag är ett företag där fyra eller färre delägare äger mer än 50 % av rösterna för 
samtliga andelar i företaget. Det finns idag speciella regler vad gäller utdelning och kapitalvinst för 
de fysiska personerna bakom fåmansföretaget. Reglerna syftar till att beskattning skall i viss 
utsträckning förflyttas från inkomstslaget kapital till inkomstslaget tjänst. Detta för att motverka 
att delägare använder utdelningar med kapitalbeskattningens lägre skattesats som förtäckta löner. 4 

Företagare som är i processen att sälja sitt bolag risker därför att förtjänsten vid en försäljning i 
stor utsträckning beskattas i inkomstslaget tjänst. Detta beror givetvis på hur stort gränsbelopp 
företagaren har. Då många småföretagare har få anställda och ofta inte kommer upp i den 
lönenivå som krävs för att utnyttja lönebaserat utrymme begränsas ofta gränsbeloppet och 
därmed beskattas säljaren i större utsträckning för tjänsteinkomst till 57 % vid en försäljning.5 

Ett alternativ för säljaren att slippa tjänstebeskattningen är att lägga bolaget vilande. Ett vilande 
bolag som har legat vilande de senaste fem beskattningsåren och ägaren eller någon närstående i 
större omfattning inte varit verksam i bolaget beskattas vid en försäljning i inkomstslaget kapital 
till 25 %. Det kan därför vara förmånligt för en säljare att utnyttja reglerna för vilande bolag.6  

Vilande bolag framställs således som en enkel manöver men det finns omfattande lagregler som 
man måste ta hänsyn till. Det har även kommit domar från högsta förvaltningsdomstolen som 
ändrar den praxis som tidigare tillämpats.7  

En säljare med ett lågt gränsbelopp kan med fördel utnyttja vilande bolag. Det gäller dock att vara 
väl införstådd i lagrummet och dess tolkningar för att inte riskera bakslag. 

                                                           
1 SCB – Aktuell statistik ur företagsregistret 
2 Företagarna – Underlätta för generationsskiften 
3 Företagarna – Vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension 
4 Inkomstskattelagen – Kap 57 
5 Inkomstskattelagen – Kap 57 
6 Inkomstskattelagen – Kap 57 
7 Skatterättsnämnden - 2009 
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1.2. Frågeställning 
Hur fungerar vilande bolag vid en företagsförsäljning och hur påverkar de nya rättsfallen 
tillämpningen av dessa regler?  

1.3. Syfte 
Syftet är att beskriva hur vilande bolag fungerar vid en företagsförsäljning av fåmansföretag. 
Även att beskriva och analysera de nya rättsfallen beträffande samma eller likartad verksamhet 
och hur ägarna påverkas av den nya praxisen vid en försäljning. 

1.4. Avgränsning 
Uppsatsen kommer att avgränsa sig mot fåmansföretag och försäljning av fåmansföretag och de 
konsekvenser som uppstår vid en eventuell försäljning. Vidare avgränsas uppsatsen till att 
innefatta aktieöverlåtelser och därmed utelämnas inkråmsöverlåtelser förutom en kortare 
beskrivning av förfarandet. Uppsatsen vänder sig till en aktieägare av fåmansföretag som är 
intresserad av att sälja sitt bolag och lägga sitt bolag vilande. 

Uppsatsens fokus skall vara att beskriva vilande bolag och den praxis som tillämpas inom 
området. Uttrycket vilande bolag kommer att användas genom uppsatsen och trots att det finns 
flera uttryck för förfarandet såsom karensbolag, trädabolag, 5:25 bolag o.s.v. har 
uppsatsförfattarna valt att endast använda uttrycket vilande bolag. 

1.5. Disposition 
I uppsatsens andra kapitel beskrivs den metod som lett fram till den färdiga uppsatsen.  

I det tredje kapitlet beskrivs fåmansföretag och uppkomsten av aktuellt regelverk. Detta för att 
läsaren skall ges en inblick i regelverket. Kapitlet beskriver även de beskattningsregler som 
tillämpas på fåmansföretag och hur ett bolag läggs vilande för att förlora statusen som 
fåmansföretag och därmed slippa regelverket kring fåmansföretag. 

I fjärde kapitlet kan läsaren följa skattejurist Joel Sundbergs syn på fåmansföretagsreglerna och de 
fördelar som ett upplägg kring vilande bolag ger. Kapitlet leder även läsaren in i de 
förhandsbesked som lämnats av skatterättsnämnden och som fastslagits av högsta 
förvaltningsdomstolen angående tolkningsproblematiken kring vilande bolag inom samma eller 
likartad verksamhet. Avslutningsvis presenteras ett exempel där netto beskattningen kring 
fåmansföretag kontra vilande bolag lyfts fram. 

I femte kapitlet analyseras tolkningen av gällande regelverk kring fåmansföretagsreglerna. 
Analysen lägger även vikt vid förhandsbeskeden kring samma eller likartad verksamhet. 
Avslutningsvis analyseras de skattelättnader som uppkommer i samband med att ett bolag läggs 
vilande och därmed förlorar sin status som fåmansföretag. 

Uppsatsen avslutas i kapitel sex med en slutsats och därefter ges förslag på fortsatta intressanta 
studieområden kring ämnet beskattning och fåmansföretag. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs undersökningsmetoden, informationsinsamling samt beskrivning av uppsatsens 

genomförande.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Undersökningsmetod 
 

För att uppnå syftet och besvara uppsatsens frågeställning har uppsatsförfattarna använt sig av en 
fallstudie samt en rättsdogmatisk ansats. Fallstudien grundar sig att skapa en mer djupgående 
kunskap av det undersöka ämnet. Metoden utgår från en subjektiv informationskälla som sedan 
tolkas och analyseras på ett djupare plan. En fallstudie kan ha olika aspekter såsom beskrivande, 
förklarande eller undersökande. Uppsatsförfattarna har intagit en beskrivande och förklarande 
ställning. Den rättsdogmatiska metoden utgår från existerande rättskällor som sedan analyseras 
och utreds. Rättsreglerna tolkas och uppsatsförfattarna utreder vad följderna innebär vid en 
företagsförsäljning och hur vilande bolag påverkar följderna.8 

Utgångspunkten för uppsatsen är den svenska lagstiftningen med framförallt inkomstskattelagen 
som berör fåmansbolag. Fem stycken rättsfall från skatterättsnämnden som sedan högsta 
förvaltningsdomstolen fastslog är också centrala i uppsatsen. Undersökningsmetoden valdes för 
att den rättsdogmatiska metoden skulle säkerställa kopplingen till existerande rättskällor och 
samtidigt en analys kring dessa. Fallstudien valdes för att skapa en djupare förståelse för 
beskattningen av fåmansföretag kontra vilande bolag. 
  

2.2 Informationsinsamling 
 

Genomförandet av denna uppsats teoretiska referensram har skett genom att samla in 
sekundärdata i form av litteratur, artiklar, lagtexter samt rättsfall. Den litteratur och artiklar som 
har använts behandlar främst företagsförsäljning och generationsskiftet. Lagtexter har använts till 
att beskriva, definiera och analysera bestämmelserna kring fåmansbolagen. I empirin har 
rättsfallen beskrivits och analyserats för att undersöka konsekvenser av olika handlingar vid en 
företagsförsäljning. 

Utgångspunkten har som sagt varit den svenska lagstiftningen. Det som berörts härleds 
framförallt till Kap 57 i inkomstskattelagen där beskattningsreglerna för fåmansföretag beskrivs. 
Då lagtexten uppdateras löpande har det varit av stor vikt att använda aktuell lagtext. Lagtexten 
och särskilt den del i inkomstskattelagen som berörts är komplex och det är ofta utmanande att 
enbart ur lagtexten kunna analysera och dra slutsatser därifrån. Lagtexten är ofta tolkningsbar och 
därför har förarbeten till gällande lagtext granskats, för att kunna utläsa lagstiftarens syfte med 
olika paragrafer. 

