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Problem Införandet av skalbolagsreglerna var till för att förhindra den 

olagliga handeln av skalbolag. Reglerna påverkar en vidkrets av 
skatteskyldiga och drabbar inte enbart de som genomför en olaglig 
skalbolagstransaktion. Enligt lag kan skalbolagsreglerna undvikas 
om det förekommer särskilda skäl, vad anses vara särskilda skäl? 
Vi vill se i vilka situationer undantaget, även benämnt den så 
kallade ventilen, kan tillämpas. 

 
Syfte Syftet med vår uppsats är att granska när undantaget ventilen 

tillämpas vid en skalbolagsavyttring. 
 
Metod Vi har använt oss av den rättdogmatiska metoden vilket innebär att 

vi kommer att tolka gällande rätt. 
 
Slutsatser  De olika situationer som nämns i propositionen 2001/02:165, så 

som generationsskifte, FoU, utlösen av delägare med flera, kan 
även tolkas som särskilda skäl till när ventilen kan tillämpas. Vid 
bedömning av om ventilen är tillämpbar genomförs en prövning 
där skälet till avyttringen och köpeskillingens storlek beaktas. 
Trots att propositionen 2001/02:165 nämner ett flertal olika 
situationer som bör undantas från skalbolagsreglerna så är inte alla 
undantagen juridiskt prövade. Den situation som är mest prövad är 
intern aktieöverlåtelse. Enligt dom är intern aktieöverlåtelse ett 
godtagbart undantag dock poängterar SKV att ventilen inte per 
automatik är tillämpbar. Ventilens tillämpningsområde är relativt 
oprövat och därav är det svårt att bedöma om lagen är rätt 
utformad. Då ingen större lagändring har skett under de senaste 6 
åren kan detta tolkas som att lagen uppfyller sitt syfte.
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   1 Inledning  

   1. 1 Bakgrund 

Den mediala uppmärksamheten gällande skalbolagstransaktionerna och de så kallade 

målvakterna var väldigt omdebatterad och aktuell i början av 2000-talet. 

Brottsförebyggande rådet skriver i sin tidning ”Apropå” att själva skalbolagsaffären 

behöver i sig inte vara en kriminell handling. Brottsligt blir det när bolaget blir plundrat 

på tillgångar eller när det tillförs en stor förlust i bolaget med hjälp av fiktiva tillgångar. 

Det är då de så kallade målvakterna behövs, helt enkelt någon annan som kan ta det 

juridiska ansvaret1. 

 
Skalbolagshandeln var som mest omfattande under slutet av 1980 - talet och en bit in på 

1990 - talet. Vid årsskiftet 1990/1991 infördes ett nytt skattesystem vars syfte bland 

annat var att stävja skatteplaneringen som låg bakom skalbolagstransaktionerna. Till en 

början minskade skalbolagshandeln för att sedan öka igen. Minskningen som till en 

början skedde kom troligtvis av den konjunkturnedgång som präglade det tidiga 1990 - 

talet och inte från ändringen i skattesystemet.2 Då SKV uppmärksammade att 

skalbolagshandeln inte minskade utan snarare ökade ledde det till en promemoria som 

utformades av SKV, denna låg sedan till grund för den proposition 2001/02:165 som 

utformades av regeringen, vilken i sin tur ledde till de nya reglerna mot handel med 

skalbolag som införts i inkomstskattelagens 49a kapitel som trädde i kraft 1 juli, 2002. 

En anledning till att SKV ansåg att en lagändring borde komma till stånd var att 

genomförda skalbolagsrevisioner i Stockholms län visade att stora skattesummor 

undanhölls staten. Syftet med lagändringen blev därför att göra skalbolagsaffärer 

olönsamma. De nya reglerna innebär att den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av 

andelar i ett skalbolag skall beskattas som överskott av passiv näringsverksamhet. Dock 

kan det förekomma vissa undantag eller särskilda skäl till att skalbolagsbeskattningen 

inte behöver genomföras. Undantaget fungerar som en ”ventil” för skalbolagsreglerna 

och detta är ett sätt att även fortsättningsvis tillåta legitima skalbolagsaffärer. 3 

                                                 
1 Larsson AP L, Apropå, 2004 nr 4-5 
2 Riksåklagaren 1998, erfarenheter av skatte-, brottsmåls- och civilprocesser i skalbolagsmål m.m, s 4 
3 Larsson M, Skattenytt, 2003 nr s 631-632 
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  1.2 Problemdiskussion 

När skalbolagsreglerna infördes så var det för att förhindra den olagliga handeln med 

skalbolag. Det ska inte bortses från att de flesta fysiska personer som genomför en 

skalbolagstransaktion inte tillhör den kriminella kretsen som skalbolagsreglerna är till för 

att stävja. Dock kan vi konstatera att reglerna påverkar en vid krets av skatteskyldiga 4 

och inte enbart de som genomför en olaglig skalbolagstransaktion. Hur blir det när en 

fysisk person avyttrar en andel i ett skalbolag? Enligt lag kan skalbolagsreglerna 

undvikas om det förekommer särskilda skäl, vad anses vara särskilda skäl? 

 

Det vi är intresserade av är att undersöka i vilka situationer en fysisk person inte ska 

omfattas av skalbolagsreglerna. Vi vill se i vilka situationer undantag, även benämnt som 

den så kallade ventilen, från skalbolagsbeskattningen förekommer och vad för särskilda 

skäl som ska föreligga för att inte skalbolagsreglerna ska tillämpas. 

1.3 Syftet 

Syftet med vår uppsats är att granska när undantaget ventilen tillämpas vid en 

skalbolagsavyttring. 

1.4 Avgränsningar 

I och med vår tidsbegränsning har vi valt att fokusera på ett av de undantag ,den så 

kallade ventilen, som existerar vid en eventuell skalbolagsavyttring. Vi kommer att 

nämna de andra undantagen men ingen djupanalys av dessa kommer att ske. Vi kommer 

även att avstå från att granska hur det ser ut för handelsbolag som går under 

skalbolagsreglerna. Vår främsta fokusering är på de regler som gäller för en fysisk person 

och när denne avyttrar andelar i ett skalbolag, dock kommer vi granska vissa situationer 

då en juridisk person avyttrar en andel i ett skalbolag.      

 1.5 Metod och Material 

Vi kommer att använda oss av den rättdogmatiska metoden5 vilket innebär att vi kommer 

att tolka gällande rätt. I vår undersökning kommer vi först och främst att granska de 

regler som infördes 1 juni, 2002 för att motverka handel med skalbolag, det vill säga 

skalbolagsreglerna i kapitel 49a IL. Vi kommer även att granska och analysera den 

                                                 
4 Munck-Persson B, SvskT, 2004:1 s 35 
5 Peczenik A, 1995, Juridikens teori och metod, s 33 
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proposition6 som ligger till grund för lagen samt den rättspraxis som existerar för den så 

kallade ventilen. 

 

Den doktrin som finns tillgänglig och som är till stor hjälp i vår uppsats är SKV:s 

Handledning för beskattning av inkomst mm vid 2008 års taxering, som bland annat 

innehåller information om vad ett skalbolag innebär samt den skatterättsliga 

bedömningen vid en skalbolagstransaktion.  Även artiklar skrivna i Skattenytt, Svensk 

skattetidning, Balans samt Brottsförebyggande rådets tidning Apropå har legat till grund 

för vår uppsats. Författarna i Skattenytt, Svensk skattetidning samt Balans är jurister samt 

skattespecialister med stor kunskap inom skatterättsliga frågor samt handel med 

skalbolag. För att få en djupare förståelse för skalbolagsreglerna tillkomst har vi även 

använt oss av Departementserien Skatteregler mot handel med skalbolag. 7 

Åklagarväsendet har även gett ut en rapport gällande handel med skalbolag som vi har 

granskat för att se den bakomliggande orsaken till den uppmärksammade diskussionen 

berörande skalbolagshandel. 

  1.6 Disposition 

I kapitel två presenterar vi allmän information om vad ett skalbolag är och vad detta får 

för skatterättsliga konsekvenser. Vi kommer att granska SKV uppfattning om vad ett 

skalbolag är samt hur den skatterättsliga bedömningen av skalbolagstransaktioner ser ut. 

Till vår hjälp har vi 49a kap IL och i viss mån även 25a kap IL. 

 

I kapitel tre kommer vi att gå igenom de rättskällor som behandlar undantag från 

skalbolagsreglerna. Det vill säga i vilka situationer som ventilen är tillämpbar. Vi 

kommer att presentera de olika rättskällorna och vad de anser vara särskilda skäl. 

