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ABSTRACT 

 
Datum: 2006-05-31 

Titel:  Utomståenderegeln 57 kap 5 § IL 

  - är den ändamålsenlig? 

Kurs: JHC 600 

Författare: Linda Nilsson 

  Jenny Palm 

Handledare: Stefan Aldén  

Nyckelord: Fåmansföretag, 3:12-regler, utomståenderegeln, 

beskattning 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva vad utomståenderegeln innebär, vilka rekvisit 

som måste uppfyllas för att den ska vara tillämpbar och om den är 

ändamålsenlig enligt lagstiftarens syfte. Metoden som används är den 

rättsdogmatiska rättsvetenskapen, vilken innebär att en redogörelse gör för 

gällande rätt med hjälp av de olika rättskällorna, lag, förarbeten, praxis och 

doktrin. För att ge en helhetsbild används exempel för att illustrera olika 

situationer. 

 

Till kategorin fåmansföretag räknas aktiebolag och ekonomisk förening, där 

fyra eller färre fysiska personer äger, direkt eller indirekt, så många aktier 

eller andelar att de tillsammans har mer än hälften av rösterna för samtliga 

aktier eller andelar i företaget. Det finns undantag som bidrar till att 

fåmansföretag inte omfattas av fåmansreglerna trots att de räknas till kategorin 

fåmansföretag. Ett av dessa undantag är utomståenderegeln.  

 

Utomståenderegeln är en undantagsregel från 3:12-reglerna. Syftet med denna 

undantagsregel är att fåmansföretag med minst 30 % utomstående ägande 

befrias från de hårda beskattningsreglerna för fåmansföretag. Det finns vissa 

rekvisit som måste uppfyllas för att utomståenderegeln ska bli tillämpbar.  
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De slutsatser vi har kommit fram till är att sambor och stiftelser inte bör 

räknas som utomstående vilket de gör idag. Utomståenderegeln bör vidare 

vara obligatorisk för att inte undergräva skattemoralen. För att ytterligare 

förtydliga rekvisiten bör betydande del och gränsen för verksam i betydande 

omfattning preciseras i lagtext och förarbeten i den mån det är möjligt. 

 

Det finns särskilda skäl som gör att utomståenderegeln inte kan tillämpas, vi 

anser att de särskilda skälen bör bortses från om det tydligt framgår att syftet 

inte varit att undgå 3:12-reglerna. Utomståenderegeln uppfyller till stor del sitt 

syfte. Vissa situationer kan dock ifrågasättas, t.ex. vid sambos och stiftelser 

som utomstående ägare. 

 

Enligt dagens lagtext finns stort utrymme för tolkningar. Beträffande 

användning av förarbeten vid lagtolkningen, är det mot bakgrund av 

legalitetsprincipen viktigt att tolkningsresultatet underlättar förutsebarheten 

för den skatteskyldige. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många företag i Sverige består till stor del av aktiebolag med endast en eller 

ett fåtal ägare. Det finns i stort sett inte några särskilda civilrättsliga regler för 

dessa bolag. ABL tillämpas på både små bolag och stora börsnoterade bolag 

med vissa undantag. Det finns dock särskilda skäl som medför särskild 

skattemässig behandling av företag med ett fåtal ägare som i lagtext definieras 

som fåmansföretag.1 

 

Bland företag med ett fåtal ägare anses det finnas en möjlighet att välja att ge 

delägarna utbetalningar eller förmåner så att den totala skatteeffekten 

minimeras. Bakgrunden till detta är att ett aktiebolag är en självständig 

juridisk person, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, och 

att det därigenom civilrättsligt finns ett tvåpartsförhållande mellan delägare 

och bolag. Detta i kombination med att endast en eller ett fåtal delägare har 

den verkliga beslutanderätten i ett fåmansföretag, gör att delägarna och 

företaget ofta i praktiken är en ekonomisk enhet. Därmed skulle avtal kunna 

träffas om exempelvis oskäligt hög lön eller transaktioner som medför 

aktieägaren förmånliga priser. Således existerar inte det formella 

tvåpartsförhållandet i verkligheten. I den utsträckning utbetalningar eller 

värdeöverföringar inte motsvaras av en fullvärdig prestation från aktieägaren 

har svensk skatterätt upprätthållit löne- eller utdelningsbeskattning.2 

 

Genom införandet av fåmansföretagsbeskattningen år 1976 togs för första 

gången fåmansföretagarproblematiken omhand som helhet. Detta ledde till att 

inkomstuppdelningen mellan närstående i fåmansföretag reglerades, samt att 

det infördes regler som skulle förhindra uppkomsten av otillbörliga 

                                                 
1 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag s. 12 
2 Ibid s. 15-16 
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skatteförmåner genom värdeöverföring från företaget till ägarna. Dessa regler 

var s.k. stoppregler med syfte att förhindra vissa transaktioner.3  

Utan dessa stoppregler uppstod risken att en fåmansföretagarsägare undvek att 

göra löneuttag, för att istället tillgodogöra sig stora utdelningar eller sälja 

aktiebolag med upparbetade vinstmedel.4 

 

I samband med 1990 års skattereform infördes en helt ny typ av regler för 

behandling av utdelning och kapitalvinster på aktier i fåmansföretag. De nya 

reglerna tillämpas på andelar som ägs av s.k. aktiva delägare. Före 

skattereformen beskattades alla inkomster för en fysisk person samlat och 

efter en progressiv skatteskala. Skattesatsen var alltså den samma för kapital 

och arbetsinkomster. Genom uppdelningen av inkomstslagen tjänst och 

kapital och skattesatserna uppstod ett behov av ett särskilt regelverk för 

fåmansföretag. Efter uppdelningen av inkomstslagen tjänst och kapital har det 

uppkommit vissa undantag där fåmansreglerna ändå inte tillämpas.5 Ett av 

dessa undantag är utomståenderegeln som innebär att fåmansföretag med 

minst 30 % utomstående ägande med rätt till utdelning kan undgå de hårda 

beskattningsreglerna för fåmansföretag. Detta beror på att om 30 % av 

utdelningen tillfaller utomstående blir risken för omvandling av 

arbetsinkomster mindre eftersom nettobehållningen blir i princip den samma.6  

 

Utomståenderegeln har sedan skattereformen ändrats ett flertal gånger, detta 

för att täppa igen kryphål som företagarna utnyttjat för att undgå 

fåmansreglerna.  Enligt Tjernberg är lagtextens ordalydelse fortfarande inte 

helt självklar och det råder stort utrymme för tolkning.7 Därför finns det 

anledning att granska utomståenderegeln och dess innebörd. 

 
 

                                                 
3 SOU 2002:52, del 1 s. 108 
4 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag s. 50 
5 SOU 2002:52, del 1 s. 108-110  
6 Prop. 1989/90:110 s. 468 
7 Tjernberg, Tilltäppta kryphål i fåmansföretagsregler  s. 10 
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1.2 Problemdiskussion  
 

De särskilda reglerna fanns fram till tillkomsten av inkomstskattelagen 

(1999:1229), IL, i 3 § 12 mom. SIL. De är numera placerade i 57 kap. IL och 

benämns 3:12-reglerna.8 

 

I normalfallet beskattas fåmansföretag enligt 3:12-reglerna vilket innebär att 

utdelningen delas upp där en del beskattas i inkomstslaget tjänst och en del 

beskattas i inkomstslaget kapital. Beskattningen i inkomstslaget tjänst är som 

högst 57 % medan den i kapital är 20 %.  

I de fall vissa rekvisit för utomståenderegeln uppfylls kan fåmansföretag 

tillämpa den, vilket innebär att det är möjligt att undgå de hårt beskattade 

3:12-reglerna. Detta görs exempelvis genom att ägarna argumenterar mot 

myndigheter och domstolar i själva bedömningsfrågorna, t.ex. i avseende om 

arbetsinsatsen är tillräckligt betydelsefull för att det ska anses vara kvalificerat 

innehav. Ägarna försöker även undvika reglerna mer konkret genom att skapa 

ägarkonstruktioner som inte faller inom reglernas tillämpningsområde, vilket 

kan uppnås genom att ägarna t.ex. börsnoterar företaget eller tar in 

utomstående ägare i tillräcklig omfattning.9  

 

Utomståenderegeln kan tillämpas när det finns ett utomstående ägande på 

minst ca 30 %. Lagtextens ordalydelse är inte helt klar, det finns flera faktorer 

som spelar in i bedömandet om ägarna betraktas som utomstående eller inte. 

De olika faktorerna kan vara om aktieinnehavaren är verksam i betydande 

omfattning, ingår i närståendekretsen, har rätt till utdelning eller äger 

betydande del i företaget etc. Det är i praktiken inte lätt att avgöra var gränsen 

går vid ägande i betydande del och rättsfall har visat att det ofta får bedömas 

från fall till fall beroende på rådande omständigheter.   

 

                                                 
8 SOU 2002:52, del 1 s. 108 ff 
9 Tjernberg, Tilltäppta kryphål i fåmansföretagsregler s. 5-6 
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I samband med att många kryphål har tilltäppts och att fåmansföretagarna 

gärna vill undvika 3:12-reglerna anser vi det intressant att undersöka 

utomståenderegeln djupare och diskutera om det fortfarande finns möjliga 

kringgåenden.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL 

innebär och om den är ändamålsenlig i den mening att bestämmelsen 

tillgodoser lagstiftarens syfte.  

 

• Vad är syftet med regeln? 

• Vilka subjekt kan anses som utomstående? 