Det är inte alltid förarbetena ger exakta besked utan lagstiftaren kan ha lämnat luckor i 
förarbetena där en tolkningsproblematik uppstår. Det kan därför vara svårt att precist kunna 

                                                           
8
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2006, sid. 178 



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2011-06-09 
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400 
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås  
 

4 

 

bestämma utfallet i en specifik situation som kan ha uppstått. De komplement uppsatsförfattarna 
har använt och där stor vikt har lagts är att tolka tidigare domar så kallade prejudikat. 
Prejudikaten är vägledande domar hur liknande situationer skall bedömas. Prejudikaten utvecklas 
till en praxis för hur lagtexten skall tolkas. Därför har stor vikt lagts på att studera aktuella domar 
från högsta förvaltningsdomstolen.9 

Sökord som har använts för litteraturen och artiklarna är: företagsförsäljning, generationsskifte, 
fåmansbolag.  Den lagtext som har använts är hämtat från inkomstskattelagen 56-57 kap om 
fåmansföretag och fåmanshandelsbolag.  

2.3 Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av uppsatsens arbetsgång. 

2.3.1 Inledning 

Uppsatsens ämnesområde valdes utifrån uppsatsförfattarnas intresse kring fåmansbolag och 
beskattningsrätt. Ämnet preciserades senare mot en försäljning av fåmansbolag vilket är aktuellt i 
dagens läge med en hög andel av personer som går i pension och ska sälja sitt bolag. 
Uppsatsförfattarna ville undersöka upplägget kring vilande bolag som genomförs för att minska 
skattebördan vid en försäljning eller generationsskifte. Ämnet var även aktuellt då fem stycken 
rättsfall hade avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen. Avsikten var att undersöka hur rättsfallen 
påverkar upplägget kring vilande bolag. Uppsatsförfattarna undersökte ämnet djupare och sedan 
formulerades en frågeställning och syfte för uppsatsen. Därefter skapades en relevant referensram 
med en beskrivning av fåmansbolag, generationsskifte, vilande bolag och beskattningsregler. 
Uppsatsens referensram grundar bland annat på en sekundär videointervju med Joel Sundberg på 
Grant Thorton gjord av Advisor Kapital. Anledningen att Advisor Kapitals intervju valdes var att 
den besvarade samtliga frågeställningar kring vilande bolag av skatteexperten Joel Sundberg, 
Grant Thornton. Videointervjun sammanställdes och implementerades till referensramen. 

2.3.2 Referensram och Empiri 

Empirin grundar sig på de fem rättsfallen från skatterättsnämnden som sedan högsta 
förvaltningsdomstolen har fastslagit. Rättsfallen berör fåmansföretag och utreder lagstiftningen 
kring samma eller likartad verksamhet och kvalificerade aktieinnehav. Uppsatsförfattarna har 
även framställt olika räkneexempel som visar skillnaden i skatt mellan ett vilande bolag och 
kvalificerade andelar. Därtill valdes de olika försäljningssummorna 3, 7, och 14 mkr för att påvisa 
hur mycket skatt som skiljer beroende på försäljningssumman. Exemplen framställdes för att 
läsaren skulle få en konkret bild av ett vilande bolags påverkan på skattekostnaden vid en 
företagsförsäljning. 

Vidare visas skattekonsekvenserna vid vilande bolag och vid kvalificerade andelar. Samtliga 
exempel bygger på att ägaren inte har haft möjlighet att utnyttja lönebaserat utrymme och därmed 
erhållit det allmänna gränsbeloppet. Samtliga exempel bygger även på att ägaren har erhållit en 
lön på 383 000 SEK aktuellt år och de senaste fem åren. Tjänstebeskattningen har beräknats till 
57 %. Detta har gjorts för att underlätta läsningen trots att den kommunala skatten kan variera 

                                                           
9 Lagen.nu - Prejudikat 



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2011-06-09 
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400 
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås  
 

5 

 

från kommun till kommun har den satts till 32 %. Inkomst basbelopp har beräknats utifrån 2011 
gällande belopp vilket kommer att bli aktuellt vid 2012 års beskattningsår. 

2.3.3 Analys och slutsats 

Uppsatsen referensram och empiri analyseras sedan vilket mynnar ut till en slutsats som besvarar 
frågan hur vilande bolag fungerar vid en företagsförsäljning och hur rättsfallen påverkar 
tillämpningen av dessa regler. 

2.4. Källkritik 
Då uppsatsen utgår från gällande lagstiftning, förarbeten samt prejudikat kan sanningshalten 
fastslås med stor tillförlitlighet. Gällande lag faller dock under tolkningsproblematik och därför 
fastslår prejudikaten vad som skall gälla vid enskilda situationer. Tillförlitligheten för uppsatsen 
får anses vara hög. 

Videointervjun med skattejurist Joel Sundberg, kan anses tillförlitlig trots att intervjun gjordes av 
en annan part. Dock kan intervjun ha utvecklats om en direkt intervju hade gjorts genom att de 
specifika rättsfallen hade kunnat diskuteras på ett djupare plan. 

Då uppsatsen utreder regelverket kring beskattning och fåmansföretag som innehåller relativt 
mycket beloppsgränser såsom, kommunalskatt, statlig skatt, gränsbelopp, omkostnadsbelopp etc. 
finns en risk att belopp kan misskalkyleras och därmed sänks tillförlitligheten.   
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3. Referensram 
___________________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en sammanställning av skattejurist Joel Sundbergs synsätt på vilande bolag. Därefter beskrivs 

generationsskiften och de speciella regler vid utdelning och kapitalvinster för bolag som går under benämningen 

fåmansföretag. Reglerna tillämpas på såkallade kvalificerade andelar och kapitlet tar även upp undantag om 

verksam i betydande omfattning och samma eller likartad verksamhet. 

___________________________________________________________________________ 

3.1. Joel Sundberg, Grant Thornton 
 
Grant Thornton är en av Sveriges största revisions- och konsultföretag med 25 kontor i Sverige. 
Totalt har dem 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. De erbjuder tjänster inom revision, 
ekonomiservice, skatt och rådgivning. Deras vision är att vara marknadsledande rådgivare till 
ägarledda företag.10  

Joel Sundberg arbetar som skattejurist på skatteavdelningen på Grant Thornton i Stockholm. 
Han arbetar främst med beskattningsfrågor för fåmansbolag och har hjälpt ett flertal kunder med 
att genomföra ett vilande bolags upplägg för att minska skatten för kunden. Nedan följer en 
sammanställning av Advisor Kapitals intervju.11   

Sundberg börjar med att beskriva att vilande bolag inte är någon formell företagsform utan bara 
en benämning på bolagets status. Det kan även kallas trädabolag, 5:25-bolag, och karensbolag. 
Det syftar på att genom en viss planering få en lägre skattekostnad.  

Företagare som använder den här formen eller metoden är personer som äger fåmansbolag 
förklarar Sundberg. Antingen har de höga ansamlade vinstmedel i bolaget som de vill tillgodogöra 
sig eller företagare som ska sälja bolaget med en relativt hög vinst. Det medför oftast betydande 
skattekostnader.  

Sverige har ett ganska avancerat skattesystem, med bland annat 3:12 reglerna för fåmansbolag. 
Vilket innebär ett strängare beskattningssystem för fåmansbolag än större företag förklarar 
Sundberg. Har företagaren tagit ut full lön i bolaget samtidigt som personen antigen genomför 
utdelning eller säljer bolaget överskrids oftast gränsbeloppet och han beskattas i 
tjänsteinkomstslaget på upp till 57 %. Genom att försätta bolaget vilande i 5 år kan skatten sänkas 
till 25 %. Allt detta följer den svenska lagstiftningen klargör Sundberg. Aktieinnehav i ett onoterat 
bolag, där personen antingen får utdelning eller kapitalvinst beskattas med 25 % enligt gällande 
lagstiftning. Är det aktier i ett kvalificerat ägande, där du som ägare är aktiv i bolaget kan skatten 
bli 57 %. Vilande bolag innebär alltså att omvandla ett kvalificerat ägande med upp till 57 % skatt 
till ett okvalificerat ägande där skatten är 25 % på utdelning och kapitalvinst. 

På frågan om det är många fåmansföretagare som använder upplägget med vilande bolag svarar 
Sundberg att det är vanligt förekommande. Han menar att vilande bolag används i stor 

                                                           
10 Grant Thornton – Om oss 
11 Advisor Kapitalförvaltning Joel Sundberg 
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utsträckning ute på marknaden för att minska skattekostnaderna där du som ägare vill 
tillgodogöra dig vinstmedel som finns i bolaget.    

