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INLEDNING 

Bakgrund 

Holdingbolag har varit, och är fortsättningsvis, ett betydande element både vid 

skatteplanering av stora företagsstrukturer som för privatpersoner. Oberoende om 

verksamheten är mångsidig och omfattar internationell utspridning, eller är strikt 

nationell och specifik specialistverksamhet, kan incentiv hittas för utnyttjande av 

holdingbolag vid skatteplanering.  Följaktligen har betydande frågeställningar och 

tolkningsfrågor stigit fram. 

Speciellt i kölvattnet av skattereformen 2005, som under vissa förutsättningar 

möjliggjorde aktiebolags skattefria överlåtning av direktinvesteringsaktier, har 

betydande tolkningsproblem framkommit som även idag, sju år efter reformen, 

begränsar de skatteskyldigas möjlighet att förutse sin beskattning. Problemen bygger 

på mycket grundläggande frågor som har sina rötter djupt i den finska 

skattelagstiftningen. I första hand ses problemen revolvera runt, eller minst tangera, 

den differentierade inkomstbeskattningen för affärsverksamhet; i Finland kan ett 

aktiebolag ses beskattas antingen enligt Lag om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet(vidare NSL), Inkomstskattelagen (vidare ISL) eller 

Inkomstskattelagen för gårdsbruk (Vidare GSL). Lagarna är heller inte exkluderande, 

utan ett bolag kunde teoretiskt ses bli beskattat på sin verksamhet enligt alla tre 

ovannämnda lagar. Endast bolag som beskattas enligt NSL kan överlåta 

direktinvesteringsaktier skattefritt, aktieöverlåtelser inom de övriga inkomstkällorna är 

skattebelagda i sin helhet. 

Alla holdingbolag anses inte vara sådana skatteskyldiga som skall beskattas enligt NSL. 

Samtidigt har inget entydigt kriterium, om när holdingbolag skall anses utöva 

näringsverksamhet, lyckats framställas under hela NSL:s existens. Skattebemötandet 

har varierat gravt, bland annat beroende på holdingbolagets status med tanke på 

intressegemenskapens verksamhet, vilket status holdingbolaget har inom själva 

intressegemenskapen, vilka omständigheter rådde vid grundandet och till vilken mån 

kan arrangemanget anses som en helhet vara artificiell och skapad närmast på grund av 

skattemotivering. I praktiken verkar den generaliserade och lakoniska tolkningen lyda: 

Vissa holdingbolag beskattas enligt NSL, vissa ej. 
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De ovan skildrade oklara tolkningsgrunderna har reflekterats genom 

beskattningspraxis till rättspraxis. Vissa prejudikat har givits av Högsta 

förvaltningsdomstolen (vidare HFD) och förvaltningsdomstolarna (vidare FD), men 

ingen konklusiv och redig rättsregel kan sammanställas på basen den begränsade 

mängden förhandsfall. Rättsläget har förblivit i något av en limbo. 

Syfte 

Sedan skattereformen 2005 steg i kraft, har aktiebolag ägt en rätt att under förutsatta 

omständigheter och detaljerade formkrav överlåta skattefritt sådana aktier som hör till 

dess anläggningstillgångar. Detta var en betydande teoretisk avdrift från huvudregeln 

om ett brett inkomstbegrepp, som den finska beskattningen traditionellt betonats av. 

Fastän skattereformen redan varit i kraft under en relativt lång tid, kan det anses 

motiverat att konstatera att rättsläget fortsättningsvis finner sig i en oetablerad fas, 

huvudsakligen på grund av de sammanhörande stadgandens invecklade form och svåra 

tolkning. Avhandlingen studerar ytterst viktiga frågor som berör det finska näringslivet 

i sin helhet. Speciellt är avhandlingen riktad till, mindre, ofta privatägda holdingbolag 

(och övriga aktiebolag), till vilka en betydande del av de behandlade 

tolkningsproblemen är accentuerat anknutna. Med tanke på att Finlands 

företagsbestånd bestod år 2011 till 99,8% av små och medelstora företag1, torde denna 

avhandling erbjuda ytterst relevant insikt åt merparten av Finlands företagare. 

Syftet av denna avhandling är att studera de gränsdragningar och huvudsakliga 

tolkningsfrågor som förekommer vid aktiebolags/holdingbolags aktieöverlåtelser, som 

NSL 6 b § ämnas tillämpas på. Avhandlingen kommer inte att ingående studera och 

redogöra för paragrafen i sig, eftersom detta diskuterats omfattande inom 

rättslitteraturen. 

                                                        

1 Andelen små och medelstora företag av företagsbeståndet var 99,8 %. Av dessa utgjordes 93,6 procent av 

mikroföretag med färre än 10 personer. Största delen av mikroföretagen sysselsatte under 2 personer (mätt 

genom begreppet årssysselsättning). Det fanns drygt 600 stora företag med minst 250 arbetstagare i Fin-

land.  

I slutet av 2011 fanns det i Finland cirka 255 000 företagare, exklusive dem som bedriver jord- och 

skogsbruk. http://www.tem.fi/?s=2684&xmid=4914&C=97983 
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Avhandlingens primära mål är att studera och analysera lagstiftningen, rättspraxis och 

delvis de bakomliggande skattepolitiska orsakerna till det nuvarande rättsläget 

angående aktiebolags skattefria aktieöverlåtelser, för att sedan genom analys av 

domstolspraxis reflektera nuläget med de normer som anses utgöra ett ”bra” 

skattesystem. Slutligen kommer förbättringsförslag att diskuteras. Avhandlingen 

ämnar ge läsaren en omfattande uppfattning om de föreskrifter, rättsregler, 

tolkningssynvinklar och andra synpunkter, som inom dagens rättsläge bör tas i 

beaktande då en skattefri aktieöverlåtelse ämnas genomföras. 

Avgränsning 

En rubrik som ”Skattefria aktieöverlåtelser” innefattar en multitud av vinklar och 

nyanser, som alla till sin egen rätt kan anses vara betydande faktorer i den helhet som 

omfattar en aktieöverlåtelse. Därför bör en dylik rubrik avgränsas med akt och 

precision för att inkludera de mest relevanta aspekterna och exkludera det som inte 

utgör ett direkt saksammanhang. 

Avhandlingen behandlar i första hand frågor som berör skattefri försäljning av 

anläggningstillgångsaktier, som utförs av aktiebolag. Den skattefria försäljningen har 

en naturlig spegelsida, det vill säga eftersträvan av avdragbarhet, som är en uteslutande 

egenskap med tanke på aktiernas skattefria försäljning. Denna aspekt kommer endast 

att förbigående begrundas inom ramen av denna avhandling. Vidare, specificeras 

skattefri försäljning av anläggningstillgångsaktier att endast beröra aktier ägda av 

finska aktiebolag, i synnerhet holdingbolag, som inte driver 

kapitalplaceringsverksamhet, alltså exkluderas skattefrågor angående kapitalplacerare, 

privatpersoner, personbolag och överlåtelser av finska aktier av utländska bolag. 

Skribenten vill påpeka att kapitalplaceringsbolag definitivt är en integral del av 

tolkningsproblematiken kring holdingbolags skattefria aktieöverlåtelser, men tyvärr på 

grund av de strukturella begränsningar som en avhandling underställs, är inte 

inbegripande av kapitalplaceringsbolag inom denna avhandlings infallsvinkel möjlig. 

För att ge läsaren en möjlighet att bekanta sig med skillnaden mellan 

kapitalplaceringsverksamhet och andra flerstegsorganisationer, är 

kapitalplaceringsverksamhet översiktligt beskrivet i bilaga 1. Eftersom 

holdingstrukturer per definition innefattar företagskedjor, iakttas både scenarier där 

företag äger andra företag och situationer var de slutliga ägarna, alltså privatpersoner, 

är en del av frågeställningen. Holdingbolag, enligt denna avhandlings specifikation, är 
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aktiebolag enligt den finska Aktiebolagslagen. Holdingbolag är ingen separat lagstiftad 

företagsform, utan utgör i praktiken en särklass av aktiebolag på basen av de 

inneboende egenskaper som kännetecknar bolaget. Därmed behandlar och definierar 

denna avhandling sitt problemområde utgående från den lagstiftning, rättspraxis och 

saklitteratur som i första hand berör aktiebolags beskattning, vilket sedan används för 

att begrunda tolkningsfrågor om holdingbolag. 

Metod 

En betydande del av den rättsvetenskapliga forskningen bygger på rättslära, alltså 

rättsdogmatik. En rättsdogmatisk studies mest fundamentala forskningsproblem är att 

redogöra och klarlägga det ikraftvarande judiciella innehållet som berör rättsproblemet 

som studien behandlar.2 Denna studie följer ovanbeskrivna betraktelsesätt och baserar 

sig därmed på rättslära. 

Avhandlingen behandlar även de lege ferenda- perspektivet, eftersom studien ämnar 

kartlägga möjliga problem inom det existerande rättsläget och erbjuda alternativ till 

hur dessa problem, antingen genom lagreform eller genom annan utveckling, kunde 

förbättras. Eftersom avhandlingen ämnar erbjuda förbättringsförslag, är det ytterst 

viktigt och konsekvent att upprätta de teoretiska synpunkterna av ett ”bra” rättssystem 

samt noggrant och tillräckligt mångsidigt klarlägga det nuvarande rättsläget och 

sammanhörande rättsprocess. Därigenom kan den erhållna blicken av det regerande 

rättsläget jämföras med det som kan anses eftersträvansvärt, acceptabelt och juridiskt 

tillräckligt väl systematiserat. Uppfattningen om behov av lagreform kan baseras på en 

ovanbeskriven jämförelseprocess.3 Därför kommer avhandlingen att behandla utöver 

själva kärnproblemområdet även sammanhängande lagstiftning och de 

sammanhängande rättsliga processerna, till den utsträckning som hör till 

avhandlingens avgränsade intresseområde. 

Enligt rättsdogmatiska studiers inneboende karaktär, är lagstiftningen som 

utgångspunkt den viktigaste rättskällan.4 För att återspegla lagstiftningens tillämpning 

                                                        

2 Husa, Mutanen, Pohjolainen (vidare Husa mfl.) (2008): s.20 

3 Tala (2005): s.101 

4 Husa mfl.: (2008): s.32 
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i praktiken, är även rättsfall en essentiell rättskälla fortlöpande igenom avhandlingen. 

För att bilda tolkningsgrunden och ge djup till studerandet av ovannämnda källor, 

används rättslitteratur, expertutlåtanden, lagberedningsmaterial och andra 

myndighetskällor. 

Avhandlingens uppbyggnad 

Avhandlingen påbörjas med att studera och klarlägga de egenskaper som anses utgöra 

ett gott rättssystem (kapitel 2). Dessa grundprinciper lägger stommen för det vidare 

studerandet av de finska rättsnormer och bakomliggande lagstiftning som är anknuten 

till avhandlingens intresseområde. Därutöver ger grundprinciperna teoretiska 

instrument för att lättare kunna bearbeta de lege ferenda i avhandlingens diskussion. 

Avhandlingens tredje kapitel redogör för Lagreformen 2005, som föranledde det 

rättsläge som har vidhållits relativt oförändrat och är i kraft än i dag. Redogörelsen är 

närmast till för att erbjuda läsaren den skattepolitiska bakgrundsinformation denne 

behöver för att förstå vissa gränsdragningsproblem som existerar i dag. 

Avhandlingens fjärde kapitel specificerar och systematiserar begreppet holdingbolag, 

som är det huvudsakliga skattesubjektet som denna avhandling behandlar. 

Holdingbolag är aktiebolag vilka kännetecknas av att vara komponenter inom 

flerstegsorganisationer. 

Avhandlingen femte kapitel behandlar inkomstkällor. Skattesystemet i Finland 

erkänner tre separata inkomstkällor: näringsinkomst, inkomst av gårdsbruk och övrig 

inkomst. Denna avhandling behandlar endast näringsinkomst och övrig inkomst, 

medan inkomst av gårdsbruk endast nämns förbigående. Gränsdragningen mellan 

näringsinkomst och övrig inkomst är kärnan av problemområdet som kommer att 

behandlas i kapitel 6 där tolkningsprocessen vid bedömningen av överlåtelsens 

skattefrihet analyseras. På grund av dess inneboende del av kärnområdet är det 

oundvikligt att tömmande redogöra för inkomstkällaindelningen i Finland. 

Avhandlingens sjätte kapitel behandlar och analyserar tolkningsprocessen vid 

bedömningen av aktieöverlåtelsens skattefrihet. Kapitlet belyser den tolkningsprocess 

som de lagtolkande instanserna applicerar för att analysera vare sig en aktieöverlåtelse 

fyller de förutsättningar som ställts skattefria överlåtelser enligt näringsskattelagens 6 

b §. 



6 

 

 

Avhandlingens sjunde kapitel diskuterar de resultat och synpunkter som sjätte kapitlets 

analys har gett. Resultaten läggs i relation till de principer som konstaterats utgöra 

grundstenar för ett ”bra” skattesystem. På basen av de problem som funnits, 

rekommenderas potentiella förbättringar eller reformer. 
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EGENSKAPER FÖR ETT BRA SKATTESYSTEM 

Inledning 

Ett skattesystems fundamentala uppgift är att samla in medel och därigenom finansiera 

den allmänna sektorn. Utöver den direkt fiskala rollen kan även skattesystem anses ha 

som sekundäruppgift att antingen styra samhället, eller motsättningsvis undvika 

styrning genom att eftersträva neutralitet.5 Ett ”bra” skattesystem är ytterst svårt att 

definiera, eftersom ett ändamålsenligt och ”bra” skattesystem kan ta många olika 

former, till stor del beroende på den fiskala politiken och samhällets uppbyggnad. 

Janne Juusela framför i sin bok Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus 

följande kriterium som kan anses vara egenskaper för ett bra skattesystem:6 

1. De fiskala målens vederbörlighet. Denna egenskap anknuten till nivån av de 

fiskala målen, eller hur mycket skatter som uppbärs i absoluta mått. 

Vederbörligheten bestäms av den nivån och bredden, som antas för den 

allmänna sektorn. 

2. Fiskala målens effektivitet. De fiskala målen möts också i verkligheten, därmed 

uppbärs faktiskt de skatter som dikteras av skattelagstiftningen. 

3. Neutralitetsmålens eller styrningsmålens vederbörlighet. Denna egenskap är 

anknuten till beslutet vare sig skattesystemet eftersträvas vara neutralt eller ha 

en styrande effekt på samhället. 

4. Neutralitetsmålens effektivitet. Ett skattesystem som ämnas vara neutralt har 

faktiskt ingen styrande verkan på samhället och beskattningen är neutral, 

förutsatt att inga mål för styrande effekt utsatts. 

5. Styrmålens effektivitet. De skatteskyldiga lyckas styras till de val som 

skattesystemet ämnar främja. 

                                                        

5 Genom ett neutralt skattesystem eftersträvas att individer agerar på samma sätt som de skulle göra i ett 

fullt skattefritt system. O andra sidan innebär styrande beskattning att det uttryckligen eftersträvas att 

personer agerar annorlunda på grund av skatteorsaker. 

6 Juusela (1998): s.48ff 
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6. Skattesystemets rättvishet. Primärt, innebär detta en rättvis fördelning av 

skattebördan mellan de skatteskyldiga.  Sekundärt, kan rättvisan syfta på 

rättvisheten mellan den offentliga makten och de skatteskyldiga. 

7. Minimering av administrativa kostnader, eller administrativ effektivitet. 

Beskattningen skall alltså orsaka minimala omkostnader för både 

skatteförvaltningen och de skatteskyldiga. 

8. Lagteknisk optimering. Skattelagstiftningen skall vara så åskådlig, redig, enkel, 

konsekvent, symmetrisk och täckande som bara tekniskt möjligt.7 

9. Skattesystemets internationella anknytning och anpassning samt 

konkurrenskraft. 

Utöver dessa punkter kunde antagligen otaliga andra aspekter och kriterium inneslutas 

för att beskriva ett bra skattesystem. Skattelitteraturen har indelat de olika 

egenskaperna i kategorier i enlighet med deras karaktär. En redig indelning torde vara 

gränsdragningen mellan ideologiska (materiella) och praktiska (formella) egenskaper.8 

De ideologiska egenskaperna eller elementen täcks av punkt 1,3,4,5 och 6 som listats 

ovan. De resterande punkterna utgör praktiska egenskaper. 

Beroende på infallsvinkeln och intresseområdet, kan olika element inom beskattningen 

framhävas, medan samma element analyserade ur ett annat perspektiv kan anses 

mindre relevanta. Själva namngivandet och poängteringen av kriterier att ta i 

beaktande är i sig enkelt. Svårigheten framkommer när kriterierna ska ges substans och 

sammankopplas i verkligheten för att utgöra ramen för ett optimalt skattesystem. Detta 

är speciellt karaktäristiskt för de ideologiska egenskaperna, eftersom de är till stor del 

sammankopplade; vad är den vederbörliga nivån för skatteintäkter, maximeras den 

ekonomiska effektiviteten genom styrande eller neutral beskattning och kommer detta 

då att utgöra ett rättvist skattesystem? Därutöver bör det noteras att det är ytterst svårt 

                                                        

7 Ex. Tikka (1990): s.56-59 

8 En annan indelning för beskattningens egenskaper är exempelvis Gunnarsons: 1 Fiskaliska-budgetära 

skatteprinciper, 2 Etiskt-Socialpolitiska principer, 3 Ekonomisk-politiska principer, 4 Skatterättsliga och 

skattetekniska principer. Gunnarson (1995): s. 47-48 
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att förutsäga, eller i vissa fall även mäta på efterhand den realpåverkan, som olika 

konfigureringar av skattesystem har haft.9  

Inom skatteliteraturen råder det en betydligt klarare konsensus angående de praktiska 

egenskapernas väsen, problem föreligger dock i hur den specifika egenskapen skall nås, 

eller; hur kan exempelvis beskattningens effektivitet och minimeringen av de 

administrativa kostnaderna nås simultant? Sammanfattligen kan det konstateras att ett 

skattesystem är en helhet, vilkets delkomponenter inte kan genomföras självständigt 

utan att beakta de andra elementen. Följaktligen leder detta alltid till en viss obalans, 

då ett perfekt skattesystem som fullständigt tillfredsställer alla berörda parter är en 

teoretisk omöjlighet. På grund av ett skattesystems konstitutivt paradoxala 

utgångsläge, måste en lagstiftare välja vilka element som betonas och därigenom 

balansera mellan vikande intressen.10 

Som i all akademisk forskning, är det mycket viktigt att bilda en grundläggande 

uppfattning om de byggstenar som definierar problemområdet, för att sedan kunna 

föra en konsekvent analys om mer detaljerade frågor. Betraktandet av de teoretiska 

grundelementen erbjuder möjligheten att kartlägga och identifiera problem, för att 

sedan analyseras och finna utvecklingsmöjligheter. 

Som det märks ur listan ovan är flera egenskaper och till dessa anknutna kriterier 

motsatta varandra, som därmed utgör egenskaper för konträra skattepolitiska 

inriktningar. Frågor kring skattesystem kunde utgöra en avhandling i sig. Därför 

begränsar jag den vidare beskrivningen om ett bra skattesystems kriterium och 

egenskaper för att täcka neutralitet, rättssäkerhet, förutsägbarhet och rättvishet främst 

i frågan om beskattning av kapitalinkomster, eftersom dessa kan anses mest relevanta 

inom ramen av avhandlingens tematik. 

                                                        

9 Juusela (1998): s.49 

10 Problematiken kan också ges en mer ekonomisk-inriktad förklarning genom principen om begränsade 

resurser. På grund av begränsade resurser har lagstiftaren föga möjligheter att beakta alla egenskaper 

likvärdigt. De viktigaste aspekterna, ur lagstiftarens subjektiva synvinkel, får därför företräde. Ex. Gammie 

(1996): s.477 
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Neutralitet 

Ett fullständigt neutralt skattesystem kan som utgångspunkt konstateras vara ett 

teoretiskt begrepp, som saknar konkret förankring i verkligheten. Begreppet neutral 

beskattning definieras i regel som ett skattesystem var de skatteskyldigas beslut vore 

exakt det samma oberoende om det existerande skattesystemet är i kraft, eller om 

fullständig skattefrihet skulle råda.11 Principen om neutral beskattning kan också 

uttryckas som så, att i ett neutralt skattesystem påverkas inte de relativa priserna av 

beskattningen. Därmed skulle beskattningen alltså inte påverka marknadernas 

funktion, vilket måste förkastas på grund av att ett skattesystems inneboende 

grundegenskaper just är att påverka balansen mellan utbud och efterfrågan.12 Ett 

genomgripande neutralt skattesystem är alltså närmast ett skattepolitiskt ändamål, inte 

en faktisk omständighet. 

Inom den ekonomiska vetenskapen uppfattas eftersträvan av 

kapitalinkomstbeskattningens neutralitet i regel som att effektiva skattegrader av 

alternativa ekonomiska val, som olika investeringsobjekt eller placeringsformer, skall 

vara lika stora. Neutralitet bör alltså inte endast studeras i ljuset av nominella 

skattebaser, eftersom detta lätt leder till felaktiga slutsatser angående ett systems 

neutralitet i sin helhet.13 Olika skattesystem kan skilja sig avsevärt genom avvikande 

avdrags- och reserveringssystem, som påverkar den effektiva skattebasen och orsakar 

signifikanta skillnader mellan den nominella- och effektiva skattebasen. Ett neutralt 

skattesystems antites är ett styrande skattesystem, där individer uttryckligen ämnas 

styras till att agera på ett annat sätt, än vad de skulle göra i ett skattefritt system. 