• Hur stor ägarandel måste en utomstående, eller en grupp av 

utomstående, inneha för att regeln skall bli tillämpning. 

• Vad menas med särskilda skäl? 

• Hur har utomståenderegeln tolkats i rättspraxis? 

• Finns det någon risk att utomståenderegeln kan utnyttjas på ett icke 

avsett sätt? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Fåmansreglerna är ett stort område och omöjlig att behandla på djupet i en 

uppsats av denna storlek. Uppsatsen kommer därför att fokusera på 

utomståenderegeln för att få en fördjupad och vetenskaplig uppsats. Uppsatsen 

avgränsas till att behandla fåmansföretag men inte fåmanshandelsbolag. 

Vidare kommer uppsatsen inte att behandla de civilrättsliga reglerna i ABL då 

det förutsätts att läsaren till denna uppsats har vissa förkunskaper i ämnet.  
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1.5 Metod 
 

Uppsatsen bygger på den rättsdogmatiska metoden. Denna går ut på att med 

utgångspunkt från de befintliga rättskällorna, fastlägga vilka rättsregler som 

existerar (de lege lata) eller bör skapas av lagstiftaren (de lege ferenda) och 

precisera hur närmare förståelse och tillämpning av dessa ska ske.10 

Legalitetsprincipen ställer krav på att tolkningen ska överensstämma med 

lagens ordalydelse, men hindrar för den skull inte att lagen tolkas. 

Tillämpningen av den rättsdogmatiska rättsvetenskapen innebär att vi 

använder oss av rättskällorna, vilka är lagen, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Med lagen som utgångspunkt, vilken är bindande, har tolkats vad 

utomståenderegeln innebär och när den ska tillämpas. I de fall då lagen varit 

oklar har förarbeten och rättspraxis givit god vägledning och doktrinen 

ytterligare stöd för våra argument och tolkningar.   

 

1.6 Material 
 

Inledningsvis studerades lagtext, rättsfall, artiklar, propositioner och böcker 

vilket vi fann vid sökning på Kristianstad Högskolas databaser. Det material 

som inte funnits lokalt har beställts via fjärrlån från Lunds Universitets 

Bibliotek. Utifrån det insamlade materialet fann vi att Mats Tjernberg är en av 

de mest betydelsefulla namnen och har skrivit såväl en doktorsavhandling 

samt återkommande artiklar i tidningen Skattenytt om fåmansföretag. Även 

litteratur av Sandström & Svensson har varit till stor nytta.  

 

1.7 Disposition 
 
Kapitel 2. Fåmansföretag 

Kapitlet ger en överskådlig bild av fåmansföretag och tar upp de områden som 

de särskilda fåmansreglerna är tillämpliga på. Vidare klargörs olika begrepp 

som är aktuella för fåmansföretag och vilka villkor som krävs för att dessa 

                                                 
10 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 38 
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regler ska kunna användas. Kapitlet avslutas med en övergripande redogörelse 

av effekten av de nya 3:12-reglerna. 

 

Kapitel 3. Utomståenderegelns tillämplighet 

Kapitlet redogör för utomståenderegelns syfte och effekter. Gällande rätt 

beskrivs med hjälp av lagtext, förarbeten och praxis inom området 

utomståenderegeln och dess tillämplighet. För att ge en tydligare bild används 

illustrerande exempel. 

 

Kapitel 4. Analys 

En analys av den teori som framförs i föregående kapitel presenteras. Här förs 

en diskussion om utomståenderegeln är ändamålsenlig i den mening att 

bestämmelsen tillgodoser lagstiftarens syfte. Kapitlet avslutas med de 

slutsatser vi har kommit fram till.  

 

Kapitel 5. Sammanfattning 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. FÅMANSFÖRETAG 
 

2.1 Begreppet fåmansföretag 
 

Skattereglerna för fåmansföretag finns i första hand i 56 och 57 kap. IL. 

Definitioner finns i 56 kap. medan 57 kap. innehåller reglerna för utdelning 

och kapitalvinst från fåmansföretag.  

 

Till kategorin fåmansföretag räknas aktiebolag och ekonomisk förening, där 

fyra eller färre fysiska personer äger – direkt eller indirekt – så många aktier 

eller andelar att de tillsammans har mer än hälften av rösterna för samtliga 

aktier eller andelar i företaget. Detta är huvuddefinitionen för fåmansföretag 

enligt 56 kap. 2 § p.1 IL. Även utländska delägare ska medräknas vid 

tillämpningen av definitionen och således behöver alltså inte ägarkretsen vara 

svensk.11  

 

Exemplet nedan tydliggör begreppet fåmansföretag. 

Ex 1 

Om åtta människor, som inte är närstående till varandra, äger ett aktiebolag till 

lika delar så blir bolaget inget fåmansföretag. Delägarna har ju då 100/8 = 

12,5 % vardera och då har fyra personer precis 50 % av rösterna. Gränsen går 

vid att högst fyra personer äger mer än 50 %. Om däremot en ägare äger 30 % 

och övriga delägare 10 % vardera så blir det ett fåmansföretag, detta eftersom 

det då bli fyra ägare som tillsammans äger mer än 50 %. 

 

Ett fåmansföretag kan också vara ett företag enligt ovanstående 

associationsformer, där verksamheten är uppdelad på verksamhetsgrenar som 

är oberoende av varandra. Detta förutsätter dock att det för varje 

verksamhetsgren finns en person som har den verkliga bestämmanderätten 

och självständigt kan förfoga över resultatet. Det är t.ex. läkare, revisorer och 

advokater som kan beröras av denna bestämmelse. Denna brukar kallas den 

subsidiära definitionen och finns i 56 kap. 2 § p.2 IL. I samband med  

                                                 
11 RSV, Handledning för beskattning, del 3 s. 247 
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utdelning och kapitalvinst försöker företag undgå 3:12-reglerna, detta kan i sin 

tur leda till att de uppnår obehöriga skatteförmåner. För att minska att dessa 

regler kringgås gäller ett utvidgat fåmansföretagsbegrepp. Det innebär enligt 

57 kap. 3 § IL att ett företag som drivs gemensamt av många delägare, som 

alla arbetar i företaget, och som enligt 56 kap. IL inte klassificeras som ett 

fåmansföretag ändå kan omfattas av de särskilda skattereglerna för utdelning 

och kapitalvinst från fåmansföretag.12  

I praktiken innebär det att flera delägare som är verksamma i betydande 

omfattning räknas som en person.13 Detta kallas buntningsregeln och 

illustreras i det fortsatta exemplet nedan:  

 

Forts. ex. 1 

Om två av dessa åtta delägare är verksamma i betydande omfattning, buntas 

dessa två ihop till en. Därmed kommer fyra personer, egentligen är de fem 

men de två aktiva delägarna räknas som en, att ha röstmajoritet i bolaget, och 

bolaget betraktas således som ett fåmansföretag med tillämpning av 57 kap. 

IL. 25 (12,5+12,5)+12,5+12,5+12,5 = 62,5%  

 

De som inte räknas som fåmansföretag enligt 56 kap. 3 § IL är, aktiebolag 

vars aktier är noterade vid svensk eller utländsk börs, ekonomiska föreningar 

och aktiebolag som är så kallade privatbostadsföretag. Inte heller enskilda 

firmor, stiftelser, ideella föreningar, enkla bolag, partrederier eller 

handelsbolag räknas som fåmansföretag.  

 

2.2 Närstående 
 

Närståendekretsen har bl. a. betydelse när det gäller att avgöra om företaget 

räknas som ett fåmansföretag eller inte. Om personer inom närståendekretsen 

äger andelar slås dessa ihop och räknas som ett enda innehav. Detta för att 

                                                 
12 Sandström, Fåmansföretag s. 64-66 
13 www.nj.se s. 146 
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förhindra att fåmansreglerna kringgås genom att använda familjemedlemmar 

som bulvaner.14 

 

Som närstående enligt fåmansreglerna i 2 kap 22 § IL räknas: 

• maka eller make 

• föräldrar 

• far- och morföräldrar 

• barn, barnbarn osv. och deras makar 

• syskon (även halvsyskon) och deras makar, barn, barnbarn osv 

• dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda 

personerna är delägare i. 

 

Sambos som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta 

jämställs med makar, 2 kap 20 § IL. Däremot räknas inte sambor utan 

gemensamma barn som närstående. Bedömningen av närstående ska göras 

med utgångspunkten från den äldste personen och därefter i fallande 

åldersordning. En person som räknats med i en närståendekrets ska inte räknas 

med i någon ytterligare krets.15  

 

2.3 Kvalificerade aktier 
 

Det är bara utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier som beskattas 

efter 3:12-reglerna. I 57 kap. 4 § IL anges under vilka förutsättningar en andel 

i ett fåmansföretag ska anses kvalificerad. Något förenklat kan en andel anses 

kvalificerad om: 

 

• delägaren eller någon närstående till honom varit i verksam i 

betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av 

de fem föregående beskattningsåren, eller 

 

 
                                                 

14 Sandström, Fåmansföretag s. 71 
15 SOU 2002:52, del s. 260 ff 
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• delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning 

under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet.  