 

I kapitel fyra kommer vi slutligen att analysera de rättskällor som vi presenterat i kapitel 

tre. Vi kommer att sammanfatta de olika rättskällornas utlåtande gällande vad som anses 

vara särskilda skäl till att ej bli beskattad enligt skalbolagsreglerna. Vi kommer även att 

föra en avslutande diskussion som kommer att sammanfatta rättskällorna samt våra egna 

synpunkter 

 

                                                 
6 Proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag 
7 Ds 2001:35 
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2. Allmänt om skalbolag 

För att ge en bättre förståelse och insikt angående skalbolag kommer vi att inleda med 

lite allmän information om vad ett skalbolag egentligen är och vad för 

skattekonsekvenser detta medför. Detta för att öka förståelsen för våra resonemang och 

slutsatser framöver. 

 

Som tidigare nämnts så tillkom skalbolagsreglerna för att förhindra den intensiva handel 

med skalbolag som tidigare var väldigt uppmärksammad och debatterad8. Ändamålet 

med reglerna är att få säljaren att undvika att sälja skalbolaget till en så kallad 

bolagsplundrare. Innan skalbolagsreglerna i 49a kap IL tillkom så var syftet med en 

skalbolagstransaktion att komma runt de dubbelbeskattningssituationer som uppstod vid 

en försäljning av ett skalbolag. Det kunde gå till som så att priset för de obeskattade 

vinstmedlen i ett bolag kunde vara på ett ungefär åttiofem till nittio procent av den 

obeskattade vinsten. Försäljningspriset bestämdes utifrån teorin om att skalbolaget inte 

skulle betala bolagsskatten efter det den nya ägaren tagit över bolaget, utan säljaren och 

köparen skulle dela på ”vinsten som uppstod”. I stället slutade det oftast med att 

skalbolaget blev plundrat på de likvida medlen. Skalbolagsreglerna ska förhindra att 

dessa situationer uppstår och med hjälp av reglerna ser man till att 

dubbelbeskattningssituationer kommer till stånd. 9 

 

Bestämmelserna i 49a kapitlet IL tillämpas om det är en fysisk person som avyttrar en 

andel eller en delägarrätt i ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag 

och att det uppkommer en kapitalvinst i inkomstslaget kapital detta enligt 49a kap 2 § IL.  

Huvudregeln med skalbolagsreglerna i kap 49a är att när en fysisk person avyttrar en 

andel så blir denne beskattad för vinsten som i passiv näringsverksamhet.  

 

2.1 Definitionen av ett skalbolag 

”Med skalbolag avses de avyttrade företaget om summan av marknadsvärdet av 

företagets likvida tillgångar överstiger ett jämförelsebelopp vid tidpunkten för 

avyttringen” (49a kapitlet 6§ IL ) 

                                                 
8 Prop: 2001/02:165, avsnitt 5.6 
9 Handledning av beskattning av inkomst m.m  taxerings året 2008, s 534 
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Detta går att översätta med att när summan av kontanta medel, värdepapper och liknande 

tillgångar i det avyttrade företaget överstiger ett jämförelsebelopp så räknas det som ett 

skalbolag.10 När ett skalbolag definieras så är fokuseringen väldigt stor på företagets 

likvida medel. Detta för att skalbolagets likvida tillgångar är det fragment som är av 

störst intresse för en skalbolagsmarknad. De likvida tillgångarna i ett skalbolag har oftast 

uppkommit genom inkråmsöverlåtelse eller på grund av ägarens egna arbetsinsatser.11  

 

Det som främst räknas till likvida tillgångar är kontanter och värdepapper men även 

andra tillgångar så som: 

 

1. Tillgångar anskaffade (tidigast) två år före avyttringen 

2. Tillgångar som saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrevs 

intill två år före avyttringen och 

3. Att det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle 

kunna avyttras efter avyttringen av andelen. (49 a kap 7 § IL) 

 

Ovanstående punkter är till för att förhindra att företaget eventuellt försöker urholka sitt 

likvida kapital genom att innan en avyttring köpa på sig tillgångar, exempelvis 

guldtackor, som lätt går att avyttra vid ett senare tillfälle. 12  Det har även debatterats om 

ägaren till ett skalbolag kan minska sina likvida medel genom pantsättning, dock har 

regeringsrätten beslutat att trots att ägaren pantsätter sina likvida medel, så anses de 

fortfarande tillhöra företagets likvida tillgångar.13  

 

När man syftar på värdepapper så är det marknadsnoterade värdepapper det främst berör 

enligt 49a kap 7 § IL. Näringsbetingade andelar räknas inte till värdepapper eller 

liknande tillgångar. Innehav av sådana tillgångar tillhör rörelsen och det skulle vara 

oberättigat att beakta dem vid en bedömning av om det är ett skalbolag eller ej. Även 

värdepapper som förekommer som lager i värdepappersrörelse anses inte räknas in som 

likvida tillgångar i företaget.14  

 

                                                 
10 Prop: 2001/02:165, avsnitt 5.3 
11 Ds 2001:35, s 26 
12 Handledning för beskattning… s. 537 
13 Rå 2004 ref. 137 
14 Ds 2001:35, s 27 
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Kundfordringar som berör en normal försäljning av varor och tjänster bör inte räknas in 

som likvida tillgångar i företaget. Dock bör en kundfordring räknas in som en likvid 

tillgång om fordringen tillhör en försäljning som ingår i en kommande avvecklingen av 

verksamheten.15  

 

Andelar i företag i intressegemenskap enligt 49a kap 7 § 2 st. IL anses inte tillhöra 

företagets likvida tillgångar.  Med företag i intressegemenskap menas ett företag som det 

avyttrade företaget, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett 

väsentligt inflytande i, detta enligt 49a kap 5 § IL. Begreppet ”väsentligt” anser IL att det 

innebär att man ”normalt” innehar fyrtio procent i det avyttrade företaget. Dock är inte 

denna procentsats något som ska anses vara ett krav, utan kan mer ses som en 

vägledning. Det krävs emellertid att det ska finnas intressegemenskap mellan företagen, 

och väsentligt inflytande kan innehas trots att procentsatsen understiger ovannämnda 

fyrtio procent. Detta är vanligt förekommande när det är fler än en fysisk person som 

äger andelar i skalbolaget, då kan ägarnas respektive ägarandelar understiga dessa fyrtio 

procent men tillsammans har de ändå ett väsentligt inflytande.16  

 

Om likvida medel innehas av företag i intressegemenskap, ska summan av dessa likvida 

medel innefattas när marknadsvärdet räknas ut. Det vill säga att de likvida tillgångar som 

motsvarar det avyttrade företagets ägarandel i företaget ska räknas till de likvida medlen 

vid en avyttring av skalbolaget. För att skapa en bättre förståelse för vad vi menar, så ska 

vi konkretisera det med ett exempel. 

 

Exempel, likvida medel som innehas av företag i intressegemenskap17 

 

Ett företag som avyttras har likvida tillgångar på 1 000 000 kr. Dessutom äger man 

ett intresseföretag till 50 %. Intresseföretaget har likvida tillgångar på totalt 

500 000 kr. De likvida tillgångarna i det avyttrade företaget anses därför uppgå till  

1 250 000 kr det vill säga 1 000 000 + 500 000 x 50 % = 1 250 000 kr  

 

                                                 
15 Prop. 2001/02:165,  avsnitt 5:3 
16 Handledning för beskattning, s 539 
17 Handledning för beskattning.., s 538 



 - 7 -

2.1.1 Jämförelsebeloppet  

Som vi nämnde tidigare så för att definiera om ett företag är ett skalbolag så ligger 

fokuseringen på om de likvida tillgångarna överstiger ett uträknat jämförelsebelopp.  Om 

samtliga andelar har avyttrats utgörs jämförelsebeloppet av hälften av ersättningen, det 

vill säga halva köpeskillingen. Om enbart några enstaka andelar avvecklas, så utgörs 

jämförelsebeloppet av hälften av det totala värdet av samtliga andelar. Beräknat utifrån 

ersättningen för de avyttrade andelarna enligt 49a kap 9 § IL.18  

 

Hur avgör man då om ett företag är ett skalbolag? Baserad på den information vi nämnt 

ovan så ska vi visa med två olika exempel. 

 

Exempel 1, vad är ett skalbolag?19 

Kurt avyttrar samtliga andelar i bolag X för 1 000 000 kr. I bolaget finns likvida 

tillgångar med 500 000. Nu undrar Kurt om företag X är ett skalbolag?  

Jämförelsebeloppet = 1 000 000 x 50 % = 500 000 kr 

Likvida tillgångar = 500 000 kr 

Svaret på Kurts fråga är Nej, bolag X anses inte som ett skalbolag på grund av att 

tillgångarna inte överstiger jämförelsebeloppet. 