Styrfunktionen genomförs antingen genom sporrande skatteincentiv eller i 

motsatsförhållande genom skattesanktioner.14 

                                                        

11 Juusela (1998): s.52 

12 Kauko Wikström kommenterar skatteneutralitetens definition utgående från neutralitetens omöjlighet 

enligt följande: ”Om beskattningen påverkar prisnivån och de relativa priserna med normal vikt samt 

allmänt och brett, är det frågan om neutral beskattning. Om påverkan är onaturligt stark och snäv, är 

beskattningen styrande till sin karaktär” Wikström (1994): s.10 

13 Hjerppe, Kari, Kiander, Poutvaara (vidare Hjerppe et al.) (2003): s. 403 

14 Genom beskattningens styrfunktioner kan exempelvis delningspolitiska, regionspolitiska, social- och 

hälsopolitiska, bostadspolitiska, miljöpolitiska och näringspolitiska mål nås. FM 12/2002: s.17 
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Den bakomliggande tanken vid eftersträvan av skatteneutralitet är huvudsakligen 

uppfattningen om att ekonomin anses fungera som effektivast då den offentliga makten 

ingriper till en så liten grad som möjligt. Neutral beskattning förvränger inte 

ekonomiskt beslutsfattande och orsakar därför inte heller effektivitetsförlust på en 

makroekonomisk nivå. Om ett skattesystem inte är neutralt, kommer den informerade 

skatteskyldige att lägga en del av sina begränsade resurser till att skatteplanera.15 Givet 

antagandet att resurser allokeras som effektivast på den fria marknaden, orsakar 

brister i neutralitet oundvikligen kostnader. Denna synvinkel förespråkar starkt 

eftersträvan av beskattningens neutralitet. I regel ter sig mekaniken i ett neutralt 

skattesystem att vara mer enkel, åskådlig och administrativt lättare än ett styrande 

skattesystem.16 Dessa egenskaper korrelerar de egenskaper som kännetecknar ett gott 

skattesystem och kan alltså anses erbjuda en god riktlinje för analysering av 

skattefrågår.17 

Skatteneutralitet har varit som utgångspunkt vid utformningen av OECD-ländernas 

skattepolitiska riktlinjer sedan 1980-talets begynnelse. Neutraliteten har byggt på en 

bred och genomgripande skattebas kombinerad med en relativt låg skattesats. Detta 

har också blivit kännetecknande för det finska skattesystemet och var exempelvis ett 

centralt ändamål av kapital- och bolagsskattereformen som steg i kraft 1993.18 

Sedermera har Finland i ökande grad funnit sig starkt anknuten till den Europeiska 

skattelinjedragningen, genom bildandet av den Europeiska Unionen och det ökade 

ekonomiska samarbetet.19 Hjerppe anmärker att devalvering inom euro-området inte 

mer är möjligt, samtidigt som branschspecifik styrning av kapital mist sin effekt i den 

                                                        

15 Om ett skattesystem inte är neutralt, kommer den informerade skatteskyldige att lägga en del av sina 

begränsade resurser till att skatteplanera. I ett neutralt system kan dessa resurser i stället användas till 

skattebetalarnas komparativa fördelar för att skapa mervärde och därigenom maximera den 

makroekonomiska nyttan. Baumol – Alan (2011): s.50 

16 FM 12/2002 s.18 

17 Se kapitel 2.1 

18 FM 12/2002 s.18 

19 Genom Finlands anknytning till EU kan också det neutrala skattesystemets vikt på nationell nivå ha 

anses blivit skärpt, eftersom den styrande beskattning kan ur Europarättens synvinkel bryta mot principen 

om fri konkurrens. Exempelvis frågan om allmännyttiga föreningars skattelättnader. 
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globala ekonomin. När dessutom tillitet för marknadens kunskap att effektivt allokera 

kapital ökat, har beskattningens neutralitet stigit till ett allt viktigare finanspolitiskt 

tema.20 

Olika former av skatteneutralitet 

Beskattningens neutralitet definieras alltid i förhållande till övriga beskattningsobjekt. 

Fastän beskattningsobjekten kan i allmänhet anses vara starkt sammankopplade, utgör 

de ändå specifika enheter som ter sig unikt. Följaktligen kan – och bör – man betrakta 

begreppet neutral beskattning ur olika synvinklar. Nedan beskrivs de väsentligaste 

formerna av skatteneutralitet inom ramen av denna avhandling.  

Placeringsformsneutralitet 

Med placeringsformsneutralitet avses att beskattningen av olika placeringsobjekt, 

såsom aktier, ränteinstrument och placeringsfondsandelar, är enhetligt i jämförelse. 

Investerarnas val av placeringsobjekt påverkas alltså inte av beskattningen i ett neutralt 

skattesystem. Placeringarna riktas i enlighet med marknadens villkor och således på ett 

sätt som främjar finansieringsmarknaden effektivitet.21 

En central aspekt av det differentierade inkomstskattesystemet är enhetlig behandling 

av de intäkter som investeringar avkastar.22 Skattesystemet torde följa principen om 

placeringsformsneutralitet, eftersom beskattningen inte borde ha en inverkan på 

beslutet om placeringsobjektet. Genom olik skattebehandling följer 

neutralitetsproblem, som i sin tur leder till ineffektivt bruk av kapital: För mycket 

resurser allokeras till lågbeskattade placeringsobjekt, medan för få investeringar görs i 

placeringsobjekt med hög beskattning.23 

                                                        

20 Hjerppe (2007): s. 54 - 55. 

21 FM 12/2002, s. 18 

22 Den differentierade inkomstbeskattningen av bolagsverksamhet behandlas i kapitel 5 

23 Hjerppe, (2007): s. 56 
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Bolagsformsneutralitet 

Bolagsformsneutralitet innebär att skattebelastningen på företagsverksamheten inte får 

signifikant fluktuera endast beroende på vilken juridiska form företagsverksamheten 

drivs igenom. Ett neutralt skattesystem innefattar inga incentiv för att utöva 

företagsverksamhet i en juridisk form som inte vore företagsekonomiskt konsekvent.24 

Neutralitet kan uttryckligen också anses förutsätta att koncernstrukturer, och 

därigenom även holdingstrukturer, inte får vara skattetekniskt ofördelaktigare än om 

man utövade likvärdig verksamhet genom enskilda bolag.25 

Rättssäkerhet och förutsägbarhet 

Tematiken kring de skatteskyldigas (privat) rättsskydd i relation till den administrativa 

makten (offentlig) är mycket bred. Med tanke på avhandlingens intresseområde 

begränsas iakttagandet av dessa frågor till att täcka allmänna drag på en praktisk nivå 

som korrelerar rättssäkerhet och förutsägbarhet.26 Två av de mest grundläggande 

förutsättningarna för ett bra skattesystem är onekligen dessa två principer. 

Begreppstekniskt kan förutsägbarhet anses utgöra en del av principen om 

rättssäkerhet, eller: med rättssäkerhet avser man att skattebeslut är lagenliga och att de 

skatteskyldiga därigenom har en faktisk möjlighet att förutsäga skattebeslutens 

innehåll.27 Förutsägbarheten förutsätter att den skatteskyldiga förmår på förhand 

beräkna med godtagbar säkerhet besluten som görs av de offentliga instanser som 

tillämpar skattelagstiftningen, alltså skattemyndigheterna och domstolarna. Principen 

om rättssäkerhet existerar alltså framförallt för att motverka godtyckliga skattebeslut- 

som givetvis inte hör hemma i en rättsstat och som dessutom riskerar att inverka 

menligt på ekonomiskt värdefull verksamhet. Beskattningens förutsägbarhet möjliggör 

rationell planering och implementering av ekonomisk verksamhet. Ett oförutsägbart 

skattesystem skulle ha en ytterst degenererande effekt på nationalekonomin, eftersom 

                                                        

24 FM 12/2002: s.18 

25 Juusela (1998): s.52ff 

26 För djupare diskussion kring förhållandet mellan det privata och administrativa, se ex. Mäenpää (1997): 

s.203-231 

27 FM 12/2002 
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skatterisken vore okontrollerbar och därför driva kapitalet till ett mer stabilt 

skattesystem var risken är lägre.28  

När verkställandet av rättsäkerheten iakttas kan ytterligare två inre nivåer frånskiljas: 

lagstiftnings- och tillämpningsnivån. Rättssäkerheten förutsätter främst att grunderna 

för skatteförfarandet läggs genom normeringen, som är uppkommen ur ovannämnda 

nivåer ex ante.29 Därutöver förutsätter verkställandet av rättssäkerheten att normerna 

som givits ex ante också följs på tillämpningsnivån ex post.30 Ur rättssäkerhetens 

synvinkel bör utgångspunkten vara ett formalistiskt tolkningssätt vid tillämpandet av 

skattenormer. 

I det finska skattesystemet är även legalitetsprincipen en viktig norm.31 

Legalitetsprincipen, när den diskuteras i skattesammanhang, brukar illustreras med 

den latinska devisen nullum tributum sine lege, ingen skatt utan lag. Innebörden häri 

kortfattat är att ett skatteanspråk måste kunna uttolkas i själva lagen och inte får 

grundas på enbart motivuttalanden.32 

Tikka uttrycker formalismen som tolkandet av lagtexten enligt dess ordform.33 

Legalitetsprincipen definierar Tikka som en princip, enligt vilken man endast får 

tillämpa normer som uttryckts genom stadganden.34 Han påpekar dock att principen 

inte kan realiseras i verkligheten till fullo. Principen kan skarpast följas då frågor 

                                                        

28 Juusela (1998): s. 77-79 

29 Normeringen skall vara känd före händelsen i fråga. 

30 Exempelvis får inte retroaktiv beskattning uppbäras som grundar sig på prejudikat eller lagstiftning, 

som inte var i kraft under den tid som skatten hänför sig till. Med hänvisning till straffrätt, kriminaliseras 

handlingar retrospektivt under gällande reformerad lagstiftning, fastän de var lagliga när de begicks. 

31 Juusela (1998) s.78 

32 Hultqvist (2005): s.303 

33 Tikka (1972): s. 127-128 

34Legalitetsprincipen är signifikant hopknippat med analogiförbudet, som utgör ett utflöde av 

legalitetsprincipen och innebär i korthet att rättstillämparen inte får tillämpa en regel på något fall som 

inte direkt omfattas av regelns ordalydelse. 
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angående breddhetsproblem vid positiva rater skall tolkas.35 Som motprincipen till 

legalitetsprincipen nämner Tikka realism. 

Wikström framför att båda principerna kan ändamålsenligt användas för att tolka 

skattelagstiftningen. Vidare understöder Wikström tankegången var det 

ordformsenliga och realistiska tolkandet inte är exkluderande principer, utan 

kompletterande, eftersom båda principerna är av signifikant betydelse i olika faser av 

tolkningsprocessen.36 Tikka antyder att realismen kan stiga fram vid normens tolkning 

eller vid bedömningen av faktum, eller båda.37 Han menar att för ett accentuerat 

realistiskt betraktelsesätt, är det kännetecknande att ge lagens ratio en framhävd vikt. 

Juusela framhäver legalitetsprincipens vikt genom att påpeka att principen kan anses 

redan ha förankrats genom att Finlands regeringsform, som steg i kraft år 191938, 

stipulerade i sin 61 § att skatt skall föreskrivas med lag. Stadgan ställer vissa 

minimikrav för skattelagarnas innehåll: För det första skall grunderna för 

skatteskyldigheten och skattens mängd definieras. För det andra skall skattelagen 

inkludera principerna angående den skatteskyldiges rättigheter. Juusela anser att det 

formalistiska tolkningssättet kan även antas som utgångsläge vid tillämpningsnivån av 

rättssäkerheten.39 

Seppo Iivonen har fördjupat sig i ämnet i sin disputation Verohallinnon muuttuva 

norminanto. Iivonen betonar att eftersträvan av lagstiftningens klartydighet och 

konsekventa uppställning skall utgöra premissen för skattelagstiftningen för att 

försäkra enhetlig lagskipning. Det har också ansetts att regleringssystemet skall i 

huvudsak basera sig på lagstiftning, inte prejudikat.40 Samtidigt bejakar även Iivonen 

                                                        

35 Tikka (1972): S.90 

36 Wikström exemplifierar tolkningsverksamheten i sin bok. Med olika faser av tolkningsprocessen avser 

Wikström bildandet av rättsfaktum (normpremiss) och sakförhållande (faktapremiss). I den förstnämnda 

dominerar formalism och i den senare realism. Wikström 1999 s.29 

37 Tikka (1972): s. 188-189 

38 Sedermera upphävts. Numera upptagen i grundlagens 81 § som steg i kraft 2000. 

39 Juusela (1998): s.78-79 

40 Myrsky (2002) s.154 
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uppfattningen om lagstiftningen bestående otillräcklighet att lösa alla problem och 

frågeställningar som är anknutna till beskattningen. Speciellt inom 

inkomstbeskattningen är växelverkan mellan lagstiftning och tolkningspraxis så gott 

som utmärkande för systematiken.41 

Aarnio har schematiskt framfört lagtolkningsprocessen enligt följande:42 

Figur 1 Schematisk graf av lagtolkningsprocessen enligt Aarnio 

 

 

Som det framkommer råder det en viss ambivalens angående rättssäkerheten och 

förutsägbarheten, samt de principer som betonas vid studerandet av dessa egenskaper. 

                                                        

41 Iivonen (2011) s.310ff 

42 Aarnio (1989): s. 230 
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Det torde kunna anses att legalitetsprincipen och realism existerar parallellt i alla 

rättssystem. Legalitetsprincipen kan antingen vara en eftersträvansvärd princip inom 

ett rättsområde som skall beaktas tillsammans med andra rättsliga principer (en relativ 

princip), eller en grundläggande rättsprincip som alltid ska beaktas och inte kan 

åsidosättas av andra intressen (en absolut princip). 

Rättvishet 

Frågor kring rättvisa aktualiserar sig så gott som i all samhälleliga beslutsverksamhet. 

Följaktligen, eftersom beskattningen kan anses utgöra den principala källan för 

samhällets kollektiva medel, är rättvisa en central aspekt av bra skattesystem.  Inom 

beskattning innebär rättvisa i synnerhet det, att skattebelastningen fördelas mellan de 

skatteskyldiga. Fastän rättvisa kan anses vara ett ytterst subjektivt begrepp, kan vissa 

grundprinciper angående beskattningens rättvisa specificeras.43 

Som utgångspunkt kan det anses att skattebördan antingen delas bland de 

skatteskyldiga enligt nyttoprincipen eller betalningsförmågaprincipen. Man kan dock 

konstatera att inom de industrialiserade länderna sker fördelningen i huvudsak enligt 

betalningsförmågaprincipen, alltså skyldigheten att betala skatter är i relation till den 

skatteskyldiges ekonomiska förutsättningar. Den centrala mätaren för de ekonomiska 

förutsättningarna är intäkter. Som intäkter räknas utgångsmässigt endast realiserade 

intäkter; t.ex skall inte egendomens matematiska stegring i värde anses fylla 

förutsättningarna för betalningsförmågaprincipen.44 

Principen om rättvishet kan vidare indelas i horisontell och vertikal rättvisa. Den 

horisontella rättvisan förutsätter att alla skatteskyldiga som besitter samma 

ekonomiska förutsättningar skall behandlas skattemässigt jämställt. Detta skulle även 

innebära att inkomster skulle beskattas likvärdigt, oberoende dess källa.45 Vertikal 

rättvisa förutsätter att skatteskyldiga som har olika ekonomiska förutsättningar skall 

                                                        

43 FM 12/2002 s.19 

44 Juusela (1998): s. 65 

45 FM 12/2002 s.20 
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behandlas på olika sätt. Som exempel kan anses den progressiva inkomstbeskattningen 

i Finland.46 

                                                        

46 Juusela (1998) s.65 
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LAGREFORMEN 2005 

Inledning 

Lagreformen var resultatet av en hård skattepolitisk press, som förorsakades i 

huvudsak på grund av EU-områdets bolagsskattebas likriktning, eller 

skattebaskonvergens. Skattesystemen har konvergerats på grund av att det inom 

lagstiftarens skattepolitiska beslutsfattande hade betonats förbudet av 

kedjebeskattning och i synnerhet skattefrihet i frågan om direktinvesteringar. 

Lagreformen bygger huvudsakligen på vad som framfördes i Regeringens proposition 

till Riksdagen med förslag om ändring av företags- och kapitalbeskattningen (RP 

92/2004 rd). Regeringens proposition var i sin tur tydligt anknuten, fastän till sin 

substans och slutsatser betydligt annan, till det som framförts i Kilpailukykyiseen 

verotukseen - Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistio ( FM 12/2002, eller Arvela 

arbetsgruppens betänkande). Den av riksdagen befästa reformen togs för första gången 

i bruk för beskattningen av skatteåret 2005. De stadganden som huvudsakligen angår 

denna avhandlings problemområde har i stora drag fortlöpande vidhållits som samma. 

Detta kapitel ämnar att ytterst översiktligt beskriva rättsläget angående aktiebolags 

överlåtelse av direktinvesteringsaktier före och efter skattereformen, för att erbjuda en 

viss förståelse om möjliga tolkningsfrågor som denna relativt betydande reform 

medförde.47 

Pre 2005 

Enligt lagstiftningen före skattereformen 2005 var alla överlåtelsevinster av 

värdepapper som hör till näringsförvärvskälla fullt skattepliktiga. Motsvarande, var alla 

överlåtelseförluster obegränsat avdragsgilla. Också orealiserad värdenedgång av 

anläggningstillgångsaktier var avdragsgill, fastän orealiserade värdestegringar inte 

utgör skattepliktig inkomst på motsvarande sätt. Detta system avvek från dåvarande 

internationella praxis.48 

                                                        

47 Keskitalo (2012): s. 257ff 

48 RP 92/2004 rd: s.13 
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Det var fullständigt egalt hur länge aktierna hade varit i överlåtarens ägo och hur denne 

hade förvärvat egendomen, överlåtelsevinsten var ändå som utgångspunkt 

skattepliktig. Såväl inhemska som utländska aktier utgjorde skattepliktig inkomst. 

Överlåtelsevinsten utgjorde kapitalinkomst som beskattades enligt fast skatteprocent 

för samfund (29 procent). Jämförelsevis uppstod överlåtelseförlust likaså vid 

överlåtelse av egendom mot vederlag, men också genom värdeminskning av aktien som 

kan anses slutlig.49 

Post 2005 

Skattereformen införde så gott som fullständig skattefrihet för överlåtelsevinst av 

anläggningstillgångsaktier genom NSL 6 b §. Fastigheter eller fastighetsaktiebolags 

aktier berörs ändå inte av skattefriheten. Skattefriheten har eftersträvats att begränsas 

till sådana ägandeomständigheter var ägandet är av långvarig karaktär och en del an 

det överlåtande bolagets verksamhet. Ett grundkrav för skattefriheten är att objektet 

för överlåtelsen är en aktie. I praktiken är bestämmelsen endast applicerbar för 

aktiebolag eller motsvarande organisationsstrukturer som bygger på aktiebolag. 

Enskilda näringsidkare, personbolag eller ens andelsbolag berörs inte av 

bestämmelsen.50 

Slopandet av anläggningstillgångsaktiernas skattepliktighet under vissa förutsättningar 

grundar sig på undvikandet av kedjebeskattning. Tankeprocessen följer samma logik 

som appliceras på skattefria dividender genom direktinvesteringar i ett bolag; 

Dotterbolagets värdestegring baserar sig till en betydande del på samlade medel som 

redan en gång beskattats.51 Om denna redan en gång beskattade värdestegring återigen 

beskattas i moderbolagets beskattning innebär det dotterbolagets vinsters dubbla 

beskattning. 

                                                        

49 Skatteförvaltningens meddelande om Beskattning av överlåtelsevinster av värdepapper och värdeandelar 

7.4.2008 www.vero.fi 

50 Kukkonen (2007a): s.15-17 och 154-156 

51 Utöver samlade medel inverkar också framtida förväntade intäkter. Därför håller resonemanget endast 

då värdestegringen är anknuten till innehållna vinstmedel och inte orealiserad värdestegring. Juusela 

(2004): s.28 
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Matti Kukkonen specificerar i sin bok Yrityksen luovutusvoittojen verotus (2010) att 

aktierna som är objektet för överlåtelsen måste fylla följande krav:52 

1) Aktierna hör till överlåtarens näringsverksamhets anläggningstillgångar 

2) Det bolaget, vilkets aktier det är frågan om, är inhemskt eller beläget i ett 

sådan EU medlemsland, som menas i moder- dotterbolagsdirektivets 2 artikel 

eller landet som samfundet är beläget i har ett ikraftvarande skatteavtal som 

appliceras på dividend utdelat av  bolaget 

3) Det överlåtande samfundet har fortlöpande ägt i minst ett år, och under en 

period som upphört högst ett år från tidpunkten av överlåtelsen, minst en 10 

procents andel av aktiekapitalet av det företaget som överlåts. Aktierna som 

överlåts skall också höra till dessa tidigare nämnda aktier som ägts. 

4) Aktierna som överlåts kan inte vara aktier i ett fastighets- eller 

bostadsaktiebolag, eller ett sådant aktiebolags aktier, vilkets verksamhet 

innefattar huvudsakligen ägande eller förvaltande av fastigheter. 

 

Ifall förutsättningarna inte fylls för objektet som överlåtes, eller för samfundet som 

agerar överlåtare, utgör aktieöverlåtelsevinsten skattepliktig inkomst i sin helhet. På 

grund av skattefrihetsstadgandet kan alltså ett samfunds skattesats för näringsinkomst 

teoretiskt vara noll. Den normala samfundsskattesatsen är 24,5 procent (stiger i kraft 

2012), ifall inga avdrag eller tidigare års förluster finns för att täcka skattebelagd 

inkomst.53 Ifall överlåtelsen inte kan anses höra till samfundets näringsverksamhet, 

eller samfundet i sig inte anses bedriva näringsverksamhet och därigenom beskattas 

enligt ISL, kan inte skattefriheten tillämpas. Skattefria överlåtelser kan ske under ISL- 

status, men då är det frågan om generationsskiften.54 Också om kriterierna fyllts till 

synes kan skattefriheten ändå förnekas, exempelvis om överlåtelsen anses ha skett som 

kapitalinvesteringsverksamhet. I ett sådant fall kan aktierna ha ägts i flera år, men 

ägandets främsta syfte har ändå varit att höja ifrågavarande företags värde för att sedan 

realiseras genom försäljning.  

                                                        

52 Kukkonen (2010) 

53 Kukkonen (2007): s.15 

54 Se ISL 48 § 
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Skattefriheten motiveras genom att beskattning av dividenden som aktier ägda av ett 

aktiebolag avkastar,55 är i praktiken fullständigt sammanhängande med 

överlåtelsevinstens beskattning. Eftersom kedjebeskattning motverkas i 

dividendbeskattningen bör följaktligen samma göras på nutralitetsgrunder när 

överlåtelsevinster behandlas. Teorin bygger på att dividend och överlåtelsevinst kan 

från en ekonomisk synvinkel jämställas som utbetalning av vinster, genom vilken 

dotterbolagets resultat lyfts åt moderbolaget. På kort sikt inverkar utbetalning av 

dividend på sänkningen av aktiepriset i motsvarade mån. Jämförelsevis inverkar 

innehållen dividend positivt på aktiens värde i samma relation.56 

När ett företag som är i aktiebolagsform gör en substans- eller ägarandelsöverlåtelse 

finns det sammandragsvis fyra olika skattescenarier för överlåtelsen: 

1) Beskattning av företagsförmögenhet enligt ISL för exempelvis en privatpersons 

passiva investeringsbolags del, eller en ISL- inkomstkälla av ett bolag som 

annars beskattas enligt NSL 

2) ”normal” beskattning enligt NSL för överlåtelse av aktier som hör till bolagets 

omsättnings- och finansieringstillgångar. 