  

Begreppet verksam i betydande omfattning har betydelse om en person ska 

anses ha kvalificerade aktier eller inte. Vad som avses med begreppet är inte 

helt klart. I prop. 1989/90:110 sägs att en delägare eller närstående till honom 

alltid ska anses verksam i företaget i betydande omfattning om 

arbetsinsatserna har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. I större 

företag är det ofta företagsledare och andra befattningshavare och i mindre 

företag anställda utan någon ledarbefattning, som räknas till kvalificerat 

verksamma. Däremot anses delägare som endast är styrelsemedlemmar inte 

verksamma i betydande omfattning om styrelsearbetet är av sedvanlig 

omfattning.16 Delägare som har kvalificerade aktier brukar kallas för aktiva 

medan övriga delägare kallas för passiva.17 

 

Ex 2  

Antag att en person, A, innehar 70 % av aktierna i AB X medan 30 % innehas 

av B som inte är verksam i företaget. B:s aktier är därmed inte kvalificerade 

och utomståenderegeln blir tillämpbar. Om däremot B skulle vara verksam i 

betydande omfattning eller närstående med A, skulle aktierna betraktas som 

kvalificerade och 3:12-reglerna tillämpas. 

                       
  

                                                 
16 Prop. 1989/90:110 s. 703  
17 Sandström, Fåmansföretag s. 74  

AB X 

            70% 30 %

A B
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2.4 Utomståenderegeln 
 

Det finns undantag som bidrar till att fåmansföretag inte omfattas av 

fåmansreglerna trots att de räknas till kategorin fåmansföretag. Ett av dessa 

undantag är den s.k. utomståenderegeln. Denna regel innebär att då 

utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget 

och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses 

kvalificerad bara om det finns särskilda skäl enligt 57 kap. 5 § IL.  

När en bedömning görs om utomståenderegeln är tillämplig, ska hänsyn tas 

till omständigheterna under beskattningsåret och de fem föregående 

beskattningsåren.18 

Utomståenderegelns innebörd kommer att behandlas mera utförligt i kap. 3. 

 

2.5 Effekten av de nya 3:12-reglerna 
 

Vägen fram till de nya 3:12-reglerna har varit lång. Reglerna har debatterats 

och förändrats ett flertal gånger sedan 1991. Den senaste förändringen skedde 

i januari 2006.  

Förändringen innebär att inkomsten klyvs i två delar, där inkomsten upp till 

gränsbeloppet beskattas med 20 % och därefter i inkomstslaget tjänst med 

som mest 57 %. Det finns två metoder att räkna fram årets gränsbelopp på: 

 

• enligt en schablonregel  

• gränsbeloppet bestående av omkostnadsbeloppet multiplicerat med 

statslåneräntan + 9 procentenheter. Därtill läggs en lönebaserad del. 

 

Till gränsbeloppet får sparat utdelningsutrymme läggas när det totala 

gränsbeloppet beräknas. Det sparade utdelningsutrymmet räknas dessutom 

upp med statslåneräntan + 3 procentenheter (uppräkningsräntan).19 

 

 

                                                 
18 RSV, Handledning för beskattning, del 3 s. 288 
19 Tholin, Fåmansföretagsreglerna reformeras s. 1-5 
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Löneunderlagsreglerna har utvidgats genom att omfatta alla anställdas kontant 

utbetalda löner som överstiger ett belopp motsvarande 10 inkomstbasbelopp 

(433 000kr). Även lön till den som har kvalificerade andelar i företaget får 

alltså räknas med, däremot får inte längre förmåner och kostnadsersättningar 

räknas med. För att få lägga till anställdas löner till gränsbeloppet krävs att 

minst en person inom närståendekretsen under året före beskattningsåret har 

tagit ut egen lön med ett belopp motsvarande det minsta av: 

 

• 6 inkomstbasbelopp (ca: 260 000 kr) med tillägg av 5 % av den 

sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag 

och 

• 15 inkomstbasbelopp (ca: 650 000 kr)  

 

Den nya löneunderlagsregeln innebär att en fast procentandel (20 %) av 

lönesumman bidrar till gränsbeloppet. För den del av lönesumman som 

överstiger 60 inkomstbasbelopp (ca: 2 600 000 kr) ska ytterligare 30 % bidra 

till gränsbeloppet. Detta gynnar fåmansföretag med många anställda och där 

ägaren tar ut en lön av viss storlek, då de i princip kommer att undantas från 

3:12-reglerna. För de företagare som däremot har litet kapital och ett fåtal 

anställda anses det inte lämpligt att dessa tvingas att använda komplicerade 

regler som bara ger marginella effekter på deras ekonomiska förhållanden. 

Därför har en förenklingsregel införts som räknas efter schablon och innebär 

att en ägare av en kvalificerad andel alltid får använda ett belopp motsvarande 

1,5 inkomstbasbelopp (ca: 65 000 kr) multiplicerat med den egna ägarandelen 

i företaget som gränsbelopp. Vidare har de s.k. lättnadsreglerna som innebär 

skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar avskaffats.  

Den del av kapitalvinsten på kvalificerade andelar som överstiger sparat 

gränsbelopp tas i sin helhet upp i tjänst. Därmed slopas hälftendelningen 

mellan inkomstslagen tjänst och kapital. 20 

 

                                                 
20 Tholin, Fåmansföretagsreglerna reformeras s. 1-5 
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Innan förändringen 2006 behandlades utdelningen på kvalificerade andelar på 

tre olika sätt. Första delen var skattefri och kallades lättnadsbeloppet. Utöver 

den gränsen beskattades utdelningen i kapital med 30 %, det s.k. 

gränsbeloppet. Resterande utdelning blev beskattat i inkomstslaget tjänst < 57 

%.21  

 
Nedan följer en jämförelse av det nya respektive gamla systemet. (Observera 

att exemplet avser ett FÅAB med ett stort löneunderlag och är därmed inte 

representerbart för alla FÅAB). 

 
 
Ex. 3 
Förutsättningar: 
A äger samtliga aktier i ett FÅAB där han är aktiv  
 
Anskaffningsvärde 100 000 
Sparad utdelning 200 000 
Sparad lättnad 0 
Löneutrymme      5 000 000          (varav 500 000 kr förmåner till anställda 
        och egen lön uppgår till 600 000 kr)  
 
Utdelning 2005 – gamla systemet 
 
SLR+ 7 %= 10,95 % 
 
Anskaffningsvärde                                                         100 000 
Sparad utdelning                200 000 
Löneutrymme 5 000 000 
                       - 600 000 
                       - 393 000   
                                4 007 000                                                          4 007 000 
 
Summa underlag   4 307 000 
 
Gränsbelopp (10,95 %*4 307 000)  + (200 000)                                  671 617 
Varav skattefritt (2,77 %*4 307 000)                                   119 304  
 

                                                 
21 RSV, Handledning för beskattning, del 3 s. 288 
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Totalt utdelningsbart belopp innan tjänstebeskattning aktualiseras blir således 

(471 617 + 200 000 =) 671 617 kr varav 119 304 kr är skattefritt.  

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
Utdelning 2006 – nya systemet 
 
SLR + 9 % = 12.26 % 

SLR + 3 % = 6,26 % 

Förutsättningar: 
A äger samtliga aktier i ett FÅAB där han är aktiv  
 
Anskaffningsvärde     100 000*12,26 %=  12 260 
Löneunderlag 5 000 000 
Förmåner - 500 000 
10 Ink. basbelopp - 433 000          
 4 067 000  
                                                          20 %*4 067 000 =  813 400 

                                     30 %*(4 067 000 – 2 598 000) = 440 700   1 254 100 

Summa årets gränsbelopp  1 266 360 

Årets gränsbelopp                          1 266 360 
Sparad utdelning      200 000*106,26 %      212 520 
Max att utdela som kapital till 20 % beskattning  1 478 880 
 
Allt över 1 478 880 kr beskattas i tjänst. 

 

     
Gränsbelopp 

Tjänst 
<57 % 

 
 
 

Kapital 
20 % 

Tjänst 
<57 % 

 
Kapital 
30 % 

 
Skattefritt 

Gränsbelopp 

Lättnadsbelopp
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• De nya reglerna ger en beskattning om 1 478 880*20 % = 295 776 kr 

 Nettobeloppet blir således 1 183 104 kr (1 478 880-295 776). 

 

• Gamla reglerna ger en beskattning av motsvarande utdelning på: 

  skatt 
 Skattefritt  124 844 0 
 Kapital 30 %  568 672 170 601 
 Tjänst 57 %  785 364 447 657 
 Summa   1 478 880 618 259 
 
 
Nettobeloppet blir således 860 621 kr (1 478 880-618 259), vilket är 322 483 

kr lägre än vad de nya reglerna ger som nettointäkt. 

 

 

Kapitelsammanfattning 
Skattereglerna för fåmansföretag finns i 56 och 57 kap. IL. Till kategorin 

fåmansföretag räknas aktiebolag och ekonomisk förening, där fyra eller färre 

fysiska personer äger, direkt eller indirekt, så många aktier eller andelar att de 

tillsammans har mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i 

företaget.  

 

När det gäller att avgöra om företaget räknas som ett fåmansföretag eller inte 

har närståendekretsen betydelse. Exempelvis räknas makar som närstående, 

men däremot inte sambor utan gemensamma barn. 

 

Det är bara utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier som beskattas 

efter 3:12-reglerna. Begreppet verksam i betydande omfattning har betydelse 

om en person ska anses ha kvalificerade aktier eller inte.  