Om Skatteverket genomför en granskning är det viktigt att du som ägare inte har varit aktiv i det 
vilande bolaget. För att kunna visa detta ingår man som företagare i ett diskretionärt 
förvaltningsavtal med förvaltaren i det vilande bolaget förklarar Sundberg. Det diskretionära 
förvaltningsavtalet innebär och säger att företagaren har lagt ut förvaltningen av bolagets 
förmögenhet eller tillgångar till en extern förvaltare. De olika typer av tillgångar som kan föras 
över till det vilande bolaget och som sedan står under förvaltning kan vara både noterade och 
onoterade aktier, värdepapper m.m. Sundberg berättar att det inte finns några större 
begränsningar gällande vilka tillgångar som kan användas i det vilande bolaget.  

Gällande vilka risker som det finns med att skapa ett vilande bolag förklarar Sundberg att bortsett 
från den rena kapitalförvaltningen och dess risker med placeringarna, så finns risken att ägaren till 
det vilande bolaget kan sägas vara aktiv. Om Skatteverket upptäcker att du har varit aktiv i någon 
form inom denna femårs period förloras den vilande bolagsformen och övergår till ett kvalificerat 
ägande. Därmed sker beskattningen i tjänsteinkomstslaget med upptill 57 %.  

På frågan om hur de fem rättsfallen påverkar upplägget kring vilande bolag svarar Sundberg att 
de följer fallen noggrant och anpassar sin rådgivning utefter dem. Sundberg berättar att synen på 
en viss del av upplägget kring vilande bolag har förändrats. Men att i det stora hela följer 
rättsfallens utslag samma bedömning som Grant Thornton har gett rådgivning om. Det som är 
positivt är att det framkommer en praxis som gör reglerna tydligare säger Sundberg.  

3.2. Generationsskiften inkråm- eller aktieöverlåtelse 
Vid ett generationsskifte kan säljaren och köparen komma överens om att bolaget säljs som en 
inkråmsöverlåtelse eller en aktieöverlåtelse. En inkråmsöverlåtelse innebär att köparen enbart 
köper bolagets alla tillgångar såsom maskiner, lager, order, kundregister och patent m.m. Vid en 
inkråmsöverlåtelse förvärvas alltså inte den juridiska personen utan enbart den juridiska 
personens tillgångar. En aktieöverlåtelse innebär till skillnad från en inkråmsöverlåtelse att man 
förvärvar den juridiska personen och därmed också den juridiska personens alla åtaganden. Det 
är därför viktigt att undersöka företagets redovisning och de förpliktelser företaget har. Företaget 
kan exempelvis ha garantiåtaganden eller pensionsåtaganden som en köpare då tar över.12 

Vid ett generationsskifte är det vanligt att säljaren startar ett moderbolag till det ursprungliga 
bolaget. Därefter säljs dotterbolagets samtliga aktier och moderbolaget erhåller hela 
köpeskillingen. Moderbolaget betalar ingen skatt på denna försäljning då försäljningen av 
dotterbolagets andelar klassas som näringsbetingade andelar och därmed är skattefria. 
Moderbolagets tillgångar består då enbart av de pengar som erhållits från försäljningen. Det är i 
detta skede bolaget kan läggas vilande och därmed uppnå en annan skattesats än om bolagets 
vinstmedel skulle delas ut. En säljare som inte väljer att starta ett moderbolag har då heller ingen 
möjlighet att genomföra detta upplägg eftersom denne då som fysisk person kommer att 
tjänstebeskattas i viss mån.13 

                                                           
12 KPMG – Aktie- eller inkråmsöverlåtelse? 
13 Inkomstskattelagen – Kap 25 § 5 
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Då moderbolaget sålt dotterbolaget och lagts vilande måste bolaget ligga vilande i fem år. 
Därefter klassas bolaget inte längre som ett fåmansföretag i lagens mening. Det betyder att ägaren 
av företaget kan dela ut de likvida medlen i företaget och då endast beskattas i kapital till 25 %, till 
skillnad från om företaget hade klassats som fåmansföretag då utdelningen till viss del kan 
komma att tas upp i inkomstslaget tjänst till en högre skattesats.14 

3.3. Fåmansföretag  
Fåmansföretag är ett aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra ägare eller färre innehar mer än 
50 % av rösterna i företaget. Eftersom majoritetsrösterna innehas av ett fåtal personer i företaget 
har fåmansföretag speciella regler vid beskattningen av bl.a. utdelningar. Det för att minska 
möjligheten att göra för stora och förmånliga transaktioner till aktieägarna.15 

3.3.1. Historik  

Speciella regelverk för fåmansföretag kom först vid 1977 års taxering. Dessförinnan fanns det 
bara vissa särbestämmelser för fåmansföretag men ingen enhetlig definition. Reglerna tillkom för 
att bl.a. minska möjligheten till olika transaktioner från bolaget till delägare och dess närstående i 
syfte att minska beskattningen. Den grundläggande bristen med skattereglerna gällande 
fåmansföretag ansågs vara att bolaget och ägarna sågs som två av varandra oberoende personer 
eller subjekt. Åren innan reglerna infördes bestod 85 % av alla aktiebolag av fåmansföretag, ett 
stort antal aktiebolag hade även bildats för de skattemässiga fördelarna som det innebar med 
denna bolagsform.16 

Med det nya regelverket ville man förhindra att bolagets resultat belastades med privata 
levnadskostnader. Förhindra att företagsledarens löneuttag fördelades ut till dennes make och 
barn i syfte att minska skattebördan. Man ville även förhindra att delägare erhöll skatteförmåner 
genom uthyrning av lokaler till företaget, samt köp och försäljning av egendom mellan delägare 
och företaget.17 

Då regeringen införde de såkallade fåmansföretagsreglerna var syftet också att skapa en neutral 
hållning gentemot andra företagsformer såsom handelsbolag och enskild firma där aktieutdelning 
inte är möjlig. Regeringen ansåg att avsaknaden av regler skulle leda till skattelättnader och 
därmed genomfördes speciella regler för att få en rättvis beskattning oavsett valet av 
företagsform. Utgångspunkten ligger i att det inte skall vara möjligt att förflytta 
förvärvsinkomster till inkomstslaget kapital och därmed slippa betala arbetsgivaravgifter för 
förtäckta löner.18  

3.4. Fåmansföretagsregler 
Beskattningens huvudregel är att utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar skall hos 
fysiska personer tas upp som tjänsteinkomst. Med tjänsteinkomst innebär att dels kommunalskatt 
och statlig skatt skall utgå. Den kommunala skatten skiftar men generellt ligger den mellan 30-
32%, den statliga skatten har två gränser vilket är 20 % och 5 % utöver den kommunala skatten. 

                                                           
14 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 6 
15 Prop. 1975/76:79 
16 Prop. 1975/76:79 
17 Prop. 1975/76:79 
18 SOU 2002:52 
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Det innebär att den maximala skatten kan uppgå till 57 % (32+20+5) att jämföra med 
kapitalbeskattning vars huvudregel är 30 % beskattning.19  

Vad krävs då för att ett företag skall anses inneha kvalificerade andelar vilket spelar roll om 
tjänstebeskattning skall tillämpas. Kvalificerade andelar innebär att företaget dels klassas som ett 
fåmansföretag. Utöver detta skall företagets aktieägare eller dess närstående vara eller varit 
verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller de senaste fem beskattningsåren. De 
allra flesta småföretagare klassas därmed som fåmansföretag eftersom de nästan alltid är fyra eller 
färre delägare som äger mer än 50 % av samtliga röstandelar. Även i småföretag är 
ägarna/delägarna nästan alltid verksamma i betydande omfattning och därmed anses deras 
andelar som kvalificerade och beskattas därefter i tjänst. 20  

3.4.1. Beskattningen av kvalificerade andelar 

Beskattningen av kvalificerade andelar utgår som tidigare beskrivits som inkomst av tjänst. 
Däremot skall vissa undantag göras. En företagare har rätt till ett gränsbelopp där beskattningen 
sker i inkomstslaget kapital och endast till 2/3 av kapitalbeskattningen. Det innebär att inom 
gränsbeloppet beskattas utdelningen eller kapitalvinsten till 20 % (2/3 x 30 %). Alla aktiebolag 
har som grundregel rätt till ett gränsbelopp motsvarande 2,5 inkomstbasbelopp, vilket 2011 
motsvarar 130 250 SEK.21  

