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Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

Besöksadress 
Birger Jarls torg 13 

Telefon 
08-561 676 00 

Telefax 
08-561 678 20 

103 17 Stockholm E-post: 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se 
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 

Expeditionstid 
måndag-fredag 
08:00-16:30 
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1. Ersättning som någon erhåller på grund av tjänst ska tas upp i inkomstslaget tjänst 

till den del den inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. I 

inkomstslaget kapital ska utdelningar och andra inkomster på grund av innehav av 

tillgångar samt kapitalvinster tas upp. 

2. För att motverka att förvärvsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapital

inkomster i företag med ett fåtal delägare finns särskilda bestämmelser om 

beskattning av delägare i fåmansföretag. För s.k. kvalificerade andelar i sådana 

företag gäller att utdelning och kapitalvinst i vissa fall och i viss omfattning ska 

tas upp i inkomstslaget tjänst. En andel är kvalificerad bl.a. om delägaren är 

verksam i betydande omfattning i företaget. 

3. Andreas Kasa och David Ljungvall äger hälften var av aktierna i ett fåmansföretag 

och aktierna är kvalificerade. Andreas Kasa, som har slutat att arbeta i bolaget, 

avser att sälja sina aktier i bolaget till David Ljungvall. 

4. Bolaget har enligt ägarna ett värde på 1 014 000 kr utöver aktiekapitalet på 50 000 

kr. Avsikten är att Andreas Kasa ska få ersättning för sina aktier med ett belopp 

motsvarande hälften av detta värde. Ersättningen ska utgå i form av utdelning med 

432 000 kr, köpeskilling för aktierna med 25 000 kr, vilket motsvarar aktiernas 

nominella värde, och lön. 

5. I ansökan om förhandsbesked ställde Andreas Kasa och David Ljungvall frågan 

om utdelningen till Andreas Kasa ska beskattas på något annat sätt än hos honom 

och som utdelning på kvalificerade andelar och hur den i så fall ska beskattas. 

Som förutsättning gäller att det enbart är Andreas Kasa som ska få utdelning och 

att detta inte beror på skillnader mellan delägarnas arbetsinsatser. 
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6. Skatterättsnämnden fann att utdelningen till Andreas Kasa inte föranleder annan 

beskattning av honom än vad som följ er av bestämmelserna om beskattning av 

delägare i fåmansföretag och att utdelningen inte medför någon beskattning av 

David Ljungvall. Skatterättsnämnden anförde att eftersom den aktuella utdel

ningen inte differentieras med hänsyn till delägarnas arbetsinsatser i bolaget, 

saknas det anledning att behandla utdelningen till Andreas Kasa som ersättning 

för en arbetsprestation. 

YRKANDEN M.M. 
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7. Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska ändras i första hand på så sätt att 

Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara att det som utdelning betecknade 

beloppet ska beskattas som lön hos Andreas Kasa. I andra hand yrkar Skatteverket 

att Andreas Kasa och David Ljungvall ska beskattas för utdelningen med hälften 

var, att köpeskillingen för aktierna ska ökas med den del av utdelningen som 

David Ljungvall beskattas för och att Andreas Kasa ska beskattas för kapitalvinst. 

8. Skatteverket anför följande. När David Ljungvall avstår från utdelning på sina 

aktier minskar hans förmögenhetsmassa till förmån för Andreas Kasa. Om aktier 

av samma slag ger olika rätt till utdelning bör utdelning som överstiger vad övriga 

delägare får beskattas som lön hos mottagaren, i detta fall Andreas Kasa. En 

annan möjlighet är att se transaktionerna som att det utdelningsbara beloppet 

rätteligen borde ha fördelats mellan delägarna. I så fall bör David Ljungvall 

beskattas för hälften av utdelningen och detta belopp bör läggas till hans omkost

nadsbelopp för de aktier han förvärvar från Andreas Kasa. 

9. Andreas Kasa och David Ljungvall anser att Skatteverkets överklagande ska 

avslås och anför att det inte finns någon definition av vad som är utdelning enligt 

reglerna om beskattning av delägare i fåmansföretag som avviker från vad som är 

utdelning enligt de aktiebolagsrättsliga reglerna. 
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10. Frågan i målet är om utdelning på kvalificerade andelar, som enbart ska utgå till 

en av två delägare, ska beskattas på något annat sätt än som följer av bestäm

melserna om beskattning av delägare i fåmansföretag och på vilket sätt beskatt

ning i så fall ska ske. 

Rättslig reglering m.m. 
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11. Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) 

inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till 

inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses anställning, 

uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. 

12. Av 41 kap. 1 § första stycket och 42 kap. 1 § första stycket följer att bl.a. utdel

ningar och kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital. Enligt 

42 kap. 12 § ska utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan 

disponeras. 

