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Högsta förvaltningsdomstolen har 
utfärdat ett betydande 
årsboksavgörande (HFD:2018:129), 
som ändrar förfarandet för gåvo- och 
arvskatt i situationer där det i 
aktiebolagets bolagsordning har angetts 
ett inlösenpris för aktien.

Speciellt i familjeföretag, men även i 
andra privatägda företag är det vanligt 
att den fria överlåtelsen av aktier 
begränsas av en inlösenklausul. 
Inlösenrätten gäller vanligtvis en aktie 
som på annat sätt än som gåva eller arv 
tillfaller en nära släkting och 
inlösenpriset avsiktligt är lägre än 
aktiens marknadsvärde.

En inlösenklausul säkerställer att 
företagets ägande förblir hos samma 
familj eller annan ägargrupp.

Vid gåvo- och arvsbeskattning anses 
aktiens verkliga värde i princip vara det 
sannolika överlåtelsepriset för aktien. 
Då man i bolagsordningen har kommit 
överens om ett lågt inlösenpris jämfört 
med aktiens marknadsvärde leder 
klausulen i praktiken till en situation 
där försäljningen av aktien till ett högre 
pris än det avtalade inlösenpriset inte är 
möjligt. Följaktligen anger 
inlösenklausulen i verkligheten aktiens 
sannolika överlåtelsepris.

Skatteförvaltningen har dock i sina 

egna anvisningar konstaterat att ”det 
verkliga värdet på en aktie inte anses 
vara ett inlösenpris som finns i 
bolagsordningen, i ett aktieägaravtal 
eller som på annat överenskommet sätt 
är lägre än den relativa andelen av 
bolagets totala värde med syfte att 
effektivt förhindra självständig 
överlåtelse av minoritetsintressen för att 
bibehålla karaktären av familjeföretag.” 
HFD:s färska avgörande förändrar 
denna tolkning.

Fallets omständigheter 
I det här fallet hade aktieägaren donerat 
aktier till sin dotter. De donerade 
aktierna var enligt bolagsordningen 
föremål för en inlösenklausul enligt 
vilken både övriga aktieägare och 
bolaget själv hade rätt att lösa in 
aktierna, om de överfördes till någon 
annan än bolagetsaktieägare eller en 
aktieägares arvtagare. Inlösenpriset i 
bolagsordningen var högst det 
matematiska värdet av aktien. 
Skatteförvaltningen accepterade 
emellertid inte priset definierat i 
bolagsordningen som grund för 
gåvobeskattningen, utan ansåg att på 
basis av det egna kapitalet i 
koncernbokslutet var aktiens gängse 
värde mer än dubbelt så högt.

I det här fallet hade inlösenklausulen 
varit i kraft sedan 1980-talet och det 

Inlösenklausulens inverkan på  
gåvoskatten

hade inte bedrivits handel med bolagets 
aktier till ett högre pris än inlösenpriset. 
Bolagets ägande var däremot kraftigt 
decentraliserat. Bolaget hade nästan 
100 aktieägare och till och med den 
största aktieägarens innehav understeg 
fem procent. Donatorns innehav var 
drygt en procent och gåvan utgjorde 
cirka 0,03 procent av bolagets aktier.

Under dessa omständigheter ansåg 
högsta förvaltningsdomstolen att 
gåvans parter inte hade någon verklig 
möjlighet att påverka bolagsordningens 
innehåll och hotet om att använda 
rätten till inlösen skulle vara verkligt, 
ifall gåvans mottagare skulle försöka 
överlåta de aktier hon erhållit till en 
högre köpeskilling än inlösenpriset.

Inlösenpriset fastställde således aktiens 
sannolika överlåtelsepris och samtidigt 
det verkliga värdet, enligt vilket 
gåvobeskattningen skulle tillämpas.

Avgörandets inverkan och öppna 
frågor 
HFD:s avgörande är betydande särskilt 
för företag vars donationer inte är 
föremål för en så kallad 
“generationväxlingslättnad”. 
Tillämpningen av lättnaden förutsätter 
att gåvan utgör minst 10 procent av 
bolagets aktier, och kan därför inte 
tillämpas på företag vars äganderätt har 
fördelats till mindre innehav än så.

Högsta förvaltningsdomstolen: Inlösenpriset enligt bolagsordningen kan ange det  
verkliga värdet på aktien vid gåvo- och arvsbeskattningen.
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Då lättnaden inte kan tillämpas, ska 
även gåvoskatten betalas vid ett och 
samma tillfälle. 

Tolkningen innan HFD-avgörandet har 
lett till en situation där mottagaren av 
gåvan har påförts en hög gåvoskatt på 
egendom som hen i praktiken inte kan 
realisera till samma pris som den 
beskattats för. Situationen har således 
inte heller motsvarat principen om att 
beskattningen borde  basera sig på ens 
solvens.

HFD:s avgörande måste medföra 
ändringar i beskattningspraxisen och i 
tidigare nämnda Skatteförvaltningens 
anvisning.

Avgörandet lämnar dock ännu många 
öppna frågor. HFD betonade i 
avgörandets motiveringar det faktum, 
att gåvans parter på grund av sitt ringa 
innehav inte hade någon faktisk 
möjlighet att påverka 
inlösningsklausulens innehåll. Villkoren 
hade också varit i kraft under lång tid 
och hindrade i verkligheten handeln 
med bolagets aktie. Utifrån avgörandet 
kan emellertid inte härledas hur 
decentraliserat ägandet borde vara för 
att resultatet ska vara detsamma.

Å andra sidan kunde utfallet av fallet ha 
varit ett annat, om bolagsordningens 
inlösenvillkor hade formulerats 
närmare donationens genomförande. 
Även inlösenprisets nivå och storleken 
på företagets dividendutdelning skulle 

kunna påverka slutresultatet, även om 
dessa fakta inte direkt nämns i HFD:s 
avgörande.

Som helhet är HFD:s nya avgörande 
betydande och mycket positivt, särskilt 
för decentraliserat ägda familjeföretag 
och deras aktieägare. Eftersom 
omständigheterna för varje företag och 
donation ändå alltid är unika, är det av 
skäl att fortfarande planera 
donationerna noggrant.
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Denna artikel har tidigare publicerats i 
PwC:s Uutishuone.