Gränsbelopp för kvalificerade andelar kan beräknas enligt det allmänna gränsbeloppet (130 250 
SEK) eller i vissa fall har ägaren rätt att beräkna fram ett ofta högre gränsbelopp genom att 
utnyttja lönebaserat utrymme. För att en företagare skall kunna utnyttja lönebaserat utrymme 
krävs att bruttolönen för företagets ägare uppgår till minst 10 inkomstbasbelopp vilket 2011 
motsvarar en bruttolön på 521 000 SEK. Ägaren kan även utnyttja lönebaserat utrymme om 
bruttolönen överstigit 6 inkomst basbelopp ökat med 5 % av företagets kontanta ersättning d.v.s. 
5 % av företagets totala löner. 22 

Då ägaren av företaget tillämpar lönebaserat utrymme beräknas gränsbeloppet enligt följande: 

Det omkostnadsbelopp som hade använts om företaget hade avyttrats vid årets ingång, 
multiplicerat med statslåneräntan ökat med nio procentenheter. Omkostnadsbeloppet är de 
belopp som säljaren haft för att förvärva sina andelar. Därefter läggs lönebaserat utrymme till på 
denna summa. Lönebaserat utrymme är 25 % av totala lönekostnader ökat med 25 % av de 
lönekostnader som överstiger 60 inkomstbasbelopp. Inkomst basbelopp beräknas efter det 
belopp som gällde före beskattningsåret. Statslåneräntan beräknas vid utgången av november året 
före beskattningsåret. Detta belopp blir då det gränsbelopp som ägaren kan utnyttja vid en 
utdelning och beskattas i inkomstslaget kapital till 30 %, men endast 2/3 behöver tas upp så den 
aktuella skatten på gränsbeloppet blir 20 %.23 

                                                           
19 Skatteverket – Privata Skatter  
20 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 4 
21 PP Pension – Nya basbelopp 2011 
22 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 11 
23 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 20 



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås
 

 

   

Då många småföretagare som faller inom ramen som fåmansföretag inte kommer upp i den 
bruttolön som krävs för att utnyttja lönebaserat utrymme utnyttjas endast det standardiserade 
gränsbeloppet på 130 250 SEK för 2011, resterande del beskattas i tjänst. Det finns däremot en 
begränsningsregel som innebär att det maximala beloppet som skall 
inkomstbasbelopp vilket 2011 motsvarar 5
tillgodoräkna sig tjänsteinkomst förvärvade de senaste fem beskattningsåren
100 inkomstbasbeloppen. För att dessa ovan beskrivna regler skall tillämpas krävs alltså att ägaren 
eller dess närstående varit verksam i betydande omfattn
vilande och en lägre skattesats kan erhållas genom 25 % på utdelningar och kapitalvinster. 
Däremot när ett bolag startar att vara vilande fortsätter bolaget att anses inneha kvalificerade 
andelar de nästkommande fem beskattningsåren
inneha kvalificerade andelar de kommande fem beskattningsåren trots att ägaren inte varit 
verksam i betydande omfattning. När sedan de fem åren förflutit anses inte andelarna l
kvalificerade och skattesatserna för fåmansföretag upphör att gälla.

3.4.2. Verksam i betydande omfattning

För att ett bolag skall anses vilande
omfattning. Från den dag då ett bolag ans
klassas som fåmansföretag. Det betyder att en ägare eller dess närstående inte kan vara 
verksamma i betydande omfattning från den dagen bolaget läggs vilande och de kommande 
beskattningsåren. Det är först därefter som bolaget inte längre är ett fåmansföretag och en lägre 
skattesats kan användas vid utdelningar av likvida medel.

Då begreppet betydande omfattning är tolkningsbart uppstår ett osäkert läge om vad detta 
betyder. Det som tidigare tolkats ä
personen har haft en vinstgenererande roll i företaget. Därför skall alltid styrelsen, ledningen och 
även högre befattningar inom företaget klassas som verksamma i betydande omfattning även om 

                                                           
24 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 6 
25 Inkomstskattelagen – Kap 57 § 4 
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de inte i realiteten utgjort arbetsinsatser som genererat vinst. Däremot har regeringsrätten ansett 
att varje enskilt fall måste bedömas.26  

Detta leder till att en ägare som väljer att utnyttja vilande bolag, bör själv inte vara delaktig i 
varken styrelsen eller ledningsroller i företaget. Det kan därför vara klokt att tillsätta en extern 
part som styrelse som förvaltar företagets pengar under de fem beskattningsåren. En ägare bör 
också ställa sig frågan om en suppleant roll i företaget kan innebära att ägaren anses som 
verksam. Huvudregeln bör vara att en suppleant inte är verksam så länge den inte kallas in för att 
ersätta befintlig styrelse då styrelsen inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.27 

3.4.3. Samma eller likartad verksamhet 

Att vara verksam i betydande omfattning leder således till att ett bolag inte kan klassas som 
vilande. Ett annat krav är även att ägaren ej får bedriva samma eller likartad verksamhet. Såväl 
som med betydande omfattning faller samma eller likartad verksamhet under 
tolkningsproblematiken. Det som tidigare varit praxis enligt regeringsrättens tolkningar har varit 
en allmän grund att ägaren kan bedriva likartad verksamhet i ett helt annat bolag. 
Skatterättsnämnden gjorde samma bedömning för ett antal år sedan. Ett kringgående av reglerna 
har därför kunnat åsidosätta fåmansföretagens regler. Ett bolag som bedriver verksamhet i ett 
bolag har därmed kunnat flytta hela verksamheten till ett annat bolag och lägga det första bolaget 
vilande, för att sedan dela ut de likvida medlen i bolaget. Ägaren kan fortfarande bedriva samma 
verksamhet fast i ett annat bolag. Tolkningsproblematiken har lett till ett osäkert läge vilket de 
nya bedömningarna från skatterättsnämnden tagit upp och gjort en annan bedömning än tidigare. 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Prop. 1989/90:110, sid. 703. Reformerad inkomst och företagsbeskattning 
27 Kammarkollegiet – Diskretionärt förvaltningsavtal 
28 Prop. 1989/90:110, sid. 703. Reformerad inkomst och företagsbeskattning 
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

Kapitlet börjar med att beskriva och analysera aktuella förhandsbesked från skatterättsnämnden angående 

rättstillämpningen av vilande bolag med inriktning mot samma eller likartad verksamhet. Kapitlet avslutas med 

räkneexemplen som visar skattekonsekvenserna vid försäljningssummorna 3 mkr, 7 mkr och 14 mkr . 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Förhandsbesked, samma eller likartad verksamhet 
Regelverket kring fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet och kvalificerade 
aktieinnehav finns i IL 57 kap, men är väldigt allmänt beskrivet. Det gör det svårt att precist 
beskriva vad som gäller i olika fall. Det innebär att rättsfallen är viktiga att granska för att utreda 
vad som gäller vid olika situationer för företag. Skatterättsnämnden lämnade i början av 2009 fem 
förhandsbesked gällande begreppen samma eller likartad verksamhet. Dessa förhandsbesked 
överklagades till högsta förvaltningsdomstolen, avgörande från domstolen har kommit i början av 
2010. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i samtliga fem fall samma bedömning som 
Skatterättsnämnden och fastslog därmed förhandsbeskeden. Nedan beskrivs förhandsbeskeden 
och nämndens bedömning.29  

4.1.1. Förhandsbesked dnr. 57-08/D 

A och närstående, i detta fall hans syster, äger hälften av aktierna i bolaget Y AB, som i sin äger 
dotterbolaget Z AB till fullo. Utöver Y AB äger syskonen även bolaget X AB. Aktierna hade de 
ärvt av sin far då denna avled år 2006. 

