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Skattenyheter
Praxis



Två domar

1. Mål nr 6736-17 
Regelbundna besök i Sverige under tre månader (juni-augusti) + 
besöka släkt och vänner ytterligare ca 30 dagar per år (totalt ca 120 
övernattningar). 

HFD: Ej stadigvarande vistelse.

2. Mål nr 6034-17
Regelbundna besök i Sverige under fem månader (maj-september), 
tre veckor under jul samt två besök om fyra dagar vardera per år 
(totalt 182 dagar per år)

HFD: Stadigvarande vistelse.

-stadigvarande vistelse



Holdingbolags rätt 
till momsavdrag

Ekonomisk verksamhet

Tidigare:

”administrativa-, finansiella-, kommersiella- och 
tekniska tjänster”

Nu:

”momspliktiga transaktioner mot ersättning 
till dotterbolag”

- Mål C-217/17



Försäljning av dotterbolag

Brädor DDB

Försäljning

Träd DDB

Skog DB

Sveaskog MB

Kartonger

Försäkring

-Sveaskog-domen

- HFD 5311-15, 5312-15



Sveaskog-domen

Normalt  innebär en direkt koppling till momsfri aktieförsäljning ej 
avdrag

Moderbolag med momspliktig verksamhet får avdrag om:

▪ Omstruktureringen - effektivisera bolagets verksamhet samt 
frigöra kapital

▪ Direkt och omedelbart samband med bolagets samlade 
ekonomiska verksamhet = allmänna omkostnader  avdragsrätt



Förvärvskostnader
KamR Sundsvall 2834--2835-17

Förvärv AB

Target KB

Moder AB ▪ Förvärv AB har kostnader relaterade till förvärvet av Target KB

▪ Vidarefakturerar kostnaderna till Moder AB

▪ Ej avdrag för kostnaderna - intäkterna från Moder AB skattepliktiga

▪ Kostnaderna avsåg förutom sedvanliga förvärvskostnader även bl.a. 
verksamhetsplanering, strukturfrågor, översättning. 



JA, som utgångspunkt och i de flesta fall.  Beskattning sker som 
tjänsteinkomst.

Anledningen enligt HFD  må nr 278-17: verksamheten bygger på 
personliga arbetsinsatser. 

FHB 2018-06-18 (107-17), Advokatfallet, överklagat av sökanden

▪ Undantag: Arvoden för styrelsearbete under en begränsad tid

Avtal fram till 20 juni 2017 kan faktureras till årsstämman 2018 

Slut på fakturering av 
styrelsearvoden?

- FHB 2018-06-18, Advokatfallet, överklagat av sökanden



Beskattning 
styrelsearvode

Styrelseledamot i BRF

▪ Ledamot i flera nybildade BRF

▪ Uppdragens längd 1,5 – 2,5 år

▪ Ej ägare till BRF

▪ Begränsat uppdrag

- FHB 2018-06-18 (36-18), ej överklagat



- HFD 1889-17, 1890-17

Godkänd för F-skatt

VD och styrelseledamöter var godkända för F-skatt och fakturerade 
ersättning.

▪ Skatteverket: påförde arbetsgivaravgifter

▪ HFD: Inga arbetsgivaravgifter om godkänd för F-skatt 
Undantag: vid skenavtal

▪ OBS! Anmälningsskyldighet

- inga arbetsgivaravgifter



Aktier som skattefri gåva

Inte längre majoritetsaktieägare

Ej krav på aktivt verksamma i bolagetUpphör vara operativt verksam

- SRN 88-17/D

Inlösenrätt endast vid misskötsel

Överlåtelsen har sin grund i den personliga relationen mellan
överlåtaren och förvärvarna och medför därför inte någon

beskattning för brodern och vännen

När relation inte grund i anställningen + marknadsmässig lön



Utomståenderegeln
- HFD 732-18

Passiv

30 %

Passiv

30 %70 %

70 %

100 % 100 %

Hold AB

AB X AB X

Hold AB 1 Hold AB 2

Aktiv Aktiv



Utomståenderegeln
- HFD 6458-17

Passiv

10 % (30 %)90 % (70 %) 

AB

Aktiv



Utomståenderegeln
- HFD 6342-17

Passiv

24,4 %65,7 %

Verksamhet Verksamhet

9,9 %100 %

DR X

Passiv

AB 1 AB 2



Skattenyheter
Ställningstaganden



Ägare och gränsbelopp?

A

Avtal ingås 1 november 2018

2019

Tillträde sker i februari 2019



Arbetsgivardeklaration individnivå

2018 2019

1 juli 2018
Restaurang, 

bygg, tvätteri 
och frisör med 

> 15 anst.

1 januari 2019
Övriga 

arbetsgivare

▪ Krav på att lämna uppgift på individnivå om hur mycket 
ersättning som betalats ut till anställda (betalningsmottagare) 
och hur stort skatteavdrag som gjorts.

▪ Ca 6 000 företag har agerat testpiloter (nytt).



Kvalificerade 
personaloptioner

• 1 januari 2018

• Om villkoren i 11 a kap. IL är uppfyllda – ingen beskattning 
i tjänst

• Kan man använda teckningsoptioner?