 
Exempel 2, vad är ett skalbolag?20 

Olle har avyttrat 7500 aktier i bolag A för 6 000 000 kr. Bolaget har totalt 10 000 

aktier. Bolaget A äger 80 % av aktierna i bolaget B. De likvida tillgångarna uppgår 

till 3 500 000 kr i bolag A och i dotterbolaget B till 1 875 000 kr.  

Olle undrar, är det ett skalbolag? 

Jämförelsebeloppet = 4 000 000 kr (50 % x [6 000 000 x 10 000 aktier/7500 

aktier]) 

Likvida tillgångar = 5 000 000 (3 500 000 kr + [80 % x 1 875 000 kr]) 

Ja, bolaget är ett skalbolag. De likvida tillgångarna överstiger det uträknade 

jämförelsebeloppet. 

 

Det kan uppstå situationer då säljaren får ytterligare ersättning i efterhand, detta förändrar 

förhållandet mellan jämförelsebeloppet och de likvida tillgångarna. Denna tillkommande 

                                                 
18 Prop. 2001/02:165, avsnitt 5:3 
19 Handledning för beskattning…,s 540 
20 Skv 2012, Allmänt om handelsbolag, s 1 
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ersättning kan ändra så att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas. I ett sådant fall kan 

säljaren begära omprövning. I en del situationer kan det finnas en klausul, i köparens och 

säljarens köpekontrakt, att om en del förutsättningar inte uppfylls så kan köpeskillingen 

sättas ned. Vilket innebär att ett bolag som på försäljningsdagen inte betraktas som ett 

skalbolag kan under klausulens inverkan få nersatt ersättning och därmed bli betraktad 

som ett skalbolag och gå under reglerna enligt 49a kap 6 § IL. 21 

 

2. 2 Återköp 

Ett återköp avser avyttringen av andelar som inte klassas som skalbolagsandelar. Om den 

övervägande delen tillgångar som inte klassificeras som likvida tillgångar, 49a kap 7 § 

IL, återköps inom två år räknat från avyttringen direkt eller indirekt av säljaren eller till 

denne närstående tillämpas bestämmelserna i 49a kap 11 och 12 § § IL. Vilka personer 

som avses som närstående framgår av 2 kap 22 § IL.22  

 

Vid bedömningen av om det är den övervägande andelen som återköps används 

tillgångarnas marknadsvärde vid avyttringstidpunkten. Återköpsregeln används också vid 

återköp av andra tillgångar än de som avyttrades om de kan jämställas med de avyttrade. 

Det behöver alltså inte vara identiskt samma tillgångar som återköps för att det skall vara 

fråga om ett återköp. Det går inte att komma runt regeln genom att köparen för över 

tillgångarna till ett annat företag som i sin tur säljer de till ett företag som direkt eller 

indirekt ägs av säljaren i det första ledet eller till denne närstående.23  

 

Blir bedömningen att ett återköp skett tillämpas skalbolagsreglerna fastän de avyttrade 

andelarna inte hänför sig till skalbolag. Beskattning sker det år andelarna avyttrades. 

Köparen anger i sin självdeklaration att ett återköp har skett. I de fall detta underlåts 

gäller bestämmelserna om eftertaxering och skattetillägg.24   

2.1.1 Huvudregel 

Enligt 49 a kap 11 § IL ska den eventuella kapitalvinsten vid avyttring av andel i 

                                                 
21 Handledning av beskattning…, s 541 
22 Andersson ,M, Saldén Enérus, A & Tivéus, U, Inkomstskattelagen en- kommentar, s 1485-1486 
23 Handledning av beskattning…, s 541- 542 
24 Andersson et. al, s 1485-1486 



 - 9 -

skalbolag tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet.25  

 

Huvudregeln säger att hela kapitalvinsten som uppkommer vid avyttring av 

skalbolagsandelar skall tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet. Detta gäller 

även vid återköp. Beskattning i inkomstslaget kapital sker inte. Bestämmelsen gäller 

oavsett om överlåtaren varit verksam eller inte.26  

 

2.3 Undantag från skalbolagsbeskattning 

2.3.1 Ventilen 

Om det finns särskilda skäl och säljaren begär det ska bestämmelserna enligt 49a kap 11 

§ IL inte tillämpas. Vid prövningen skall följande beaktas.27 

 

1. Vad som föranlett avyttringen av andelen eller återköpet, och 

2. Hur ersättningen för andelen bestäms.  

(49a kap 12 § IL)  

 

Visar det sig att avyttringen inte leder till att ett väsentligt inflytande över skalbolaget går 

över till annan ska bestämmelserna i 49a kap 11 § IL endast tillämpas om det föreligger 

särskilda omständigheter. Med detta menas att vid avyttring av minoritetsposter ska 

huvudregeln inte tillämpas om det inte föreligger särskilda omständigheter.  Ventilen 

fungerar som ett undantag till huvudregeln.28    

 

2.3.2 Skalbolagsdeklaration 

Huvudregeln ska enligt 49 a kap. 13 § inte heller tillämpas då: 

 

1. Det avyttrade företaget eller, i fråga om handelsbolag, säljaren tar upp företagets 

överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 10 kap. 8a § SBL. 

2. Ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1, och 

                                                 
25 Handledning av beskattning..,s 542 
26 Andersson et. al , s 1486 
27 Andersson et. al, s 1487 
28 Handledning för beskattning…, s 543 
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3. Säkerhet ställs enligt bestämmelserna 11 kap. 12 § SBL. 

 

Bokslut ska vid avyttringen upprättas som om beskattningsåret nått sitt slut. Om 

undantaget ventilen inte är tillämplig kan skalbolagsreglerna ändå undvikas om kraven i 

punkterna 1 - 3 ovan uppfylls. Vid uppfyllande av kraven beskattas kapitalvinsten enligt 

vanliga regler i kapital/tjänst.29 För detta särskilda bokslut gäller i stort sett samma regler 

som vid ordinarie bokslut. När det gäller värdeminskningsavdrag och dylikt ska det bara 

beräknas fram till avyttringstidpunkten. Detta för att upprättandet av det särskilda 

bokslutet ska upprättas som om beskattningsåret nått sitt slut.  

Om det förekommer flera avyttringar under samma år av ett och samma skalbolag ska 

skalbolagsdeklaration upprättas vid varje avyttringstillfälle. 

 

 En skalbolagsdeklaration ska lämnas inom 30 dagar efter avyttringen. Skulle den nå 

SKV efter detta avvisas den. I dessa fallen kommer beslut om säkerhetens storlek inte att 

fattas. För att kunna undvika beskattning enligt huvudregeln får den skattskyldige om 

möjligt åberopa ventilen.  Samma blankett används oavsett om säljaren är en fysisk eller 

juridisk person.  

 

  2.3.3 Säkerhet 

Säkerhet ska ställas av bank i form av en garantiförbindelse och ska avse det belopp som 

bestämts med stöd av 11 kap. 11a § SBL. SKV fastställer genom skalbolagsdeklarationen 

storleken på säkerheten. 30 

 

Exakt tidpunkt för när säkerheten ska vara SKV tillhanda finns inte. Enligt SKV:s 

uppfattning bör det ske under det aktuella taxeringsårets omprövningstid. Dock bör det 

inte lämnas in innan SKV har fastställt storleken på beloppet. 31 

 

Om den slutliga skatten inte betalas får ställd säkerhet tas i anspråk. Tas säkerheten inte i 

anspråk utgår en ersättning från staten för kostnaderna i samband med ställandet av 

säkerheten. Dock finns det ett undantag för när säkerhet behöver ställas. Eftersom 

undantaget berör avyttring av handelsbolagsandelar går vi inte närmare in på det.  
                                                 
29 Handledning för beskattning…,s 546 
30 Handledning för beskattning…, s 547 
31 Handledning för beskattning…, s 548 
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2.4 Samspelet/skillnaden mellan fysisk och juridisk person 

Sedan 2002 finns det regler för handel med skalbolag när det är en fysisk person som är 

säljare. Dessa regler har legat till grund vid utformandet av skalbolagsreglerna för 

juridiska personer som infördes 1 juli 2003. 

 

Skalbolagsreglerna för fysisk person 49 a kap. IL och för juridisk person 25 a kap. IL 

tillämpas aldrig samtidigt vid en transaktion. De kan däremot tillämpas samtidigt i 

parallella system om det skulle vara att ett skalbolag som ägs av både en fysisk och en 

juridisk person säljer samtidigt. För dessa båda försäljningarna behövs det dock bara en 

skalbolagsdeklaration. Samma tillgångar kan beräknas vid skilda och efter varandra 

gjorda beräkningar.  