Verksamheten i företagsgruppen består av handel med och uthyrning av …. Till en början 
bedrevs verksamheten i bolaget X AB, därefter flyttades den 1986 till Y AB och sedan 1993 drivs 
verksamheten i bolaget Z AB alltså dotterbolaget till Y AB. Bolaget X AB bedriver för 
närvarande ingen verksamhet förutom att hyra ut fastigheten som tidigare använts i verksamheten 
till bolaget Z AB. A har varit verksam i Z AB sedan 2007. A har begärt förhandsbesked till 
Skatteverket och undrar om hans aktier i X AB är kvalificerade andelar. Skatterättsnämnden har 
gjort följande bedömning: 

Skatterättsnämnden refererar till 57 Kap 4§ IL att om andelsägaren eller närstående under de 
senaste fem beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som 
bedriver samma eller likartad verksamhet skall andelen klassas som kvalificerad. Eftersom A har 
utfört arbete i betydande omfattning i bolaget Z AB sedan 2007 skall A:s aktier klassas som 
kvalificerade. Även A:s syster aktier i X AB klassas som kvalificerade andelar på grund av A:s 
arbetsinsats i bolaget Z AB. Förutsättningarna mellan bolaget X AB och bolaget Z AB anses vara 
samma eller likartad verksamhet.30  

4.1.2. Förhandsbesked dnr. 69-08/D 

A äger 100% av bolaget X AB, där har han bedrivit konsultverksamhet fram till 2005. Därefter 
har bolaget upphört med sin verksamhet och förvaltar enbart det kapital som finns i bolaget. A 
har därefter varit anställd på ett annat bolag men sedan 2007 bedriver han nu konsultverksamhet i 
                                                           
29 PWC - News 
30 Skatterättsnämnden - 2009 



Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2011-06-09 
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400 
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås  
 

13 

 

företagsformen enskild firma. A önskar nu överföra sin konsultverksamhet från den enskilda 
firman till det nystartade bolaget Y AB. A har begärt förhandsbesked och undrar om hans aktier i 
X AB kommer att anses vara kvalificerade om han är verksam i betydande omfattning i det 
nystartade bolaget Y AB. A menar att inga tillgångar kommer att överföras från bolaget X AB till 
bolaget Y AB. Skatterättsnämnden har gjort följande bedömning: 

Huvudfrågan berör om X AB och Y AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet då 
konsultverksamhet startas i bolaget Y AB. A anser att konsultverksamheten som han tänker 
bedriva i Y AB inte har överförts från X AB eftersom inga tillgångar har överförts mellan 
bolagen. Skatterättsnämnden håller med om att inga tillgångar har eller kommer att överföras 
mellan bolagen. Däremot är verksamheten som ska bedrivas i Y AB kopplad till A:s person 
eftersom verksamheten kommer att bestå utav hans kunskaper och möjligen affärskontakter. 
Skatterättsnämnden anser därför att verksamheten är överförd då konsultverksamheten startar 
trots att inte tillgångar såsom byggnader, inventarier eller annan egendom har överförts från X 
AB till Y AB. Därmed skall A:s aktier klassas som kvalificerade andelar.31 

4.1.3. Förhandsbesked dnr 117-07/D 

A och B äger hälften var av aktierna i bolaget X AB. Företaget hade ett helägt dotterbolag D AB 
som handeln bedrevs genom. Personerna A och B har vardera två barn som var verksam i 
bolaget D AB. Genom ett generationsskifte delades dotterbolaget D AB upp mellan två 
nybildade bolag, Y AB samt Z AB, dotterbolaget gick därefter upp till moderbolaget genom en 
fusion. Bolagen Y och Z överläts till A och Bs respektive barn som sedan fortsatte att bedriva 
bolagens verksamhet. Y och Z verksamhet bedrivs på lokaler som ägs och hyrs ut av D AB. 
Bolag D tar också ut royaltyersättning för varukännetecknet som används av de båda bolagen.32  

Skatterättsnämnden anförde att den verksamhet som tidigare bedrevs i D AB är numera uppdelat 
på tre bolag. Det innebar enligt skatterättsnämnden att aktierna i X AB är kvalificerade då bolaget 
anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB och Z AB. Sökande A och B har 
däremot inte varit aktiva i verksamheterna Y AB och Z AB. Däremot uppfylls kravet att 
närstående har varit verksam i betydande omfattning i annat fåmansföretag genom sökandes 
barn.33  

4.1.4. Förhandsbesked dnr. 77-08/D och dnr. 112-08/D 

De båda fallen 77-08/D och 112-08/D var dels olika men grunden är att de sökande vill förflytta 
verksamheten till ett annat bolag exempelvis NY AB som tar över ägandet från X AB av Y AB. 
Där skulle då X AB inte klassas som kvalificerade andelar trots att verksamheten fortsätter i Y 
AB fast med ny ägare i form av NY AB. Skatterättsnämnden gör som tidigare och anser att en 
flytt av verksamheten inte gör att det ursprungliga bolagets andelar inte klassas som kvalificerade 
andelar. Andelarna skall som tidigare förhandsbesked bekräftat fortfarande vara kvalificerade och 
fåmansföretagens regler skall inte kunna undgås genom en sådan manöver.34 

                                                           
31 Skatterättsnämnden – 2009  
32 Skatterättsnämnden – 2009 
33 Skatterättsnämnden – 2009 
34 Skatterättsnämnden – 2009  
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Skatterättsnämnden har inte varit helt eniga utan en skiljaktig mening har funnits under flertalet 
av de fem förhandsbeskeden. Den skiljaktiga meningen ansåg att andelar i tidigare bolag inte 
skulle anses kvalificerade bara för att ett nytt bolag bedrev liknande verksamhet i ett nytt bolag. 
Motiveringen var att lagtexten inte innehåller denna lydelse längre sedan 1995 års ändring och att 
därför skulle lagtexten tolkas enligt detta. De skiljaktiga anförde att man enbart kunde tillämpa 
paragrafen på det företag där verksamheten överlåtits och inte det överlåtande bolaget. Därmed 
skulle andelen inte klassas som kvalificerad i det överlåtande bolaget. Regeringsrätten har däremot 
gjort samma bedömning som skatterättsnämnden och därför måste förhandsbeskedens 
bedömning anses vara lagstiftarens avsikt hur lagtexten skall tolkas.35   

4.2. Skatteeffekter vilande bolag 
En säljare som är i skedet att överlåta sitt bolag kan som tidigare beskrivits i vissa fall utnyttja 
vilande bolag och därmed få en lägre skattesats. När är det då lönsamt att välja att lägga ett bolag 
vilande, kontra att bli beskattad som innehav av kvalificerade andelar? Nedan beskrivs exempel 
där en säljare har sålt sitt bolag med tre olika försäljningspris. 

Vidare visas skattekonsekvenserna vid vilande bolag och vid kvalificerade andelar. Samtliga 
exempel bygger på att ägaren inte har haft möjlighet att utnyttja lönebaserat utrymme och därmed 
erhållit det allmänna gränsbeloppet på 2,5 inkomstbasbelopp vilket 2011 var 130 250 SEK. 
Samtliga exempel bygger även på att ägaren har erhållit en lön på 383 000 SEK aktuellt år och de 
senaste fem åren. Vidare har tjänstebeskattningen beräknats till 57 % på alla inkomster över 
383 000 SEK. Detta har gjorts för att underlätta läsningen och istället för att exakt ange den 
nedre skiktgränsen för statlig skatt används 57 % och den kommunala skattesatsen har beräknats 
till 32 % trots att avvikelser kan ske från kommun till kommun. Inkomstbasbelopp har beräknats 
utifrån 2011 gällande belopp. 

De köpeskillingar som har använts är 3 Mkr, 7 Mkr och 14 Mkr. Köpeskillingen avser att spegla 
totala likvida medel i företaget som läggs vilande. Uträkningarna speglar gällande lagstiftning och 
är inte uppskattningar av uppsatsförfattarna. 

 

                                                           
35Skatterättsnämnden – 2009 
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Försäljningspris 3Mkr  

   

En säljare som väljer att avyttra aktier till ett värde av 3 Mkr kommer vid beskattning av 
kvalificerade andelar att erhålla 1
bolag vilande i fem år kommer 

Beskattningen i fåmansföretaget och de kvalificerade andelarna beskattas först till 20 % upp till 
det allmänna gränsbeloppet vilket är 130
i inkomstslaget tjänst eftersom säljaren inte överstiger maxbe
Maxbeloppet som skall tas upp i tjänst är 100 inkomst
5 210 000 SEK. I detta maxbelopp få
tjänsteinkomst i detta fall 1 900
maxbeloppet utan landar strax under med ett belopp på 4
beloppet upp som tjänsteinkomst. 