13. I 57 kap. finns bestämmelser om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmans

företag. Där framgår bl.a. att utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar 

under vissa förutsättningar ska fördelas mellan inkomstslagen kapital och tjänst. 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 

14. I allmänhet saknas anledning att behandla belopp, som enligt beslut på bolags-

. stämma betalas ut till aktieägarna, som annat än utdelning. Om det finns en direkt 

koppling mellan en aktieägares arbetsinsatser i bolaget och den utdelning denne 

får på sina aktier kan det dock bli aktuellt att betrakta utdelningen som ersättning 
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för en arbetsprestation (RÅ 2000 ref. 56 och Högsta förvaltningsdomstolens dom 

den 11 november 2019 i mål nr 494-19). 

15. Alla aktier i bolaget har lika rätt till utdelning. Emellertid har delägarna kommit 

överens om att utdelning endast ska utgå på Andreas Kasas aktier. Detta har, 

enligt lämnande förutsättningar, inte något att göra med delägarnas respektive 

arbetsinsatser i bolaget, utan orsaken är att Andreas Kasa har slutat att arbeta i 

bolaget och av det skälet vill överlåta sina aktier till David Ljungvall. Den riktade 

utdelningen är en del av ersättningen för dessa aktier. Högsta förvaltnings

domstolen instämmer därför i Skatterättsnärnndens bedömning att det saknas 

anledning att behandla utdelningen till Andreas Kasa som ersättning för en 

arbetsprestation. Det saknas vidare anledning att beskatta David Ljungvall för 

någon del av den utdelning han avstått från till förmån för Andreas Kasa Gfr RÅ 

2006 ref. 45). 

16. Skatterättsnärnndens förhandsbesked ska därmed fastställas. 

I avgörandet har deltagit justitieråden Helena Jäderblom, Margit Knutsson, 

Erik Nymansson, Leif Gäverth och Kristina Svahn Starrsjö. 

Föredragande har varit justitiesekreteraren Can1illa Wemkvist. 



Adress 
Box24144 
104 51 Stockholm 

SKATTERÄTTSNÄMNDENS 
FÖRHANDSBESKED 

meddelat den 4 juli 2019 

SÖKANDE 

Ombud 

MOTPART 

SAKEN 

FÖRHANDSBESKED 

Sf<!ffTC:c' 

Andreas Kasa (840422-1635) 
David Ljungvall (840226-0056) 

Beme Andersson 
Revidera i Bohuslän AB 
Sandviken 18 
451 78 Fiskebäckskil 

Skatteverket 
171 94 Solna 

Inkomstskatt 

Dnr 1-19/D 

Utdelningen till Andreas Kasa föranleder inte annan beskattning av honom än vad 

som följer av bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen. 

Utdelningen medför ingen beskattning för David Ljungvall. 

Telefon 
010-574 79 57 

Telefax 
08-21 0619 

E-postadress 
kansliet@skatterattsnarnnden.se 
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Andreas Kasa och David Ljungvall äger hälften vardera av aktierna i LK08 Plåt AB. 

Delägarna har varit verksamma i betydande omfattning i bolaget och har erhållit 

marknadsmässig lön för sitt arbete. Aktierna i bolaget är av samma slag och sort. 

Andreas Kasa planerar nu att flytta till USA och vill därför överlåta sina aktier i 

bolaget till David Ljungvall. Enligt en substansvärdering är bolagets värde 

1014000 kr plus aktiekapitalet 50 000 kr. Substansvärderingen uppges motsvara 

bolagets marlmadsvärde. Samma dag som värderingen gjordes slutade Andreas Kasa. 

Delägarna är överens om att endast den delägare som ska sälja sina aktier ska få 

utdelning. Boiagets fria egna kapital, 474 000 kr, medger inte att båda delägarna tar ut 

samma belopp i utdelning och den kvarvarande delägaren vill inte heller ta utdelning. 

Bolaget kommer, efter bolagsstämmans beslut, att lämna utdelning med 432 000 kr på 

de aktier som Andreas Kasa äger. Utdelningen motsvarar hans gränsbelopp. Bolaget 

kommer inte att lämna utdelning på de aktier som David Ljungvall äger. 

Differentieringen av utdelningen beror inte på skillnader i delägarnas arbetsinsatser. 

Andreas Kasa avser därefter att sälja sina aktier i bolaget till David Ljungvall för 

25 000 kr. Den resterande delen av hälften av bolagets marknadsvärde kommer 

Andreas Kasa att ta ut i form av lön. 

Ett alternativ till detta förfarande skulle kunna vara indragning av aktier. Eftersom 

bolagets aktiekapital är 50 000 kr är detta möjligt endast om aktiekapitalet först ökas, 

vilket enligt ansökan är förenat med betydande kostnader. 

Frågan och parternas inställning 

Sökandena vill veta om utdelningen till Andreas Kasa ska beskattas på något annat 

sätt än som just utdelning på kvalificerade andelar och hur den i så fall ska beskattas. 

Frågan har tidigare ställts till Skatteverket som i ett skriftligt brevsvar i första hand 

redovisat uppfattningen att ett belopp motsvarande skillnaden i utdelning på de båda 

delägarnas aktier ska beskattas som lön hos den som lyft den högre utdelningen. 