 

När en fysisk person avyttrar ska kapitalvinsten tas upp till beskattning som passiv 

näringsverksamhet. Då en juridisk person avyttrar tas hela köpeskillingen upp som 

kapitalvinst i inkomstslaget näring. 

 

Det är inte obligatoriskt för en juridisk person att lämna bankgaranti vid avyttring. Istället 

kan ett subsidiärt betalningsansvar inträda.   

 

Vid avyttring av handelsbolag gäller inte skalbolagsreglerna för juridiska personer till 

skillnad mot fysisk person.32  
 

 

 
 
 

                                                 
32 Handledning för beskattning…, s 662-663 
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3. Undantag från skalbolagsreglerna - Rättskällor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka när undantaget eller den så kallade ventilen 

tillämpas. Detta innebär att vi vill granska i vilka situationer undantag från 

skalbolagsbeskattningen förekommer och vad för särskilda skäl som ska föreligga för att 

skalbolagsreglerna inte ska inträffa.  

 

Undantaget, 49a kap 12 § IL, förekommer vid särskilda skäl och fungerar som en 

avvikelse från 49a kapitlets huvudregel. Detta innebär att när den fysiska personen 

avyttrar andelar i ett skalbolag så undgår denne att bli beskattad enligt skalbolagsreglerna 

i 49a kap IL. I detta kapitel kommer vi att belysa olika rättskällor som behandlar 

undantaget ventilen och vilka särskilda skäl som måste uppfyllas för att en fysisk person 

ska kunna undgå skalbolagsbeskattningen. 

 

3.1 Propositionen 2001/02:165 

Denna proposition ligger till grund för de skalbolagsregler som infördes den 1 juli 2002. 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vad propositionen säger angående den så kallade 

ventilen.33 

 

I propositionen så förekommer det ett förslag från regeringen om att skalbolagsreglerna 

inte skall tillämpas om det existerar särskilda skäl. Ett liknande förslag förekom i SKV:s 

promemoria och departementspromemorian, dock ansåg de att dispensmöjligheter eller 

en ventil skulle införas för att kunna undanta situationer där skalbolagsreglerna skulle slå 

omotiverat hårt. Remissinstanserna var kritiska till detta, de ansåg att en dispensregel inte 

bör införas. Deras motivering var att en dispensprövning ansågs leda till en mer osäker 

rättspraxis än vad en vanlig domstolsprövning gjorde. Regeringen höll med om att en 

dispensregel bör undvikas då dessa kunde medföra tillämpningsproblem för såväl 

skatteskyldiga som SKV. De ansåg även att skalbolagsreglerna var utformade på ett 

sådant sätt att den skatteskyldige på ett mekaniskt sätt skulle kunna avgöra om han 

genomför en skalbolagstransaktion eller ej, Dock höll de med om att det inte kunde 

utesluta att en tillämpning av skalbolagsreglerna i enskilda fall kan få besvärande 

                                                 
33 2001/02:165 Avsnitt 5:6 
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konsekvenser. Regeringen menade att det var viktigt att identifiera de situationer som 

kunde frambringa problem och undanta dem från reglernas tillämpningsområde. 

Regeringen ansåg att det var viktigt att markera huvudregeln det vill säga att en avyttring 

av andelar i skalbolag skall beskattas, dock ansåg de att en ventil måste finnas för de 

enskilda fallen där det kan uppstå besvärande konsekvenser. 

 

3.1.1 Vilka situationer bör undantas enligt propositionen? 

Både SKV och regeringen anser att det är viktigt att uttala att undantag inte kan komma i 

fråga när förfarandet leder till obehöriga skatteförmåner. Trots detta så förekom det en 

omfattande diskussion i propositionen som berör olika situationer som bör omfattas av 

ventilen.34 

 

Regeringen samt många remissinstanser delade uppfattningen om att ett generationsskifte 

pekas ut som en särskild risksituation och bör undantas av skalbolagsreglerna 

Argumentet till varför denna situation bör undantas förfaller som så att en 

inkråmsöverlåtelse och efterföljande försäljning av skalbolag är i många fall den enda 

ekonomiska möjligheten att överlåta verksamheten till nästa generation. Att ett 

generationsskifte sker genom att verksamheten säljs till en son eller dotter som ska driva 

den vidare, och verksamheten därefter säljs till en utomstående, anses inte vara en 

missriktad handling. 

 

Utlösen av delägare samt finansiering av kostnader som berör forskning och utveckling 

(FoU) anses också vara situationer som bör kunna undantas under förutsättningen att 

priset på andelarna inte är för högt. Ett riktvärde på sjuttiofem procent av den obeskattade 

vinsten gör det möjligt att ta viss hänsyn till de bedömningssvårigheter som kan 

uppkomma. En säljare som tar så bra betalt att en ersättning närmar sig sjuttiofem 

procent eller mer, anses inte vara i god tro beträffande köparens avsikter. Dock bedömde 

både lagrådet och regeringen att det inte gick att utesluta att en seriös köpare som avser 

att bedriva FoU-verksamhet, kan vara beredd att betala mer än sjuttiofem procent för de 

obeskattade vinstmedlen. En förvärvare som bedriver FoU och som förväntas få positivt 

resultat först om nio till tio år, ansågs kunna betala upp mot åttio procent av den 

obeskattade vinsten. Trots detta ansågs det inte vara aktuellt att tillämpa ett annat 
                                                 
34 2001/02:165, Avsnitt 5:6 
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riktvärde än sjuttiofem procent. Ett högre riktvärde skulle enbart medföra att fler oseriösa 

köpare skulle ta tillfället i akt och försöka pressa upp priserna vid handel med skalbolag. 

 

Regeringen anser att det inte är nödvändigt att ta hänsyn till skuldsidan när det ska 

avgöras om det är frågan om ett skalbolag eller ej. Vid skalbolagshandel är köparen 

beredd att betala ett högt pris eftersom denne inte tänker betala verksamhetens skulder. 

Lagrådet framhåller att det borde finnas goda möjligheter att reglera skuldsidan, i varje 

fall inte mindre än de kortfristiga skulderna. Det kan dock förekomma fall där skulder av 

annat slag inte har reglerats eller att skuldreglering ej är möjlig. Då anser Lagrådet att det 

ska vara möjligt att beakta detta vid prövning av situationer då den så kallade ventilen 

ska tillämpas. 

 

Under bearbetningen av skalbolagsreglerna uppmärksammade regeringen att det förekom 

företag där ägaren av olika skäl vill dra sig tillbaka med att likvidera bolaget. Förfarandet 

beskrevs på följande sätt. Ett företag köper verksamheten av ägaren. Företaget är då rent 

tekniskt ett skalbolag, eftersom det är ett krav från köparen att verksamheten ska vara 

avslutad eller avyttrad. Det ska med andra ord enbart förekomma kontanter i företaget. 

När ersättningen bestäms beaktas den latenta skatteskulden samt likvidationskostnaderna. 

Köparen betalar skatten och genomför likvidationen. Detta innebär att 

likvidationsförfarandet kan genomföras på ett enkelt sätt. Regeringen ansåg att ett sådant 

likvidationsförfarande bör kunna undantas från reglernas tillämpningsområde. 

 

En annan situation där ventilen ansågs kunna tillämpas var när en minoritetspost 

överlåtes av en säljare som inte själv eller tillsammans med andra minoritetsägare har 

något inflytande i företaget. Lagrådet ansåg att lagstiftningen skulle göras snävare så att 

minoritetsdelägarna skulle hållas utanför. En annan utväg var att behålla det vidare 

tillämpningsområdet men att markera i lagtexten att skalbolagsreglerna enbart 

undantagsvis skulle tillämpas på minoritetsdelägarna. Regeringen ansåg att det senare 

förslaget var mer tillämpningsbart. 

 

Det ansågs även lämpligt att utgöra ett undantag om det existerar affärsmässiga skäl, 

exempelvis konjunkturnedgång eller omstruktureringar, för avvecklingen. Dock skulle 

det även i dessa situationer beaktas vilken ersättning som utgick för skalbolaget. Även 
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vid återköp ansågs det vara godkänt att tillåta ett undantag. I situationer där återköpet inte 

uppfyllde överlåtelseavtalet samt att transaktionen inte var till för att kringgå regelverket. 

 

Uppräkningen av situationerna kan inte ses som uttömmande. Det kan existera fler 

situationer där det är motiverat att inte tillämpa skalbolagsreglerna. 

 

 3.2 RÅ 2003 ref 68 

Följande fall handlar om undantag från skalbolagsbeskattning vid en intern 

aktieöverlåtelse. Målet hanterades först av Skatterättsnämnden och efter svar från dem så 

överklagade den skatteskyldige A till Regeringsrätten. 