 

Det finns undantag som bidrar till att fåmansföretag inte omfattas av 

fåmansreglerna trots att de räknas till kategorin fåmansföretag. Ett av dessa 

undantag är den s.k. utomståenderegeln.  
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Vägen fram till de nya 3:12-reglerna har varit lång. Reglerna har debatterats 

och förändrats ett flertal gånger sedan 1991. Den senaste förändringen skedde 

i januari 2006. 
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3. UTOMSTÅENDEREGELN 
 

3.1 Utomståenderegelns syfte och effekter 
 

Utomståenderegeln är en undantagsregel från 3:12-reglerna. Syftet med denna 

undantagsregel är att fåmansföretag med minst 30 % utomstående ägande 

befrias från de hårda beskattningsreglerna för fåmansföretag. I lagtexten 

saknas det en exakt procentsats men en diskussion om detta förs i förarbetena 

som säger att vid ett utomstående ägande på minst 30 % av aktierna i ett 

fåmansföretag blir risken för omvandling av arbetsinkomster mindre eftersom 

utdelning och reavinst även tillfaller utomstående ägare. Delägarnas andel av 

utdelning och reavinst från företaget blir då vanligtvis mindre än deras 

nettobehållning motsvarande ett löneuttag. Det är upp till den skatteskyldige 

att visa att utomstående delägare har ägt minst 30 % av andelarna och haft rätt 

till motsvarande andel av den utdelning som lämnats av företaget.22  

 

I de fall då utomståenderegeln tillämpas innebär det att utdelningen beskattas i 

inkomstslaget kapital med 25 %. Om utomståenderegeln däremot inte går att 

tillämpa, pga. att aktierna är kvalificerade, beskattas utdelningen upp till 

gränsbeloppet med 20 % i kapital och resterande belopp i tjänst enligt en 

progressiv skatteskala, som mest med 57 %. Frågan är om det alltid är en 

fördel att tillämpa utomståenderegeln.  

 

Ex. 4 

Låt oss tänka en situation där A är ägare till ett fåmansföretag, X AB. A 

önskar ta en utdelning motsvarande gränsbeloppet. Hans aktier är 

kvalificerade och beskattas upp till gränsbeloppet med 20 % i inkomstslaget 

kapital. Om A:s aktier inte hade varit kvalificerade och utomståenderegeln 

hade varit tillämplig hade han beskattats med 25 %. Måste då A tillämpa 

utomståenderegeln med tanke på att den i denna situation blir till nackdel för 

honom? Enligt lagens ordalydelse och förarbeten framgår inget annat än att  

                                                 
22 Prop. 1989/90:110 s. 468-469 
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den ska tillämpas även i fall då den blir till nackdel för fåmansföretagen. 

Lagen är således tvingande. 

 

Staplarna nedan visar hur utdelning beskattas i de olika inkomstslagen: 

          

        Börsnoterade           Ej börsnoterade/    Fåmansföretag 

             Fåmansföretag 

                                        Icke kvalificerade      Kvalificerade 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vilka rättssubjekt räknas som utomstående? 
 

Med utomstående menas sådana delägare som inte äger kvalificerade aktier i 

företaget. Människor – fysiska personer – som själva eller pga. någon 

närstående betraktas som verksamma i betydande omfattning i företaget kan 

alltså inte räknas som utomstående. Med delägare i fåmansföretag avses 

fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar 

andelar i företaget. Detsamma gäller om fysiska personer indirekt – via ett 

annat företag – äger aktier i företaget och dessa aktier hade varit kvalificerade 

om de ägts direkt. Denna spärregel vid indirekt ägande gör att aktierna inte 

heller i detta fall kan räknas som ägda av utomstående. 57 kap. 5 § 3 st. IL. 

Spärregeln tillkom efter fallet RÅ 1999 ref. 62 och trädde i kraft 2001, vilket 

lett till 2006 års utformning av utomståenderegeln.  

Tjernberg ansåg att detta fall var ett tydligt exempel på en legalistisk – eller 

för inte säga allt för strikt – lagtolkning.23 

 

                                                 
23 Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, s. 18 
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I fallet RÅ 1999 ref. 62 var frågan om A kunde tillämpa utomståenderegeln 

på sitt andelsinnehav i X AB. Fåmansföretaget X AB ägdes till 50 % av den 

svenske privatpersonen A som även var VD, styrelseledamot samt verksam i 

betydande omfattning i bolaget. Hans aktier i bolaget var därmed 

kvalificerade. De övriga aktierna ägdes av det brittiska bolaget Y Ltd. med 35 

%, den fysiska personen C med 10 % och den fysiska personen D med 5 %. B 

ägde till 100 % Y Ltd och var här verksam i betydande omfattning. Fallet 

avgjordes av RR och utgången blev att B:s aktier inte ansågs som 

kvalificerade i X AB eftersom han inte var verksam direkt i X AB. Därmed 

kunde A tillämpa utomståenderegeln på sitt andelsinnehav. Regeringens 

uppfattning av fallet var att fåmansreglerna relativt enkelt kunde sättas ur 

spel.24  

I prop. 2001/02:46 s. 29 förklarades det med hjälp av ett exempel:  

 

Ex. 5 

En delägare skulle kunna dela upp sitt innehav av andelar så att han dels äger 

dem direkt, dels indirekt genom ett annat fåmansföretag. Förläggs minst 30 % 

av andelarna till det indirekta innehavet ska andelarna som ägs direkt anses 

vara kvalificerade enligt utomståenderegeln bara om det finns särskilda skäl. 

Genom en sådan konstruktion kan alltså andelsägaren anses som utomstående 

till sig själv. Regeringen ansåg det därmed nödvändigt att förhindra att 

indirekta innehav i ett fåmansföretag medför att andelarna anses ägda av 

utomstående. Efter lagförändringen 2001 tillkom begreppet - direkt eller 

indirekt - ägande i 57 kap. 5 § 1 st. IL. Den tidigare lydelsen var - direkt eller 

genom förmedling av juridisk person - ägande, 3 § 12 e mom. SIL. Efter 

spärregelns tillkomst skulle B:s indirekta innehav i RÅ 1999 ref. 62 ansetts 

kvalificerat och A skulle därmed inte kunna tillämpa utomståenderegeln.25  

Genom den nya lydelsen av 57 kap. 5 § 3 st. IL kan dessutom även dödsbo, 

stiftelse m.fl. rättsubjekt som inte är fysiska personer vara utomstående ägare.  

 

 

                                                 
24 Tjernberg, Tilltäppta kryphål i fåmansföretag s. 8-9 
25 Prop. 2001/02:46 s. 48 ff 
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Nedan illustreras en ägarkonstruktion där A är direkt och indirekt ägare vilket 

medför att det utomstående ägandet inte är minst 30 %. 

 

 

 

 

 
 1 % 99 % 

                                                       70 % 

 
 30 % 

 

 

Ex. 6 

A:s 1 % indirekta andel i X AB räknas som en kvalificerad aktie i FÅAB 

eftersom om den hade varit direkt ägd hade den blivit kvalificerad. Följden av 

det indirekta ägande medför att X AB inte längre äger 30 % i FÅAB och 

därmed blir inte utomståendregeln tillämplig. Om däremot X AB hade ägt 40 

% i FÅAB hade det saknat betydelse att A ägde 1 % indirekt i FÅAB, det 

skulle fortsatt ha räknats som ett utomstående ägande.  

 

Enligt ABL ska aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer 

eller annat identifieringsnummer föras in i aktieboken för att anses som ägare. 

Ett krav för det utomstående ägandet är att denne har rätt till utdelning 

motsvarande sitt aktieinnehav. Det kan finnas situationer där utdelningen inte 

tillfaller den utomstående ägaren – bulvanen - utan utdelningen tillfaller i 

realiteten fåmansföretaget eller dess ägare. Ett s.k. bulvanförhållande har 

uppstått. Detta betyder att den tilltänkta delen av utdelningen på minst 30 % 

inte tillfaller någon utomstående ägare utan fåmansföretaget får i slutändan 

hela utdelningen och den blir dessutom beskattad i inkomstslaget kapital, fast 

den enligt lag egentligen skulle ha beskattats i tjänst. I bulvansituationer har 

det förmodligen upprätts ett avtal mellan bulvanen och den som ska mottaga 

utdelningen som säger att ägaren till aktierna – bulvanen - avsäger sig  

A

X AB

FÅAB 

Ext. 
ägare



Nilsson, Palm                                                                                                

 27

 
framtida utdelning. I och med det har den formella aktieägaren inte rätt till 

utdelning och kravet för ett utomstående ägande är inte uppfyllt och kan 

därmed inte räknas som utomstående. Det är sannolikt svårt att bevisa ett 

bulvanförhållande och likaså avtalet som avsäger rätten till utdelning.   

I förarbetena till skattereformen 1990 uttrycks att om ett bulvanförhållande 

skapats, ska aktierna återgå till huvudmannen.26  

 

En fråga som har diskuterats av bl. a. Tjernberg är om sambos kan räknas som 

utomstående eller inte. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.2 jämställs sambor 

med makar om de har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta 

enligt 2 kap 20 § IL. Däremot anses inte övriga sambor omfattas av 

närståendekretsen och kan därmed räknas som utomstående. Regeringen anser 

att det vore naturligt om sambor likaväl som makar utgjorde närstående. En 

reglering med denna innebörd skulle dock leda till kontrollproblem och svåra 

gränsdragningar vad avser enskilda människors integritet.27   

 

I prop. 2001/02:46 framhålls huruvida en stiftelse ska anses som utomstående 

eller inte.28 En stiftelse kan beskrivas som en självständig förmögenhet, vilket 

kan jämföras med ett aktiebolag. Något som skiljer en stiftelse från ett 

aktiebolag är att varken den som gett egendomen till stiftelsen eller någon 

annan har någon andel i stiftelsens förmögenhetsmassa. Egendomen avskiljs 

för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 

ändamål. Varken stiftaren eller någon annan är ägare av stiftelsen. Två av de 

mest kända stiftelserna i Sverige är Nobelstiftelsen och Kronprinsessan 

Viktorias Fond.29 

 

Enligt 57 kap. 5 § 3 st. 2p. IL ska ett företag anses ägt av utomstående utom 

till den del den ägs av fysiska personer som indirekt äger andelar i företaget 

som hade varit kvalificerade om de ägts direkt. Vad händer då om det är en 

stiftelse som innehar andelar i ett fåmansföretag med tanke på att en stiftelse  

                                                 
26 Prop. 1989/90:110 s. 678 
27 Prop. 1999/00:15 s 48  
28 Prop. 2001/02:46 s.29 
29 Lundén, Stiftelser s. 13 ff 
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inte ägs av någon?  Då en stiftelse inte är en fysisk person och inte kan äga 

kvalificerade aktier leder detta till tolkningen att stiftelser inte innefattas av 57 

kap. 5 § 3 st. IL. Stiftelser borde därför kunna räknas som utomstående.  