3) ”normal” beskattning enligt NSL av anläggningstillgångsaktier, då NSL 6 b § 

inte kan tillämpas. Exempelvis bostads- och fastighetsaktiebolag eller när ett 

kapitalinvesteringsbolag är som överlåtare. 

4) Omständigheter (som nämnt ovan) då skattefrihet enligt NSL 6 b § kan 

tillämpas.57 

Som motvikt till skattefriheten slopades avdragsgillheten av aktieöverlåtelseförluster 

och delvis också upplösningsförluster av anläggningstillgångsaktier. Möjligheten att 

göra avdrag av anläggningstillgångsaktiernas anskaffningskostnad på grund av 

värdeminskning är inte heller möjligt. Ifall aktierna inte är upptagna i 

                                                        

55 På ett mera makroekonomiskt plan finns det ytterligare motiveringar, speciellt utvecklingen av 

beskattningen på en internationell nivå. Se RP 92/2004 rd: sid. 34 

56 Kukkonen (2007a) s.17-18 

57 Kukkonen (2007):s.75 
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anläggningstillgångarna eller på annat sätt inte berättigade till skattefri överlåtelse kan 

överlåtelseförlusten dras av. Också anskaffningskostnaderna av överlåtelsesumman 

kan avdras vid överföring. I stället för den faktiska anskaffningsutgiften har fysiska 

personer dessutom möjligheten att avdra en presumtiv anskaffningsutgift av 

överlåtelsepriset som utgör 20 procent, eller 40 procent ifall aktierna ägts över 10 år. 
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DEFINITION AV HOLDINGBOLAG 

Holdingbolag som begrepp härstammar från U.S.A. och kan där anses enligt ordets 

bredaste bemärkelse betyda gemene bolag som äger aktier i ett annat bolag. Ur en 

historisk synvinkel är de bolag som i dag anses utgöra holdingbolag efterträdare till de 

tidiga formerna av truster, som grundades kring 1870. Användingen av truster 

föranleddes av att holdingbolag, enligt dagens uppfattning, var förbjudna. Denna 

verksamhet ledde till introduktionen av anti-trust lagstiftningen, med sin begynnelse i 

The Sherman Act år 1890.58 

Till motsatsen av sin Amerikanska motpart, har holdingbolagens utveckling i Europa 

inte karaktäriserats av truster eller aspirationen att upprätta monopol, utan 

eftersträvan att motverka brist av finansiella medel. Detta ledde till substituering av 

finansiella tillgångar (Effektensubstitution), ett begrepp som först introducerades av 

Robert Liefmann. Under medlet av 1900-talet sågs det början av en trend, där 

moderbolag finansierade sina dotterbolags verksamhet genom att överta deras 

saminvesteringlån (Participation). Därmed substituerades dotterbolagets skuldposter 

med moderholdingbolagets tillgångsposter. I praktiken innebar detta swappande 

mellan dotterbolagets och moderholdingbolagets aktier. Detta är även ett inneboende 

särdrag hos moderna holdingbolag. De tidiga holdingbolagen omfinansierade sig själva 

genom att emittera aktier och utfärda obligationer.59 

Den finska synen på holdingbolag är rätt uniform med den internationellt accepterade 

definitionen. I allmänhet anses holdingbolag utgöras av bolag, vilkas primära uppgift är 

att äga och förvalta aktier i ett eller flera andra bolag.60 Holdingbolag kan alltså 

benämningsmässigt anses vara jämförbara eller utbytbara med förvaltningsbolag. 

Holdingbolagsstrukturen och medföljande rättigheter/skyldigheter begränsas inte 

genom lag till att endast vara tillåten under vissa ägarförutsättningar eller uppfyllnaden 

av några formkrav; holdingbolag kan likaväl ägas och utnyttjas av privatpersoner som 

                                                        

58 Idag tillåter även Amerikansk lagstiftning bolag att grunda bolag som innehar delägarskap i tredjebolag, 

även om detta är det grundade bolagets enda syfte. Eicke (2009): s.52 

59 Eicke (2009): s.52 

60 Kukkonen-Walden (2009):  s.66ff 
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juridiska personer. I enlighet med dess karaktär är det inte oerhört att holdingbolag 

endast existerar juridiskt, utan några fysiska bevis som brukar vara karaktäristiskt för 

bolagsverksamhet, exempelvis anställda, materiel eller kontorsutrymmen.  

Aktieinnehavet av finska holdingbolag präglas av att ofta vara upptaget i bolagets 

anläggningstillgångar61 och ägandet är ämnat för att vara långvarigt och generera 

inkomst åt moderbolaget/holdingbolaget genom dividender, räntor eller 

överlåtelsevinst som baserar sig på värdestegring. Detta betyder ändå inte att ett 

holdingbolag begränsas till att endast passivt förvalta aktier. Aktivt 

verksamhetsdrivande inom själva holdingbolaget är normalt och i allmänhet ett 

tekniskt krav för att bolaget skall tilldelas NSL status. Verksamheten behöver inte 

heller korrelera den eventuella branschen alla dotterbolag är engagerade i.62 

Användningen av holdingbolag baserar sig i regel på juridiska, affärstekniska eller 

skattetekniska orsaker, till vilka företagsformen bjuder flera smidiga möjligheter för 

planering och optimering.63 Dessa tre aspekter kombineras speciellt i frågor kring 

verkställande av företagsköp, var företagsformen är ett mycket typiskt verktyg. Den 

mest framstående orsaken för användingen av holdingbolag anses ändå vara 

möjligheten för ansvarsbegränsning och riskhantering.64  

Finlands lagstiftning känner varken begreppet holdingbolag eller förvaltningsbolag. 

Dessa är inarbetade begrepp som närmast fått sin form genom rättslitteraturen och är 

därmed främst rättsvetenskapliga abstraktioner. Följaktligen kan ingen konsekvent 

analys angående företagsformens behandling inom beskattningen härledas ur ett strikt 

legalistiskt perspektiv där lagtexterna står i centrum. Nedan presenteras olika erkända 

                                                        

61 Anläggningstillgångar är sådana tillgångar ett företag innehar för stadigvarande bruk eller innehav. 

Kategorin består av materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar. Vidare specificeras 

anläggningstillgångar som landområden, värdepapper, byggnader, maskiner, inventarier och andra 

föremål, patent och andra immateriella rättigheter som kan överföras separat, gruvor, stenbrott, torvkärr 

och andra nyttigheter. Anläggningstillgångar upptas i den aktiva sidan av företagets balansräkning. 

Kukkonen (2010). Se även Mähönen Villa (2009): s.21ff 

62 Kukkonen-Walden (2009): s.69 

63 Keskitalo (2012): s.60 

64 Eicke (2009) s.53 
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synpunkter på holdingbolag som nått etablerad status inom rättsvetenskapen. Denna 

teoretiska ram ger insikt åt läsaren och möjliggör smidigare diskussion vid 

avhandlingens analysskede. 

Holding- och koncernbolag enligt Kari S. Tikka 

Tikka har typindelat holdingbolag i tre specifika kategorier. Indelningen har bildat 

något av en basnorm inom skattelitteraturen. Fastän Tikka utvecklade sin klassificering 

för flera decennier sedan och den baserar sig på den forna 

ränteavdragningsproblematiken65, är indelningen fullständigt applicerbar än i dag. 

Kategorierna används i allmänhet vid tolkning om ut i fall NSL eller ISL skall tillämpas 

i respektive del av holding strukturen. Tikka ansåg att gränsdragningen borde utföras 

på basen av strukturella kriterier, som är oberoende av holdingbolagens storlek och 

möjliga biverksamhet.66 Tankegången tycks ha åsidosatts till en viss mån av den 

lagskipande makten vid tolkning av det nuvarande rättsläget. Ett tydligt exempel, som 

är av centralt intresse för denna avhandling, är oklarheten och det inkonsekventa 

tolkandet av NSL 6 b § i synnerhet i frågor angående holdingbolag. Docent Räbinä 

belyser problemet enligt följande:67 

”Käytännössä voi nähdä että EVL 6 b § hyödyntäminen on lähinnä suurille yrityksille 
suoraviivaista. Vaikka myyntiobjektina oleva tytäryhtiö olisi muuten ehkä muodollisesti 
verovapaaseen myyntiin soveltuva, täytyy emo-tytär omistusrakenteeseen myös olla selvät ja 
aidot liiketoiminnalliset perusteet. Tämä on yleensä huomattavasti heikommin todennettavissa 
harvaomisteisissa yrityksissä, missä kyseinen järjestely helposti vaikuttaa lähinnä myynnin 
vuoksi toteutetulta. Suurten yritysten/konsernien tytäryhtiöt, ja syy näiden eriytykseen 
emoyhtiöstä, tapaavat olla huomattavasti selkeämpiä ja tarkoituksenmukaisempia.” 

Typindelningen har sedermera även kritiserats för att vara något banal på grund av sin 

grova karaktär, som inte i praktiken tillåter användningen av treindelningen i vissa 

utgångslägen. De bakomliggande principerna som typindelningen bygger på är ändå till 

hjälp, även i de fall var kategorierna inte nödvändigtvis kan appliceras.68 

                                                        

65 Gränsdragning mellan NSL och ISL i samband med rätten att avdra räntor. Se exempelvis Tikka (1979) 

s.157-159 

66 Tikka (1979) s.157 

67 Intervju Räbinä 

68 Andersson-Ikkala-Penttilä (2009) s. 44 
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Beskattningsprinciperna behandlas närmare i kapitel 7, men på grund av Tikkas 

indelnings centrala roll inom skatteläran bör den nämnas vid detta lag. 

Hjälpbolag som hör till koncernen 

Denna grupp består i praktiken av dotterbolag i en koncern. Enligt modellen undersöks 

det vilken skattelag som gäller i koncernens beskattning. Undersökningen sker genom 

ett tankeexperiment var holdingbolagsformen ”tas bort” från koncernstrukturen. Syftet 

är att granska effekten av holding- arrangemangets bortfall på de reella 

verksamhetsförhållandena. Ifall dotterbolaget kan anses vara näringsidkare och 

aktierna är fortsättningsvis moderföretagets affärsegendom, tillämpas NSL. Konceptet 

exemplifieras i följande rättsfall var det passiva holdingbolaget är själv ett dotterbolag 

inom koncernen:69 

HFD 1990 T 1665 Aktiebolaget A som bedrev affärsverksamhet ägde i sin helhet aktiebolag 
B. B ägde i sin tur 75 % av aktiebolag C:s aktiestock. C bedrev affärsverksamhet. Aktiebolag B 
hade tidigare också bedrivit affärsverksamhet. I slutet av år 1988 såldes all förmögenhet som var 
anknuten till B:s affärsverksamhet. Ingen av de 47 tidigare anställda förblev i B:s tjänst. Efter 
detta var aktiebolag B:s enda verksamhet ägandet av C:s aktier och optionsbevis samt finansiera 
A-koncernen med optionslån som omfattade 67 miljoner mark. Aktiebolag B:s främmande 
kapital bestod av interna lån som beviljats i A-koncernen. Aktiebolag B köpte 
förvaltningstjänster av aktiebolag A. HFD förkastade stadsstyrelsens besvärande om att 
aktiebolag B inte skulle vara berättigad att avdra räntan på skulderna 

Holdingbolag som moderbolag 

Då holdingbolaget agerar som moderföretag i en koncern som bedriver aktiv 

affärsverksamhet, brukar holdingbolaget i allmänhet beskattas enligt NSL. Enligt Tikka 

borde NSL tillämpas även då holdingbolagets dotterföretag bedriver den huvudsakliga 

affärsverksamheten inom koncernen. Argumentationen överskrider till den 

bolagsrättsliga sidan genom att konstatera den paradoxala situationen då ett 

holdingbolag som moderbolag måste upprätta koncernbokslut, men trots det inte anses 

vara näringsidkare.  

Situationen är mycket klartydigare ifall moderbolaget bedriver egen verksamhet. 

Verksamheten kan i sig vara av fullständigt självständig karaktär, men sker ofta i form 

av moderbolagets aktiva deltagande som koncernorgan eller förvaltningsbolag med 

                                                        

69 Kukkonen (2007): s.40f 
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egen personal. Ett bolag som sköter ledningsuppgifterna inom en företagsgrupp70  kan 

också anses bedriva näringsverksamhet på motsvarande sätt. Modellen exemplifieras i 

följande prejudikat som utgetts av centralskattenämnden:71 

CSN 93/2005 (LAGGILL) Den allmänna ledningen, ekonomiförvaltningen och 
finansieringsledningen, personaladministrationen samt marknadsföringsavdelningen av 
företagen i en företagsgrupp hade bestämts att centraliseras genom att bilda ett 
managementbolag. Verksamheten av detta bolag X ansågs utgöra näringsverksamhet. Till 
tjänsterna X erbjöd, hörde bland annat verkställande direktörsuppgifter och medlemskap i de 
resterande företagens styrelse. Arvodet som betalades för medlemskapen i förvaltningsorganet 
och verkställande direktörsuppgifterna utgjorde erlagd ersättning för personlig arbetsprestation 
och betraktades därför enligt lagen om förskottsuppbörd 13 § som lön. Det togs också i 
beaktande att det inte var frågan om ett tillfälligt arrangemang. Under dessa omständigheter 
måste ersättningen som betalats för verkställande direktörstjänsterna och medlemskapen i 
styrelserna anses som lön betalad åt de personer som skött positionerna och inte näringsinkomst 
av bolag X. 

Investerings- och holdingbolag som förvaltar egendom 

Den tredje kategorin består av holdingbolag som närmast fungerar som en passiv 

förvaltare av de verksamhetsbedrivande dotterbolagen. Denna kategori är antagligen 

främst associerad med begreppet holdingbolag, samtidigt som beskattningen och 

tolkningen i domstolspraxis är den vagast definierade av de tre kategorierna Tikka 

presenterar. Problematiken ligger i definieringen vare sig holdingbolaget de facto aktivt 

förvaltar sina direktinvesteringsaktier och försöker befrämja målbolagens verksamhet, 

eller fungerar holdingbolaget endast som ett passivt investeringsbolag. En del av bolag 

som tillhör denna kategori kan tolkas existera på grund av skatteskäl, speciellt i frågan 

om holdingbolag som grundats efter skattereformen 2004.72 

Det uppstod speciellt skatteincentiv efter lagreformen 2004 för exempelvis privata 

personer att omforma sitt ägande av värdepapper till holdingbolag. Det är ändå ytterst 

sällsynt att ett holdingbolag som bildats efter 2005 och som huvudsakligen passivt äger 

                                                        

70 Till skillnad från en koncern definieras företagsgrupper enligt följande: ”Enheter som utgör en del av en 

företagsgrupp och som för fullständiga räkenskaper betraktas som institutionella enheter även om de, 

faktiskt men inte nödvändigtvis rättsligt, har överlåtit en del av sitt självständiga beslutsfattande till det 

centrala organ (holdingbolag) som ansvarar för den samlade ledningen av gruppen. Holdingbolaget självt 

betraktas som en institutionell enhet som är skild från de enheter den kontrollerar.”  http://eur-

lex.europa.eu 

71 Kukkonen (2007): s.41 

72 Kukkonen-Walden (2009) s.66ff 
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värdepapper beviljas näringsverksamhetsstatus.73 Enligt domstolspraxis tycks inte 

antalet dotterbolag vara relevant (Exempelvis HFD 1978 II 539, var företaget hade två 

dotterbolag och tilldelades NSL-status). I princip kan ett stort dotterbolag anses 

berättiga moderbolaget till NSL-status. Det som tycks vara av betydelse är holdingens 

relation till koncernens- eller företagsgruppens verksamhet i sig och vare sig 

holdingbolaget kan anses bedriva näringsverksamhet.74 Sporadisk värdepappershandel 

och diverse biverksamhet förändrar inte synen på holdingbolaget. 

Riskfinansieringsverksamhet och aktiv investering av kapital kan i sig utgöra 

näringsverksamhet, men inte i den form som skulle gynnas av 

holdingbolagsstrukturen. Ifall man utför det tidigare nämnda tankeexperimentet och 

”tar bort” holdingbolaget, skulle värdepappren vara holdingbolagets ägares egendom. I 

regel tillämpas ISL i dessa fall. En dylik situation kan exemplifieras genom följande 

rättsfall:75 

HFD 1977 II 562 Ett aktiebolags tillgångar bestod så gott som enbart av aktierna i ett visst 
finskt börsnoterat bolag. Aktierna berättigade till 1,5 procent av det börsnoterade bolagets hela 
röstantal. Aktiebolaget strävade efter att bilda en grupp i kollaboration med de andra privata 
ägarna av företaget, som skulle ha förmågan att påverka de börsnoterade bolagets verksamhet. 
Aktiebolagets verksamhet hade innefattat förutom kapitalförvaltningen också möten, 
telefonpalaver och palaver. Aktiebolaget hade tagit lån för att teckna sin andel av det 
börsnoterade bolagets aktiekapitalshöjning. Aktiebolaget hade också lån från tidigare. 
Aktiebolagets verksamhet ansågs inte utgöra sådan näringsverksamhet eller annan 
inkomstverksamhet som avses i 2 § 1 momentet av lagen given om begränsning av avdragsgillhet 
av räntor på skulder. Röstning 3-1 

Andra definitioner av holdingbolag 

Utöver Tikkas indelning har även andra komplementterande och supplementerande 

synpunkter på holdingbolag presenterats inom skattelitteraturen. Tage Vest 

klassificerar i sin avhandling Näringsverksamhet och självständigt företagande 

holdingbolagstyperna i tre huvudgrupper som utgörs av:76 

                                                        

73 Kukkonen-Walden (2009): s.68 

74 Behandlas närmare i stycke 5 

75 Kukkonen (2007): s.41ff 

76 Vest (1991): s.246 



30 

 

 

1. Rena holdingbolag vars verksamhet enbart består av att inneha och förvalta 

värdepapper. De rena holdingbolagens ytterligheter beskrivs av en enskild 

persons holdingbolag och börnoterade holdingbolag – placeringsbolag. 

2. Holdingbolag vars verksamhet också inbegriper normal rörelseverksamhet 

och/eller för koncernbolag gemensamma funktioner. 

3. Utvecklingsbolag, som till i alla fall en viss mån utövar kapitalplacerings- eller 

nära betingad verksamhet.77 

Fastän Vests stilisering avviker något från Tikkas dito, kan ändå tydligt korrelerande 

särdrag urskiljas. Placeringsbolag som Vest anser utgöra en subkategori av 

huvudgruppen rena holdingbolag kan anses vara närabelägen Tikkas syn på 

Investerings- och holdingbolag som förvaltar egendom. Vest poängterar ändå en tydlig 

division mellan persondominerade holdingbolag och placeringsbolag som utgör 

huvudgruppen.78 Detta bör framhävas, eftersom person-holding och större, exempelvis 

börsnoterade, holdingbolag (placeringsbolag) har visat sig behandlas rätt annorlunda i 

rättspraxis. 

HFD 1980/2697. Ett holdingbolag ägde ett familjebolags aktiemajoritet, bolaget ägde i sin tur 
holdingbolagets aktier. När holdingbolaget inte visats bedriva näringsverksamhet eller annan 
förvärvsverksamhet, hade det inte rätt att avdra räntor överstigande 5.000 mk. 

 

HFD 1986 II 510. Holdingyhtiö muotoisen ns. sijoitusyhtiön toimialana oli omistaa ja hallita 
osakkeita ja muita arvopapereita sekä myös kiinteää omaisuutta. Se ei harjoittanut 
arvopaperikauppaa. Yhtiön osakekannasta omisti puolet keskusosuuspankki ja puolet 142 
osuuspankkia ja muuta osuustoiminnallista yhteisöä. Yhtiön osakesalkku koostui 14 pörssiyhtiön 
osakesarjasta ja kahdesta debentuurilainasta, joiden kirjanpitoarvo oli yhteensä noin 10,7 milj. 
mk. Yhtiön tarkoituksena oli hankkia uusia osakkeita ja päästä julkisesti noteeratuksi yhtiöksi. 
Sijoituksiin käytettävistä pääomista enintään puolet kohdistettaisiin kiinteistö- ja asunto-
osakkeisiin. Yhtiön tarkoituksena oli korottaa osakepääomaa yleisön vapaasti merkittävällä 10 
milj. mk:n osakeannilla. Osinkoa yhtiö jakaisi osakkailleen vähintään 80 % saamistaan 
osingoista. Yhtiön katsottiin harjoittavan elinkeinotoimintaa.  

Yhtiö sai tehdä jakaessaan osinkoa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 4 kohdassa 
tarkoitetun osinkovähennyksen. 

Yhtiö sai poistaa osoittamansa yhtiön arvopaperisalkkuun kuuluvien julkisesti noteerattavien 
osakkeiden, jotka katsottiin yhtiön käyttöomaisuudeksi, olennaisen ja pysyvän arvonalennuksen 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 42 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiö sai 

                                                        

77 Keskitalo (2012): s.61 

78 Vest (1991): s.246ff 
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verotuksessa vähentää sijoitustoimintaansa varten ottamiensa lainojen korot kokonaisuudessaan 
kunnallisverotuksessa tulolähdettä koskevin rajoituksin. 

Wisa Keskitalo poängterar i sin doktorsavhandling Osakeyhtiön verovapaat 

luovutukset att ovannämnda termer, som alla andra övriga kategoriseringar av 

holdingbolag vilka framkommer ur rättslitteraturen, är skapande i första hand för att 

klargöra sådana funktionella uppgifter och den hierarkiska ställning som olika 

holdingbolag besitter. Termerna ger en referensram för att på en allmän nivå beskriva 

företeelser inom flerstegsorganisationer. Detta ger ändå ingen bas för att studera 

specifika fall, var bolagets faktiska verksamhet eller annan anknuten omständighet 

ämnas fastställas. Keskitalo framför följande systematisering för studerandet av 

enskilda och specifika aktieöverlåtelser som utförs av ett holdingbolag:79 

1. Utövar holdingbolaget/förvaltningsbolaget näringsverksamhet enligt NSL 1 § 

och 2 § 

2. Kan aktierna som ägs av holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses höra till dess 

näringsinkomstkälla (NSL 53 § 2.mom) 

3. Kan aktierna som ägs av holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses höra till dess 

anläggningstillgångar (NSL 12 §) 

4. Kan aktierna som ägs av holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses utgöras av 

ett sådant bolags aktier, vars faktiska verksamhet innefattar huvudsakligen 

ägande och förvaltning av fastigheter (NSL 6 b § 2 mom. 2 punkt) 

5. Kan holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses själv utgöra ett sådant bolag vars 

faktiska verksamhet innefattar huvudsakligen ägande och förvaltning av 

fastigheter (NSL 6 b § 2 mom. 2 punkt)? Denna synvinkel kan vara aktuell 

exempelvis då ett sådant holdingbolags/förvaltningsbolags aktiestock, som 

antingen förvaltar fast egendom direkt eller indirekt, säljs. 