 

3.2.1 Bakgrund:   

A innehar samtliga aktier i bolaget X AB som bedriver handel med värdepapper, samt i 

bolaget Y AB. A har planerat att via en intern aktieöverlåtelse avyttra aktierna i X AB till 

Y AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till ett belopp som motsvarar hundra procent 

av det beskattade kapitalet och sjuttiotvå procent av det obeskattade kapitalet i X AB på 

överlåtesedagen. Aktieavyttringen görs som ett steg i ett planerat generationsskifte. Efter 

avyttringen kommer en del av aktierna i Y AB att överföras till A:s barn genom gåva 

eller försäljning. A har ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och har ställt 

följande frågor: 

1. Ska X AB:s lager av värdepapper räknas som likvida tillgångar enligt 49a Kap 7 § IL? 

2. Anta att X AB vid aktieavyttringen räknas som ett skalbolag enligt 49a kap 6 § IL, 

skall beskattningen då ske enligt skalbolagsreglerna i 49a kap 11 § IL eller föreligger det 

sådana särskilda skäl för undantag som avses i 49a Kap 12 § IL? 

 

3.2.2 Uttalande från instanserna: 

Skatterättsnämndens förhandsbesked angående fråga ett löd, att enligt 49a kap 7 § IL så 

ansåg de att värdepapperna som X AB har i lager ska klassificeras som likvida medel. 

Detta med hänvisning till prop. 2001/02:165 s 71 att värdepapper avser främst 

marknadsnoterade värdepapper. Som underlag till förhandsbeskedet gäller det att X AB 

innehar marknadsnoterade värdepapper samt värdepapper som är föremål för 
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regelbunden omsättning. Skatterättsnämnden tog ingen större hänsyn till att 

värdepapperna ingick i X AB: s varulager, de ansåg att det inte hade någon större 

betydelse i och med att värdepapperna uppfyller de krav som anges i 49a kap 7 § IL.  

 

Angående förhandsbeskedet till fråga två, så gjorde skatterättsnämnden följande 

bedömning. De ansåg att det inte förekom sådana särskilda skäl som anges i kapitel 49a 

12§ första stycket. Det vill säga undantag från skalbolagsbeskattningen. 

Skatterättsnämnden motiverade detta med hänsyn till köpeskillingens storlek och 

omständigheterna i övrigt så framgick syftet med transaktionen att frigöra medel från X 

AB. En internöverlåtelse, som den som förekommer i ärendet, anser Skatterättsnämnden 

inte kunna jämställa med det som förarbetena ansåg vara undantag från 

skalbolagsreglerna. Skatterättsnämnden menade att i ett senare skede kan överlåtelsen 

leda till att X AB direkt eller indirekt går över till en utomstående ägare. 

Sammanfattningsvis åsyftade Skatterättsnämnden att ett sådant skatteutfall skulle leda till 

en situation som regelverket syftar till att motverka. 

 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden i fråga ett om 

huruvida X AB:s lager av värdepapper skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt 

49a kap 7 § IL. Dock ansåg Regeringsrätten att Skatterättsnämndens förhandsbesked 

borde begränsas till att gälla sådana avyttringar av aktier i X AB som skett före den 1 juli 

2003, då det infördes en lagändring i 49a kap 7 § IL från och med juni 2003 att 

värdepapper inte räknas som likvida tillgångar då de är lager i värdepappersrörelse. 

 

När det gäller fråga två gjorde Regeringsrätten följande bedömning. Enligt 49a kap 12 § 

andra stycket finns det en möjlighet att undgå skalbolagsbeskattning, om avyttringen inte 

leder till ”att ett väsentligt inflytande över skalbolaget gått över till någon annan person”. 

Om förutsättningen är uppfylld ska skalbolagsbeskattning enbart ske om det föreligger 

särskilda skäl. Regeringsrätten ansåg att det inte förelåg några särskilda skäl till 

skalbolagsbeskattning i det aktuella fallet, enligt 49a kap 12 § andra stycket IL. Detta 

motiverades med att vid den interna aktieöverlåtelsen så minskade inte A:s inflytande 

över det avyttrade företaget (X AB). Företagsgruppen ägs av A och i och med detta så är 

det även i fortsättningen han som bestämmer över det avyttrade företaget. 

Regeringsrätten ändrade Skatterättsnämndens beslut berörande fråga två. 
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3.3 RÅ 2006 not. 145 

Detta rättsfall handlar om när en juridisk person överlåter ett skalbolag till ett 

systerbolag. Skatterättsnämnden hade tidigare gett ett förhandsbesked rörande detta 

ärende, men SKV överklagade Skatterättsnämndens beslut till Regeringsrätten. 

 

3.3.1 Bakgrund: 

Bonnier Tidskrifter AB ansökte om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i 

samband med en renodling av deras bolagsstruktur, detta för att begränsa antalet bolag 

och nivåer i koncernen. För att åstadkomma detta skulle ett stort antal likvidationer, 

fusioner och bolagsöverlåtelser ske. Överlåtelserna skulle göras dels mellan 

moderbolaget och dotterbolaget och dels från ett bolag till dess systerbolag, eller till dess 

moderbolags systerbolag. Resumé Förlag AB klassificeras som ett skalbolag då kassa 

och fordringar överstiger nittio procent av balansomslutningen. Resumé Förlag AB ska 

överlåtas från Bonnier Tidskrifter AB, som för närvarande är dotterbolag till Bonnier 

Entertainment AB, till Bonnier Magazine AB, som är blivande systerbolag till Bonnier 

Entertainment AB. Mot angiven bakgrund önskade Bonnier Tidskrifter AB att få ett 

förhandsbesked berörande följande frågor: 

4a. Är överlåtelsen av Resumé Förlag AB till Bonnier Magazine AB ett undantag från 

skalbolagsbeskattning enligt 25a kap 12 § IL? 

4b. Om svaret är nekande på fråga 4a, så önskar sökande svar på om ”ventilen” i 25a kap 

13 § IL är tillämpad, vid överlåtelsen av Resumé Förlag AB till Bonnier Magazine AB? 

 

3.3.2 Uttalande från instanserna: 

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning angående fråga 4a. 

Skalbolagsbeskattning skall ej ske enligt 25a kap 12 § IL. Bedömningen baserades på 

Regeringsrättens beslut i RÅ 2003 ref. 68, där den fysiska personen inte blev beskattad 

enligt skalbolagsreglerna, detta på grund av att det inte ansågs att det väsentliga 

inflytandet i bolaget gick över till någon utomstående. Motsvarande synsätt gör sig 

gällande i det aktuella ärendet då det bestämmande inflytandet över det överlåtna bolaget 

finns högre upp i koncernen än hos överlåtande bolag. Skatterättsnämnden ansåg att det 

inte förekom några särskilda omständigheter som skulle medföra att överlåtelsen skulle 
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beskattas enligt skalbolagsreglerna. I och med det jakande svaret berörande fråga 4a så 

förfaller fråga 4b. 

 

SKV yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet vad avser fråga 4a. Detta 

med motiveringen att i och med att det överlåtande bolagets moderbolag har ett väsentligt 

inflytande över det sålda bolaget, förtar inte det faktum att ett väsentligt inflytande ändå 

övergått från säljare till köpare. SKV ansåg därför att bestämmelserna i 25a kap 12 § IL 

därför inte går att tillämpa. Istället borde den så kallade ventilen tillämpas på 

transaktionen enligt 25a kap 13 § IL. 

 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden berörande SKV:s 

överklagande. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende 

fråga 4a. 

 

3.4 Kammarrätten i Stockholm dom den 13 juli 2007, mål nr 2585 - 07 

Rättsfallet behandlar en fråga berörande om ventilen är tillämplig. Den skatteskyldige L 

överklagade länsrättens domslut. 

3.4.1 Bakgrund: 

Taxeringsår 2005, AB A drev hotellrörelse fram till 2003 då rörelsefastigheten såldes på 

grund av vikande intäkter som uppstått på grund av ett minskat kundunderlag. 2004 sålde 

L aktierna i bolaget. Aktierna såldes till substansvärdet med beaktande av de obeskattade 

reserverna. De nya ägarna bedrev annan verksamhet i bolaget fram till 2005 då det gick i 

konkurs. Skalbolagsdeklaration lämnades in och SKV beslutade om säkerhetens storlek, 

men någon säkerhet lämnades inte. L ansåg att ventilen skulle vara tillämplig. SKV 

delade inte denna uppfattning utan beskattade L enligt skalbolagsreglerna. L överklagade 

till länsrätten.  