 

3.3 Betydande del 
 

För att undgå beskattning enligt fåmansreglerna är det upp till den 

skatteskyldige att visa att utomstående ägare har ägt en ”betydande del” i 

företaget. Det är alltså den skatteskyldige som har bevisbördan för att 

rekvisiten för att kunna tillämpa utomståendregeln är uppfyllda. I prop. 

1989/90:110 har ”betydande del” ansetts innebära att minst 30 % av aktierna i 

fåmansföretaget ska ägas av utomstående. Risken för omvandling av 

arbetsinkomster blir mindre om utomstående äger minst 30 % av aktierna i ett 

fåmansföretag, eftersom utdelning och reavinst då även tillfaller de 

utomstående ägarna.30 

 

Följande exempel visar skillnaden mellan uttag i lön respektive utdelning. 

 

Ex. 7  

Ett företag ägs till 70 % av Anders som är verksam i betydande omfattning. 

Resterande 30 % ägs av en passiv delägare – dvs. en utomstående. I företaget 

finns en vinst på 100 000 kr. Vi antar att Anders har en marginalskatt på 57 % 

och att socialavgifterna är 33 %. 

 

Om Anders tar ut vinsten i form av lön får han behålla 33 000 kr. vilket 

illustreras nedan; 

 

Lönekostnad  100 000 kr (inkl soc. avg.) 
Socialavgifter                              -24 000 kr 
Skatt på lönen          -43 000 kr 
Netto       33 000 kr 
 
 

                                                 
30 Prop. 1989/90:110 s. 468 
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Efter socialavgifterna återstår 76 000 kr att betala ut i lön. Skatten beräknas 

därför till 57 % x 76 000 kr. 

 

Om vinsten istället används till utdelning får Anders behålla 35 000 kr vid 30 

% skatt resp. 37 500 kr vid 25 % skatt. Detta är effekten av att 30 % av 

utdelningen går till den utomstående delägaren: 

 

Vinst   100 000 kr 
Skatt   -28 000 kr 
Utdelning    72 000 kr 
 

     (2005)         (2006) 

Anders utdelning  50 000 kr 
Skatt (30 %)  -15 000 kr  Skatt (25 %)     -12 500 kr 
Netto    35 000 kr       37 500 kr 
 

Ovan visas skillnaden i nettobehållning på utdelning vid en skattesänkning.  

Anders andel av utdelning är 70 % av 72 000 kr, vilket blir ca 50 000 kr. 

Exemplet visar att det vid 30 % skatt inte är någon större vits att omvandla 

arbetsinkomster till kapitalinkomster eftersom du måste dela med dig 30 % av 

utdelningen till utomstående. Det blir däremot större skillnad nu när skatten är 

25 %. 

 

Skatten på utdelning var tidigare 30 % men är sänkt sedan 2006 till 25 % om 

utomståenderegeln är tillämplig. Tjernberg diskuterar att efter sänkningen, så 

borde också omfattningen av utomståendes ägande för inkomståret 2006 ligga 

långt över 35 % upp till 40 % mot dagens 30 %. Detta för att det inte ska bli 

för stor skillnad i beskattning mellan inkomstslagen tjänst och kapital och för 

att regelns syfte inte ska skadas. 31 

 

                                                 
31 Tjernberg, Utomståenderegeln s. 74-75 
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3.4 Rätt till utdelning 
 

En förutsättning för att utomståenderegeln ska gälla är att de utomstående 

ägarna har rätt till utdelning motsvarande sitt aktieinnehav. Utan denna rätt 

tillfaller 100 % ägaren och detta leder till att det blir en markant skillnad i 

nettobehållningen om utomståenderegeln ändå hade fått tillämpats. Med andra 

ord hade utomståenderegelns syfte satts ur spel.  

Alla aktier i ett aktiebolag ska ha samma nominella belopp. Detta behöver 

dock inte betyda att alla aktier medför samma rätt i bolaget. Bolaget kan 

nämligen ge ut aktier av olika slag. Aktier kan olika röst- eller kapitalstyrka. 

Skillnaderna måste tas in i bolagsordningen som ska vara registrerad hos 

Bolagsverket för att gälla. A-aktier och B-aktier har oftast en skillnad i antalet 

röster på bolagsstämman. Skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier är 

att de senare ofta har företräde till utdelning framför stamaktierna. I ett enkelt 

fall där minst 30 % av aktierna under hela bolagets verksamhets tid har ägts av 

utomstående och aktierna medför lika rätt, kan det enkelt konstateras att 

förutsättningar för undantag föreligger.32 I de fall aktierna har olika rätt till 

utdelning eller olika karaktär kan bedömning bli svårare.33 

 

3.5 Särskilda skäl 
 

Oavsett om 30 % gränsen uppnåtts kan domstolen underkänna 

utomståenderegeln om särskilda skäl finns. Detta för att hindra upplägg av 

olika slag för att kringgå syftet med utomståenderegeln. Särskilda skäl kan 

exempelvis vara när det finns avtal som reglerar den faktiska 

resultatfördelningen, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv av 

företagets aktier. Även successiv utförsäljning av aktier eller förekomsten av 

aktier som ger olika utdelning, konvertibla skuldebrev samt options- och 

terminsavtal avseende bolagets aktier är exempel på sådant som kan medföra  

 

 

                                                 
32 www.bolagsverket.se  
33 Prop. 1989/90:110 s. 704 
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att de särskilda reglerna ska tillämpas trots att utomståendes andelsinnehav 

uppgår till 30 % eller mera.34  

 

                                                  

                                                     P       P  

                                   A                                         A 

 

 

 

Figuren illustrerar ett korsvis ägande. Exemplen nedan illustrerar två olika 

korsvisa äganden. 

 

Ex. 8 

A äger 99 % och är aktiv delägare i AB X samt 30 % passiv delägare i AB Y. 

B äger 70 % och är aktiv delägare i AB Y samt 1 % passiv delägare i AB X.  

Enligt förarbetena anses korsvisa äganden som ett särskilt skäl där 

utomståenderegeln inte ska tillämpas. Ett ägande på 1 % kan tyckas inte göra 

så stor betydelse och därför bör utomståenderegeln ändå kunna tillämpas. Om 

A hade ägt 40 % i AB X, eller t.o.m. mer, så bör det sakna än mindre 

betydelse eftersom AB Y ger bort så stor del av utdelningen att den 

utdelningen på hans 1 % ägande ändå inte väger upp hans nettobehållning 

totalt sett om han får beskattas i kapital och tillämpa utomståenderegeln. 

Vidare är en gränsdragning svår att fastställa då varje enskilt fall måste 

bedömas. 

 

Ex. 9 

A äger 70 % i AB X och 30 % i AB Y. B äger 70 % i AB Y och 30 % i AB X. 

AB X genererar inte någon vinst och kan därmed inte lämna någon utdelning 

till B.   

Utomståenderegeln handlar om att ge utomstående ägare utdelning om minst 

30 %, men i detta fall sker ingen utdelning från AB X och ur den aspekten bör  

 
                                                 

34 Prop. 1989/90:110 s. 704 
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det inte anses som ett korsvis ägande utan som ett enkelt fall av utomstående 

ägande där AB Y – som ger utdelning – har ett utomstående ägande om 30 %.  

 

I RÅ 1999 ref. 28 var frågan om särskilda skäl förelåg i ett fall där samtliga 

sökanden ägde lika stor del i X AB och Y AB. Fåmansföretaget X AB bedrev 

finansiell rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning 

etc. Bolaget hade tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Fåmansföretaget Y 

AB var ett värdepappersbolag som förvaltade en nationell fond. En av 

delägarna var verksam i betydande omfattning i båda bolagen medan övriga 

delägare var verksamma i betydande omfattning i bara ett av bolagen. De 

passiva delägarnas andel i bolagen översteg 30 %.  

SRN ansåg att både verksamhetens inriktning och de faktorer som generar 

inkomster i respektive företag måste beaktas vid bedömningen. I detta fall 

föreligger det ägaridentitet mellan bolagen och bolagens inkomster är till 

mycket stor del beroende av de aktiva ägarnas egna arbetsinsatser. Vid sådana 

förhållanden får X AB och Y AB anses bedriva likartad verksamhet. Med 

hänsyn till att delägarna är verksamma i betydande omfattning i åtminstone ett 

av bolagen kan inte något av dem anses ägda av utomstående. 

RR ansåg däremot inte att företagen bedrev likartad verksamhet enligt 

lagtexten. I detta fall spelade RR:s tolkning om samma och likartad 

verksamhet ingen roll. De kom nämligen fram till att det fanns särskilda skäl 

för att beskatta eventuella utdelningar utan att beakta utomståenderegeln. 