6. Kan holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses själv utgöra ett sådant bolag som 

utövar kapitalplaceringsverksamhet. (NSL 6 § 1 mom. 1 punkt)? 

                                                        

79 Keskitalo (2012): s. 62 
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7. Kan aktierna som ägs av holdingbolaget/förvaltningsbolaget anses utgöras av 

sådana aktier som enligt NSL 6 §:s 1 mom. 1 punkt tolkas vara anknuten till 

kapitalplaceringsverksamhet. 

Keskitalo strävar inte efter att om-begreppsliggöra bedömningen av holdingbolags 

skattestatus. Valet är närmast undersökningsteknisk, eftersom det mellan enskilda 

fall inom näringslivet alltid råder olika särdrag som måste tas i beaktande. 

Därutöver tenderar de hopräknade särdragen och allmänna omständigheterna som 

berör det specifika fallet vara svårplacerade inom endast en ”holdingbolags-

/förvaltningsbolagsgrupp”. Systematiseringen är inte uttömmande och även 

Keskitalo understreckar att frågeställningen får ytterligare infallsvinklar då det är 

frågan om personägda holdingbolag.80 Systematiseringen är mycket fördelaktig 

eftersom den är förankrad i lagstiftningen och är bildad med aktiebolags skattefria 

överlåtelser som utgångspunkt. Som nämnt, är legalitetsprincipen en av de 

framstående normerna vid tolkandet av skatt; skatteanspråk måste kunna uttolkas i 

själva lagen och inte får grundas på enbart motivuttalanden.81 Systematiseringen är 

också genom sin uppbyggnad direkt anknuten till tre nivåer av 

inkomstkällaindelningen82, som är grundläggande tolkningsfrågor vid studerandet 

av holdingbolags aktieöverlåtelsers beskattning:83 inkomstkällans subjekt, 

inkomstkällans objekt och tillgångens karaktär. 

                                                        

80 Jämför systematisering enligt Tikka och Vest 

81 Hultqvist (2005): s.303 

82 Diskuteras närmare i kapitel 6 

83 För det första innefattar endast NSL skattefrihetsstadganden, alltså kan endast skattefriheten tillämpas 

på skatteskyldiga bolag som utövar näringsverksamhet (NSL 1 §). Överlåtelser av nyttigheter- i detta fall 

aktier- skall höra till bolagets näringsinkomstkälla (NSL 53 § 2 mom.). För det andra berör skattefriheten 

endast aktier som hör till bolagets anläggningstillgångar (NSL 12 §), som endast kan existera i bolagets 

näringsinkomstkälla. Keskitalo (2012): s.429 
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INKOMSTKÄLLOR 

Inledning 

Inkomstkälla är ett av de mest centrala och betydande begreppen inom den finska 

inkomstbeskattningen. Både juridiska och fysiska personer påverkas av inkomstens och 

egendomens indelning i inkomstkällor. Med tanke på denna avhandlings syfte, är det 

ändå inte relevant att framföra normeringen bakom inkomstkällors påverkan på fysiska 

personers beskattning. 

En betydlig del av de oklara och debatterade problemen angående skattefrågor kring 

holdingbolag kan härledas till att ha sitt ursprung i indelningsproblematiken mellan de 

olika inkomstkällorna och vilken typ av verksamhet eller egendom som kan, under 

olika premisser, anses höra till respektive källa. Den finska skattelagstiftningen känner 

tre separata inkomstkällor, som lyder under skilda skattelagar:84 

 Näringsverksamhet, lyder under NSL 

 Gårdsbruk, lyder under GSL 

 Övrig verksamhet, lyder under ISL85 

De inkomstkällor, och därigenom skattelagar som appliceras i bolagets beskattning, 

avgörs alltid på basen av den verkliga realverksamheten som utövas. Begreppet är en 

ren skatteteknisk konstruktion som varken existerar i bokförings- eller 

bolagslagstiftningen. Fastän det inte ställs några lagtekniska krav för intern 

bokföringsmässig separering av olika inkomstkällor, skall ändå bokföringen ställas så 

att ett samfund kan fylla den deklarationsplikt som ställs för den separata 

deklareringen av inkomstkällornas resultat.86 

                                                        

84 GSL nämns endast förbigående, lagens betydelse är obetydlig inom avhandlingens intresseområde. 

85 Som benämning används också källa för personlig inkomst eller ISL-inkomstkälla. 

86 Mattila (2009) s.131 
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I regel skall följaktligen all ekonomiska verksamhet som en skatteskyldig idkar kunna 

allokeras till en av dessa tre inkomstkällor.87 Indelningen av inkomstkällorna för ett 

samfund kan simplifierat tänkas följa en hierarkisk indelning var samfundets NSL och 

GSL inkomst primärt identifieras och definieras. De resterande funktionerna, och till 

dessa relaterade inkomster, utgör samfundets ISL-inkomstkälla.88 ISL-inkomst är 

därmed den del av samfundets inkomst som inte kan anses höra till samfundets 

näringsverksamhet. Det bör här också påpekas att skattelagsgränsdragningen inte 

endast berör aktiv verksamhet, utan också egendom/tillgångar kan på basen av 

utgångsläget anses höra till olika inkomstkällor och därmed beskattas under olika 

skattelagar, vilket är en mycket central tolkningsfråga inom holdingbolags beskattning. 

En inkomstkällas fundamentala väsen kan alltså anses vara en resultaträkningsenhet, 

inom vilken den beskattningsbara inkomstens kalkylering sker i enlighet med den 

korresponderande skattelagens föreskrifter.89 Omvänt kan inkomstkällor också 

betraktas som en fråga om valet av lag som skall appliceras. Denna synvinkel är 

speciellt relevant i frågor angående holdingbolags beskattning eller beskattningsstatus, 

eftersom gränsdragningen mellan NSL och ISL i frågan om dessa bolag tenderar vara 

minst sagt obeständig. 

Relevansen av inkomstkälla 

Som tidigare konstaterats kan ett samfund ha tre stycken olika inkomstkällor. På grund 

av ringa sammankopplingar till denna avhandling kommer GSL inte att beaktas från 

denna punkt vidare. Därmed koncentrerar sig detta kapitel på att redogöra skillnaden 

mellan NSL och ISL, relevansen av skillnaden samt problemtiken som framstår därav. 

Då ett bolags bokslut studeras framkommer inte de olika inkomstkällornas inverkan 

direkt ur balans- eller resultaträkningen. Fastän beskattningen och bokföringen löper 

relativt parallellt i Finland, är inkomstkällorna endast en skatteteknisk konstruktion, 

                                                        

87 Undantag utgörs av vissa ränteinkomsters beskattning genom källskat och källbeskattade inkomster av 

instanser som är begränsat skatteskyldiga i Finland. 

88 Denna ”reststatus” framhävs genom att ISL-beskattad verksamhet eller relaterade funktioner inte har 

ens försökts specificeras i ISL. 

89 Se RP 200/1992, punkt 4.1. 
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som inte särskiljs i bokföringen. Oberoende inkomstkällan är bolagets skattekvot för 

dess sammanlagda vinst före skatter i regel den samma.90 

Den mest väsentliga inverkan indelningen i inkomstkällor har på den skatteskyldiges 

inkomstbeskattning, är att varje inkomstkälla utgör en självständig 

inkomstberäkningsenhet där resultatet av den verksamhet som hör till inkomskällan 

kalkyleras. Fastän ett samfunds hopräknade vinst före skatter beskattas enligt samma 

skattekvot har detta resultat kunnat avsevärt påverkas av de specifika bestämmelserna 

och normerna inom inkomstkällorna. Ifall alla inkomstkällors resultat är positiva, 

summeras de och beskattas därefter enligt bolagsskatten. Ur bolagets synvinkel 

framstår dock betydliga problem då en inkomstkällas resultat är negativt. På grund av 

inkomstkällornas separata uppställning kan inte en förlust som uppstått i en 

inkomstkälla avdras från en annan inkomstkällas positiva resultat. Detta orsakar ett 

uppenbart dilemma, speciellt ifall inkomstkällan inom bolaget är en engångsföreteelse. 

Om bolaget inte kommer att redovisa ett positivt resultat ur inkomstkällan, kommer 

förlusterna att föråldras91, vilket följaktligen orsakar en ekonomisk förlust genom den 

förlorade möjligheten att avdra uppstådda förluster av framtida vinster. Problematiken 

kan framställas genom ett exempel:92 

De beskattningsbara intäkterna för X Ab:s ISL-inkomstkälla är 10 miljoner euro. Under samma 
räkenskapsår har bolagets NSL-verksamhet orsakat en förlust på 10 miljoner euro. X Ab är 
tvungen att betala 24,5 % samfundsskatt på sitt ISL-resultat 10 miljoner euro, alltså 2,45 
miljoner euro i skatt, fastän det hopräknade resultatet (efter nettoberäkning av inkomstkällorna) 
av samtliga inkomstkällor är ur bolagets synvinkel 0. Följaktligen föranleder detta ett 
ofördelaktigt slutresultat för bolaget. 

Inkomstkällaindelningens ratio 

Inkomstkällornas utveckling har en lång historia. Begreppet i sig har kvarstått en lång 

tid inom inkomsbeskattningen, men begreppets innebörd har fortlöpande undergått 

förändringar under årens lopp.93 Begreppet inkomstkälla har i sin begynnelse 

uppkommit för att försäkra skattetagarnas- framförallt kommunernas- rätt till 

                                                        

90 Sedan 1.1.2012 24,5% 

91 Beroende på förlusternas karaktär 3-10 år Matila (2009): s.140 

92 Keskitalo (2012): s.425 

93 Andersson (1998): s.126 
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skatteintäkter. Denna synpunkt har genom beskattningens utveckling föråldrats och är 

inte speciellt relevant i dag. Enligt regeringens proposition omordnades skattetagarnas 

position enligt nya utgångspunkter genom skattereformen 1993 så, att 

inkomstkällaindelningen inte längre var nödvändig föra att försäkra skattetagarnas 

inkomster.94 I det differentierade inkomstskattesystemet betjänar 

inkomstkällaindelningen andra ändamål, i första separering av olika ekonomiska 

funktioner som enskilda resultaträkningsenheter, vilket närmast påverkar 

statsbeskattningen. Därigenom förändrades inkomstkällans skattemässiga påföljder 

avsevärt.95 

På grund av denna tydliga utveckling kriticerar exempelvis Andersson med realtivt 

hårda ord den fortsättningsvis existerande inkomstkällaindelningen i aktiebolags 

beskattning. Andersson menar att föreskriften, enligt vilken sådana jurisdiska 

personers inkomst som utövar näringsverksamhet indelas i näringsinkomst och 

personlig inkomst, är fullständigt föråldrad och föreskriftens logik och ratio har 

förlorats. Andersson fortsätter med att resonera kring vad den logiska påföljden av 

slopandet av samfundens separerade kommunalbeskattning skulle ha varit, och 

konstaterar att den uppenbara påföljden vore att i sin helhet slopa 

inkomstkällaindelningen i samfundens beskattning. Beslutet om bibehållandet av 

inkomstkällaindelningen nåddes på grunder som framhävde främst skatteteknik, inte 

rättvis behandling av de skatteskyldiga.96 Andersson träffar genom sin kritik kärnan av 

inkomstkällaindelningens problem; det ter sig svårt att finna några konsekventa 

motiveringar för den fortsatta existensen av inkomstkällaindelningen i aktiebolags 

beskattning. Denna synpunkt förstärks även av andra skattekännare.97 

När Arvela arbetsgruppen föreslog slopandet av inkomstkällaindelningen, fäste 

arbetsgruppen vid sitt övervägande av andra alternativ speciellt uppmärksamheten på 

den inte längre nödvändiga indelningnen av inkomstkällor vid beskattningen av 

                                                        

94 RP 200/1992 vp, moment 4.1 

95 Andersson (1998): s.126 

96 Andersson (2008) s. 27 

97 Se exempelvis Mattila (2009): s.143 
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samfund.98 Den privata sektorns representanter, som Suomen Yrittäjät Ry, har likaså i 

sitt målprogram fäst sin uppmärksamhet på inkomstkällaindelningens redundans efter 

skattereformen 1993.99 

Därigenom kan det konstateras att inkomstkällaindelningen är som koncept föråldrat. 

Det är uppenbart att den tidigare viktiga aspekten om skattetagarnas inkomst 

försäkran är nuförtiden irrelevant. Som Mattila uttrycker saken, den nuvarande 

inkomstkällaindelningen är en fånge av sitt förflutna. Samtidigt påpekar Mattila att 

detta inte bör tolkas som om att alla inkomstkällor nödvändigtvis borde sammanslås. 

Det är ändå oöverkomligt att inkomstkällornas betydelse och speciellt den 

inkonsekventa gränsdragningsproblematiken mellan inkomstkällorna måste 

ifrågasättas och studeras kritiskt då skattesubjektet är ett aktiebolag.100 

Man kan ändå ställa argument för inkomstkällaindelningens fortsatta kvarlevnad. I 

enlighet med vad som nämns i regeringens proposition, är inkomstkällaindelningens 

ändamål i det differentierade inkomstskattesystemet i första hand att separera olika 

ekonomiska funktioner som enskilda resultaträkningsenheter.101 Enligt Kukkonen och 

Walden kan bibehållandet av inkomstkällaindelningen i princip endast motiveras för 

dess följdriktighet. Olika ekonomiska funktioner skall hållas separata i beskattningen, 

eller närmare skall affärsverksamhetens intäkter och utgifter hållas separata från övriga 

funktioners intäkter och utgifter. Därigenom har inkomstkällaindelningen sin egna 

ratio. I denna bemärkelse fungerar även inkomstkällaindelningen som ett hinder för 

aktiv skatteplanering, alltså kvittering mellan olika slag av intäkter och utgifter.102 Då 

aktiebolag är i fråga har inkomstkällaindelningen huvudsakligen motiverats med 

förebyggande av skattespekulation. Om aktiebolaget har ansenliga tillgångar och 

intäkter utanför näringsverksamheten, kunde sammanslaget av inkomstkällorna 

förorsaka inkonsekventa skatteplaneringsmöjligheter och därigenom 

                                                        

98 FM 12/2002 s.136 

99 Suomen yrittäjät Tavoiteohjelma 2007–2011: s. 28.  

100 Mattila (2009): s.143 

101 RP 200/1992 rp, moment 4.1 

102 Kukkonen-Walden (2009) s.60ff 
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skatteneutralitetsproblem.103 Synpunkten är central med tanke på denna avhandlings 

kärnintresseområde och de problem som uppstått vid tolkningsgränssnittet. 

Inkomskällaindelningens kvarlevande i samfundsbeskattningen har också försvarats i 

Regeringens proposition med att argumentera för att eftersom samfund kan utöva 

sådana funktioner, vilkas resultat kalkyleras enligt olika skattelagar, kan man inte 

fullständigt frigöra sig från inkomstkällaindelningen i samfundsbeskattningen.104 Man 

kan även lyfta fram neutralitetsorsaker som argument för att även aktiebolag skall 

beskattas enligt samma principer som naturliga personer, vilkas beskattning verkställs 

separat, enligt separata lagar som korresponderar med den specifika funktionen.105 

Detta tankesätt har ändå inneboende och rätt självklara motargument; aktiebolag är 

kapitalbolag, vilka alltid grundas för att fylla en ekonomisk funktion och all dess 

verksamhet siktar på att generera vinst.106 Användingen av aktiebolag i sig, ger en tydlig 

indikation av planenlighet och långsiktighet, som är kännetecknande för 

näringsverksamhet.107 Aktiebolag kan inte heller äga sådant ”privatliv”, som borde 

spjälkas från samfundets näringsverksamhet på samma grunder som för naturliga 

personer.108 Då ovan diskuterade aspekter tas i betraktande, är den oundvikliga frågan 

vare sig inkomstkällaindelning för aktiebolag över huvudtaget är nödvändigt i dag eller 

inte? Bevisen ger starka indikationer för det sistnämnda alternativet. 

Frågor kring gränsdragningen av inkomstkällor 

Ett aktiebolag kan alltså ha en eller flera inkomstkällor. Om endast en inkomstkälla 

existerar fokuseras granskningen på att bestämma lagen som skall appliceras. 

Holdingbolags skattestatus är ett typexempel på frågeställningar där indelningen av 

                                                        

103 Ossa (2006): s.45ff 

104 RP 200/1992 rd, moment 4.1. 

105 Penttilä (2001): s.4 

106 Andersson (1998): s. 127ff 

107 Mattila (2009): s.137 

108 Andersson (1998): s.127 



39 

 

 

inkomstkällor granskas med fokus på valet av lag. Gränsdragningen mellan 

applicerandet av ISL eller NSL på holdingbolag är en mycket vagt dragen linje, som 

saknar de nödvändiga fästpunkter vilka skulle tillåta en säker navigering inom 

området. 

Om bolaget har flera inkomstkällor, skiftar sig den huvudsakliga granskningen till att 

hitta, och i många fall halvt i blindo dra, denna vaga linje mellan gränssnittet av 

inkomstkällorna.109 I praktiken är det oftast frågan om ifall det bildats en 

”sidoinkomstkälla” (ISL källa) vid sidan om näringsinkomstkällan.110 Inom 

holdingbolag är det framförallt frågan om situationer var bolaget fortlöpande 

beskattats enligt NSL, men vid en överlåtelse av aktier tvistas det om vare sig 

överlåtelsen hör till själva näringskällan eller inte. Förövrigt, utöver 

värdepappershandel, är en annan typsituation var problematiken föreligger frågor 

angående uthyrning av fastigheter, som kan anses höra till ISL-inkomstkällan. 

Som konstaterat, förekommer gränsdragningsproblematiken mellan inkomstkällorna 

genom två huvudgrupper. Inför båda grupperna är de normativa problemen rätt 

samma, fastän det ekonomiska utgångsläget och de anknutna argumenten är till viss 

mån av olika slag. Utöver den direkta gränsdragningen mellan inkomstkällorna i frågan 

om direkt verksamhet, utvecklas tankegången vidare för att beröra gränsdragningen 

mellan tillgångarna som kan anses hör till näringsinkomstkällan och den övriga 

verksamhetens dito.111 Professor Niskakangas uttrycker exempelvis den näraliggande 

korrelationen genom att konstatera att anläggningstillgångarnas gräns, som även ofta 

är näringsinkomstkällans gräns, dras i regel enligt den kontext som fallet är anknutet 

till.112 Med andra ord granskas det ifall tillgångarna hör till bolagets övriga egendom, 

vilket kan innefatta mycket varierande tolkningar beroende på situationsspecifika 

särdrag. 

                                                        

109 Mattila (2009): s.132 

110 Wikström (2008) s.221 

111 Kukkonen (2009): s146ff 

112 Niskakangas (2007): s.7 
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Ovan är tre separata gränsdragningslinjer skildrade. Det är uppenbart att 

gränsdragningssystematiken är rätt vag. Därutöver löper gränsdragningarna stort sett 

parallellt, eller även överlappande, eftersom exempelvis gränsdragningen mellan NSL 

och ISL inkomstkälla till stort sett även innefattar frågan om uppståendet av en 

sidoinkomstkälla. Oberoende, underlättar skapandet av gränsdragningslinjer det 

fortsatta studerandet av gränsdragningsproblematikens mångfald. Behovet för 

etableringen av en referensram framhävs speciellt eftersom det föreskrivs mycket 

begränsat om inkomstlagarnas tillämpningsområden inom själva lagstiftningen. Detta 

lämnar ett brett utrymme för tolkning, som genom sitt väsen följaktligen leder till 

oklara och icke utförsägbara gränsdragningsbeslut113. Tolkningsproblematiken kring 

inkomstkällornas tillämpningsområde kan i princip anses vara en direkt påföljd av 

inkomstkällaindelningens nuvarande form och otillräckliga existens. 

Fortsatt villrådighet framkommer speciellt då gränsfall granskas. Ofta erbjuder inte ens 

djupgående tolkande av rättspraxis en klar bild om hur ett fall kommer att behandlas 

vid verkställandet av beskattningen, eftersom gränsdragningsfrågor alltid avgörs från 

fall till fall. I praktiken utgör en betydande del av frågorna kring gränsdragningen av 

inkomstkällaindelningen situationer var gränsen mellan näringsinkomstkällan (NSL) 

och personlig inkomstkälla (ISL) strävas att dras. Gränsen mellan NSL och ISL 

definieras i första hand utgående från vad som föreskrivs i NSL 1 §, alltså går gränsen 

mellan införskaffning av inkomst som härrör sig till den personliga inkomstkällan och 

näringsverksamhet.114 

Denna grundläggande definition är ytterst svårställd då holdingbolags skattestatus 

ämnas fastställas. På många sätt kan rättsläget anses befinna sig i limbo, var vågen 

varken tippar åt den ena eller andra lagens håll.115 I regel kan bolags, som realistiskt 

kan anses utöva faktisk affärsverksamhet, personliga inkomstkälla ses utgöras av sådan 

egendom, som inte nödvändigtvis har en direkt anknytning till den näringsverksamhet 

som bolaget utövar. I synnerhet är det frågan om försäljning av fastigheter som aktivt 

uthyres eller tidigare uthyrts åt utomstående och passiva eller prolongerade 

                                                        

113 Mattila (2009): s.132 

114 Wikström (2008): s.219 

115 Kukkonen (2007): s.29 
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aktieinvesteringar, som utlöser myndigheternas intresse att begrunda NSL/ISL 

statusen.116 

Det bör understräckas att problemen tär sig framhävas i synnerhet då skattesubjektet 

är ett holdingbolag. Speciellt myndigheternas tidvis inkonsekventa tolkning och 

därigenom anknutna rättspraxis, har misslyckat klarlägga beskattningens 

förutsägbarhet.117 Avhjälpandet av den oklara situationen vore av kritiskt intresse för de 

skatteskyldiga. 