En säljare som utnyttjar reglerna
bolaget ligger vilande ta utdelning på det allmänna gränsbeloppet till 20 % beskattning. Detta 
leder till 651 250 SEK (130 250 x 5år) 
ändras. Resterande del kan efter fem år tas ut och be
kapitalbeskattning på onoterade bolag som inte är fåmansföretag. Nettoskillnaden är 944
SEK som en säljare sparar genom att lägga ett bolag vilande beräknat på ett försäljningspris på 3 
Mkr. Procentuella skatten uppgår till 55,4 % vid kvalificerade andelar medan skatten vid vilande 
bolag uppgår till 23,9 %.  

och teknikutveckling 
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400 
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås 

  (Figur 2 –

En säljare som väljer att avyttra aktier till ett värde av 3 Mkr kommer vid beskattning av 
kvalificerade andelar att erhålla 1 338 192 SEK netto medan samma försäljare som lägger sitt 
bolag vilande i fem år kommer därefter att erhålla 2 282 563 SEK netto. 

Beskattningen i fåmansföretaget och de kvalificerade andelarna beskattas först till 20 % upp till 
det allmänna gränsbeloppet vilket är 130 250 SEK för 2011. Därefter beskattas resterande belopp 
i inkomstslaget tjänst eftersom säljaren inte överstiger maxbeloppet som skall tas upp i tjänst. 

tas upp i tjänst är 100 inkomstbasbelopp vilket 2011 motsvarade 
000 SEK. I detta maxbelopp får säljaren tillgodogöra sig de senaste fem årens 

900 000 SEK (380 000 SEK x 5år). Tyvärr kommer säl
utan landar strax under med ett belopp på 4 769 750 SEK och därför tas hela 

beloppet upp som tjänsteinkomst.  

na och lägger sitt bolag vilande har möjlighet att under d
bolaget ligger vilande ta utdelning på det allmänna gränsbeloppet till 20 % beskattning. Detta 

250 x 5år) beskattas till 20 % förutsatt att inkomst
ändras. Resterande del kan efter fem år tas ut och beskattas då till 25 % enligt gällande 
kapitalbeskattning på onoterade bolag som inte är fåmansföretag. Nettoskillnaden är 944

som en säljare sparar genom att lägga ett bolag vilande beräknat på ett försäljningspris på 3 
går till 55,4 % vid kvalificerade andelar medan skatten vid vilande 
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– egen bearbetning) 

En säljare som väljer att avyttra aktier till ett värde av 3 Mkr kommer vid beskattning av 
192 SEK netto medan samma försäljare som lägger sitt 

Beskattningen i fåmansföretaget och de kvalificerade andelarna beskattas först till 20 % upp till 
250 SEK för 2011. Därefter beskattas resterande belopp 

loppet som skall tas upp i tjänst. 
basbelopp vilket 2011 motsvarade 

fem årens 
SEK x 5år). Tyvärr kommer säljaren inte över 

750 SEK och därför tas hela 

och lägger sitt bolag vilande har möjlighet att under de fem åren 
bolaget ligger vilande ta utdelning på det allmänna gränsbeloppet till 20 % beskattning. Detta 

till 20 % förutsatt att inkomstbasbeloppet inte 
skattas då till 25 % enligt gällande 

kapitalbeskattning på onoterade bolag som inte är fåmansföretag. Nettoskillnaden är 944 371 
som en säljare sparar genom att lägga ett bolag vilande beräknat på ett försäljningspris på 3 

går till 55,4 % vid kvalificerade andelar medan skatten vid vilande 
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Försäljningspris 7 Mkr 

Ett försäljningspris på 7 Mkr leder till att säljaren av kvalificerade andelar 
medan om bolaget läggs vilande erhåller säljaren 5
1 263 237 SEK.  

Beskattningen i fåmansföretaget är likt vid försäljningen vid 3 Mkr att gränsbeloppet först 
beskattas till 20 %. Därefter behöver säljaren endast ta upp 3
1 900 000) i inkomstslaget tjänst eftersom begränsningsre
inkomstbasbelopp skall tas upp i tjänst och därtill får säljarens inkomst från de föregående fem 
beskattningsåren medräknas (1 
alltså 30 %, vilket leder till att 3
2 980 675 SEK och säljaren erhåller 4

Väljer säljaren att upprätta ett vilande 
gränsbeloppets ramar till 20 % och resterande del 6
företag som icke är fåmansföretag till 25 %. Skatten då säljaren använder sig av vilande bolag 
uppgår då till 1 717 438 SEK och säljaren erhåller
1 263 237 SEK för vilande bolag än om andelarna beskattas som kvalificerade.

Skatten uträknat procentuellt uppgår till 42,6 % vid kvalificerade andelar medan skatten uppgå
till 24,5 % om bolaget beskattas som vilande.

och teknikutveckling 
Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA 400 
Vårterminen 2011, Mälardalens Högskola, Västerås 

(Figur 3 - 

Ett försäljningspris på 7 Mkr leder till att säljaren av kvalificerade andelar erhåller 4
medan om bolaget läggs vilande erhåller säljaren 5 282 562 SEK. Skillnaden i skatt uppgår till 

Beskattningen i fåmansföretaget är likt vid försäljningen vid 3 Mkr att gränsbeloppet först 
behöver säljaren endast ta upp 3 310 000 SEK (5 

000) i inkomstslaget tjänst eftersom begränsningsregeln gör att endast 100 
basbelopp skall tas upp i tjänst och därtill får säljarens inkomst från de föregående fem 

 900 000 SEK). Resterande del skall sedan beskattas som kapital
alltså 30 %, vilket leder till att 3 559 750 SEK beskattas i kapital. Den totala skatten uppgår till 

675 SEK och säljaren erhåller 4 019 325 SEK.  

ett vilande bolag beskattas likt tidigare en del av beloppet inom 
gränsbeloppets ramar till 20 % och resterande del 6 348 750 SEK beskattas som onoterade 
företag som icke är fåmansföretag till 25 %. Skatten då säljaren använder sig av vilande bolag 

438 SEK och säljaren erhåller 5 282 562 SEK. Alltså är netto
237 SEK för vilande bolag än om andelarna beskattas som kvalificerade.

Skatten uträknat procentuellt uppgår till 42,6 % vid kvalificerade andelar medan skatten uppgå
till 24,5 % om bolaget beskattas som vilande. 
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 egen bearbetning) 

erhåller 4 019 325 SEK 
562 SEK. Skillnaden i skatt uppgår till 

Beskattningen i fåmansföretaget är likt vid försäljningen vid 3 Mkr att gränsbeloppet först 
 210 000 – 

geln gör att endast 100 
basbelopp skall tas upp i tjänst och därtill får säljarens inkomst från de föregående fem 

beskattas som kapital, 
750 SEK beskattas i kapital. Den totala skatten uppgår till 

bolag beskattas likt tidigare en del av beloppet inom 
750 SEK beskattas som onoterade 

företag som icke är fåmansföretag till 25 %. Skatten då säljaren använder sig av vilande bolag 
562 SEK. Alltså är nettoskillnaden 

237 SEK för vilande bolag än om andelarna beskattas som kvalificerade. 

Skatten uträknat procentuellt uppgår till 42,6 % vid kvalificerade andelar medan skatten uppgår 
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Försäljningspris 14 Mkr 

Skatten vid försäljning av kvalificerade andelar uppgår till 5
uppgår skatten till 3 467 438 SEK då bolaget säljs för 
1 613 237 SEK.  

De kvalificerade andelarna beskattas likt tidigare försäljningar först i det allmänna gränsbeloppet, 
därefter tas belopp upp till begränsningsregeln upp i inkomstslaget tjänst och resterande del 
beskattas i inkomstslaget kapital till 30 % beskattning.

Då säljaren lägger bolaget vilande faller först beskattning till gränsbeloppet ut sedan beskattas 
resterande belopp till 25 % som är skattesatsen för icke noterade bolag som ej är fåmansföretag. 

Den procentuella beskattningen vid kvalificerade andelar på hela försäljningspriset uppgår till 
cirka 36,2 % medan skatten för om bolaget läggs vilande och inte längre anses vara kvalificerade 
andelar uppgår skatten till 24,7 %. 

 

 

 

och teknikutveckling 
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(Figur 4 -

Skatten vid försäljning av kvalificerade andelar uppgår till 5 080 675 SEK och vid vilande bolag 
438 SEK då bolaget säljs för 14 Mkr. Detta leder till en netto

De kvalificerade andelarna beskattas likt tidigare försäljningar först i det allmänna gränsbeloppet, 
därefter tas belopp upp till begränsningsregeln upp i inkomstslaget tjänst och resterande del 
beskattas i inkomstslaget kapital till 30 % beskattning. 