 

3.4.2 Uttalande från instanserna: 

Länsrättens domskäl. Kapitalvinsten som uppkommit på grund av avyttring av andelar i 

skalbolag ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet enligt huvudregeln i 

49a kap. 11 § IL. Skalbolagsreglerna tillämpas dock inte om skalbolagsdeklaration 
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lämnats in och säkerhet ställts enligt 49a kap. 13 § IL . Skalbolagsreglerna tillämpas 

heller inte om den skattskyldige begär det och det finns särskilda skäl, ventilen enligt 49a 

kap. 12§ IL . Vid prövningen ska skälet till avyttringen beaktas samt hur ersättningen för 

andelen bestämts. Exempel på särskilda skäl är enligt förarbetena, prop. 2001/02:165 s. 

60f, generationsskifte, utlösen av delägare, likvidation, konjunkturnedgång och 

omstrukturering.  

 

I detta fall har skalbolagsdeklaration lämnats in. Men någon bankgaranti för beslutad 

säkerhet har inte lämnats. L har gjort gällande att ventilen är tillämplig. Den 

omständigheten att verksamheten lades ner på grund av det minskade kundunderlaget 

utgör enligt länsrätten inte särskilda skäl för undantag från skalbolagsreglerna. 

Överklagandet avslås därför.  

L överklagade till kammarrätten som avslog. 

 

Domskäl 

Kammarrätten finner inte någon anledning att döma annorlunda än vad länsrätten gjort. 

Överklagandet avslås därför.  

 

3.5 SRN:s förhandsbesked den 6 april 2004 

3.5.1 Bakgrund: 

Förutsättningarna för förhandsbeskedet är följande: 

Sökanden avser att avyttra aktierna i det av honom helägda bolaget JP AB till det av 

honom helägda bolaget APR AB. Därefter kommer JP AB att gå upp i APR AB genom 

fusion. Sökanden kommer inte att avyttra aktierna i APR AB. 

Fråga: Är ventilen i 49a kap. 12§ IL tillämplig på avyttringen av aktierna i JP AB? 

 

3.5.2 SRN:s utlåtande: 

Av RÅ 2003 ref.68 följer att en intern aktieöverlåtelse ska endast beskattas enligt 

skalbolagsreglerna om det föreligger särskilda omständigheter. Sådana omständigheter 

föreligger inte i detta ärende.  SKV delar SRN:s uppfattning om att ventilen är tillämplig 

och har inte överklagat förhandsbeskedet.  
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3.6 SRN:s förhandsbesked 7 april 2004 

Kapitalförsäkring i skalbolag, ventilen vid intern aktieöverlåtelse samt fråga om 

kapitalförsäkring som förmögenhetsskattepliktig tillgång i aktiebolag. Då uppsatsen 

handlar om tillämpningen av ventilen kommer vi endast att redogöra för den delen av 

förhandsbeskedet. 

 

3.6.1 Bakgrund:  

A och S är kompanjoner och äger hälften var av aktierna i N AB. 

Om en av delägarna avlider, antag S, avses följande äga rum. 

1. A bildar ett nytt bolag, NY AB. 

2. NY AB köper A:s aktier i N AB för det s.k. K-10 värdet, det vill säga till 

anskaffningsvärdet samt lättnadsbeloppet med eventuellt tillägg för gränsbelopp. 

3. NY AB köper S:s aktier i N AB av dödsboet mot revers i enlighet med 

bestämmelserna i ett kompanjonsavtal, minst 2 000 000 kr. 

4. N AB delar ut 2 000 000 kr till NY AB som löser reversen utställd till S:s dödsbo. 

Utdelningen finansieras med utfallande belopp på riskförsäkringen.  

 

Fråga ställdes om skalbolagsbeskattning kan underlåtas vid överlåtelsen. 

 

3.6.2 SRN:s utlåtande: 

Vad beträffar A:s överlåtelse av aktierna i N AB till NY AB anser SRN att förhållandena 

överensstämmer med det som gällde i RÅ 2003 ref.68. Inte i något av avyttringsfallen 

anses det föreligga särskilda omständigheter som enligt 49a kap. 12§ IL ska föranleda till 

skalbolagsbeskattning. SKV delar SRN:s uppfattning om att ventilen är tillämplig. 

 

3.7 SRN:s förhandsbesked 6 juli 2007  

Fastighet som sålts in till nybildat dotterbolag inför en extern försäljning till 

bostadsrättsförening betraktas som likvid tillgång i skalbolagssammanhang. 
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3.7.1 Bakgrund: 

AB S som äger ett antal fastigheter säljer inför en försäljning av två av sina fastigheter 

till en bostadsrättsförening dessa två till ett nybildat dotterbolag, DB. Därefter säljer AB 

S dotterbolaget DB till bostadsrättsföreningen. Fastigheterna ska sedan genom underpris 

föras över från DB till bostadsrättsföreningen. AB S undrar bl. a. om DB anses vara ett 

skalbolag? Parterna är ense om att bolaget är ett skalbolag 

 

3.7.2 SRN:s utlåtande: 

Fastigheterna kan enligt första meningen i 14 § inte utgöra likvida tillgångar. Enligt 

andra meningen i samma paragraf kan även andra tillgångar räknas till likvida tillgångar 

om: 

1. Tillgångarna har anskaffats tidigast två år före avyttringen 

2. Saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrevs intill två år före 

avyttringen 

3. Att det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle 

kunna avyttras efter avyttringen.  

 

Samtliga förutsättningar för att fastigheterna ska anses vara likvida tillgångar är 

uppfyllda. DB anses därför vara ett skalbolag. Den skattskyldige har inte begärt att få 

prövat om särskilda skäl för att undgå skalbolagsbeskattning finns. 

 

Enligt SKV:s uppfattning borde ventilen, 25a kap. 13§ IL, vara tillämpbar. Ansökan 

omfattar dock inte detta. SKV har inte överklagat förhandsbeskedet.   

 

3.8 SRN:s förhandsbesked 28 februari 2008 

Skalbolagsbeskattning skall inte ske vid intern aktieöverlåtelse om det inte föreligger 

särskilda omständigheter. 

 

3.8.1 Bakgrund: 

A har via ett holdingbolag mer är hälften av rösterna i Y AB som är moderbolag i en 

koncern med Z AB som närmaste dotterbolag. A äger även samtliga aktier i X AB som 
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har resterande aktier i Z AB. I syfte att renodla ägarstrukturen överväger X AB att 

överlåta delar av eller samtliga aktier i Z AB till Y AB till ett pris som högst motsvarar 

de överlåtna aktiernas marknadsvärde. Vid avyttringen kommer Z AB att vara ett 

skalbolag enligt 25a kap. 9§ IL. Frågan är då om X AB skall skalbolagsbeskattas? 

 

3.8.2 SRN:s utlåtande: 

Av RÅ 2006 not. 145 framgår att en intern aktieöverlåtelse ska endast beskattas enligt 

skalbolagsreglerna om det föreligger särskilda omständigheter, 25a kap. 12 § IL.  SKV 

anser inte att sådana omständigheter föreligger under förutsättning att de inkomstskatter 

som belöper på Z AB under överlåtelseårat samt tidigare beskattningsår betalas innan Y 

AB eventuellt säljer aktierna vidare. Mot bakgrund av detta finner skatterättsnämnden att 

sådana särskilda omständigheter som avses i 25a kap. 12 § inte föreligger. X AB skall 

därför inte beskattas enligt skalbolagsreglerna.  

 

SKV poängterar att vid intern aktieöverlåtelse kan ventilen inte tillämpas per automatik. 

Anledningen till detta är att då kan skalbolaget avyttras internt till marknadspris och 

därefter säljas vidare externt. Vid den senare försäljningen skulle där inte uppstå någon 

kapitalvinst och då är skalbolagsreglerna satta ur spel. Förhandsbeskedet kommer inte att 

överklagas.  

 

  3.9   Peter Nordström, Balans nr 3/2006 

Artikeln handlar om hur en försäljning av ett skalbolag blir ”rumsren”. Författaren, 

skattespecialisten Peter Nordström, tar upp olika åtgärder man bör göra för att SKV ska 

anse att försäljningen framgår som ”rumsren”. Nordström har bland annat kommenterat 

undantaget ventilen och två fall som denna omfattar.35  

 

Ventilen omfattar två fall, ett som hänför sig till situationer då det väsentliga inflytandet 

inte förändras och ett som avser situationer då det föreligger särskilda skäl mot 

skalbolagsbeskattning. Vid väsentligt inflytande har överlåtelsen av andelar inneburit att 

det väsentliga inflytandet i företaget har övergått på någon annan. I en sådan situation ska 

enbart skalbolagsbeskattning ske om det föreligger särskilda skäl. Både i lagtext och i 

                                                 
35 Skatteverket vill ha skalbolagsdeklartion, så blir din försäljning rumsren, s. 35 
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förarbeten, prop. 2001/02: 165 samt 49a kap 12 § 2 st, framgår det att det främst berör 

minoritetsavyttringar. Exempel på särskilda omständigheter kan enligt förarbetet vara att 

flera minoritetsägare avyttrar andelar med kort mellanrum.  