Tolkningsomständigheterna för en skatteskyldig kan därutöver kontinuerligt anta nya 

särdrag, eftersom den skattelag som gäller för bolaget kan i praktiken utsättas för 

prövning år efter år. I såna här fall tenderar tolkandet av tillitsskydd att ha en 

framstående roll. Man kunde anse det motiverat att tillstyrka behovet av en konsekvent 

behandling av tillitsskydd, eftersom den anknutna paragrafen i Lag om 

beskattningsförfarande betonar den skatteskyldiges skydd om uppbörden av skatt vore 

oskälig på grund av att ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart. 

26.2 §Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige i god tro 
har handlat i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, kan ärendet till denna del 
avgöras till den skattskyldiges fördel, om inte särskilda skäl föranleder annat. Om skatt likväl 
debiteras, är det möjligt att helt eller delvis låta bli att uppbära till skatten hörande skattetillägg, 
dröjsmålsränta, ränta som motsvarar dröjsmålsränta, restavgift, förseningsränta, samfundsränta 
och ränta på kvarskatt, om uppbörden vore oskälig på grund av att ärendet lämnar rum för 
tolkning eller är oklart. 

Det är inte motiverat att byta ett redan fastställt val av skattelag endast ur den 

premissen att det vore fördelaktigt för en intressent. Konsekvenskravet kan anses gälla 

i samma utsträckning för både den part som verkställer beskattning och den part som 

uppbär skatt, fastän den skatteskyldiges krav på valet av skattelag ges betydelse vid 

beslutsfattande.118 En grundpelare för ett bra skattesystem är ett lagutrymme, var den 

skatteskyldige kan med relativ noggrannhet på förhand förutse beskattningen av den 

verksamhet som denne idkar. 

                                                        

116 Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 12/2002 

117 Se ex. Mattila (2009): s.138 

118 Tikka (2001): s.127 
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TOLKNINGSPROCESSEN VID BEDÖMNINGEN AV 

AKTIEÖVERLÅTELSEN SKATTEFRIHET 

Skattefria aktieöverlåtelser bygger på en lagtekniskt mångsidig helhet som bildas 

genom en mångfald av antagelser och speciella förutsättningar samt formkrav. Detta 

utgångsläge orsakar systemets komplicerade uppbyggnad och föreskrifternas ospecifika 

tolkningsregler. Det invecklade systemet har förorsakat en lagtekniskt och 

tillämpningsmässigt utmanande flerstegad process, som innefattar både allmänna 

stadganden, specialstadganden och sammanhängande rättspraxis. 

Systemet har i allmänhet upplevts som ytterst komplicerat, i synnerhet då detta i sin 

helhet innebär att utgångsmässigt motsatta skatteprinciper tillämpas parallellt, vilket 

framhäver systemets grundkonstruktions indispositiva karaktär. I praktiken medför 

detta att skattebehandlingen av skattefria överlåtelsepris och icke avdragsgill 

anskaffningsutgift är i vissa fall så gott som motsatt, ifall NSL:s krav om skattefrihet 

inte fylls.119 Principiellt kan denna tudelning anses vara mycket problematisk, i 

synnerhet på grund av den immoderata ställning som kan förorsakas för de 

skatteskyldiga.120 Kukkonen beskriver situationen som att samtidigt sitta på två olika 

stolar, vilket syftar på att fenomenet inom NSL där aktieöverlåtelser ses samtidigt 

beskattas genom två olika system: det nya och gamla.121  

Systemet beskrivs också som en komplicerad hybrid var två motsatta normer möts: 

fullständig skattefrihet och fullständig skatteskyldighet.122 Denna inneboende 

teoretiska svaghet inom föreskrifternas bakomliggande principer, har oundvikligen en 

problematisk följdverkan på själva tolkandet av stadgandena. Oberoende, bör 

föreskrifterna tolkas vid oklara situationer endast utgående från dess egen ordform, 

samt anknutna stadganden, om lagens ändamål inte erbjuder en tydlig lösning för 

                                                        

119 Juusela (2004): s.356 

120 Keskitalo (2012): s.356 

121 Kukkonen (2010): s.429 

122 Kukkonen-Walden (2010b) s.105 
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ärendets tolkningslinje. Därutöver skall det noteras att redan legalismen inom 

skatterätten ställer krav på att skattebeslut måste grunda sig på lag.123 

Figur 2 Tolkningsprocessens steg 

 

På en allmän nivå indelas skattefrihetens förutsättningar in i förutsättningar angående 

subjektet (NSL 1 §, NSL 2 § och NSL 6 §:s 1 moment 1 punkt) och objektet (NSL 53 §:s 

2moment124, NSL 6 §:s 1 moment 1 punkt och NSL 6 b §:s 1 och 2 moment). Därutöver 

utökas kraven av förutsättningar för att innefatta tillgångsart (NSL 6 §:s 1 moment 1 

punkt, NSL 6 b §:s 1 moment och NSL 12 §) och tillgångstyp (NSL 6 §:s 1 moment 1 

punkt och NSL 6 b §). 

I stort sett är förutsättningarna sammankopplade med inkomstkällaindelningen. Som 

det ovan diskuteras i kapitel 5, är inkomstkällaindelningen en framstående 

gränsdragningsfråga vid bedömningen av aktiebolags- och framför allt holdingbolags- 

skattefria aktieöverlåtelser. Samtidigt innefattar begreppet ”inkomstkällaindelning” en 

otroligt mångfasetterad innebörd, som skall appliceras ur olika synvinklar på den 

helhet som det överlåtande bolaget, bolaget som överlåtes, karaktären av de aktier som 

överlåtes och de bakomliggande aktörerna av det överlåtande bolaget bildar. 

                                                        

123 Kekitalo (2012) s.357 

124 Det bör noteras att inom rättspraxis angående aktieöverlåtelsers skattefrihet enligt NSL 6 b § har det 

inte direkt syftats till NSL 53 §. Paragrafen har ändå en inneboende betydelse och tas därför i beaktande i 

denna studies systematik. 
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Dessa synvinklar kan därutöver beskrivas innefatta allmänna och specifika nivåer, av 

vilka den förstnämnda skall uppfyllas för att den sistnämnda skall tillämpas.125 

Grundfrågan kan ändå anses vara det, vare sig den skatteskyldige kan tolkas vara en 

näringsidkare i enlighet med vad som föreskrivs i NSL, eller om dennes verksamhets 

karaktär sammanfaller med kännetecken för ISL-bolag (allmän nivå). Om bolaget 

erkänns vara ett NSL-bolag bedöms det därefter om bolaget driver 

kapitalplaceringsverksamhet (specifik nivå). Undersökningsmetoden kallas 

inkomstkällans subjektstest och är speciellt aktuell då holdingbolag studeras.126 

Om bolaget i fråga fyller subjektstestets krav och är alltså ett NSL-bolag som inte 

utövar kapitalplaceringsverksamhet, undersökes det därefter om de överlåtna aktierna i 

själva verket tillhör den verifierade NSL-inkomstkällan i enlighet med NSL 53 §:s 2 

mom.127 Detta kallas inkomstkällans objektstest, som studerar de inom bolaget löpande 

gränserna mellan inkomstkällorna. I praktiken är det frågan om att fastställa ett 

verkligt samband mellan de överlåtna aktierna och näringsverksamheten. Ifall detta 

inte kan bestyrkas, faller aktierna inom ISL-kategorin per automatik. Mattila beskriver 

ISL-inkomstkällan som en typ av avstjälpningsplats, dit alla rater som inte kan 

identifieras som att tillhöra näringsverksamheten (eller jordbruk) allokeras.128 

Fastän tillgångarna bekräftats tillhöra näringsverksamheten, försäkrar detta inte 

överlåtelsens skattefrihet. Utöver kravet som ställs på att de överlåtna aktierna skall 

tillhöra affärstillgångarna och vara anknutna till det överlåtande bolagets 

näringsverksamhet, måste därutöver aktiernas tillgångsart fastställas, eftersom 

skattefriheten begränsats för att endast beröra anläggningstillgångar. Detta kallas 

följaktligen test av tillgångsart. Slutligen bör också nyttighetens typ beaktas, vilket 

innebär vissa förutsättningar för det bolaget som överlåtelsen gäller. 

 

                                                        

125 Se tabell 1 

126 Juusela (2004): s.168ff  

127 Keskitalo (2012): s.400 

128 Mattila (2008) s132-133 
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Tabell 1 De allmänna och specifika Nivåerna/dimensionerna av tolkandet129 

 

Ovandiskuterade test kommer att studeras skilt i denna undersökning, dels på 

grund av undersökningssystematiska skäl och dels på grund av de skilda testens 

viktiga, fast varierande, påverkan inom skatte- och rättspraxis, där man kan se 

testen appliceras överlappande eller indirekt. Speciellt objektstestet och test av 

tillgångsarten har tenderat sammansslås i HFD:s och FD:s domsmotiveringar. 

Testen kommer att studeras och återspeglas genom rättspraxis, var testen kommer att 

huvudsakligen diskuteras med ett specifikt rättsfall som utgångsläge, som sedan 

jämförs med relaterade fall och rättslitteratur. Eftersom tolkningsprocessen bygger till 

stora delar på NSL:s inre systematisering, är det ändamålsenligt att följa denna 

systematisering och därmed skilt studera objektstestet och test av egendomens art.130 

Det bör påpekas, att inom rättspraxis har dessa test setts kombineras eller tolkas 

överlappande. Som det ändå kommer att framföras, kräver det legalistiska tankesättet 

                                                        

129 Keskitalo (2012) s.359 

130 Keskitalo (2012): s.659ff 

Nivåer/dimensioner Allmänt Specifik

Subjekt 1. Inkomstkällans subjektstest (NSL 1 § och NSL 2 

§)

a. Egentliga subjektsförutsättningen 

(NSL 6 §:s 1mom. 1p.                                 

b. Subjektsbegränsningen angående 

kapitalplaceringsverksamhet (NSL 6 

§:s 1mom. 1p.

1. Inkomstkällans objektstest (NSL 53 §:s 2 mom.) 
c. Förutsättningen av ägd andel (NSL 

6 b §:s 2 mom. 1p.

2. Test av egendomsarten (NSL 6 §:s 1 mom. 1p., 

NSL 6 b §:s 1 mom. och NSL 12 §

d. Förutsättningen av ägandetid (NSL 

6 b §:s 2 mom. 1p.)

e. Begränsning angående 

målbolagets juridiska form (NSL 6 b 

§:s 2 mom. 2p.)

f. Begränsning angående målbolagets 

juridiska form och funtkionella 

karaktär (NSL 6 b §:s 2 mom. 2p.)

g. Förutsättningen angående 

hemstat, bolagstyp och 

skatteskyldighet (NSL 6 b §:s 2 mom. 

3p.)

Objekt

3. Förutsättningar för nyttighetens typ (NSL 6 §:s 1 

mom. 1p och NSL 6 b §)



46 

 

 

att lagens systematik skall prefereras, varför också denna avhandling behandlar testen 

skilt. 

En betydande del av den rättspraxis som behandlar inkomstkällaindelningen i frågan 

om holdingbolagets verksamhet och egendomsslag är rätt gammal.131 Förändrad 

lagstiftning kan minska gamla rättsfalls prejudikatvärde. Om ändå omständigheterna 

är jämförbara och det föreligger en tydlig möjlighet att bilda en analogi132 mellan de 

olika rättslägena, är även gammal rättpraxis relevant i dag. Det är ändå konsekvent att 

behandla den senaste utvecklingen i domstolspraxis, eftersom det återspeglar nuläget. 

HFD utgav tre betydande domsbeslut (HFD 2010:64, HFD, 2010:50 och HFD 2010 T 

2675) år 2010. Samtliga fall behandlar holdingbolags aktieförsäljning. Fallen har ändå 

olika särdrag och behandlas därför separat under rubrikerna subjektstest (HFD 

2010:64), objektstest (HFD 2012:50), Test av tillgångsarten (HFD 2010 T 6175). 

För att belysa processandet och framhäva särdragen i rättsfallen kommer dessa tre 

fall att behandlas utförligt. För att sedan bilda en helhetsbild om innebörden av de 

respektive test som rättsfallen behandlats inom, diskuteras övrig rättspraxis i 

dialog med rättslitteraturen och expertkällor. Vid slutskedet av denna avhandling 

gav HFD ut två relevanta domsbeslut: HFD 2012:74 och HFD 2012:73. Tyvärr, på 

grund av att det för tillfället saknas någon relevant diskussion inom 

rättslitteraturen eller annan källa, kommer fallen inte att behandlas i denna 

avhandling. 

 

 

 

 

                                                        

131 En betydande del av de viktigaste prejudikaten hänför sig till tiden före skattereformen 1993, som 

omformade betydligt både inkomstslags- och inkomstkällaindelningen. Flera av de orsaker som i tiderna 

formade näringsverksamhetens gräns har avverkats. En av dessa orsaker är exempelvis den forna 

räntekostnadernas skattebehandling. Se ex. Raitasuo (2011): s. 312. 

132 Man bör ändå beakta analogiförbudet, se fotnot 27 
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Figur 3 Huvuddragen av skattefrihetens systematik i Finland 

 

Subjektstest 

Subjektstest utförs för att fastställa ifall ett aktiebolag driver NSL eller ISL verksamhet. 

I praktiken är det främst frågan om verksamheten kan kvalificeras som NSL 

verksamhet, eftersom ISL innefattar all övrig verksamhet. Enligt NSL 1 § tillämpas 

lagen på rörelse och yrkesutövning. NSL 2 § fastslår i anknytning till NSL 1 § att ”Den 

skattskyldiges rörelse och yrkesutövning utgör näringsverksamhetens förvärvskälla”. 

Lagen specificerar ändå inte vad rörelse och yrkesutövning innefattar. 

Ur inkomstkälla perspektivet torde det inte vara nödvändigt att dra någon gräns mellan 

affärs- och yrkesverksamhet.133 När lagen förbereddes insåg lagstiftarna den 

inneboende problematiken i inkomstens indelning i inkomstkällor. Meningen lär ha 

varit att alla aktiebolag skulle under normala omständigheter lyda under NSL. Detta 

                                                        

133 Andersson-Ikkala-Penttilä (2009): s.16ff 
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lyckades ändå inte inkluderas i lagtexten, utan frågan lämnades åt domstolarna för att 

fastställa genom prejudikat.134  

 

Kukkonen135 specificerar följande aspekter som formats till kännetecknande attribut av 

näringsverksamhet i rätts- och skattepraxis.136 

1. Eftersträvandet av vinst 

2. Självständighet 

3. Affärsrisk 

4. Varaktighet och planmässighet 

5. Verksamheten riktas till en obegränsad eller i alla fall bred grupp 

 

Denna indelning fastställs även i Anderssons, Ikkalas och Penttiläs Elinkeinoverolain 

kommentaari som kan anse utgöra ett grundverk inom näringsskattelagsliteraturen.137 

På en mer praktisk nivå hör dessutom vissa formella kännetecken till 

näringsverksamheten 

1. Existerande och fortlöpande bokföring 

2. Betalning av löner 

3. Att höra till förskottsuppbördsregistret 

4. Inskrivning i handelsregistret 

5. Användning av näringsidkares skattedeklaration 

 

Genom subjektstestet och inkomstkällans subjektstest fastställs det vare sig ett 

aktiebolag som ämnar utnyttja de bestämmelser som föreskrivs om skattefri 

överlåtelse, fyller de krav som föreskrivs i NSL om tillämpningen av NSL 6 b §. De 

egentliga lagfästa subjektskraven föreskrivs i NSL:s 6 § 1 moments 1 punkt: 

                                                        

134 Niskakangas (2007): s.5  

135 Kukkonen (2007): s.77 

136 Se även Mähönen Villa, (2009): s. 80-81 

137 Andersson-Ikkala-Penttilä (2009): s. 
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enligt vad som föreskrivs i 6 b § sådana överlåtelsepriser för i anläggningstillgångarna ingående 
aktier som aktiebolag och andelslag vilka bedriver annat än kapitalplaceringsverksamhet samt 
sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag erhållit. 

Ur lagens förarbeten framkommer att ”andelslag” även innefattar andelsbanker.138 

Subjekten motsvarar alltså de korresponderande subjekt, som nämns i moder- 

dotterbolagsdirektivets bilagda lista.139 Följaktligen uteslutes personbolag, som öppna 

bolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare. Dessa verksamhetsformer har 

uteslutits eftersom personbolag endast utgör redovisningssubjekt, inte skattesubjekt.140 

Subjektsförutsättningarna, utöver själva subjektestet, utvidgas ytterligare genom 

inkomstkällans subjektstest, vilket förutsätter att det överlåtande samfundet är en 

näringsidkare enligt NSL 1 §, alltså: 

” Resultatet av näringsverksamhet beräknas vid verkställande av inkomstbeskattningen så som 
denna lag stadgar. Med näringsverksamhet avses rörelse och yrkesutövning” 

Som ovan noteras, avgränsar ändå NSL:s 6 § 1 moments 1 punkt 

kapitalplaceringsverksamhet från verksamhetslagen, oberoende om 

kapitalplaceringsverksamheten annars fyller kraven för näringsverksamhet. Fastän det 

ter sig vara allmänt känt att överlåtelsefriheten i första hand är ämnad för stora 

internationella koncerner141, existerar ändå inga lagfästa krav som skulle ge vikt till ifall 

det överlåtande subjektet är exempelvis ett börsnoterat bolag, eller visar annan 

typkaraktäristika för omfattande ekonomisk verksamhet. De ovandiskuterade 

subjektsförutsättningarna berör endast överlåtaren och behöver inte tas i beaktande ur 

köparens synvinkel. På en teoretisk nivå kunde det förvisso tänkas förekomma 

tolkningsproblem där även köparens synvinkel skulle tas i beaktande. Dessa är ändå 

extremfall, vilkas fortsatta analys inte ger mervärde åt denna avhandling.142. 

Svåra gränsdragningsproblem framkommer då en sammanfallande tolkningslinje sökes 

angående mängden och utstreckningen av funktioner som ett holding-moderbolag 

                                                        

138 RP 92/2004: s.61 

139 Helminen (2008): s.124-126 

140 Keskitalo (2012): s.421 

141 Se exempelvis Kukkonen (2009): s.145 

142 För exempel se Keskitalo (2012): s.421 
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anses måsta innefatta, för att bolaget skall kunna tolkas utöva näringsverksamhet. 

Detta problem accentueras speciellt då fallet behandlar fåmansaktiebolag, som bildar 

en koncernstruktur, vilket trots sin bolagsform kan tolkas utgöra naturliga personers 

egendom.143 I dessa fall räcker det inte nödvändigtvis att holdingbolaget endast driver 

ringa handel av varor och tjänster med de ägda bolagen, utan funktionerna skall 

bevisligen vara relevanta.144 Publikt noterade bolag tenderar automatiskt anses utgöra 

NSL-bolag, eftersom de sällan kan direkt anses representera naturliga personers egen 

egendom. Docent Räbinä belyser utgångsläget som följande:145 

”Käytännössä voi nähdä että EVL 6 b § hyödyntäminen on lähinnä suurille yrityksille 
suoraviivaista. Vaikka myyntiobjektina oleva tytäryhtiö olisi muuten ehkä muodollisesti 
verovapaaseen myyntiin soveltuva, täytyy emo-tytär omistusrakenteeseen myös olla selvät ja 
aidot liiketoiminnalliset perusteet. Tämä on yleensä huomattavasti heikommin todennettavissa 
harvomisteisissa yrityksissä, missä kyseinen järjestely helposti vaikuttaa lähinnä myynnin vuoksi 
toteutetulta. Suurten yritysten/konsernien tytäryhtiöt, ja syy näiden eriytykseen emoyhtiöstä, 
tapaavat olla huomattavasti selkeämpiä ja tarkoituksenmukaisempia.” 

Vid tolkningen av omständigheterna får ändå inte små, medelstora eller stora bolag 

ställas olikställt gentemot varandra, utan beslutet angående verksamhetens 

inkomstkälla skall dömas på basen företagshelhetens särdrag.146 Småbolag skall i sin 

beskattning, på samma sätt som börsbolag, äga rättigheten att påvisa de affärstekniska 

motiv som ligger bakom arrangemanget. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

143 Se Figur 4 

144 Tikka (2005): s.9 

145 Timo Räbinä intervju 

146 Keskitalo s.472 



51 

 

 

Figur 4 Indirekt och direkt försäljning, subjektstest 

 

Som huvudregel kan anses att då holdingbolag säljer sitt dotterbolag, är 

aktieöverlåtelsevinsten skattefri då subjekts- och objektsförutsättningarna fylls.147 Ur 

holdingbolagsperspektivet är det, inom det nuvarande rättsläget, i första hand 

uppfyllandet av subjektskraven som är det primära målet. Som ovan diskuterats beror 

detta på att holdingbolag beskattas antingen enligt ISL eller NSL situationsspecifikt, 

utan någon allmängiltig riktlinje. Holdingbolag är till sin karaktär i regel annorlunda än 

aktiebolag som driver ex. försäljning av produkter. De ovanlistade kännetecknande 

attributen för näringsverksamhet går sällan i uppfyllelse då holdingbolag studeras 

(exempelvis personal eller att verksamheten riktas till en obegränsad eller bred grupp). 

Ändå kan holdingbolaget anses vara en viktig del av en koncernstruktur och genom sin 

sitt aktiva deltagande i dotterbolagens verksamhet anses vara näringsidkare. 

Tankegången bygger på intressesammanslutningstankesättet. 