Enligt RR var ägarförhållandena i de två bolagen inte sådana att utdelning 

motverkades av det förhållande att utomstående i betydande omfattning ägde 

aktier i företaget. Trots att utomstående ägde betydande andel i respektive 

företag ansågs utomståenderegeln inte vara tillämplig pga. särskilda skäl. 

RR:s resonemang visar att de inte följde förarbetena bokstavligen utan de 

gjorde en prövning av det enskilda fallet för att se om det förelåg särskilt skäl. 

 

I fallet RÅ 2000 not. 165 blev utgången motsatt jämfört med RÅ 1999 ref. 

28. Omständigheterna i målet var följande. En kvinna, A, ägde 50 % av 

andelarna i ett företag. Två äkta par ägde vardera till lika delar resterande 

andelar. Sedan RR i RÅ 2000 not. 164 funnit att A:s make inte skulle anses  
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ha varit verksam i företaget i betydande omfattning och att 3:12-reglerna 

därför inte skulle tillämpas på den utdelning som A erhållit från företaget 

gjorde RR i förevarande mål följande bedömning. Eftersom 3:12-reglerna inte 

ska tillämpas på den utdelning A erhållit från företaget blir hon härigenom att 

anse som utomstående. Eftersom hon äger betydande del i företaget ska 3:12-

reglerna tillämpas på den utdelning som de båda äkta paren erhållit endast om 

särskilda skäl föreligger. Några särskilda skäl hade inte framkommit i målet 

och därför beskattades utdelningen i inkomstslaget kapital.  

 

Vid avtal om framtida förvärv av företagets aktier anses det enligt förarbetena 

som särskilt skäl där utomståenderegeln inte ska tillämpas. Det diskuteras 

dock inte vidare kring det särskilda skälet och eventuella undantag. Exemplet 

som följer visar om det bör diskuteras om förvärv av aktier alltid bör ses som 

särskilt skäl. 

 

Ex. 10 

A äger 70 % i AB X och B äger 30 %. A har optionsavtal på att köpa tillbaka 

B:s aktier efter utdelningen. Enligt förarbetenas vaga uttryck är detta att anse 

som ett särskilt skäl. Det kan dock tänkas vara ett helt normalt aktieköp om 

ingenting annat tyder på motsatsen. För det första måste de föregående fem 

åren beaktas för att utomståenderegeln ska kunna bli tillämpbar. Intressant är 

att vidare studera varför AB X hade för avsikt att köpa tillbaka aktierna. Det 

kan tänkas ha betydelse att vid en väntad förlust efterkommande år så är ett 

utomstående ägande inte i behov – om detta nu varit avsikten. Vidare kan 

priset på aktieköpet vara intressant att beakta då det ofta kan säga om köpet 

varit för skens skull. Är priset under marknadsvärdet bör det ifrågasättas. 

Trots optionsavtal så bör alltså utformningen av optionsavtalet studeras om 

det ska anses som ett särskilt skäl eller inte.  Däremot kan det diskuteras hur 

utgången skulle bli om B hade för avsikt att köpa ytterligare 20 % av A. 

Utgången skulle då bli att AB X skulle ha ett ännu större utomstående ägande 

och dessutom med god marginal från 30 % gränsen. Detta har däremot inte 

diskuterats i förarbetena.  
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För att enklare förstå varför förekomsten av aktier som ger olika rätt till 

utdelning anses som särskilt skäl har två exempel utformats:  

 

Ex. 11 

Antag att A som är aktiv delägare äger 70 % preferensaktier och B som är 

passiv delägare äger 30 % stamaktier. Vid en utdelning ger inte B:s stamaktier 

garanterat utdelning motsvarande aktieinnehavet. Därmed kan inte B anses 

vara en utomstående ägare.  

 

Ex. 12 

Låt oss säga att A äger 70 % preferensaktier och utomstående ägare äger 30 

%, där B äger 15 % preferensaktier och C äger 15 % stamaktier. Eftersom 

preferensaktier har företräde framför stamaktierna borde det betyda att vid en 

mindre utdelning så kan stamaktierna bli utan utdelning. Detta borde i sin tur 

leda till att det inte kan anses som att det finns ett utomstående ägande till 30 

% då endast 15 % delades ut till ägare B.  

 

Av lagtext och förarbeten att döma finns inget särskilt skäl rörande stiftelser. 

Det kan dock diskuteras om det kan uppstå situationer där det kan finnas 

särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln trots att en stiftelse äger 

minst 30 % av aktierna i ett fåmansföretag. Ett exempel kan vara om en 

familjestiftelse äger 30 % av aktierna i företaget och huvudaktieägarens familj 

ingår i stiftelsens destinatärkrets och således får del av stiftelsens avkastning. 

Detta leder till att avsatt kapital i slutändan återgår till fåmansföretag eller 

dess närstående, vilket inte är syftet med utomståenderegeln.  
 

3.6 Karenstid 
 

Vid bedömning av om utomståenderegeln ska tillämpas ska även hänsyn tas 

till ägarförhållanden och fördelningen av avkastningen från företaget under 

beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren, den s.k. 

karenstiden. Har företaget inte varit verksamt under hela denna period, är 

karenstiden lika med den tid företaget varit verksamt. I RR 2001 ref. 37 I och  
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II ansåg RR att det krävdes att utomstående skulle ha ägt aktier under hela 

femårsperioden för att utomståenderegeln skulle ha varit tillämplig. Enligt RR 

är det inte ett absolut krav att utomstående ska ha ägt aktier under hela 

femårsperioden. Tanken med bestämmelsen är att beakta vad som hänt under 

femårsperioden. Detta för att eventuella försök till kringgåenden, t ex genom 

successiva utförsäljningar, ska förhindras. Omständigheterna i det enskilda 

fallet kan alltså vara sådana att utomståenderegeln kan bli tillämplig trots att 

det utomstående ägandet inte har bestått under hela femårsperioden.35  

 

Nedan illustreras två exempel då karenstiden bör bortses från: 

 

Ex. 13 

B är passiv delägare i FÅAB. De första fyra åren ägde han 50 % men under en 

kort period ägde han bara 20 % och därefter 30 % igen. Alltså har han 

mestadels av tiden ägt mer än 30 % med undantag för en kort period. Vi anser 

att detta är en situation då karenstiden bör bortses från. 

 

Ex. 14 

En annan situation är om A startar ett nytt FÅAB och det sedan starten finns 

utomstående ägare med minst 30 %. Utomstående ägande har inte existerat 

under fem år men dock under hela företagets livslängd och utomståenderegeln 

blir därmed direkt tillämpbar. 

 

Kapitelsammanfattning 
Syftet med utomståenderegeln är att fåmansföretag med minst 30 % 

utomstående ägande befrias från de hårda beskattningsreglerna för 

fåmansföretag. Det är upp till den skatteskyldige att visa att utomstående 

delägare har ägt minst 30 % av andelarna och haft rätt till motsvarande andel 

av den utdelning som lämnats av företaget. I de fall då utdelning inte tillfaller 

den utomstående ägaren, utan utdelningen tillfaller fåmansföretaget eller dess  

 

                                                 
35 Sandström, Fåmansföretag s. 355 
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ägare, så har ett s.k. bulvanförhållande uppstått och utomståenderegeln får inte 

tillämpas. 

 

Med utomstående menas sådana delägare som inte äger kvalificerade aktier i 

företaget eller som själva eller pga. någon närstående betraktas som 

verksamma i betydande omfattning. Med delägare i fåmansföretag avses 

fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar 

andelar i företaget. Då en stiftelse inte är en fysisk person och inte kan äga 

kvalificerade aktier borde stiftelser kunna räknas som utomstående. 

 

Sambor utan gemensamma barn omfattas inte av närståendekretsen och kan 

därmed räknas som utomstående ägare.  

 

Det finns särskilda skäl som gör att utomstånderegeln ändå inte blir tillämpbar 

trots att 30 % gränsen har uppnåtts. Dessa särskilda skäl kan exempelvis vara 

när det finns avtal om framtida förvärv av företagets aktier, korsvisa äganden 

eller förekomsten av aktier som ger olika utdelning. 

 

Vid bedömning av om utomståenderegeln ska tillämpas ska även hänsyn tas 

till ägarförhållanden och fördelningen av avkastningen från företaget under 

beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. 
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4. ANALYS 
 

4.1 Tilltäppta kryphål 
 

” Skattesystemet är som ett hönshus.  Täpper man igen ett hål i nätet 

så hittar hönsen snart ett annat.” 

– Skattenämndsledamot i Smögen36  

 

I Sverige finns en betydande del människor som lever som sambor under 

äktenskapsliknande förhållanden utan gemensamma barn. Det kan tyckas 

underligt att sambor utan gemensamma barn inte medräknas i 

närståendekretsen eftersom dessa ofta har gemensam ekonomi. Detta betyder i 

sin tur att sambor utan gemensamma barn räknas som utomstående. Detta 

innebär att det i praktiken skulle kunna vara så att två personer som är sambor 

i den bemärkelsen att de inte ingår i närståendekresten, skulle kunna använda 

varandra som bulvaner och fördela aktieinnehavet till 70 % resp. 30 % i 

fåmansföretaget och därmed undgå 3:12-reglerna. Vid en jämförelse med 

jävsreglerna i ABL räknas sambor in i närståendekretsen, likaväl som makar.  