• Skatteverkets ställningstagande 22 augusti – restriktiv syn 
vad gäller teckningsoptioner



Kvalificerade personaloptioner

Personaloption

Kvalificerad personaloption

Värdepappersoption

Tilldelning Utnyttjande Aktierna säljs



Kvalificerade 
personaloptioner

Skatteverkets slutsats:

• […] Detta innebär att varken den s.k. personaloptionsregeln 
eller de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen 
i inkomstslaget tjänst för personaloptioner (11 a kap. IL) kan 
tillämpas när den skattskyldige förvärvar en teckningsoption.

• […] eftersom en teckningsoption inte är en andel i ett företag.



Kvalificerade 
personaloptioner
• Den civilrättsliga definitionen på värdepapper ska vara 

vägledande även vid den skattemässiga bedömningen av 
värdepapper.

• Aktier och teckningsoptioner utgör värdepapper enligt 
aktiebolagslagen  värdepapper skattemässigt.

• Skatteverkets uppfattning: 

- en teckningsoption är ett värdepapper och kan därför inte
vara en personaloption. Då kan den inte heller vara en
kvalificerad personaloption.



Avdragsbegränsning
- för ränta på koncerninterna lån

Huvudregelnär att avdrag medges för räntor inom en intressegemenskap 
(samma definition som tidigare) – om mottagaren:

1. finns inom EES-området, eller

2. finns och har hemvist i ett land med vilket Sverige har ett fullständigt skatteavtal, eller

3. om företaget skulle ha beskattas för inkomsten med minst 10 procent.

Väsentlig skatteförmån?

Ej avdrag om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande, (90-95 procent) 

har uppkommit för att ge intressegemenskapen en väsentlig skatteförmån.

Lån Ränta

MB inom EES

DB Sverige



Ränteavdragsbegränsningar 
• Nuvarande regler ändras 

• Avdrag för negativt räntenetto medges med högst 30 % av EBITDA

• En förenklingsregel införs – avdrag med 5 mkr i intressegemenskap

• Outnyttjade räntenetton får föras vidare i max 6 år

• Aktivering av ränta förbjuds

• Sänkt bolagsskatt i två etapper

• Primäravdrag – hyreshus & för till eller ombyggnad av hyreshus

• Leasing – ränta avseende finansiell leasing ingår i begreppet ränta



Hybridregeln

Lån

Avdragsförbud vid vissa gränsöverskridande 
transaktioner

Avdrag vägras vid vissa gränsöverskridande transaktioner för 
ränteutgifter där;

• avdrag erhålles två gånger – i Sverige och i annan stat

• inkomst inte beskattas och det beror på den rättsliga 
klassificeringen 

Ränteinkomst beskattas ejUtländskt MB 1

DB Sverige



Utnyttjande av räntenetton 

Kvarvarande räntenetto från föregående år

• Negativt räntenetto som inte har fått dras av ett beskattningsår får föras 
vidare i 6 år.

• Kvarstående räntenetto får nyttjas under ett beskattningsår i turordning 
efter det att årets räntenetto har nyttjats.

• Ägarförändring gör att kvarstående räntenetto går förlorade.



Utnyttjande av koncernkvittning

Koncernkvittning

• Ett bolag med ett positivt räntenetto får kvitta detta mot negativt räntenetto 
som ett annat bolag redovisar förutsatt att:

• Företagen med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag och att avdraget redovisas 
öppet i deklarationen vid samma deklarationstidpunkt.

• Gäller inte kvarstående räntenetton från tidigare år.

• Gäller inte vid förenklingsregeln.

• Ingen möjlighet fördela räntenetton vid HB/KB strukturer.



Definition ränteutgift

”ränta och andra utgifter för kredit och utgifter
som är jämförbara med ränta.”

Utgifter jämförbara med ränta

• Dold räntekompensation 

• Utgifter för anskaffande av lånat kapital

• Ersättningar för räntederivat 

• Om säkrad skuld – valutaeffekten räknas med

• Räntekomponent vid finansiell leasing

Med ränteinkomster avses: 

• Ränteinkomster som motsvarar räntekostnader

• Avgörande för om något är en ”ränteinkomst” är om 
den skulle utgöra en ränteutgift om den som uppbär 
inkomsten i stället hade haft motsvarande utgift



Skattesänkning

22 % t.o.m. år 2018 

21,4 % år 2019-2020 

20,6 % fr.o.m. år 2021



Från och med 1 augusti 2018

En rättelse anses inte vara på eget initiativ om: 

• Skatteverket på sin hemsida har informerat om en 
generell kontroll,

• rättelsen har koppling till kontrollen, och 

• rättelsen görs efter mer än två månader.

Skattetillägg
- Frivillig rättelse



Övrigt
• Friskvårdsbidrag 6 500 kr per år?

• KR Sthlm 7366-17: Lån från Z:s AB till en kompis 
bolag och vidareutlåning till Z var skatteflykt. 
Förbjudet lån.

• KR Gbg 1296-18: Lån till eget AB med 15 % ränta 
inte accepterat.

• FHB 2018-11-08: Överföring av medel via lån 
mellan två AB ”smittar” – samma eller likartad 

verksamhet.



Johanna Eckert Robert Starck

johanna.eckert@morrislaw.se robert.starck@morrislaw.se