Inom rättslitteraturen råder det heller inte en fullständig konsensus angående 

tolkningslinjerna. Järvenoja anser att holdingbolag som hör till en koncern, skall som 

                                                        

147 Objektstestet diskuteras I kapitel 6.2  
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utgångspunkt beskattas enligt NSL.148 Resonemanget framhäver starkt 

intressesammanslutningstankesättet, som kan anses delvis motsätta sig HFD:s gamla, 

fastän ändå laggilla, rättspraxis. Vest har också påpekat att rättspraxis inte direkt 

stöder ställningstaganden inom rättslitteraturen som förespråkar holdingbolags 

näringsidkarstatus redan på basen av att de förvaltar dotterbolag. Vest noterar:149 

”Praxisen kan snarare anges ge stöd för en tolkning innebärande det att moderbolag anses 
bedriva enbart annan förvärvsverksamhet (IFL) pga sina aktieinnehav i dotterbolag (HFD 
16.5.1990 1.1665) medan en klassificering som näringsidkare (NSL) förutsätter andra 
verksamhetssammanband såsom t.ex. uthyrning av verksamhetsutrymmen till rörelsedrivande 
dotterbolag eller en egen självständig näringsverksamhet” 

Även om Vests kommentar härstammar från 1991, är inte analysen om inkomstlagens 

tillämpande på holdingbolag föråldrad. I frågan om inkomstkällans subjekt och 

inkomstkällans objekt har inte lagstiftningen förändrats avsevärt. Rättsläget som berör 

denna frågeställning har inte heller förändrats inom de sedermera stiftade paragraferna 

NSL 6 §:s 1 moment 1 punkt eller NSL 6 b §.150 

Fastän det kan argumenteras emot intressesammanslutningstankesättet, är det ändå 

affärs- och företagstekniskt ett mycket sunt utgångsläge för att studera ett 

holdingbolags faktiska roll inom en flerstegsföretagsstruktur eller koncern. Det är 

exempelvis mycket typiskt att klarlägga affärsverksamhetens struktur och förbättra 

kontrollen av ansvarsfrågor kring bolagets riskallokering genom att bolagisera 

förvaltningsfunktionerna.151 Det har en verklig affärstekniskt gynnande påverkan att 

holdingbolaget då kan självständigt bestämma om företagsarrangemang eller 

eventuella företagsaffärer. Genom centraliseringen av splittrade funktioner som i stället 

utförs koncentrerat som koncerntjänster, nås andra mer konkreta nyttor som 

strömlinjeformad administration och simplifierad rapportering. Holdingbolag som 

förvaltar företagssammanslutningar, vilka bildats emellan de slutliga ägaraktierna och 

affärsverksamhetsbolaget eller –bolagen, används också för att arrangera de interna 

finansieringsfunktionerna, för att simplifiera kanaliseringen av medel och lättare 

                                                        

148 Järvenoja (2007): s.129 

149 Vest (1991): s.251 

150 Keskitalo (2012): s.470 

151 Eicke (2009): s.53 
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arrangera extern finansiering av tredje part.152 Fastän holdingbolaget inte bedriver 

någon affärsverksamhet som direkt är riktad till en obegränsad eller bred kundkrets, 

torde ändå dotterbolagens förbättrade verksamhet och resultat distinkt indikera utförd 

operativ verksamhet från moder-holdingbolagets sida.153 

HFD 2010:64 

Bolaget i fallet är jämförbart med ett holdingbolag som specificeras av Tikka som ett 

Investeringsholdingbolag som förvaltar egendom. Vests stiliseringen skulle beskriva 

bolaget som ett Utvecklingsbolag. Bolaget i fråga har grundats för att genomföra ett så 

kallat MBO-köp.154 Som delägare i bolaget har endast varit personer som varit under 

målbolagets tjänst. Resonemanget har troligen varit att ifall varje delägare av 

holdingbolaget skulle ha personligen ägt aktier i målbolaget, eller bildat personliga 

holdingbolag, skulle inte samma typ av inflytande i målbolaget kunna ha uppnåtts som 

i den genomförda ägarstrukturen. 

Ur en beskattningssynvinkel, skulle det också ha varit en betydligt större risk för 

enskilda holdingbolag att inte behandlas som näringsverksamhetsutövande bolag. 

Holdingbolaget har varken ägt några andra aktier eller haft några andra intäkter, utom 

undantagsvis år 2000. Dessa intäkter har beskattats i som bolagets övriga inkomst och 

ansågs alltså inte tillhöra bolagets näringsinkomstkälla. I sin helhet kan bolaget 

konstateras ha utövat rätt typisk holdingbolagsverksamhet, det vill säga långsiktig 

aktieförvaltning.155 Eftersom fallet har en ansenlig del särdrag som påverkar hela 

tankeprocessen bakom HFD:s resonemang och därutöver även prejudikatsvärdet, är 

det ändamålsenligt att framlägga processandet i sin helhet: 

B Oy Ab:n omistaman rakennuskonevuokraamotoimintaa harjoittaneen yhtiön C Oy:n toimiva 
johto ja muutama pääomasijoittaja ovat 1990-luvun puolivälissä ostaneet yhtiön liiketoiminnan 
perustettuun uuteen D Oy:öön. Uuden D Oy:n osakeomistus on jakautunut pääomasijoittajien ja 
toimivan johdon B Oy Ab:ltä ostaman pöytälaatikkoyhtiön G Oy Ab:n kesken. D Oy:n nimi on 

                                                        

152 Eicke (2009) s.38 

153 Kukkonen-Walden (2010a): s.68 

154 MBO eller Management Buy-Out. I ett MBO-köp köper målbolagets operativa ledning, ofta i 

sammarbete med kapitalplacerare, målbolagets aktiestock.  

155 Järvenoja (2010): s.578 
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vaihdettu listautumisen yhteydessä vuonna 1998 A Oyj:ksi. G Oy Ab on hankkinut A Oyj:n 
osakkeita vuoteen 1998 saakka, minkä jälkeen yhtiö on ainoastaan myynyt kyseisiä osakkeita. G 
Oy Ab on rahoittanut osakemerkintänsä 2,5 miljoonan markan osalta lainapääomalla. Yhtiön 
esittämän selvityksen mukaan osakkeet on hankittu pysyvään ja pitkäaikaiseen omistukseen. 
Yhtiö on omistanut A Oyj:n osakkeita vuosina 1996 - 2003 siten, että sen osuus kaikista A Oyj:n 
osakkeista on ollut koko ajan 14,78 - 36,70 prosenttia. G Oy Ab on esittämänsä mukaan toiminut 
aktiivisena osakkaana A Oyj:ssä. Vuonna 2004 yhtiö on myynyt kaikki loput omistamansa A 
Oyj:n osakkeet, joita oli ollut tilikauden alussa 987 780 kappaletta, ja sijoittanut kaupasta 
saamansa rahat Nordean korkorahastoon. Yhtiö on katsonut, että osakkeista 974 180 kappaletta 
on myyty EVL 6 b §:n nojalla verovapaasti. 

G Oy Ab:n osakkaina on aluksi ollut 16 C Oy:n johto- sekä toimiala- ja aluejohdon henkilöä. 
Vuonna 1997 yhtiö on korottanut osakepääomaansa suunnatulla annilla, jonka jälkeen yhtiön 
osakkaina on ollut yhteensä 44 siinä vaiheessa C Oy:n palveluksessa ollutta henkilöä. Kaikki 
osakkaat ovat olleet luonnollisia henkilöitä. Yhtiöjärjestyksen mukaan G Oy Ab:n toimialana on 
ollut omistaa ja hallita sekä käydä kauppaa osakkeilla, arvo-osuuksilla ja muillakin 
sijoitusinstrumenteilla. Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan G Oy 
Ab:n pääasiallisena toimialana on ollut omistaa ja hallita A Oyj:n, aikaisemmalta nimeltään C 
Oy:n, osakkeita. Yhtiöllä ei ole ollut henkilökuntaa, eikä se ole maksanut palkkoja tai palkkioita 
koko olemassa olonsa aikana. G Oy Ab:n yhtiöjärjestyksessä on ollut lunastuslauseke, jonka 
tarkoituksena on ollut vaikeuttaa ulkopuolisten ostajien pääsyä osakkaaksi. G Oy Ab:n mukaan 
toisena perusteena lunastuslausekkeelle on ollut A Oyj:n osakkaiden osakassopimus, jonka 
mukaan yhtiön johto on sitoutunut siihen, etteivät he luovuta käyttämänsä omistusyhteisön 
osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia muita instrumentteja ulkopuolisille. G Ab Oy:n mukaan 
osakassopimuksen määräys on ollut normaali sijoittajien vaatima ehto, koska MBO-kaupassa 
henkilöstön sitoutuminen omistajuuteen on keskeinen turva sijoittajien kannalta. 

G Oy Ab:n verotettava tulo on laskettu vuonna 1996 EVL:n säännösten mukaan. Vuoden 1997 
verotuksen toimittamisen yhteydessä yhtiön tulo on nimenomaisella ratkaisulla siirretty muun 
toiminnan tulolähteeseen, koska toimintakertomuksen mukaan yhtiön toiminta oli muodostunut 
osakkeiden omistamisesta ja hallinnasta. Samalla yhtiön toimialaksi on muutettu muu 
sijoitustoiminta. Verovuosien 1998 - 2003 verotuksissa yhtiön tulo on verotettu yhtiön antamien 
veroilmoitusten mukaisesti elinkeinotoiminnan tulolähteen tulona kuitenkin niin, että vuoden 
2000 verotusta toimitettaessa lähipiirilainojen korkotuotot yhteensä 24 275 markkaa on erotettu 
elinkeinotoiminnan tulosta muun toiminnan tulolähteen tulona verotettavaksi. 

I den år 2004 utförda beskattningen förnekade skattemyndigheterna G Oy Ab:s 

yrkande på att tolka överlåtandet av A Oyj:s aktier som en skattefri överlåtelse enlig 

NSL 6 b §. Aktierna ansågs vara till sin karaktär egendom av bolagets personliga 

inkomstkälla. Skatterättelsenämnden avslog med sitt beslut bolagets rättelseyrkande på 

aktiernas skattefrihet enligt NSL 6 b §, samt bolagets krav på tillitsskydd. G Oy Ab 

överklagade beslutet. 

Perusteluissa oikaisulautakunta on viitannut siihen, että A Oyj:n osakkeiden omistus liittyy 
lähinnä yhtiön osakkaiden, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, intressiin. Koska yhtiöllä ei ole 
ollut muuta toimintaa kuin osakkeiden omistus, ei sillä näin ollen ole ollut sellaista 
elinkeinotoimintaa, johon osakeomistuksen voitaisiin katsoa strategisesti kuuluneen. Kun yhtiön 
toiminnan luonteesta ja verotettavaan tuloon sovellettavasta verolaista ei ole tehty nimenomaista 
ratkaisua verovuoden 1997 jälkeen, toiminnan luonteen tulkitsemisessa muuksi kuin 
elinkeinotoiminnaksi ei ole kysymys luottamuksensuojan luovasta tulkintalinjan muutoksesta. 
Koska kaikki luottamuksensuojalle asetetut edellytykset eivät tapauksessa täyty, ei 
verotusmenettelystä annetun lain (jäljempänä VML) 26 §:n 2 momentti tule sovellettavaksi. 

Yhtiö on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että yhtiön myymien A Oyj:n osakkeiden 
luovutushinta on katsottava EVL 6 b §:n mukaisesti verovapaaksi tuloksi. G Oy Ab:n 
omistusosuus osakkeista on ollut merkittävä (14,78 prosenttia osakkeiden myyntihetkellä) ja 
yhtiö on rahoittanut osakemerkintänsä merkittävässä määrin lainapääomalla. G Oy Ab:n 
osakkeenomistajat allekirjoittivat osakassopimuksen, jonka mukaan osapuolten yhteisenä 
tavoitteena on kehittää A Oyj:n kilpailukykyä markkinoilla, vahvistaa taserakennetta sekä jakaa 
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osakkaille kohtuullisia osinkoja. A Oyj:n hallituksessa on ollut neljä jäsentä, joista kaksi oli G Oy 
Ab:n ehdottamana. Yhtiö on ollut A Oyj:ssä aktiivinen vallankäyttäjä, eikä mikään passiivinen 
arvonnousua odottava sijoittaja. 

(Yhtiön mukaan) Asia on tulkinnanvarainen, koska vastaavanlaisesta tilanteesta ei ole 
oikeuskäytäntöä ja esimerkiksi passiiviset konsernin emoyhtiöt on katsottu elinkeinotoimintaa 
harjoittaviksi yhtiöiksi. Asian tulkinnanvaraisuus voidaan todeta jo siitä, että G Oy Ab:n 
verokohtelu on muuttunut sekä vuonna 1997 että 1998. G Oy Ab:n verotettava tulo verovuodelta 
1996 on laskettu EVL:n mukaan. Kun G Oy Ab:n verotettava tulo on laskettu kuuden vuoden 
ajan peräkkäin vuosina 1998 - 2003 EVL:n mukaan, asiassa on muotoutunut VML 26 §:n 2 
momentissa tarkoitettu veroviranomaisen noudattama käytäntö. 

G Oy Ab on verovuoden 1997 veroilmoituksessaan ilmoittanut verotettavan tulonsa 
elinkeinotoiminnan tulona koko toimintansa aikana noudattamansa käytännön mukaisesti. 
Yhtiön liikevaihto oli kyseisenä vuonna noin 20,6 miljoonaa markkaa. Kun osakeyhtiön 
tarkoituksena on voiton tuottaminen, siihen liittyy käytännössä automaattisesti osakkaan 
intressi saada yhtiön tuottamaa voittoa itselleen. Oikaisulautakunnan päätöksen perusteluissa ei 
jostain syystä käsitellä lainkaan G Oy Ab:n omistuksen suuruuden (14,79 - 36,7 prosenttia), 
aktiivisen hallitustoiminnan tai osakassopimuksella taatun toiminnallisen 
vaikutusmahdollisuuden merkitystä sen toiminnan luonteelle. 

FD förkastade bolagets yrkande. FD ansåg i sitt beslut att på basen av de framförda 

klarläggandena hade G Oy Ab:s huvudsakliga verksamhetområde varit ägande och 

förvaltande av A Oyj:s aktier. Beaktande de farmförda klarläggandena ansåg FD att G 

Oy Ab:s uppgift varit att fungera som förvaltare för privata personers egendom. 

Verksamheten utgör därmed inte näringsverksamhet enligt NSL:s definition. 

Följaktligen kunde inte skattefrihet enligt NSL 6 b § tillämpas på överlåtelsen av A 

Oyj:s aktier år 2004. 

G Oy Ab:n verotusasiakirjoista ei ilmene, että yhtiön toiminnan luonne olisi tutkittu vuosina 
1998 - 2003. Kun yhtiön tulo oli nimenomaisella ratkaisulla vuoden 1997 verotusta 
toimitettaessa siirretty henkilökohtaiseen tulolähteeseen, hallinto-oikeus katsoo, että G Oy Ab ei 
ole voinut olla seuraavina vuosina vilpittömässä mielessä ilmoittaessaan vastaavanlaiseen 
toimintaan liittyneen tulon elinkeinotoiminnan tulona. Yhtiö olisi voinut tuossa tilanteessa 
saattaa asian erikseen viranomaisen ratkaistavaksi, mikäli se on katsonut, että sen toiminta oli 
muuttunut vuoteen 1997 verrattaessa. Kun otetaan lisäksi huomioon, ettei osakkeiden luovutus 
verovapaasti riipu yksinomaan siitä, mitä verolakia verovelvolliseen sovelletaan, hallinto-oikeus 
katsoo, että asiassa ei ole perusteita myöntää VML 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
luottamuksensuojaa. 

Bolaget överklagade beslutet till HFD, var bolaget krävde att FD:s beslut upphävs och 

att de A Oyj:s aktier som bolaget överlåtit tolkas i dess beskattning på basen av NSL 6 b 

§ som skattefri inkomst. I sin överklagan framförde bolaget följande: 

Yhtiö vaatii, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja sen luovuttamien A Oyj:n osakkeiden 
luovutushinta katsotaan EVL 6 b §:n perusteella yhtiön verotuksessa verovapaaksi tuloksi. Yhtiö 
on esittänyt valituksensa perusteluissa muun ohella seuraavaa. EVL 6 b §:n soveltamiseen liittyy 
tulkintaongelmia siltä osin, harjoittaako osakkeita luovuttava yhteisö elinkeinotoimintaa ja 
kuuluvatko luovutetut osakkeet tällaisen yhteisön käyttöomaisuuteen. Verohallinto on katsonut, 
että ennen 1980-luvun loppupuolta syntynyt oikeuskäytäntö ei ole sitä sitova ja EVL 6 b §:ää 
voidaan tulkita aikaisemman tulkintakäytännön sitomatta. A Oyj:n osakkeiden myynnin osalta 
yhtiö on esittänyt, että G Oy Ab:llä on ollut edustus A Oyj:n hallituksessa, millä seikalla on 
erittäin tärkeä merkitys yhtiön toiminnan laadun kannalta, ja että osakassopimuksen 
lunastuslausekkeen olemassaololla ei voida perustella sitä, että G Oy Ab:n toiminta ei olisi 
elinkeinotoimintaa. Sen sijaan G Oy Ab on sitoutunut osakassopimuksessa A Oyj:n toiminnan 
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edistämiseen aktiivisesti muun muassa hallitustyöskentelyllä ja muulla tavoin. 
Luottamuksensuojan osalta yhtiö katsoo, että sille tulisi myöntää asiassa luottamuksensuojaa, 
koska yhtiötä on verotettu vuonna 1997 muuna kuin elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä, 
mutta vuosina 1998 - 2003 elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä ja siten yhtiön tulisi saada 
tältä osin luottamuksensuojaa myös vuoden 2004 osalta, kun yhtiö on ilmoittanut 
veroilmoituksellaan harjoittavansa elinkeinotoimintaa eikä yhtiön toiminnan luonne ole 
muuttunut vuosista 1998 - 2003. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastineen, jossa se on todennut muun 
muassa, ettei asiassa ole syytä myöntää valituslupaa luottamuksensuojan perusteella, koska 
EVL:n uusien säännösten tulkinnasta ei ole vielä muodostunut viranomaiskäytäntöä. Lisäksi 
oikeudenvalvontayksikkö katsoo, että A Oyj:n osakkeiden omistuksessa ei ole kysymys EVL 6 ja 6 
b §:ssä tarkoitettujen elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden omistamisesta. G Oy Ab:n 
tehtävänä on ollut yksityishenkilöiden sijoitusten hallinnointi, yhtiöllä ei ole ollut mitään muuta 
toimintaa, jota voitaisiin pitää elinkeinotoimintana ja osakkeet eivät siten palvele yhtiön 
elinkeinotoimintaa edellytetyllä tavalla. Edellä mainituilla perusteilla osakkeet ovat yhtiön 
henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia arvopapereita. 

Verotuskäytännössä suppean henkilöpiirin omistuksessa olevia holdingyhtiöitä on vakiintuneesti 
verotettu tuloverolain mukaan. Hallinto-oikeus on ottanut ratkaisussaan huomioon yhtiön 
toiminnan kokonaisuutena. Yhtiön verotusasiakirjoista ei ilmene, että yhtiön toiminnan 
luonnetta olisi erityisesti tutkittu tai siitä tehty nimenomaisia päätöksiä vuoden 1997 verotuksen 
toimittamisen jälkeen ennen vuotta 2004, vaikka vuoden 2000 verotuksessa siirrettiin osa 
tuloista verotettavaksi henkilökohtaisen tulon tulolähteessä. Mikäli korkein hallinto-oikeus antaa 
verovelvolliselle luottamuksensuojaa tai katsoo yhtiön toiminnan elinkeinotoiminnaksi, niin 
toimitettu verotus on kumottava ja palautettava verovirastolle verotuksen uudelleen 
toimittamiseksi. Asiassa ei ole tutkittu kaikkia luovutushinnan veronalaisuuteen vaikuttavia 
seikkoja, kuten sitä, onko verovelvollista pidettävä pääomasijoittajana tai osakkeita vaihto-
omaisuutena. 

Yhtiö on antanut vastaselityksen, jossa se on todennut muun muassa, että veronviranomainen on 
tehnyt nimenomaisen verotuspäätöksen, kun se on katsonut osan yhtiön tuloista kuuluvan muun 
toiminnan tulolähteeseen ja loppujen tulojen kuuluvan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. 
Jonkin tuloerän erottaminen muun toiminnan tulolähteen tulona verotettavaksi on täysin 
selkeästi kannanotto yhtiön toiminnan luonteeseen, koska muutoin tällaista verotusratkaisua ei 
olisi voitu tehdä. Asia on siten tutkittu verotuksessa. Yhtiöllä on ollut laaja edustus A Oyj:n 
hallituksessa, kaksi neljästä jäsenestä on ollut yhtiön edustajia. Yhtiö on sitoutunut 
osakassopimuksessa toimimaan A Oyj:n toiminnan edistämiseksi aktiivisesti muun muassa 
hallitustyöskentelyllä ja muulla tavoin. Yhtiö ei voinut olla siten passiivinen omistuksensa 
suhteen, koska muutoin se olisi rikkonut osakassopimustaan. 

HFD bejakade G Oy Ab rätten av överklaga FD:s beslut. HFD hävde Helsingfors FD:s 

beslut och återförvisade fallet till skatteförvaltningen för att behandlas om. Då 

ovannämnda omständigheter tas i beaktande som en helhet, måste G Oy Ab anses vara 

ett bolag som utövar näringsverksamhet och därmed anses den behandlade 

aktieöverlåtelsen under skatteåret 2004 beskattas ur näringsinkomstkällan. På basen 

av den information som förelagts skulle de A Oyj:s aktier som var objektet för 

överlåtelsen anses höra till G Oy Ab:s anläggningstillgångar enligt NSL 12 §. Målet 

återförvisades till skatteförvaltningen för att utreda övriga förutsättningar för 

tillämpning av NSL 6b §. 

HFD:s majoritet (tre medlemmar) ansåg att bolagets verksamhet, i ljuset av fallet, 

utgjorde som helhet näringsverksamhet. Motiveringen för beslutet framkommer ur 

fallets sammanfattning: 
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”Med hänsyn till att G Oy Ab varit aktiv delägare i A Abp och var företrädd i A Abp:s styrelse 
samt den utredning som hade presenterats om bildandet av G Oy Ab skulle G Oy Ab vid 
beskattningen betraktas som ett bolag som bedrev näringsverksamhet.” 

De två förvaltningsrådsmedlemmar som var av avvikande åsikt, ansåg båda att i fallet 

då G Oy Ab som ett holdingbolag vars huvudsakliga uppgift varit ägande av A Oy:s 

aktier tills 2004, utgjorde förvaltning av privategendom. Därmed kunde förfarandet 

inte anses vara affärs- eller yrkesverksamhet som ämnas i NSL 1 §.156 

Förvaltningsrådsmedlem Rother ansåg att bolaget skulle ha måstat, på basen av 

inkomskällans subjektstest, beskattas som ett ISL-bolag. Rother ansåg ändå att bolaget 

skulle tilldelas tillitsskydd på basen av subjektstestet och därigenom beskattas som ett 

NSL-bolag i det års beskattning som överlåtelsen skedde. Uppenbarligen ämnade 

Rother att fallet skulle ha, på basen av NSL-sytematiken, undersökts till nästa genom 

inkomstkällans objektstest157 och tillgångsartens test.158 Enligt Rother hade fallet inte 

uttryckligen undersökts ur dessa frågors perspektiv, och därför skulle besluten 

upphävas och ärendet returneras till skatteförvaltningen för att undersöka 

inkomstkällans objektstest, tillgångsartens test och de särskilda förutsättningarna för 

skattefriheten. Därmed skulle endast bolagets tillitskydd i frågan om subjektstestet 

vidhållas i kraft.159 Rothers ställning bör tolkas så, att han anser att bolaget skulle ha 

måsta aktivt utreda de ägda aktiernas inkomstkälla och tillgångsartens slag. 

