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PM 

RIKTAD UTDELNING BESKATTAS, I ETT VISST FALL, SOM 
UTDELNING (OCH INTE SOM LÖN) 

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 8 januari 2020 (förhandsbesked) förklarat att 
riktad utdelning som inte beror på skillnader mellan delägarnas arbetsinsatser ska beskattas 
som utdelning (och inte som lön) 
 

OMSTÄNDIGHETERNA 

AA och BB äger hälften var av aktierna i ett fåmansföretag (X AB) och aktierna är kvalificerade.1 AA 
som har slutat att arbeta i bolaget avser att sälja sina aktier i bolaget till BB i enlighet med 
nedanstående struktur. Bolaget har enligt ägarna ett värde på 1.014.000 kr utöver aktiekapitalet på 
50.000 kr.  

1) AA erhåller utdelning från X AB med 432.000 kr. Ägarna är överens om att det endast är AA som 
ska få utdelning (d.v.s. utdelningen är riktad till AA) (punkt 1 i bilden nedan). 

2) AA överlåter sina aktier i X AB till BB för 25.000 kr (punkt 2 i bilden nedan). 

3) AA erhåller lön så att den sammanlagda ersättningen motsvarar hälften av bolagets värde 
(inklusive aktiekapital). 

 

 

I ansökan om förhandsbesked ställde AA och BB frågan om utdelningen till AA ska beskattas hos 
honom som utdelning på kvalificerade andelar eller om utdelningen ska beskattas på något annat 
sätt. 

                                                                            
1 Att aktierna är kvalificerade innebär att de särskilda bestämmelserna avseende beskattning av delägare i fåmansföretag 
(de s.k. 3:12-reglerna) är tillämpliga. 
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SKATTERÄTTSNÄMNDEN 

Skatterättsnämnden fann att utdelningen till AA inte föranleder annan beskattning av honom än 
vad som följer av bestämmelserna om beskattning av delägare i fåmansföretag och att 
utdelningen inte medför någon beskattning av BB. 
 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN 

Högsta förvaltningsdomstolen, som fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked, anförde 
inledningsvis att det i allmänhet saknas anledning att behandla belopp, som enligt beslut på 
bolagsstämma betalas ut till aktieägarna, som annat än utdelning. Om det finns en direkt koppling 
mellan en aktieägares arbetsinsats i bolaget och den utdelning denne får på sina aktier kan det 
dock bli aktuellt att betrakta utdelningen som ersättning för en arbetsprestation.2  

Högsta förvaltningsdomstolen anförde härefter, något förkortat, följande. Alla aktier i X AB har lika 
rätt till utdelning. Emellertid har delägarna kommit överens om att utdelning endast ska utgå på 
AA:s aktier. Detta har, enligt lämnade förutsättningar, inte något att göra med delägarnas 
respektive arbetsinsatser i bolaget, utan orsaken är att AA har slutat att arbeta i bolaget och av det 
skälet vill överlåta sina aktier till BB. Den riktade utdelningen är en del av ersättningen för dessa 
aktier. Högsta förvaltningsdomstolen anser till följd härav att det saknas anledning att behandla 
utdelningen till AA som ersättning för en arbetsprestation. Det saknas vidare anledning att 
beskatta BB för någon del av den utdelning han avstått från till förmån för AA.3 

 

Denna PM innehåller en kortfattad redogörelse avseende Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 
januari 2020 (mål nr 4432-19). Vad som anförs i denna PM är inte avsett som, och utgör inte, 
skatterättslig rådgivning i något enskilt fall.  

 

 

 

                                                                            
2 Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till RÅ 2000 ref. 56 och Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 november 
2019 i mål nr 494-19. Beträffande sistnämnda mål, se tidigare Nyhet den 22 november 2019. 
3 Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till RÅ 2006 ref 45. 