Då säljaren lägger bolaget vilande faller först beskattning till gränsbeloppet ut sedan beskattas 
resterande belopp till 25 % som är skattesatsen för icke noterade bolag som ej är fåmansföretag. 

procentuella beskattningen vid kvalificerade andelar på hela försäljningspriset uppgår till 
cirka 36,2 % medan skatten för om bolaget läggs vilande och inte längre anses vara kvalificerade 
andelar uppgår skatten till 24,7 %.   
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- egen bearbetning)  

675 SEK och vid vilande bolag 
Mkr. Detta leder till en nettoskillnad på 

De kvalificerade andelarna beskattas likt tidigare försäljningar först i det allmänna gränsbeloppet, 
därefter tas belopp upp till begränsningsregeln upp i inkomstslaget tjänst och resterande del 

Då säljaren lägger bolaget vilande faller först beskattning till gränsbeloppet ut sedan beskattas 
resterande belopp till 25 % som är skattesatsen för icke noterade bolag som ej är fåmansföretag.  

procentuella beskattningen vid kvalificerade andelar på hela försäljningspriset uppgår till 
cirka 36,2 % medan skatten för om bolaget läggs vilande och inte längre anses vara kvalificerade 
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5. Analys 

 

Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, första avsnittet behandlar regelverket kring fåmansbolag och vilande bolag. I det 

andra avsnittet analyseras samma eller likartad verksamhet. Avslutningsvis analyseras de skattelättnader som 

uppstår vid ett upplägg kring vilande bolag.  

 

5.1. Vilande bolag och fåmansbolags regler 
 
Det ganska avancerade och invecklade regelverket kring beskattningen av fåmansbolag står under 
ständig debatt och ändras relativt ofta. Utgångspunkten med reglerna är att förhindra att 
förvärvsinkomsten i bolaget förvandlas till kapitalinkomst med en oftast betydigt lägre skattesats. 
Då regeringen införde de såkallade fåmansföretagsreglerna var syftet att skapa en neutral hållning 
gentemot andra företagsformer såsom handelsbolag och enskild firma där aktieutdelning inte är 
möjlig. Därmed genomfördes dessa speciella regler för att få en rättvis beskattning oavsett valet 
av företagsform. Reglerna måste även ta hänsyn till att fåmansbolag är den vanligaste 
företagsformen i Sverige och en allt för sträng beskattning kan skada den svenska 
företagsamheten.  

Upplägget kring vilande bolag innebär att omvandla ett kvalificerat ägande med upp till 57 % 
skatt till ett okvalificerat ägande där skatten är 25 % på utdelning och kapitalvinst. Allt följer den 
svenska lagstiftningen och kan innebära stora skattelättnader för företagaren. Det som krävs är 
att personen kan vänta 5 år med att tillgodogöra sig vinstmedlen. Vissa personen som har sålt sitt 
företag kanske inte kan vänta i 5 år på grund av behov av vinstmedel inom kort. Detta får 
personen ta ställning om vilket innebär 5 års väntan mot en oftast betydande skatteminskning. 
Medlen i bolaget kan trots att de befinner sig i det vilande bolaget placeras i aktier och andra 
kapitalplaceringar av förvaltaren och därmed förränta sig.  

Det vilande bolaget registreras inte hos bolagsverket eller skatteverket. Det enda beviset på att det 
är ett vilande bolag är ett diskretionärt förvaltningsavtal som säger att en förvaltare har hand om 
bolaget. Det visas bara upp om skatteverket beslutar sig för att göra en granskning av bolaget. 
Det vilande bolaget är således ingen företagsform utan endast ett utryck att bolaget inte bedriver 
verksamhet. 

5.2. Samma eller likartad verksamhet 
Inkomstskattelagens Kap 57 § 4 första stycket lyder enligt följande: 

”Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att  

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett 

fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller” 

 
Då andelsägaren eller dess närstående inte varit verksam i betydande omfattning, eller bedrivit 
samma eller likartad verksamhet skall bolaget inte längre klassas som fåmansföretag. De två 
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begreppen verksam i betydande omfattning och samma eller likartad verksamhet faller som 
tidigare beskrivits inom tolkningsproblematiken. Då lagen kan anses så intet beskrivande har 
frågan överlåtits till domstolarna. Detta leder till att de besked som fastslagits av högsta 
förvaltningsdomstolen klargör tolkningen av specifika situationer, dock kommer vissa situationer 
falla inom ramen för tolkningssvårigheter och där bör domstolen som i detta fall ge utslag som 
kan verka vägledning för framtiden. Skatterättsnämndens besked fastslogs och de fastslår en 
praxis för kommande situationer. 
 
Skatterättsnämnden bedömer att verksamhet som tidigare bedrivits i ett bolag inte kan flyttas till 
ett annat bolag utan att båda bolagens andelar förblir kvalificerade och fåmansföretagens regler 
skall tillämpas. Det slår även fast att trots att tillgångar såsom byggnader eller inventarier inte 
flyttas mellan bolagen skall båda bolagens andelar förbli kvalificerade andelar. I förhandsbeskedet 
dnr. 57-08/D gör skatterättsnämnden bedömningen att A:s arbetsinsats gör att hans aktier blir 
kvalificerade och därmed drabbas också hans systers andelar som klassas kvalificerade då de är 
närstående. 

Då verksamheten överlåts till ägarens barn innebar detta i förlängningen att tidigare ägare inte 
kunde utnyttja vilande bolag och att dennes andelar fortfarande klassades som kvalificerade 
andelar eftersom dennes barn (närstående) var verksamma i betydande omfattning. Detta kan ses 
som ett hinder att överlåta sitt företag inom familjen då skatten blir väsentligt högre än om 
överlåtelsen skett till en extern part. Det blir då mindre attraktivt att överlåta sitt företag internt. 
Uppsatsförfattarna anser att lagstiftaren bör se över detta förfarande då många fåmansföretag står 
inför ett generationsskifte. Detta är särskilt viktigt dels för att inte diskriminera en intern 
överlåtelse och samtidigt möjliggöra interna överlåtelser som bör vara en del av att möta de 
ökande generationsskiften så att lönsamma företag inte avvecklas i brist på köpare.  

De sista två fallen beskriver egentligen lite de som tas upp i de första att en verksamhet inte kan 
flyttas till ett nytt bolag och att det gamla bolagets andelar fortfarande förblir kvalificerade 
andelar. 

Rättsfallen är i många hänseenden tydliga och lätta att tolka. Det som bör ligga i intresset för 
eventuella säljare som planerar att genomföra ett upplägg med vilande bolag är framförallt att ens 
barn inte kan driva verksamheten vidare, då närstående inte får vara verksam i betydande 
omfattning. En annan viktig aspekt är att verksamheten anses ha flyttats trots att inga fysiska 
tillgångar har överförts från ett bolag till ett annat. Det räcker alltså att kompetensen som den 
tidigare ägaren besitter används i samma eller likartad verksamhet i ett annat bolag. Det är viktigt 
att närstående inte fortsätter att driva verksamheten efter en försäljning. I förhandsbeskedet dnr. 
57-08/D gör skatterättsnämnden bedömningen att A:s arbetsinsats i bolaget gör att hans systers 
andelar i samma bolag också klassas som kvalificerade då de är närstående.  

Uppsatsförfattarna anser att skatterättsnämnden menar att det endast kan bli tal om samma eller 
likartad verksamhet om ett aktiebolag eller annan juridisk person bedriver likartad verksamhet. 
Detta eftersom i ett av fallen avsåg ägaren att omvandla sin enskilda firma till aktiebolag och detta 
skulle då leda till att det ursprungliga aktiebolagets andelar skulle klassas som kvalificerade 
andelar. 
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Om detta skulle ha varit aktuellt på fysiska personer borde nämnden ha upplyst om att detta 
redan var aktuellt med tanke på att verksamhet redan bedrevs i formen enskild firma och därmed 
skall andelarna klassas som kvalificerade. Därmed kan man göra bedömningen att det är fullt 
godkänt att lägga ett aktiebolag vilande och samtidigt driva samma eller likartad verksamhet i 
formen enskild firma. En annan tolkning av nämndens utlåtande kan vara att de endast tagit 
ställning till aktuell ansökan och inte valt att ge utlåtande om något som inte berört ansökan. 
Läget får därför klassas som oklart och uppsatsförfattarna kan inte med säkerhet påstå att enskild 
firma, enbart av att tolka rättsfallen, får bedrivas utan att aktiebolaget drabbas.  