Skatteverket konstaterar vidare att ett liknande fall inte tidigare har prövats och att 
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rättsläget får anses oklart. Ett sätt att få ett slutligt svar skulle enligt verket kunna vara 

att båda delägarna ansöker om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. 

Sökandena anser att utdelningen ska beskattas hos Andreas Kasa enligt 

bestämmelserna i 57 kap. inlcomstskattelagen (1999:1229), IL. Utdelning kan även 

med skattemässig verkan differentieras så länge differentieringen inte har sin grund i 

skillnader i arbetsinsats eller på annat sätt är avsedd att kompensera för faktorer som 

har med arbetet att göra. 

Skatteverkets uppfattning är att utdelningen bör beskattas som lön hos Andreas Kasa. I 

RÅ 2000 ref. 56 bedömdes en situation som kan appliceras på det i ansökan beskrivna 

förfarandet. En enkel modell fastslås, det belopp varmed utdelningen på en aktie 

överstiger den lägsta utdelningen på en aktie av samma slag och sort ska tas upp till 

beskattning i inlrnmstslaget tjänst. Enligt verkets uppfattning kan detta synsätt 

betraktas som en generell princip då aktier av samma slag och sort behandlas olika i 

utdelningshänseende i olika ägares händer. 

SKÄLEN FÖRA V GÖRANDET 

Rättsligt 

Av 4 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att alla aktier har lika rätt i 

bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§. Inget hindrar dock en bolagsstämma att med 

civilrättslig verkan besluta om avsteg från grundregeln om alla aktiers lika rätt om 

samtliga aktieägare är överens därom. 

Med utdelning avses i skattesammanhang normalt detsamma som utdelning i 

civilrättslig mening, dvs. det saknas i allmänhet anledning att behandla belopp som 

enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Av 

RÅ 2000 ref. 56 följer emellertid att denna princip inte kan upprätthållas i en 

aktiebolagsrättsligt säregen situation som innebär att aktier av samma slag ska ge olika 

utdelning beroende på vem som äger dem och där det finns en direkt koppling mellan 

lönsamheten i aktieägarens verksamhets gren och utdelningen på dennes aktier (jfr 

även HFD 2018 ref. 29). 
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Aktierna i bolaget har lika rätt till utdelning. De ger således inte rätt till olika 

utdelningar beroende på vem som äger dem. I detta fall ska dock endast den ena 

delägaren få utdelning. Eftersom den aktuella utdelningen inte differentieras efter 

olika delägares arbetsinsatser i bolaget saknas det enligt Skatterättsnämndens mening 

anledning att behandla utdelningen till Andreas Kasa som ersättning för en 

arbetsprestation. Med hänsyn till vad som angetts i ansökan finns det i detta fall inte 

anledning att behandla utdelningen på annat sätt än som följer av 57 kap. IL (jfr RÅ 

1998 ref. 19). 

GILTIGHET 

Beskedet avser beskattningsåren 2019-2021. Upplysningar om förutsättningarna för 

dess tillämplighet finns i Bilaga. 

AVGIFT 

4 000 kr för var och en av sökandena. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Upplysningar om hur man överklagar ett förhandsbesked finns i Bilaga. 

På Skatterättsnämndens vägnar 
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I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Marie Jönsson, 

Stefan Pärlhem, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell. 

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds. 



Bilaga 

TILLÄMPLIGHETEN AV ETT FÖRHANDSBESKED 

När ett förhandsbesked vunnit laga kraft är det bindande för Skatteverket och allmän 

förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde under giltighetstiden, om 

• den enskilde yrkar att beskedet ska tillämpas och visar att de förutsättningar som 
beskedet har grundats på fortfarande gäller, och 

• någon författningsändring inte påverkar bedömningen i beskedet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud, 

biträde eller utredning får överklagas av den enskilde om beskedet eller beslutet gått denne 

emot. Observera att det inte är möjligt att överklaga Skatterättsnämndens beslut om att helt 

eller delvis avvisa en ansökan om förhandsbesked. 

Skatteverket får överklaga ett förhandsbesked oavsett utgång och även om verket inte yrkar 

någon ändring. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, 

har ombudet samma rätt. 

Överklagandet ska göras skriftligen och ställas till Högsta förvaltningsdomstolen, men 

skickas till kansliet@skatterattsnamnden.se eller till 

Skatterättsnämnden, Box 24144, 104 51 Stockholm 

Överklagandet ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av förhandsbeskedet. Om sista dagen för överklagandet infaller på en 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 

det att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det till Högsta förvaltningsdomstolen. 

I överldagandet ska anges 

• den ldagandes namn, personnummer/organisationsnummer, postadress, e-postadress 
och telefonnummer ( om klaganden anlitat ombud ska kontaktuppgifter till ombudet 
anges), 

• ärendets diarienummer, 
• vilken ändring som yrkas, och 
• vilka omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. 

Vid frågor, vänligen kontakta Skatterättsnämndens kansli på telefon 010-574 79 57 


