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    Mål nr 

    4061-13 

 

 

meddelad i Stockholm den 18 november 2013 

 

KLAGANDE 

AA 

 

  

MOTPART 

Skatteverket 

171 94 Solna 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Skatterättsnämndens beslut den 14 maj 2013 i ärende dnr 82-12/D, se bilaga (här 

borttagen) 

 

SAKEN  

Förhandsbesked angående inkomstskatt 

 

___________________ 

 

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att aktierna i NYAB inte är 

kvalificerade andelar samt att lagen (1995:575) mot skatteflykt inte är tillämplig. 

Han anför bl.a. följande. Situationen i hans fall är jämförbar med den som var 

aktuell i RÅ 2010 ref. 11 II, fråga 3. Han är inte verksam i betydande omfattning i 

NYAB. Karaktären på aktierna i NYAB påverkas inte heller av att verksamheten 

fortfarande bedrivs i Fastighets AB Kvartetten (Fastighet) eftersom bolagen inte 
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kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Aktierna i NYAB kan således 

inte anses vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 

inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Han kan inte anses ha varit verksam i 

betydande omfattning i Kvartetten Förvaltnings AB (Förvaltning), varför aktierna 

inte heller kan anses vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 

IL. Det som skiljer hans situation från den i RÅ 2010 ref. 11 II är att hans NYAB 

avser att likvidera Förvaltning. Likvidationen innebär dock inte att en verksamhet 

överförs till NYAB. NYAB och Fastighet kan därför inte anses bedriva samma 

eller likartad verksamhet.  

 

Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas. För det fall Högsta 

förvaltningsdomstolen finner att AAs aktier i NYAB efter genomförda 

transaktioner inte ska utgöra kvalificerade andelar anser verket att 

skatteflyktslagen är tillämplig.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. 

 

 

_____________________ _____________________  

 

 

_____________________ _____________________ 

 

 

_____________________  

 

 

I avgörandet har deltagit justitieråden Karin Almgren, Annika Brickman, 

Anita Saldén Enérus, Christer Silfverberg och Thomas Bull. 

 

Målet har föredragits av justitiesekreteraren Maria Sundberg. 