Olssons, den andre förvaltningsrådsmedlemmens med avvikande opinion, utlåtande 

ger en intressant synvinkel till anläggningstillgångarnas ”dumpnings-aktiga” tankesätt 

angående tillgångsart:160 

”Asiassa saatu selvitys yhtiön toiminnan luonteesta huomioon ottaen katson kuten hallinto-
oikeus, että siltä osin kuin G Oy Ab on toiminut vuoteen 2004 asti A Oyj:n osakkeita omistavana 

                                                        

156 Järvenoja (2010): s.579 

157 Specificeras i kapitel 6.2 

158 Specificeras i kapitel 6.3 

159 Keskitalo (2012)s.459 

160 Detta syftar på tankesättet där en tillgång anses utgöra anläggningstillgångar på grund av att tillgången 

inte anses passa bättre inom en annan tillgångskategori (finansieringstillgångar, investeringstillgångar 

eller omsättningstillgångar) 
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holdingyhtiönä, kysymys on ollut yksityishenkilöiden omaisuuden hallinnoimisesta, jota ei voida 
pitää EVL 1 §:ssä tarkoitettuna liike- tai ammattitoimintana. 

 

Ottaen kuitenkin huomioon sen, että vaikka vuoden 1997 verotuksen toimittamisen yhteydessä 
yhtiön tulo on siirretty muun toiminnan tulolähteeseen ja yhtiön toimialaksi on muutettu muu 
sijoitustoiminta, verovuosien 1998 - 2003 verotuksissa yhtiön tulo on verotettu yhtiön antamien 
veroilmoitusten mukaisesti elinkeinotoiminnan tulolähteen tulona kuitenkin niin, että vuoden 
2000 verotusta toimitettaessa lähipiirilainojen korkotuotot yhteensä 24 275 markkaa on erotettu 
elinkeinotoiminnan tulosta muun toiminnan tulolähteen tulona verotettavaksi, yhtiöllä ei ole 
ollut näissä oloissa, kun otetaan huomioon aikaisempien säännösten sisältö, tarvetta pyytää VML 
8 luvussa tarkoitettua ennakkoratkaisua tai -tietoa. Yhtiön on katsottava toimineen vilpittömässä 
mielessä viranomaisen noudattaman käytännön mukaisesti. Kun asiassa ei ole ilmennyt sellaisia 
erityisiä syitä, joista muuta johtuisi, asiassa on myönnettävä yhtiölle luottamuksensuojaa. 
Yhtiötä on siten verotettava vuoden 2004 verotuksessa kysymyksessä olevasta 
holdingyhtiötoiminnastaan EVL:n mukaan. 

Siihen nähden mitä edellisessä kappaleessa on lausuttu katson, että A Oyj:n osakkeet tulee 
käsitellä G Oy Ab:n EVL-tulolähteeseen kuuluvana omaisuutena. Näin ollen ja kun asiakirjoista 
saatavan selvityksen mukaan mainittuja osakkeita ei voida luonnehtia rahoitus-, vaihto- tai 
sijoitusomaisuudeksi, niitä tulee käsitellä EVL 12 §:ssä tarkoitettuna käyttöomaisuutena." 

Ur förvaltningsrådsmedlemmarnas utlådanden kan utläsas den fundamentala frågan 

angående holdingbolag: är bolagen främst grundade för att förvalta privata personers 

egendom, eller har de en aktiv roll (antingen administrativ eller affärsteknisk) i 

målbolaget? Kukkonen och Walden har kommenterat frågeställningen genom att 

poängtera att utan några aktiva funktioner, är det ytterst svårt att tolka moderbolaget 

som näringsidkare, oberoende dotterbolagets faktiska affärsverksamhet. Om igen det 

föreligger en tillräckligt aktivt deltagande roll, lär det vara orsak att tolka moderbolaget, 

även i en liten koncern, som NSL-bolag i samordnad med tidigare tolkningslinje.161 

Majoritetens ställning i HFD:s beslut torde indikera att i alla fall en del av dylika bolag 

skall kunna tolkas som näringsidkande bolag. 

I beslutets motiveringar lyfts framför allt just fram holdingbolagets aktiva roll både vid 

uppståndsfasen av aktieägandet och målbolagets fortlöpande verksamhet. Detta 

påvisades genom att bolagets ägare hållit som bäst 2/5 av styrelsepositionerna i 

målbolaget. HFD:s beslut tar tyvärr ingen ställning till vad som skulle ha varit det 

avgörande elementet som utgjorde ”tillräckligt” deltagande eller präglade den aktiva 

rollen. Den finska lagstiftningen känner varken till någon form av ”tillräckligt 

deltagande”, eller erbjuder redogörelse för innebörden av ”aktiv roll”, som skulle 

erbjuda den skatteskyldige möjligheten att förutse detta formkrav för en skattefri 

överlåtelse. 

                                                        

161 Kukkonen-Walden (2009) s. 150 
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NSL 6 b § ställer inte heller några krav på omfattningen eller storleken av det 

överlåtande bolagets verksamhet. Med tanke på att beskattningens förutsägbarhet är en 

grundpelare för ett bra skattesystem, vore det ytterst nödvändigt att rättspraxis skulle 

ge riktgivande ramar för uppenbart relevanta formkrav inom beskattningen, som inte 

kan utläsas ur lagtext. Enligt Kukkonens uppfattning har den skatteuppbärande 

sektorn definierat graden av engagemang på basen av rätt formella kriterier, så som 

målbolagets andel av holdingbolagets omsättning och inkomster, personalens mängd 

och så vidare.162 

Kukkonen fortsätter med att lyfta fram problematiken med ovannämnda formkrav i 

mindre koncerner, där holding-moderbolaget kan aktivt delta i målbolagets verksamhet 

fastän inga faktiska arvoden, speciellt till marknadspris (eller gängse värde), har 

avlagts. Ägaren i ett aktiebolag har som utgångsläge ändå rätt att avgöra hur denne vill 

realisera sin företagarinkomst. I princip utgör därmed framtida värdetstegringar eller 

dividender avkastningen för risken, i stället för löpande debitering av tjänster. Detta 

resonemang följer HFD 2010:64:s linje, var holding-moderbolaget inte debiterade 

några ansenliga belopp av målbolaget trotts att den förstnämnda engagerat sig i den 

sistnämndas verksamhet.163 

Beslutet har enligt Järvenoja i verkligheten också påverkats av holdingbolagets 

betydande ägande i målbolaget, vilket till en början utgjorde 36,7 procent av 

målbolagets samtliga aktier. Den relativa aktieägan sjönk längs med åren främst för att 

målbolaget utvidgat sin verksamhet genom företagsköp som utförts genom aktiebyten. 

Holdingbolaget sålde endast en liten del av dess aktier i målbolaget förrän den slutliga 

försäljningen skedde.164 Denna (direkta eller indirekta) aktiva ägarstyrning har lett till 

att aktieägandet i målbolaget förblivit bestående och långvarigt. Denna premiss har 

även betonats i Helsingfors FD:s beslut 5.12.2008 08/1306/6, där överlåtelsen också 

ansågs vara skattefri.165 Enligt Kukkonen och Walden kunde detta kallas en ”reell NSL-

                                                        

162 Kukkonen (2009): s.150 

163 Kukkonen (2009): s.150 

164 Järvenoja (2010): s.579 

165 Keskitalo (2012):s. 461 
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roll”.166 På basen av HFD:s motiveringar kan det att aktieägandet huvudsakligen har 

baserat sig på MBO-arrangemang, anses ha påverkat beslutet. Myrsky tillägger att 

bestämmelserna i bolagsordningen gavs vikt: 

”Yhtiöjärjestyksen mukaan G Oy Ab:n toimialana on ollut omistaa ja hallita sekä käydä kauppaa 
osakkeilla, arvo-osuuksilla ja muillakin sijoitusinstrumenteilla. G Oy Ab:n yhtiöjärjestyksessä on 
ollut lunastuslauseke.” 

Det samma skulle gälla för delägarkontraktet, som förhindrar delägarna 

holdingbolagets delägare att överlåta sina aktier åt utestående.167  

Det betonas starkt att beslutet har baserat sig på en helhetsvärdering av fallet. Att 

holdingbolaget inte bedrev någon självständig verksamhet har uppenbart inte haft 

någon påverkan på HFD:s beslut. Kukkonen påpekar att passiva moderbolag är svåra 

att tolka som näringsidkare, oberoende själva dotterbolagets verksamhet. Det är ändå 

själva holdingbolagets, som fungerar som moderbolag, roll inom koncernstrukturen 

som specifikt studeras i helhetsvärderingen. Om alltså moderbolaget aktivt engagerar 

sig i dotterbolagets verksamhet (administrativt eller affärstekniks ankytning), torde 

även ett moderbolag (utan egen verklig verksamhet i linje med 2010:64) i en mindre 

koncern tolkas som ett NSL-bolag, likställt med tidigare praxis.168 

Det bör noteras att HFD:s synpunkt avvek från domstolens slutsats i fallet 2010:50. 

Även om fallet i första hand behandlade inkomstkällans objektstest behandlades även 

inkomstkällans subjektstest och test av tillgångsart, i alla fall indirekt. Beslutet berör 

endast aktieöverlåtelsen, vilket lämnar själva holdingbolagets skattestatus något oklart. 

Den framgår ändå ur fallet att subjektsbolaget fortlöpande beskattats enligt NSL. 

Eftersom saken inte frågeställts under verkställandet av beskattningen, kunde det inte 

heller bedömas vid överklagandet.169 Också HFD 2010 T 2675 engagerade sig i att tolka 

inkomstkällans subjektstest. I detta fall hade FD: tilldelat bolaget tillitsskydd i frågan 

om inkomstkällans subjekt, men man kan anta att HFD utsträckte tillitskyddets 

                                                        

166 Kukkonen-Walden (2011) :s.172 

167 Myrsky (2010): s.908 

168 Kukkonen (2009) s.150 

169 Penttilä (2010): s.505-506 
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praktiska inverkan för att även beröra inkomskällans objektstest. Fallets ägarsubjekt 

beskrivs i domsbeslutet som följande: 

A Oy oli perustettu maaliskuussa 2001 ja sen osakekannan omisti kokonaan J. A Oy:n toimialana 
oli osakkeiden, kiinteistöjen ja muiden arvopapereiden sekä antiikki- ja taide-esineiden 
omistaminen, hallinta sekä kaupankäynti niillä sekä toimiminen sijoitus-, kehitys- ja 
rahoitusyhtiönä. Yhtiö voi lisäksi markkinoida vakuutuksia ja antaa sijoitus- ja veroneuvontaa 
sekä harjoittaa toimialaansa ja liikkeenjohtamiseen liittyvää koulutus- ja konsulttitoimintaa. B 
Oy oli perustettu helmikuussa 2001 ja sen perustajiin oli kuulunut A Oy:n omistaja J, joka oli 
merkinnyt A Oy:n nimiin 22,5 prosenttia B Oy:n osakkeista. Osa näistä osakkeista on myyty 
vuonna 2002 S Oyj:lle. B Oy:n toimialana oli vakuutusten markkinointi ja myynti, sijoituksiin, 
rahoitukseen, vakuutuksiin ja verotukseen liittyvä konsultointi sekä arvopaperi- ja 
kiinteistökauppa. 

FD ansåg att ärendet lämnar rum för tolkning, vilket var en bärande orsak till det 

slutliga beslutet. Som tidigare noterat, i frågan om tillitskydd skall ärendet dömas till 

den skatteskyldigas fördel då ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart. Fallet 

klargör speciellt tolkningen av inkomstkällans subjekt i situationer där aktiebolaget 

endast har en eller få delägare och aktiebolaget äger fortsättningsvis aktier i ett bolag 

som utövar affärsverksamhet.170 

Det framkommer inte direkt ur domsbeslutet hur noggrant karaktären av A Ab:s 

inkomstverksamhet har studerats eller bedömts, det förefaller ändå troligt att bolagets 

huvudsakliga uppgift var att arrangera och förvalta egendom. A Ab kan därmed främst 

tolkas vara ett investeringsholdingbolag enligt Tikka eller rent holdingbolag enligt Vest, 

som i första hand grundats för att förvalta privata personers egendom. Rättsregeln i 

frågan om jämförbara situationer, kan utgångsmässigt anses förespråka ISL-

beskattning om bolaget inte driver faktisk egen verksamhet. I fallet hade ändå bolaget 

beskattats enligt NSL under åren 2001-2004. Det är orsak att anta att avsaknaden av 

denna tidigare beskattningslinje och därefter utdelade tillitsskydd, skulle ha lett till A 

Ab:s beskattning enligt ISL för skatteåret 2005. 

Rovaniemis FD kom till en fullständigt motsatt slutsats i fallet HAO 6.7.2011 11/0273/1. 

Fallet bejakades inte lov att överklaga beslutet till HFD, vilket är ytterst beklagligt 

eftersom den existerande kontroversen mellan aktuella domsbeslut verkligen skulle 

kräva ett bredare utbud av HFD prejudikat. FD:s domsbeslut ger följande information 

om fallets särdrag: 

                                                        

170 Keskitalo (2012): s.464 
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Rovaniemen HAO 6.7.2011 11/0273/1 Muun ohella liikkeenjohdon konsultointia, 
sijoitustoimintaa, kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden omistusta ja hallintaa 
harjoittavan A Oy:n osakkaita ovat yhtiön osakekannasta 80 prosenttia omistava hallituksen 
puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja B sekä hallituksen varsinaiset jäsenet C ja D, jotka 
kumpikin omistavat 10 prosenttia yhtiön osakkeista. 

A Oy on yhdessä kahden yhtiön ja kolmen henkilöosakkaan kanssa perustanut E Oy:n, jonka 
osakekannasta A Oy omistaa 20,83 prosenttia. E Oy omistaa kokonaisuudessaan 
konepajateollisuutta harjoittavan F Oy:n osakekannan. Kahta viimeksi mainittua yhtiötä 
koskevan 31.8.2007 tehdyn osakassopimuksen mukaan E Oy harjoittaa itse ja tytäryhtiönsä 
kautta osakkeiden omistusta ja konepajateollisuutta. Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja 
kehittää E Oy:n ja tytäryhtiön liiketoimintaa sekä orgaanisesti että yritysostoin siten, että 
yhtiöiden osakekannan arvo kasvaa mahdollisimman suureksi ja että niiden arvonnousu 
realisoidaan viimeistään vuonna 2013. 

Osakassopimuksen mukaan kolme henkilöosakasta ja yhtiön ja tytäryhtiön toimitusjohtaja G 
sitoutuvat tekemään töitä yhtiöissä täysipäiväisesti. Yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana toimii 
B. Kummankin yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke osapuolten 
turvaamiseksi sopimuksen vastaisilta luovutuksilta. Osapuolten tarkoituksena on saada yhtiöistä 
9 prosentin vuotuinen osinkotuotto sijoitetulle pääomalle. F Oy:n 31.8.2008 pidetyn 
ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan hallituksen puheenjohtajalle B:lle maksetaan 
palkkaa 5 000 euroa kuukaudessa sekä puhelinetu. 

A Oy:n liikevaihto verovuodelta 2008 on koostunut yhdeltä toimeksiantajalta saadusta 25 200 
euron suuruisesta konsultointipalkkiosta. Verovuonna 2009 yhtiöllä ei ole ollut lainkaan 
liikevaihtoa ja verovuoden 2010 liikevaihto on ollut 14 245 euroa. Yhtiöllä ei ole palkattua 
henkilökuntaa, eikä laskutukseen perustuvaa liiketoimintaa E Oy:n kanssa ole tarkoituskaan 
harjoittaa. Yhtiöiden välinen yhteistoiminta on rajoittunut siihen, että A Oy:n osakas B konsultoi 
E Oy:tä toimiessaan sen osapäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana. 

Hallinto-oikeus totesi, että A Oy:n toiminnassa oli vain vähäisessä määrin kyse muusta kuin E 
Oy:n osakkeiden omistamisesta ja hallinnasta. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon, että E 
Oy:n osakkaat olivat sitoutuneet yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa realisoimaan yhtiön ja 
sen tytäryhtiön arvonnousun ennalta sovitun, suhteellisen lyhyen määräajan kuluessa, E Oy:n 
osakkeita ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuna 
elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitettuna käyttöomaisuutena. 

Det förblir något oklart ur FD:s beslut hur inkomstkällans subjektstest tillämpats eller 

hur aktiernas inkomstkälla definierats. Det är ändå obestridligt att både HFD 2010 T 

2675 och HAO 6.7.2011 11/0273/1 har mycket liknande särdrag då helheten bedöms. 

Det är även möjligt att beslutet innefattar tillitsskyddsaspekter, fastän detta inte direkt 

kan utläsas ur domsbeskrivningen. Beslutets premiss framlägger ett mycket 

problematiskt läge, med tanke på att skatterättelsenämndens eller FD:s beslut förblir 

laggill i frågan om inkomstkällans subjektstest och objektstest, då detta begränsar den 

skatteskyldiges möjlighet att genom test av tillgångsart nå ett fördelaktigt avgörande 

endast genom ändamålsenlighetskravet utan något mer djupgående tolkande av 

tillgångsarten. Ändamålsenighetskravet innebär i praktiken att en så stor ägarandel 

inte kunde anses utgöra något annat än anläggningstillgångar, om aktierna ansågs höra 

till näringsverksamhetens inkomstkälla ur NSL 53 §:s 2 moments synvikel. Man kunde 

i och för sig även betrakta aktierna som andra i näringen använda materiella tillgångar 
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enligt NSL 5 §:s 1 punkt. Utgångsmässigt skall ändå ett sådant här fall i första hand 

tolkas genom inkomstkällans subjektstest och inkomstkällans objektstest.171 

Tabell 2 Huvuddrag av vissa egenskaper som krävs av holdingbolag för att erhålla 
specifika skattestatus172 

 

Objektstest 

Med inkomstkällans objektstest studeras det vare sig aktier som ägs av en 

näringsidkare hör till ifrågavarande näringsidkares näringskälla, eller inte. Denna fråga 

kring gränssnittet mellan inkomstkällaindelningen och aktieöverlåtelsernas skattefrihet 

har varit i brännpunkten av tolkningsproblematiken- speciellt frågor kring 

holdingbolag- som uppkommit efter skattereformen 2004. HFD:s publicerade beslut 

                                                        

171 Keskitalo (2012) s.464ff 

172 Keskitalo (2012) s.483 

Eftersträvade status Verkställande 

direktör

Ledningsgrupp Styrelse lokal,personal, 

materiel

Koncerntjänster 

och 

administrations 

arvode

Att notera

NSL-holdingbolag som 

ägs av en eller flera 

naturliga personer, som 

kan göra skattefri 

överlåtelse enligt NSL 6 

§:s 1 mom. 1 punkt och 

NSL 6b § (NSL 53 §:s 2 

mom. Och NSL 12 § 

uppfylls)

Ja Ja Ja Behövs för 

ekonomisk 

verksamhet

Ja Subjektsbolaget och 

målbolaget skall ha et 

tydligt affärssamband, 

som är självständig och 

skild från 

subjektbolagets ägares 

position inom 

målbolagets 

ledning/administration 

Ett bolag som själv 

utövar  NSL-

affärsverksamhet äger ett 

NSL-hjälpholdingbolag, 

som kan  göra skattefri 

överlåtelse enligt NSL 6 

§:s 1 mom. 1 punkt och 

NSL 6b § (NSL 53 §:s 2 

mom. Och NSL 12 § 

uppfylls)

Inte nödvänigt Inte nödvänigt Ja Inte nödvänigt Inte nödvänigt Förutsättningarna för 

NSL-status nås lättare på 

grund av ägandekretsens 

status; Klart 

affärssamband krävs 

mellan NSL-bolaget och 

målbolaget som ägs av 

NSL-hjälpholdingbolaget 

(perfusions tankesättet)

hjälpholdingbolag som 

används av 

kapitalplacerare vid ett 

företagsköp, vilket anses 

utgöra ett samfund som 

idkar 

kapitalplaceringsverksa

mhet enligt NSL 6 §:s 

1mom. 1 punkt och kan 

därmed avdra förlust 

som uppstår vid 

l ikvidation av målbolaget

Nej Nej Ja Nej Nej Likvidationen bör ej 

utföras omedelbart efter 

bolagslöpet
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från 2010 belyste något tolkningslinjen angående holdingbolagens status, men 

oklarheten återstår; vilka är de riktlinjer den skatteskyldiga kan med rimligt tillit 

förtrösta sig på? Även efter dessa förhandsbeslut innefattar flerstegsföretagsstrukturer 

en betydlig skatterisk.173 

I frågor om beskattningen av aktiebolags överlåtelser av anläggningstillgångsaktier, har 

framförallt tillämpningen av objektstest framhävts i domstolarnas bedömning om NSL 

6 b §:s tillämpande på en aktieöverlåtelse. I synnerhet har inkomstkällans objektstest 

ansetts vara applicerbart på situationer var det ägande bolaget är ett holdingbolag, eller 

annars ett bolag som koncentrerat sig på att ensidigt äga och förvalta ett annat bolag. I 

dessa fall betonas speciellt det, att de naturliga personer som ligger bakom 

holdingbolaget inte kan- då det är frågan om direkt ägande- realisera en 

aktieöverlåtelse som det kunde tillämpas skattefrihet på. Problematiken presenteras 

mer djupgående genom analysen av HFD 2010:50174, var kravet på speciellt det 

affärstekniska sambandet (utöver endast administrativt engagemang av ägarna) 

förstärks.175 

Vad som exemplifierar det ovannämnda oklara rättsläget, är det tidigare presenterade 

beslutet HFD 2010:60, var ett holdingbolag som tekniskt sett förvaltade i huvudsak 

naturliga personers egendom, ansågs kunna överlåta aktierna skattefritt, som 

följaktligen alltså ansågs höra till bolagets anläggningstillgångar.176 

Matti Kukkonen specificerar i sin bok Yrityksen luovutusvoittojen verotus (2010) att 

aktierna som är objektet för överlåtelsen måste fylla följande krav:177 

1) Aktierna hör till överlåtarens näringsverksamhets anläggningstillgångar178 

                                                        

173 Järvenoja (2010): s. 577ff 

174 HFD nämnde ändå inte specifikt inkomstkällans objektstest i sitt beslut 

175 Keskitalo (2012): s.611 

176 HFD nämnde dock inte specifikt objektstestet i dess beslut i detta fall heller 

177 Kukkonen (2010) s. 

178 I enlighet med NSL 5 §, NSL 6 §:s 1 moment 1 punkt, NSL 6 b § och 12 § 
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2) det bolag som överlåtelsen gäller är inhemskt eller ett sådant bolag som 

avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv om ett 

gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 

hemmahörande i olika medlemsstater, eller mellan bolagets hemviststat och 

Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som 

tillämpas på dividend som bolaget delar ut179 

3) Det överlåtande samfundet har fortlöpande ägt i minst ett år, och under en 

period som upphört högst ett år från tidpunkten av överlåtelsen, minst en 10 

procents andel av aktiekapitalet av det företaget som överlåts. Aktierna som 

överlåts skall också höra till dessa tidigare nämnda aktier som ägts.180 

4) Aktierna som överlåts kan inte vara aktier i ett fastighets- eller 

bostadsaktiebolag, eller ett sådant aktiebolags aktier, vilkets verksamhet 

innefattar huvudsakligen ägande eller förvaltande av fastigheter.181 

 

Därutöver utökar exempelvis Keskitalo182 listan med att påpeka kravet om att: 

 

5) Aktierna tillhör inkomstkällan av överlåtarens näringsverksamhet 

Fastän utgångsläget vid verkställandet av beskattningen och granskandet av 

skattefrihetens subjektsförutsättningar skulle tyda på en överlåtelses uppenbara 

skattefrihet (överlåtaren beskattas enligt NSL), kan ändå inkomstkällans objektstest 

förkasta skattefriheten genom att påvisa aktiernas ohörbarhet till 

näringsinkomstkällan. Fastän alltså bolagets fortlöpande verksamhet anses utgöra 

näringsverksamhet, tolkas aktieöverlåtelsen i fråga inte beskattas enligt NSL. 