Det bör däremot inte vara aktuellt att bolaget förlorar sin status som vilande bolag enbart för att 
ägaren anställs inom samma eller likartad verksamhet. Detta har heller inte skatterättsnämnden 
påstått men en diskussion kring den fysiska personen eftersom enskild firma inte är en juridisk 
person bör föranledas. Vart går denna gräns? Det skulle vara intressant att fastslå genom dom. 
Kan en ägare genom att starta samma eller likartad verksamhet fast i formen enskild firma slippa 
att ursprungsbolaget drabbas och därmed förblir vilande i väntan på lägre beskattning? 

Avslutningsvis då ägaren inte förflyttar några tillgångar såsom inventarirer, byggnader etc. görs 
bedömningen att den vilande verksamheten ändå drabbas. Detta är enligt uppsatsförfattarna en 
vettig lösning. Det skulle vara för svårt för en domstol att bedöma i vilken utsträckning två olika 
bolag har nytta av varandra på grund av ägarens kompetenser och kontakter. Det bör vara 
ägarens kompetenser och inte tillgångar som styr samma eller likartad verksamhet.  

5.3. Skattelättnader vilande bolag 
De fördelar som uppstår av att lägga ett bolag vilande är nästan uteslutande alltid en lägre 
skattesats. De undantag som kan leda till att skattesatsen inte blir lägre är om ägaren kan 
tillgodoräkna sig ett högt gränsbelopp kombinerat med ett högt sparat utdelningsutrymme. Då 
krävs att övervägande del som skall tas upp till beskattning faller inom detta gränsbelopp. 

Det vanligaste är att procentsatsen mellan skatten för kvalificerade andelar och vilande bolag är 
som störst vid försäljningsbelopp under 3Mkr. Vid en försäljning för 3Mkr var skattesatsen 55,4 
% för kvalificerade andelar medan vid ett upplägg av vilande bolag blev den slutliga skattesatsen 
23,9 % alltså 21,5 % skillnad i netto beskattningen. Detta i belopp räknat gjorde 944 371 SEK i 
lägre skatt. Skillnaden i skatteprocent minskar ju högre försäljningsbeloppet blir beroende av den 
begränsningsregel som gör att max 100 inkomst basbelopp skall tjänstebeskattas. Trots att 
procentsatsen minskar ökar beloppen räknat i SEK eftersom det rör sig om större 
försäljningsvärden. 

Avslutningsvis kan en betydande skillnad mellan att beskattas för kvalificerade andelar kontra icke 
kvalificerade andelar anses föreligga. Skillnaden i procent minskar ju högre försäljningspris men 
beloppen i SEK ökar. En ägare som säljer för ett högt försäljningspris kan däremot antas ha haft 
en hög lön och därmed kunnat använda ett annat gränsbelopp för att få lägre skatt. Icke 
kvalificerade andelar får ändå anses vara förmånligare än att beskattas som kvalificerade andelar 
trots att skillnaderna i beskattning minskar ju högre gränsbelopp en ägare kan tillgodoräkna sig. 
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen av uppsatsen 

___________________________________________________________________________ 

 
Fåmansföretagsreglerna införskaffades för att förvärvsinkomster inte skulle kunna omvandlas till 
kapitalinkomster. Reglerna innebär att andelarna klassas som kvalificerade andelar och beskattas 
enligt huvudregeln som tjänsteinkomst med vissa undantag. Avsteg från reglerna kan göras 
genom att ett bolag läggs vilande, bolagets andelar klassas då efter fem år inte längre som 
kvalificerade andelar och beskattas vid utdelningar och försäljning såsom kapitalinkomst för icke 
noterade bolag. 

Ett vilande bolag är i sig inte någon specifik företagsform utan endast ett uttryck för att bolaget 
inte bedriver verksamhet. Det vilande bolaget registreras varken hos bolagsverket eller hos 
skatteverket. Det är upp till ägaren att bevisa vid granskning att bolaget inte bedrivit verksamhet.  

De finns vissa krav som skall vara uppfyllda för att bolaget skall anses vilande. Ägaren i bolaget 
eller dess närstående får inte ha vara aktiv i bolaget i betydande omfattning. Synsättet på 
betydande omfattning är att personen inte får ha haft en vinstgenererande roll i företaget. Därför 
bör en ägare se till att inte denne själv eller närstående är aktiva i företaget eller aktiv i form av ett 
styrelseuppdrag. Det är vanligt att man ingår ett diskretionärt förvaltningsavtal där en 
kapitalförvaltare förvaltar bolagets likvida medel under karenstiden på fem år. 

Ägaren och dess närstående får inte heller bedriva samma eller likartad verksamhet i ett annat 
bolag. Detta gör att en ägare som avser att överlåta sitt bolag till sina barn (närstående) inte kan 
lägga ursprungsbolaget vilande och att verksamheten fortsätter att bedrivas av dennes barn i ett 
annat bolag.  

Synsättet på samma eller likartad verksamhet är att oavsett om bolaget läggs vilande får inte 
någon liknande verksamhet startas eller drivas i ett annat bolag. Verksamheten blir även drabbad 
även om inte tillgångar har överförts mellan bolagen. Det är alltså ägarens kompetenser som är 
grund för om liknande verksamhet bedrivs.  

Enligt författarna råder det däremot en oklarhet om en fysisk person kan drabbas av att samma 
eller liknande verksamhet bedrivs. En anställning inom samma eller liknande verksamhet bör 
givetvis inte drabba det vilande bolagets status medan oklarhet råder om ägaren skulle bedriva 
samma verksamhet fast i företagsformen enskild firma. Skatterättsnämnden har inte tagit upp 
frågan i aktuellt förhandsbesked. 

De skattelättnader som uppstår då ett vilande bolag inte längre klassas som kvalificerade andelar 
är beroende av försäljningspriset. Ett lägre försäljningspris upp till 3 Mkr leder till att den 
procentuella skattesatsen skiljer sig markant. Därefter minskar den procentuella skillnaden ju 
högre försäljningspriset blir. 

Då en säljare inte kan utnyttja lönebaserat utrymme för ett högre gränsbelopp leder alltid ett 
upplägg kring vilande bolag till en lägre skattesats. Även om ett högt gränsbelopp erhålles visar 
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det sig ändå att vilande bolag är att föredra ur skattesynpunkt. Vid enstaka tillfällen då 
försäljningspriset uppgår till stora belopp och gränsbeloppet överstiger 50 % av totala 
försäljningspriset kan skattesatsen vara lägre vid beskattning av kvalificerade andelar.  

Att ett bolag läggs vilande och därmed efter fem år inte längre klassas som fåmansföretag leder 
nästan uteslutande till att en lägre skattesats blir aktuell vid försäljning. Därmed borde reglerna 
vara en självklarhet för de allra flesta säljare. Dock måste en säljare ta ställning till om det är värt 
att vänta fem år för att få betala mindre skatt. Där spelar personliga faktorer in såsom ålder och 
behovet av pengar för tillfället.     

 

7. Fortsatta studier 
___________________________________________________________________________ 

Avslutningsvis presenteras intressanta alternativ till vilande bolag och beskattningen av fåmansbolag. 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1. Utländska holding bolag 
Ett alternativ, till att som säljare göra ett upplägg kring vilande bolag, är att studera utländska 
holdingbolag och genom detta frångå fåmansföretagsreglerna. I samband med en 
företagsförsäljning finns möjlighet att sälja sitt bolag till underpris till ett av säljaren nystartat 
helägt holdingbolag i exempelvis Cypern. Därefter kan kort sammanfattat kapital förflyttas från 
det svenska bolaget till det utländska. De kapital som genereras vid en försäljning går också direkt 
vidare till holdingbolaget helt skattefritt. 
 
Därefter kan kapitalet delas ut till aktuellt lands skattesats som ofta är väsentligt lägre än i Sverige. 
Det bör dock nämnas att en fullständig utflyttning till aktuellt land är ett krav och att valt lands 
skattesystem bör tas med i beräkningen, därav kan upplägget anses mindre attraktivt för en säljare 
som fortfarande vill vara bosatt i Sverige efter företagsöverlåtelsen. 
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