För att täppa till kryphålet när det gäller sambor i närståendekretsen för 

fåmansföretag skulle liknande regler kunna gälla även här. Det som skiljer 

jävsreglerna från fåmansreglerna är att revisorerna har ett kontrollorgan över 

sig, nämligen Revisorsnämnden. Någon sådan motsvarighet finns inte för 

fåmansföretag med undantag för Skatteverket. Det skulle vidare bli en väldigt 

stor uppgift för Skatteverket att kontrollera fåmansföretags sambostånd. Om 

sambor medräknas i närståendekretsen och därmed inte ses som utomstående 

ägare skulle säkerligen bulvanförhållanden elimineras. Vi anser att sambor bör 

medräknas i närståendekretsen och inte räknas som utomstående eftersom 

makar och sambor ofta i praktiken är lika närstående och därför inte bör 

behandlas olika enligt dagens utformning av 3:12-reglerna.  

 

I kapitel 3 har framkommit att en stiftelse bör räknas som utomstående.  

                                                 
36 Tjernberg, Tilltäppta kryphål i fåmansföretagsregler s. 4 
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Låt oss säga att det är regelrätt att delägare i ett fåmansföretag startar en 

stiftelse för att kunna tillämpa utomståenderegeln. Vad skulle hända om fyra 

delägare i ett fåmansföretag startar en personalstiftelse där avsatt kapital är 

avsett att tillfalla personalen i form av exempelvis pension i framtiden? På så 

vis kan företaget spara pension till deras anställda i en stiftelse istället för att 

använda sig av de traditionella försäkringsbolagen och samtidigt undgå 3:12-

reglernas beskattning pga. sitt utomstående ägande på minst 30 %. Om det 

dessutom skulle vara så att företaget endast består av fyra delägare så skulle 

det bli ännu mer påtagligt att pengarna tillfaller dem själva i slutändan. Att 

använda sig av stiftelser för att uppnå ett utomstående ägande om minst 30 % 

och dessutom återfå kapitalet i slutändan är inte vad som är syftet med 

utomståenderegeln. Detsamma gäller om det är en familjestiftelse, som 

kontrolleras av huvudaktieägaren, äger betydande del i företaget. Vi anser att 

det bör ske en lagändring där stiftelser som kontrolleras av huvudaktieägaren 

inte ska anses som utomstående. Likaväl om ett företag startar en stiftelse med 

ändamålet att gynna sig själv eller sitt företag i form av exempelvis 

pensionssparande eftersom det inte är förenligt med lagstiftarens ändamål.  

 

4.2 Bör utomståenderegeln vara obligatorisk? 
 

Utomståenderegeln är inte alltid till fördel för den skatteskyldige vilket vi 

visat med ett exempel i 3.1. I fall då regeln inte gynnar den skatteskyldige är 

det högst sannolikt att denne inte vill tillämpa regeln. Om det skulle vara så att 

det gavs möjlighet att välja bort regeln när den är till nackdel för den 

skatteskyldige kan det tänkas att det skulle ge en fel bild av Sveriges 

skattepolitik. Det skulle vara som att indirekt säga att skatt är något negativt 

som alla ska betala så lite som möjligt av vilket strider mot vår 

samhällspolitik. Det skulle naturligtvis vara till fördel för den skatteskyldige 

att ”tjäna” pengar på att få välja men långsiktigt skulle det med stor 

sannolikhet vara till mer skada än nytta för samhället, eftersom skattemoralen 

skulle undergrävas. Som tidigare nämnts är det den skattskyldige som ska 

bevisa att han har ett utomstående ägande. Om lagen inte skulle vara 

tvingande så kan en möjlighet vara att om fåmansföretaget inte visar något  
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utomstående ägande så tillämpas heller inte utomståenderegeln. I lagtext 

skulle det - i likhet med 49 kap 6 § IL – finnas en möjlighet att tillämpa 

utomståenderegeln bara om fåmansföretaget begär det. Det finns många 

skatteregler som inte är tvingande, t.ex. avsättning till periodiseringsfonder, 

30 kap. IL, och reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten, 49 kap. IL. 

Enligt vår mening är det dock inte korrekt att jämföra valet av uppskov eller 

avsättning till periodiseringsfond med att undgå beskattning eftersom de 

föregående inte undgår beskattning utan det är endast en möjlighet till att 

skjuta upp beskattningen eller till kvittning mot förlust.  

 

4.3 Bör betydande del preciseras? 
 

Var den kritiska gränsen ska gå beror på förutsättningarna. Gränsen på 30 % 

har funnits sedan 1990 och sedan dess har både den statliga skatten vid högre 

inkomst höjts – och i många fall även den kommunala inkomstskatten. Den 

senaste förändringen 2006, med en sänkning från 30 % till 25 % för 

fåmansföretag har gjort att gränsen för ”betydande del” har ifrågasatts. I lagen 

finns ingen specifik procentsats uttryckt. I förarbeten uttrycks en gräns på 

minst 30 % som är dagens vägledning. Tjernberg diskuterar detta i sin artikel 

”Hur betydande är betydande del” där han anser att en gräns på 30 % inte 

längre är tillräcklig utan att den bör höjas till 35-40 % för att 

utomståenderegelns syfte inte ska skadas. Som exempel 8 visar så blir 

skillnaden i nettobehållningen större efter sänkningen till 25 % och därmed 

blir risken för omvandling av arbetsinkomster större än tidigare. Med hänsyn 

till detta anser vi att en höjning av det utomstående ägandet bör ske i enighet 

med Tjernberg. Vi anser även att det för enkelhetens skull bör införas en 

specifik procentsats i lagen som tillämpas på alla fåmansföretag. Utan en 

specifik procentsats blir det en bedömningsfråga från fall till fall och 

orättvisor kan lätt uppstå. Vid en skattesänkning bör gränsen för utomstående 

ägande höjas och vid en skattehöjning bör gränsen för det utomstående 

ägandet sänkas, så att det inte blir en alltför stor skillnad i nettobehållningen.  
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Det bör således vara ett naturligt samband mellan förändringen i beskattning 

på utdelning och ”betydande del” i utomståenderegeln. 
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4.4 Var går gränsen för verksam i betydande omfattning? 
 

Till skillnad mot betydande del som fokuserar på procent och belopp för att 

finna lämplig gräns, så handlar betydande omfattning om fysiska 

arbetsinsatser och engagemang i företaget. Vad som avses med begreppet 

”verksam i företaget i betydande omfattning” är som tidigare nämnts inte helt 

klart. Hur ska då detta begrepp mätas? Klart är att det måste ses i relation till 

företagets omfattning och övriga omständigheter. I prop. 1989/90:110 sägs att 

en person alltid ska anses verksam i betydande omfattning om hans 

arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna 

grupp av kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra 

högre befattningshavare. I mindre företaget kan arbetsledare och ibland även 

anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Någon 

klarhet skapas dock inte av det nyss återgivna uttalandet i förarbetena. Då det 

av propositionen att döma är det inte helt obefogat att tolka en ensam ägare, 

vilken är ende ordinarie styrelseledamot i ett företag, som verksam i 

betydande omfattning. I ett fall från 2002 blev dock utgången annorlunda.  

 

I RÅ 2002 ref. 21 rörde det sig om en revisor som köpte en mindre koncern 

innehållande ett försäljningsbolag och ett tillverkande bolag. För ändamålet 

bildades ett investmentbolag med 50 000 kr i aktiekapital. Revisorn var ensam 

ägare och ende ordinarie styrelseledamot i alla tre bolagen. Efter en tid 

började revisorn som företagsledare och fram till dess hade förre ägaren agerat 

som företagsledare. Efter ett par månader sålde revisorn sina aktier i 

moderbolaget för 3 050 000 kr. Reavinsten på 3 milj. kr togs upp av revisorn i 

inkomstslaget kapital. RR gav den skatteskyldige rätt och fann i likhet med 

KR att reavinsten i sin helhet skulle tas upp i kapital. Mot bakgrund av 

förarbetsuttalandena ”med hänsyn särskilt till det grundläggande syftet bakom 

bestämmelserna – att motverka att arbetsinkomster tas ut i form av lägre 

beskattad realisationsvinst m.m. istället för som lön” fann RR att 

omständigheterna i fallet var sådana att han inte kan anses ha varit verksam i 

betydande omfattning i den mening som avses i lagtexten. Den 

omständigheten att han har haft den ställning har haft i företaget föranledde  
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enligt RR inte annan bedömning. Bedömningen baserades på att den 

föreslagna köpesumman baserades på bokslutet den 30 juni 1990, som låg i 

tiden innan han blev verksam i bolaget. Den snabba värdestegringen i bolaget 

var alltså helt att hänföra till att köparen ville in i branschen och var beredd att 

betala för kundregister, varumärken m.m. och var inte på något sätt kopplad 

till revisorns arbetsinsats eller med bolagets vinst under andra halvåret 1990. 

 

Detta rättsfall visar tydligt svårigheten i bedömningen av var gränsen går för 

verksam i betydande omfattning. Å ena sidan anser vi att det av 

rättssäkerhetsskäl bör preciseras i lagtext och förarbeten, men å andra sidan är 

det sannolikt svårt att precisera något som ska gälla för alla företag i alla 

situationer. Det kan dock inte krävas av den skatteskyldige att denne ska 

inhämta information från förarbetena, eftersom många inte ens känner till vad 

det är. Med hänsyn till detta bör det vara möjligt att kunna utläsa ur lagtexten 

var gränsen för betydande omfattning går, i den mån det är möjligt att 

genomföra. 