 

Detta undantag har även tillämpats vid så kallade interna aktieöverlåtelser. 

Regeringsrätten klargjorde i RÅ 2003:68 att eftersom inflytandet är detsamma som före 

en intern aktieöverlåtelse ska skalbolagsbeskattningen enbart ske om särskilda 

omständigheter föreligger. Nordström anser att Regeringsrätten inte nämner vad dessa 

särskilda omständigheter skulle kunna vara, samt att förarbeten inte ger någon tillräcklig 

guidning om detta. Nordström poängterar att i det enskilda fallet kan det vara gynnsamt 

för den fysiska personen att realisera vinsten med hjälp av en intern aktieöverlåtelse. 

Dock anser Regeringsrätten att detta inte är någon sådan särskild omständighet. Enligt 

SKV kan en sådan särskild omständighet, enligt deras uppfattning, vara en intern 

aktieöverlåtelse. Som ett av flera led i en skalbolagstransaktion.  

 

Den skatteskyldige måste, om det så berör en intern aktieöverlåtelse eller överlåtelse av 

en minoritetspost, kunna bevisa att särskilda skäl föreligger. Vid en bedömning om det 

föreligger särskilda skäl ska det beaktas vad som föranlett till avyttringen av andelen och 

hur ersättningen av andelen har bestämts. Förarbetena nämner fall då det finns 

affärsmässiga skäl, exempelvis konjunkturnedgång eller omstrukturering. Andra exempel 

som har nämnts är bland annat generationsskifte, utlösen av delägare samt finansiering av 

FoU. Exemplifieringen kan inte göras fullständig det kan dock finnas andra situationer 

där det är befogat att ej använda skalbolagsreglerna.  

 

3.10 Maria Larsson, Skattenytt 9/2003 

Maria Larsson är verksam som skattekonsult på Öhrling PricewaterhouseCoopers AB. I 

artikeln görs en översiktlig utvärdering av de nya reglerna mot handel med skalbolag 

samt valda metoder för att göra skalbolagsaffärer olönsamma och tillämpningsproblem 

som reglerna kan leda till. Vi begränsar oss dock till de delar av artikeln som berör 

ventilen.  

 

De nya reglerna innebär att om kapitalvinst uppstår, när en person direkt eller indirekt 

säljer andelar i ett skalbolag, skall tas upp som ett överskott i passiv näringsverksamhet. 
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För att undvika detta kan en skalbolagsdeklaration upprättas. Med hjälp av denna 

fastställs den latenta skatteskulden och bolaget ska då ställa en bankgaranti som säkerhet 

för den latenta skatten. Den skattskyldige kan även använda sig av ventilen, en begäran 

om att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas, om det finns särskilda skäl.36  
 

Lagstiftaren har velat genom skalbolagsdefinitionen göra det enkelt för säljaren att 

bedöma om bolaget är ett skalbolag eller inte. För att inte de legitima fallen ska drabbas 

av den hårda beskattningen som följer då skalbolagsreglerna tillämpas finns 

undantagsbestämmelsen -ventilen att tillgå. Denna undantagsregel är lagstiftarens sätt att 

även fortsättningsvis tillåta den legitima handeln av skalbolag. De omständigheter som 

gör att säljaren inte ska drabbas av skalbolagsreglerna är orsaken till avyttringen och på 

vilka grunder ersättningens storlek har bestämts. Enligt förarbetena skall dock undantag 

aldrig medges om transaktionen leder till obehöriga skattefördelar.37  

 

3.11 Leif Gäverth, Skattenytt 7-8/2002 

Artikeln handlar om skatteregler mot handel med skalbolag. Leif Gäverth, jur. dr, är 

kammarrättsråd, tillika viceordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm, och 

var tidigare chef för företagsbeskattningen vid SKV där han bland annat deltog från 

SKV:s sida i framtagandet av de nya skalbolagsreglerna. Vi begränsar oss till de delar av 

artikeln som berör ventilen. 

 

Enligt den gamla vinstbolagsregeln kunde dispens om tillämpning av regeln sökas hos 

SKV. Dispensen gavs i de fall då avyttringen avsåg bl.a. generationsskifte, 

omstrukturering och avveckling, under förutsättning att obehörig skatteförmån inte 

uppstod. Detta prövades bl.a. genom att köpeskillingen ställdes i relation till storleken på 

de obeskattade vinstmedlen.38  

 

I både SKV förslag samt i departementspromemoriorna har dispensmöjligheter 

föreslagits för att kunna undvika omotiverat hård beskattning. Detta har bl. a. resulterat i 

ventilen som nu finns i 49a kap. 12§ IL, ventilen anger att då det finns särskilda skäl och  

                                                 
36 Utvärdering av skatteregler mot handel skalbolag, s 632 
37 s,638-639 
38 Skatteregler mot handel med skalbolag, s 397 
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då den skattskyldige begär det ska reglerna inte tillämpas. Det sker genom en prövning 

av om skalbolagsreglerna är tillämpliga eller ej, prövningen görs av SKV. Vid 

prövningen ska skälen till avyttringen och hur ersättningen för andelen bestämts beaktas. 

Vidare ska skalbolagsreglerna heller inte tillämpas om avyttringen inte leder till att ett 

väsentligt inflytande över skalbolaget går över till annan, förutom i fall då det föreligger 

särskilda omständigheter. Alltså är reglerna inte tillämpliga vid avyttring av 

minoritetsposter, förutom i fall då syftet med avyttring av minoritetsposter är att undvika 

skalbolagsreglerna eller beskattning. En intern aktieöverlåtelse innebär att ett väsentligt 

inflytande övergår till annan, det förvärvande bolaget, och borde därför inte omfattas av 

detta undantag från tillämpningen av skalbolagsreglerna. 

 

Exempel på situationer som faller under skäl till avyttring vid prövningen om ventilen 

kan tillämpas är generationsskifte, likvidationsförfaranden, affärsmässiga skäl för 

avveckling såsom konjunkturnedgång och omstrukturering, vid återköp då det är 

uppenbart att transaktionen inte är ett försök att undgå reglerna. Steg två i prövningen av 

ventilen är att förutom skäl till avyttringen att bedöma hur ersättningen för andelen 

bestämts. Detta görs huvudsakligen genom köpeskillingens storlek, köpeskillingen sätts i 

förhållande till de obeskattade vinstmedlen. Ett riktmärke för detta är att då säljaren tar så 

bra betalt att köpeskillingen närmar sig sjuttiofem procent av den obeskattade vinsten kan 

säljaren knappast vara i god tro angående köparens avsikter. Annat som kan vägas in vid 

bedömningen av hur ersättningen för andelen bestäms är faktorer som har en påverkan 

vid prissättningen.39  

 

För att tydliggöra hur prövningen av om ventilen kan tillämpas eller ej fungerar 

illustreras detta med ett exempel: Steg 1, i första steget beaktas skälen för avyttringen, är 

skälen godtagbara prövas köpeskillingens storlek i Steg 2, Är storleken på köpeskillingen 

runt sjuttiofem procent eller mer av den obeskattade vinsten kan ventilen i princip inte 

användas. Detta gäller bl. a. i tidigare nämnda situationer som generationsskifte, 

omstrukturering med mera.40  

 

                                                 
39 s. 397-398 
40 s. 398 
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4. Analys samt slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera de rättskällor som har presenterats i kapitel tre. 

Med hjälp av analysen ska vi besvara vårt syfte och den problemdiskussion som vi förde 

i början av uppsatsen. Det vill säga vilka olika situationer som undantas från 

skalbolagsbeskattningen samt vilka särskilda skäl som ska föreligga. 

 

4.1 Undantag och särskilda skäl 

Det framkommer tydligt i proposition 2001/02:16541 vilka situationer som bör undantas 

från skalbolagsbeskattning. Exempel på sådana är generationsskifte, utlösen av delägare, 

forskning och utveckling (FoU), reglering av skuldsidan, likvidation, överlåtelse av 

minoritetsposter och affärsmässiga skäl. Utifrån Leif Gäverth:s artikel42 går det att utläsa 

att dessa olika situationer som nämns i propositionen 2001/02:165 även kan tolkas som 

särskilda skäl till när ventilen ska tillämpas. Vid bedömning av om ventilen ska kunna 

tillämpas sker en prövning. Både Larsson43 och Gäverth nämner i sin artikel att i 

prövningen beaktas först skälen till avyttringen, är dessa godtagbara prövas 

köpeskillingens storlek. Både Gäverth och propositionen anser att köpeskillingen skall 

sättas i förhållande till de obeskattade vinstmedlen. För att kunna avgöra om 

köpeskillingen är för högt satt har ett riktmärke införts. Riktmärket innebär att 

köpeskillingen inte ska överstiga sjuttiofem procent av de obeskattade vinstmedlen. Om 

köpeskillingen överstiger dessa sjuttiofem procent är undantaget ventilen i princip inte 

användbar och säljaren kan ej anses vara i god tro. 