 

4.5 Särskilda skäl 
 

Det diskuteras med hjälp av exempel i kapitel 3 om det alltid ska ses som 

särskilda skäl vid korsvis ägande och avtal om framtida förvärv. Exemplen 

visar att det kan finnas situationer då det inte bör ses som särskilt skäl. Vår 

åsikt är att när det tydligt framgår att syftet inte är att undgå 3:12-reglerna ska 

det inte anses som ett särkskilt skäl. Exempelvis vid köp av ytterligare aktier i 

ett fåmansföretag eftersom effekten snarare är motsatt och det blir ännu 

tydligare att det finns ett utomstående ägande om minst 30 %. Vid korsvis 

ägande bör det även beaktas hur stor del det utomstående ägandet består av 

samt utdelningens storlek i respektive företag. Detta baseras på att om ett 

fåmansföretag delar ut 30 % av vinsten till utomstående men däremot inte får 

någon utdelning tillbaka, eller endast en mycket liten del, så anser vi att det 

korsvisande ägandet bör bortses från. Detta eftersom tanken bakom det 

korsvisande ägandet som särskilt skäl är ett – ”ge-och-få-förhållande” - inte  
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blir uppfyllt. För att detta inte ska ses som ett korsvis ägande så bör 

förhållandena före beskattningsåret också beaktas, förslagsvis de senaste fem 

åren. Vi anser att det i förarbeten och lag bör tilläggas att de särskilda skälen 

bör bortses från om det tydligt framgår att syftet inte varit att undgå 3:12-

reglerna. Det kan däremot vara svårt att bevisa att så verkligen varit fallet.  

 

4.6 Är utomståenderegeln ändamålsenlig? 
 

Utomståenderegeln uppfyller till stor del sitt syfte. Det finns dock situationer 

där den inte riktigt når sitt syfte och det är exempelvis vid sambor som 

utomstående och även stiftelser där utdelningen tillfaller företaget i 

slutändandan. För att utomståenderegeln inte ska tappa sitt syfte i avseendet 

att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster så bör 30 % gränsen höjas i 

enighet med Tjernbergs artikel till 35 % eller närmre 40 %. 

För att knyta an till citatet i inledningen av kapitlet så kommer det 

förmodligen alltid att finnas kryphål, det gäller bara att försöka eliminera dem 

så gott det går. 

 

4.7 Tolkning av lagen 

Med stöd av legalitetsprincipen får en entydig lagtext inte frångås.37 Men som 

lagtexten ser ut idag finns det stort utrymme för tolkningar enligt Tjernberg. 

Beträffande användning av förarbeten vid lagtolkningen, är det mot bakgrund av 

legalitetsprincipen viktigt att tolkningsresultatet underlättar förutsebarheten för den 

skattskyldige. Ett argument för utökad tillämpning av förarbeten vid tolkning är att ju 

mer domstolen förbinder sig till förarbeten, desto bättre blir förutsebarheten för de 

skattskyldiga. Vi anser däremot inte att det kan krävas av skattskyldiga 

fåmansföretagare – som i stor utsträckning är icke-jurister – att de ska känna till vad 

förarbeten är eller var dessa finns och kunna tolka lagen på samma sätt som 

myndigheter och domstolar. För att den enskilde ska kunna förutse 

skattekonsekvenserna bör detta framgå enbart av lagtexten.  

 
                                                 

37 Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, s. 14 
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Kapitelsammanfattning 
Sambor utan gemensamma barn medräknas inte i närståendekretsen, vilket 

kan tyckas underligt eftersom sambor ofta har gemensam ekonomi. Vi anser 

att sambor bör medräknas i närstående kretsen och därmed inte räknas som 

utomstående eftersom makar och sambor ofta i praktiken är lika närstående 

och därför inte bör behandlas olika. Det är dock svårt att kontrollera 

samboförhållanden.  

 

Eftersom stiftelser inte är en fysisk person kan en stiftelse räknas som 

utomstående ägare. Vi anser att det bör ske en lagändring där stiftelser som 

kontrolleras av huvudaktieägaren inte ska anses som utomstående. Likaväl om 

ett företag startar en stiftelse med ändamålet att gynna sig själv eller sitt 

företag i form av exempelvis pensionssparande eftersom det inte är förenligt 

med lagstiftarens ändamål. 

 

Utomståenderegeln bör vara obligatorisk med hänsyn till att inte undergräva 

skattemoralen. 

 

Dagens gräns på 30 % för betydande del bör preciseras. I samband med 2006 

års sänkning av beskattningen för fåmansföretag från 30 % till 25 % så bör det 

dessutom ske en höjning av det utomstående ägandet.  

 

Det finns svårigheter i bedömningen av verksam i betydande omfattning. Å 

ena sidan anser vi att det av rättssäkerhetsskäl bör preciseras i lagtext och 

förarbeten, men å andra sidan är det svårt att precisera något som ska gälla för 

alla företag i alla situationer. 

 

Vi anser att det i förarbeten och lag bör tilläggas att de särskilda skälen bör 

bortses från om det tydligt framgår att syftet inte varit att undgå 3:12-reglerna. 

Utomståenderegeln uppfyller till stor del sitt syfte. Vissa situationer kan dock 

ifrågasättas, t.ex. vid sambos och stiftelser som utomstående ägare. 
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Enligt dagens lagtext finns stort utrymme för tolkningar. Beträffande 

användning av förarbeten vid lagtolkningen, är det mot bakgrund av 

legalitetsprincipen viktigt att tolkningsresultatet underlättar förutsebarheten 

för den skatteskyldige. 
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5. SAMMANFATTNING 
 
År 1990 infördes en helt ny typ av regler för behandling av utdelning och 

kapitalvinster på aktier i fåmansföretag som innebar en uppdelning av 

inkomstslagen tjänst och kapital. Det finns dock vissa undantag som gör att 

dessa regler ändå inte tillämpas. Ett av dessa undantag är utomståenderegeln 

som innebär att fåmansföretag med minst 30 % utomstående ägande med rätt 

till utdelning kan undgå de hårda beskattningsreglerna för fåmansföretag. 

Enligt förarbetena blir risken för omvandling av arbetsinkomster mindre vid 

30 % utomstående ägande eftersom utdelning och reavinst även tillfaller 

utomstående ägare Utomståenderegeln har sedan skattereformen 1990 ändrats 

ett flertal gånger för att täppa igen kryphål som fåmansföretagen utnyttjat för 

att undgå fåmansreglerna.  

 

De skärskilda reglerna fanns fram till tillkomsten av IL i 3 § 12 mom. SIL. De 

är numera placerade i 57 kap. IL och benämns 3:12-reglerna. I normalfallet 

beskattas fåmansföretag efter 3:12-reglerna vilket innebär att utdelningen 

delas upp där en del beskattas i inkomstslaget tjänst och en del beskattas i 

inkomstslaget kapital. Beskattningen i inkomstslaget tjänst är som högst 57 % 

medan den i kapital är 20 %. Om däremot utomståenderegeln är tillämplig blir 

beskattningen i inkomstslaget kapital 25 %. 

 

Lagtextens ordalydelse är inte helt klar, det finns flera faktorer som spelar in i 

bedömandet om ägarna betraktas som utomstående eller inte. De olika 

faktorerna kan vara om aktieinnehavaren är verksam i betydande omfattning, 

ingår i närståendekretsen, har rätt till utdelning eller äger betydande del i 

företaget.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som avgör ett 

utomstående ägande och om utomståenderegelns ändamål uppnås eller om 

den används på ett icke avsett sätt. 
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Till kategorin fåmansföretag räknas aktiebolag och ekonomisk förening, där 

fyra eller färre fysiska personer äger – direkt eller indirekt – så många aktier 

eller andelar att de tillsammans har mer än hälften av rösterna för samtliga 

aktier eller andelar i företaget. 

 

Vår studie har visat att sambor inte räknas som närstående och därmed kan de 

anses som utomstående ägare. Vi anser däremot att sambor bör medräknas i 

närståendekretsen eftersom de i de allra flesta fall är lika närstående som 

makar och därför också bör behandlas lika. När det gäller stiftelser som också 

ses som utomstående, bör det ses som särskilt skäl i vissa fall.  

 

Utomståenderegeln bör enligt vår mening vara obligatorisk eftersom det inte 

bör vara ett val att undgå beskattning i Sverige.  

 

Gränsen för ett utomstående ägande är idag 30 %. Efter sänkningen vad gäller 

beskattningen för fåmansföretag från 30 % till 25 % år 2006 anser vi i enighet 

med Tjernberg att gränsen för utomstående ägande bör höjas till 35-40 % för 

att utomståenderegelns syfte inte ska skadas. Procentsatsen bör även 

preciseras i lag.  

 

Till skillnad mot betydande del som fokuserar på procent och belopp för att 

finna en lämplig gräns, så handlar betydande omfattning om fysiska 

arbetsinsatser och engagemang i företaget. Det är däremot svårt att bedöma 

begreppet verksam i betydande omfattning. Å ena sidan anser vi att det bör 

preciseras i lagtext och förarbeten men å andra sidan är det sannolikt svårt att 

precisera något som ska gälla för alla företag i alla situationer. 

 

Vad gäller särskilda skäl så anser vi att det bör beaktas om syftet är att kringgå 

3:12-reglerna eller om ett särskilt skäl i realiteten inte gör någon skillnad. 

Avslutningsvis uppfyller utomståenderegeln till stor del sitt syfte. I de 

situationer den inte gör det så bör det av högre instans ses över om förändring 

är nödvändig. På grund av att det finns ett stort utrymme för tolkningar i 

lagtexten är förarbetena ett viktigt komplement till lagen. 
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