 

I RÅ 2003 ref 68 prövades generationsskifte genom intern aktieöverlåtelse. 

Skatterättsnämnden ansåg att det inte förekom särskilda skäl enligt 49a 12 §. 

Motiveringen var att syftet med transaktionen var att frigöra medel och inte som ett steg i 

ett generationsskifte. Vid en intern aktieöverlåtelse samt vid avyttringar av 

minoritetsandelar finns det enligt 49a 12 § 2 st en möjlighet att undgå 

skalbolagsbeskattning om avyttringen inte leder till att det väsentliga inflytandet har gått 

över till annan. Regeringsrätten ansåg att väsentligt inflytande inte övergått till annan. 

                                                 
41 Avsnitt 5:6 
42 s. 397 
43 s. 638-639 
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Därmed ansågs ventilen vara tillämplig enligt 49a 12 2 st.  Både SRN:s förhandsbesked 

den 6 april 2004 och SRN:s förhandsbesked den 7 april 2004 bedömdes med stöd av RÅ 

2003 ref.68 domslut angående intern aktieöverlåtelse, i båda fallen ansågs ventilen vara 

tillämpbar. Nordström poängterar i sin artikel44 att det som främst beaktas vid en intern 

aktieöverlåtelse är om det väsentliga inflyttandet har övergått till någon utomstående. 

Relevansen av det väsentliga inflytandet framkommer även i RÅ 2006 not. 145. 

Skatterättsnämnden ansåg inte att det väsentliga inflytandet lämnade bolaget och därmed 

existerade det inte några särskilda skäl till varför skalbolagsbeskattning skulle 

förekomma. SKV överklagade detta beslut, de ansåg att det väsentliga inflytandet hade 

övergått från säljaren till köparen. Kontentan blev att Regeringsrätten fastslog 

Skatterättsnämndens beslut, det fanns inga särskilda skäl till att bolaget skulle bli 

beskattade enligt skalbolagsreglerna. Det ska dock observeras att ventilen inte är 

tillämpbar per automatik vid intern aktieöverlåtelse. Detta påpekar SKV i SRN:s 

förhandsbesked 28 februari 2008. Argumentet till detta är att skalbolagsreglerna vid ett 

senare skede kan sättas ur spel. Gäverth nämner i sin artikel45 att en intern 

aktieöverlåtelse ej borde omfattas av ventilen på grund av att det väsentliga inflytandet 

övergår till en annan. 

 

I Kammarrättens dom den 13 juli 2007 framgick det av både länsrätten och kammarrätten 

att det inte förekom några särskilda skäl för undantag av skalbolagsreglerna. De ansåg 

inte att individens situation var likvärdig med det som propositionen 2001/02:165 anser 

vara giltiga undantag från skalbolagsreglerna. Liknande argument förde 

Skatterättsnämnden i RÅ 2003 ref 68, då de ansåg att individens interna aktieöverlåtelse 

inte kunde jämställas med det som förarbetena ansåg vara undantag från 

skalbolagsbeskattningen. Nordström argumenterar i sin artikel om att både 

Regeringsrätten och förarbetena inte ger uttömmande exempel och guidning i vad som 

anses vara särskilda omständigheter/ skäl för att undvika att bli skalbolagsbeskattad 

 

4.2 Slutsats 

När de olika instanserna bedömer om det föreligger särskilda skäl till att undvika 

skalbolagsbeskattning så är det främst propositionen 2001/02:165:s utlåtande om 

                                                 
44 s. 35 
45 s. 397-398 



 - 28 -

särskilda skäl som de granskar. Trots att propositionen 2001/02:165 nämner ett flertal 

olika undantag som de anser bör undantas från skalbolagsreglerna så är det långt ifrån 

alla situationer som är juridiskt prövade. Olika situationer som nämns är 

generationsskifte, utlösen av delägare, likvidation, reglering av skuldsidan med flera. Det 

undantag som är mest prövat är intern aktieöverlåtelse. Intern aktieöverlåtelse är vanligt 

förekommande vid generationsskifte. Genom RÅ 2003 ref. 68 förekommer det numera 

rättspraxis på intern aktieöverlåtelse. SRN:s förhandsbesked 6 april 2004 och 7 april 

2004 bedömdes med stöd av RÅ 2003 ref.68. Enligt domen är intern aktieöverlåtelse ett 

godtagbart undantag och ventilen är tillämpbar. Dock poängterar SKV att ventilen inte 

per automatik är tillämpbar vid intern aktieöverlåtelse. Detta av rädsla för kringgående av 

regelverket. Doktrinen visar att vid intern aktieöverlåtelse är det främst väsentligt 

inflytande som beaktas. Även rättspraxis visar att väsentligt inflytande är av stor vikt vid 

bedömningen.  

 

Det ska inte bortses från att trots att propositionen 2001/02:16546 bedömer och ger viss 

vägledning till vilka situationer som bör omfattas av ventilen, så poängterar de även att 

det kan förekomma fler situationer som bör bortses från skalbolagsreglerna. Även Peter 

Nordström nämner detta i sin artikel47. Förhandsbeskedet 6 juli 2007 behandlar en 

situation som inte nämns i propositionen där SKV anser att ventilen är tillämpbar . Dock 

verkar det som om instanserna är försiktiga med att bedöma vilka dessa situationer kan 

vara, stöd för detta finns i RÅ 2003:68 där skatterättsnämnden inte ansåg att det aktuella 

fallet fanns nämnt i propositionen 2001/02:165. Även kammarrättens dom den 13 juli 

2007 tyder på att det förekommer en viss försiktighet vid bedömningen av vilka dessa 

situationer kan vara. Nordström nämner i sin artikel att han anser att förarbetena inte ger 

en tillräckligt bra vägledning om vilka situationer som bör omfattas av ventilen. Vi anser 

att en lagtext inte kan omfatta alla olika situationer utan att bedömningar bör göras 

beroende på situationen och syftet med skalbolagstransaktionen.  Dock anser vi att i den 

rättspraxis som förekommer i RÅ 2003 ref 68 samt RÅ 2006 not 145 ges det 

förhållandevis bra vägledning gällande väsentligt inflytande. Det är anmärkningsvärt att 

Gäverth: s48 tolkning av väsentligt inflytande går helt emot övrig doktrin. Enligt Gäverth 

är ventilen inte tillämpbar vid intern aktieöverlåtelse då det väsentliga inflytandet går 

                                                 
46 Avsnitt 5:6 
47 s. 35 
48 s. 397-398 
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över till annan, det förvärvande bolaget. Vi tror att anledningen till att Gäverth resonerar 

emot övriga beror på hans sätt att tolka lagen. Vår bedömning är att Gäverth har valt att 

göra en mer ordagrann tolkning av lagen. Vid en intern aktieöverlåtelse har det väsentliga 

inflytandet rent faktiskt övergått till annan, det vill säga till det förvärvande bolaget. 

Övrig doktrin menar att visserligen har det väsentliga inflytandet gått över till annan men 

det är fortfarande samma person. I den vidare tolkningen som övrig doktrin gör anses det 

väsentliga inflytandet inte ha gått över till annan vid intern aktieöverlåtelse då det är 

samma person bakom båda bolagen.  

 

Trots att skalbolagsreglerna har funnits sedan 2002 juli, 1 juli 2003 för juridisk person, så 

är lagen relativt ny. Området gällande undantag från skalbolagsreglerna, 49a kap 12 § IL 

samt 25a kap 13§, är förhållandevis oprövat och därav känns det svårt att kunna bedöma 

om lagen samt paragraferna berörande undantagsreglerna är rätt utformade. Syftet med 

lagen är att förhindra olagliga transaktioner med skalbolag. Ingen större lagändring har 

skett på de 6 år sedan lagen stiftades. Detta kan tyda på att lagen uppfyller sitt syfte på ett 

bra sätt. Dock kan vi inte bortse från det vi nämnde i början av uppsatsen att det 

bakomliggande syftet är att förhindra kriminella transaktioner med skalbolag, men lagen 

drabbar en vid krets av skatteskyldiga och det är enbart en begränsad del av dessa som 

genomför olagliga skalbolagstransaktioner. 
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