Följaktligen beskattas överlåtelsen enligt ISL, vilket utesluter skattefriheten enligt NSL 

6 §:s 1 moments 1 punkt och NSL 6 b §.183 

                                                        

179 I enlighet med NSL 6 b §:s 2 moments 3 punkt 

180 I enlighet med NSL 6 b §:s 2 moments 1 punkt  

181 I enlighet med NSL 6 b §:s 2 moments 2 punkt 

182 Keskitalo (2012): s. 577 

183 Keskitalo (2012): s. 586 
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Enligt NSL 53 §:s 2 moment skall aktier som är anknutna till affärverksamheten, även 

anses höra till dess ägares NSL-egendom:184 

53 § (30.12.1992/1539)  

Om en fastighet uteslutande eller huvudsakligen används för ändamål som direkt eller indirekt 
främjar näringsverksamheten, såsom för fabriks-, verkstads-, affärs- eller förvaltningsändamål 
eller för personalbostäder eller personalsociala ändamål, hör fastigheten till 
näringsverksamhetens förvärvskälla.  

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också andra nyttigheter än en fastighet som används direkt 
eller indirekt i näringsverksamhet. (21.12.2000/1168) 

Anknytningen till näringsverksamheten kan vara av direkt eller indirekt karaktär. 

Tolkningsfrågor kring denna systematik kan enligt Keskitalo indelas i tre huvudsakliga 

grupper:185 

Den första gruppen innefattar sådana fall där ägandet i regel varit långvarigt och både 

det ägande bolaget, lika som målbolaget, utövar någon specifik affärsverksamhet. De 

enskilda affärsverksamheterna är inte nödvändigtvis direkt anknutna till varandra. I 

detta fall torde moderbolagets faktiska deltagande i målbolagets administrativa styre 

krävas, med den förstnämndes eftersträvan att främja både sitt egna och målbolagets 

intresse samt verksamhet. Intresset kan vara sammankopplat med 

intressesammanslutningens framtida verksamhet. 

Till den andra gruppen hör fall var det ägande bolaget är av förvaltningsbolagskaraktär. 

I dessa fall kan implikationer finnas för att anse konstruktionen representera en 

naturlig persons investeringstillgångar, vilket redan kan leda till uteslutandet av 

skattefriheten genom inkomstkällans subjektstest. Naturliga personers 

investeringsbolags verksamhet kan ändå beskattas enligt NSL. Överlåtelsen av ett 

specifikt aktieinnehav tolkas ändå inte nödvändigtvis att vara anknutet till bolagets 

näringsverksamhet, som exempelvis är värdepappershandel.186 

Fastän värdepappershandeln i ovannämnda exempel har bejakats NSL-status, försätter 

verksamheten inte per automatik sådant aktieinnehav som inte har någon anknytning 

                                                        

184 Juusela (2004): s.180 

185 Keskitalo (2012): s. 586 

186 Penttilä (2010): s.501ff 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1968/19680360#a30.12.1992-1539
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1968/19680360#a21.12.2000-1168
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till näringsverksamheten, inom NSL:s krets. Detta är ett av de tidigare nämnda 

typproblemen som framkommer i skattefrågor om holdingbolag. Kravet om att aktierna 

som överlåtes hör till näringsinkomstkällan enligt NSL 53 §:s 2 moment återstår. För 

att kravet skall uppfyllas måste ägarbolaget aktivt engagera sig i målbolagets 

verksamhet exempelvis genom att erbjuda koncerntjänster eller aktivt delta i 

målbolagets ledning. Det, att målbolaget ägs av ett flertal intressenter, skall inte 

påverka den specifika överlåtelsen. 

Den tredje gruppen kan beskrivas som bolag vilka utför affärsrelaterade 

direktinvesteringar utanför sin egen industrisektor. De strategiska målen kan variera, 

men kan exempelvis bygga på eftersträvan att utvidga verksamheten inom en ny 

industrigren eller alternativt stöda den existerande verksamheten genom investeringen 

i en stödjande gren. Ovan beskrivna investeringar kan inte anses vara investeringar 

som faller utanför näringsverksamheten. Även gammal rättspraxis (HFD 1976 T 3677 

och HFD 1990 B 515) stöder tolkningen att dylika investeringar anses höra till 

näringsverksamhetens tillgångar och utgör bolagets anläggningstillgångar.187 

Juusela kommenterar angående ovannämnda utgångsläge att bolagets aktieinnehav 

som befrämjar affärsverksamheten hör entydigt till dess näringstillgångar. Som 

utgångspunkt skall alltså antas att dotterbolagsaktier, även då moder och dotterbolaget 

utövar olika verksamhetsslag, hör till moderbolagets näringstillgång.188 

Niskakangas ackompanjerar med att framlägga den obestridliga tolkningen om att 

aktierna i ett bolag som är verksamt inom ett annat verksamhetsområde än sitt 

moderbolag ändå utgör moderbolagets anläggningstillgångar. Detta understryks genom 

att flerbranschkoncerner skall behandlas beskattningsmässigt neutralt i jämförelse med 

koncerner inom en bransch.189 

Mattila noterar att skattemyndigheterna tagit en betydligt mer kritisk och snäv linje då 

aktiers tillhörighet till näringsinkomstkällan undersökes, samtidigt som begreppet 

                                                        

187 Penttilä (2010): s.64 

188 Juusela (2004): s.181 

189 Niskakangas (2007): s.12 
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näringsverksamhet antagit en bredare betydelse.190 Kukkonen betonar också den 

skärpta tolkningslinjen vid verkställande av beskattningen. Det finns tydliga tecken på 

att de bakomliggande motiven för skiftet i myndigheternas förfarande har förorsakats 

av eftersträvan att utesluta mindre företag och familjekoncerner från att utnyttja 

förmånliga aktieöverlåtelser som möjliggjorts av NSL 6 b §.191 Därmed skulle 

paragrafen endast vara ämnad för omfattande näringsverksamhet som i första hand 

kunde anses utövas av stora koncerner. 

Professor Ryynänen framförde saken som följande:192 

”NSL 6 b § kan anses vara en paragraf som närmast är ämnad för stora och etablerade företag. 
Det har visat sig att myndigheterna har en något negativ inställning som utgångspunkt vid 
bedömningen av mindre företags behörighet till skattelättnaden. Mindre företag kan därför 
förvänta sig att litigera till högsta nivån då det strävas att nyttja paragrafen.” 

Detta strider emot de allmänna uppfattningarna om vad som utgör ett bra 

skattesystem. Det finns ingen konsekvent motivering till varför mindre bolag skulle 

särbehandlas, i synnerhet eftersom ingen separat inkomstskattelag för mindre bolag 

existerar. Ingen gränsdragning, eller närmare specifikation om kraven på bolagens 

storlek, finns heller kodifierad i den existerande lagstiftningen. Samma regler och 

tolkningar borde därigenom gälla för gemene bolag som fyller de laggivna kraven, 

oberoende av deras ägar- och tillgångsstruktur. Vidare innehåller NSL inte några 

specialföreskrifter för avvikande skattebehandling av ”överlopps” investeringstillgångar 

gentemot ”normal” företagsförmögenhet inom bolag som idkar affärsverksamhet.193 

HFD 2010:50 

A Oy:s verksamhetsområde enligt dess bolagsordning innefattade investering i bolag, 

handel med bolags aktier, värdepapper, fastigheter samt uthyrnig av lokaler och 

maskiner. Därutöver kunde bolaget utöva metal-, rörinstallations- och 

projektentreprenad och övervakning. Sedan skatteåret 2000 har A Oy:s verksamhet 

                                                        

190 Mattila (2009): s.145 

191 Kukkonen (2009) s.145  

192 Intervju Olli Ryynänen 

193 Kukkonen (2009) s.146 
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utgjorts av försäljning av värdepapper, som fondandelar och publika bolags aktier samt 

uthyrning av aktielägenheter. Bolaget utförde ingen annan noterbar verksamhet. Per 

samhörande kontrakt hade de uthyrda produceringsmaskinernas sista hyresperiod 

utgått år 1999. 

A Oy:s tidigare verksamhets syfte hade varit att äga produktionsmaskiner, apparater 

och aktier av produktionsbolag (anläggningstillgångsaktier) och hyra ut nämnda 

maskiner och apparatur åt bolagen. Från begynnelsen av sitt aktieägande hade A Oy 

stött de överlåtna bolagens verksamhet som var anknuten till anskaffande av 

anläggningstillgångar, eftersom bolagen på grund av sina ekonomiska lägen inte per 

erhållen utredning själv mådde göra detta. B Oy:s och C Oy:s affärverksamhet 

utvecklades sedermera så, att från och med 2000 var de inte längre beroende av A Oy:s 

stöd för att driva fortsatt verksamhet. A Oy:s styrelses verkliga medlem H har även 

fungerat som verkställande direktör för både B Oy och C Oy. 

A Oy sålde under skatteåret 2005 B Oy:s och C Oy:s aktier, vilka upptagits i A Oy:s 

anläggningstillgångar. De överlåtna aktierna resulterade i en överlåtelsevinst på 

219 286 € för B Oy:s aktier och 1 367 724 € C Oy:s aktier. Före överlåtelsen besatt A Oy 

en 50 procents ägarandel i C Oy och 16,27 procent i B Oy. Efter överlåtelsen besatt A Oy 

fortsättningsvis en 8,66 procents ägarandel i C Oy. Därutöver ägde A Oy:s delägare S 

15,34 procent och H 0,5 procent av B Oy. 

A Oy hade fortlöpande beskattats enligt NSL. Nu beskattades ändå överlåtelsen i den 

utförda beskattningen för skatteåret 2005 devierande från bolagets skatteanmälan som 

inkomst av övrig verksamhet. Därmed skulle ISL appliceras. A Oy ansåg att 

ovannämnda aktier hörde till dess anläggningstillgångar och att de förövrigt fyllde 

kraven för tillämpandet av skattefri överlåtelse enligt NSL 6 b §. Skatterättelsenämnden 

förkastade genom sitt beslut A Oy:s rättelseyrkande och fasthöll sin tolkning om 

aktiernas tillhörande till bolagets övriga verksamhet. 

Skatterättelsenämnden ansåg att A Oy:s verksamhet hade ändrats sedan bolaget 

ackvirerat B Oy:s och C Oy:s aktier så, att det inte fanns något affärstekniskt samband 

mellan bolagen under fem år som föregick överlåtelsen. Under dessa omständigheter 

ansåg skatterättelsenämnden att ägandet inte kunde anses tjäna bolagets 

näringsverksamhet utan endast A Oy:s ägare, varför aktierna skulle tolkas höra till den 

övriga verksamheten och därigenom beskattas inom bolagets ISL-inkomstkälla. 

Rättelsenämnden konstaterade att de överlåtna aktierna varit upptagna i A Oy:s 
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bokföring som- och därmed även i beskattningen ansetts utgöra- anläggningstillgångar. 

Skattemyndigheterna hade inte haft någon orsak att studera aktiernas 

anläggningstillgångskaraktär, varför inte den skatteskylidge kunde utdelas tillitsskydd 

enligt BFL 26 §:s 2 moment. 

I sitt överklagande till FD krävde A Oy att de överlåtna aktierna skall anses utgöra 

skattefri inkomst enligt NSL 6 b § och att bolaget skall tilldelas tillitsskydd. FD 

förkastade A Oy:s krav. 

FD konstaterade att A Oy:s affärstekniska samband mellan B Oy och C Oy hade 

avslutats flera år innan överlåtelsen. Därför kunde inte aktierna anses vid försäljningen 

vara anläggningstillgångar, även fast det var ostridigt att aktierna tidigare utgjort A 

Oy:s anläggningstillgångar. FD ansåg att det inte rådde oklarhet eller lämna 

tolkningsutrymme för vare sig det rådde ett funktionellt samband vid överlåtelsen, eller 

inte. Endast bolagets uppfattning om att aktierna skulle ha fortsatt ha 

anläggningstillgångskaraktär- även utan existerande funktionellt samband- gjorde inte 

frågan om aktiernas karaktär vid överlåtelse oklar, eller lämnade utrymme för tolkning. 

A Oy hade inte rätt till tillitsskydd på grund av att bolaget inte kunde påvisa att 

skattemyndigheterna givit anvisningar för att dessa aktier skulle behandlas som 

anläggningstillgångar, eller att bolaget följt i frågan om dessa aktier 

skattemyndigheternas praxis, vilket inte kan anses vara det, att det inte ingripits på 

dessa aktiers redovisningsmässiga behandling under en tid då det inte haft någon 

realpåverkan på bolagets beskattning. 

A Oy anhöll om lov att överklaga FD:s beslut och krävde i sin överklagan, att de 

överlåtna aktierna skall anses utgöra skattefri inkomst enligt NSL 6 b § och att bolaget 

skall tilldelas tillitsskydd. 

I sin överklagan framförde A Oy exempelvis följande. Det var ostridigt att det fram till 

1999 existerat ett funktionellt samband mellan A Oy och de överlåtna bolagen då A Oy 

hade hyrt maskiner och apparater åt bolagen som dessa behövde för produktion. 

Varken skattebeslutet eller FD:s dom förnekar att aktierna utgjort A Oy:s 

anläggningstillgångar fram till år 1999. A Oy:s beskattning har fortlöpande utförts 

enligt NSL. A Oy ansåg att det på fallet skulle tillämpas den inom skatte- och 

domstolspraxisen etablerade tolkningen om att anläggningstillgångsfastigheter skall 

fortsatt anses tillhöra till NSL-inkomstkällan, fastän det överlåtande bolaget tidigare 

slutat använda fastigheten inom sin affärsverksamhet och inkomsterna som hänför sig 
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till fastigheten beskattats inom bolagets personliga inkomstkälla (ISL). Den skatte- och 

domstolspraxis, som tillämpas på fastigheter kan likvärdigt även tillämpas på andra 

anläggningstillgångar, då fastigheter inte särställts inom beskattningen. Egendom som 

anskaffats och behandlats som anläggningstillgångar vidbehåller sin karaktär även vid 

överlåtelse. De överlåtna aktierna utgjorde ostridigt bolagets anläggningstillgångar, 

varefter bolaget hade orsak att anta att aktierna vidbehållit sin 

anläggningstillgångskaraktär, eftersom det vid verkställandet av bolagets beskattning 

under de tidigare åren inte ingripits i detta ärende. Vidare ansåg bolaget att det skulle 

tilldelas tillitsskydd, eftersom det vid aktiernas överlåtelsetidpunkt år 2005 fanns 

ytterst begränsat med anvisningar angående den nya NSL 6 b §:s tolkning, varför 

tolkningen om att aktierna utgjorde något annat än anläggningstillgångar, kunde anses 

vara minst sagt oklart och lämna rum för tolkning. 

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (vidare EBSR) konstaterade bl.a. följande 

i sitt svaromål. Skattepraxisen angående förändringen av 

anläggningstillgångskaraktären är huvudsakligen från tiden före skattereformen 1993. 

Då hade ägandetiden en betydelse i beskattningen, eftersom det i den dåvarande NSL 6 

§:s 1194 moment föreskrevs om ägandetider för skattefria överlåtelser av fast och lös 

egendom. Enligt föreskriften kunde en fastighets anläggningstillgångskaraktär 

vidbehållas oförändrad omkring 10 år efter att det funktionella sambandet upphört. I 

                                                        

194 (661/1989) Skattepliktig inkomst äro icke: 

1) 40 procent av överlåtelsepriserna och övriga vederlag för fastigheter och värdepapper som hör till 

anläggningstillgångarna, om den skattskyldige har ägt fastigheten minst 10 och värdepapperet minst 5 år, 

dock så att återvunnen avskrivning, som tidigare har gjorts på anskaffningsutgiften för värdepapper och 

godkänts vid beskattningen med stöd av 42 § 1 mom., utgör skattepliktig inkomst också efter nämnda 5-

årstid, 

1 a) 40 procent av överlåtelsepriset eller annat vederlag för en fastighet som hör till 

anläggningstillgångarna och som den skattskyldige inte har förvärvat i uppenbart spekulationssyfte, om 

fastigheten har överlåtits genom ett förfarande enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda 

rättigheter (603/77) eller genom något annat därmed jämförligt förfarande eller om fastigheten, utan att 

ett ovan nämnt förfarande har inletts, genom köp eller annars sedan förfarandet inletts frivilligt har 

överlåtits för ett ändamål för vilket mottagaren har rätt att lösa in fast egendom eller förvärva varaktig 

nyttjanderätt till egendomen genom nämnda förfarande, eller om den skattskyldige för uppdämning eller 

reglering av vattendrag till en kraftverksägare som drar nytta av åtgärden frivilligt har överlåtit fastigheten 

för ett ändamål för vilket staten har givits inlösningsrätt, 
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frågan om lös egendom kunde motsvarande anläggningstillgångskaraktär vidbehållas 

kring 5 år. Rättspraxis är mycket begränsad i frågor om lös egendom. EBSR medhöll att 

rätts- och skattepraxis i frågor om fast egendom var hävdvunnen. Det är inte 

föreskrivet i NSL inom vilket tidsspektrum egendom skall överföras från en 

inkomstkälla till den andra, då inkomstkällans karaktär förändrats. För frågor om 

tillgångsarters förändring har den allmänt åtlydda kontinuitetsprincipen skapats. 

Kontinuitetsprincipen har genom ställningstaganden i skatte- och rättspraxis samt 

inom rättslitteraturen fått den mening, att en tillgångsart vidbehåller sin karaktär 

under en viss tid, även efter att verksamhetens karaktär förändrats. Enligt EBSR kan 

inte rätts- och skattepraxis angående överlåtelse av fastigheter tillämpas på överlåtelse 

av lös egendom, eftersom fast och lös egendom inte jämställts inom rätts- och 

skattepraxis eller rättslitteraturen. 

I frågan om tillitsskydd konstaterade EBSR att aktierna kan ha tillhört 

anläggningstillgångarna i de bokslut som bilagts skattedeklarationen. Tillgångens 

karaktär har inte specifikt studerats, eftersom detta inte skulle ha påverkat det 

skattemässiga resultatet. Därmed har det inte varit nödvändigt att korrigera 

beskattningen till denna del, vilket kan ha lett till den skatteskyldiges uppfattning om 

tillvägagångssättets godtagbarhet. Enligt rättslitteraturen skapar ändå inte sådan 

praxis förutsättningarna för att aktierna skulle åtnjuta tillitsskydd och därmed kunde 

överlåtas skattefritt. Myndigheterna skall ha rätten att klargöra aktiernas 

anläggningstillgångskaraktär då försäljningen har skett. På basen av ovannämnda 

ansåg alltså EBSR att tillitsskydd inte skulle utdelas. 

A Oy konstaterade i sitt bemötande att EBSR:S tolkning om att aktieägandet inte skulle 

kvarstå i näringsverksamhetens inkomstkälla längre än sex år strider emot etablerad 

rättspraxis. I frågan om tillitskydd, konstaterade bolaget att frågan om 

anläggningstillgångsaktiers kvarstående inom sitt tillgångsslag som 

näringsverksamhetsegendom är en tolkningsfråga som berör kärnområdet av principen 

om tillitsskydd. Därutöver har inte den skatteskyldige anklagats vid något lag av att ha 

agerat i ond tro. 

Enligt HFD löd frågeställningen i fallet i första hand vare sig aktierna, som A Oy sålt år 

2005, vidbehållit sin karaktär som anläggningstillgångar, fastän de överlåtna aktiernas 

och A Oy:s funktionella samband brutits sen början av 2000. På basen av den mottagna 

redogörelsen var det ostridigt att aktierna fram till utgången av 1999 utgjort Oy A:s 
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anläggningstillgångar, då det fortfarande hade existerat ett funktionellt samband 

mellan bolagen. 

HFD ansåg, att det beskrivna händelseloppet och fallet utgångsläge inte fyllde 

förutsättningarna för skattefri överlåtelse. Bolaget gavs inte heller något tillitskydd. 

HFD hänvisade endast till NSL 12 § som den tillämpade rättsnormen. Domens 

förkortning låter enligt följande: 

” Med hänsyn till arten av den verksamhet som A Ab hade bedrivit efter skatteåret 1999 och hur 
länge ett funktionellt samband hade saknats mellan B Ab och C Ab samt A Ab, ansågs de aktier i 
B Ab och C Ab som A Ab hade sålt år 2005 inte ha bibehållit sin karaktär av 
anläggningstillgångar och ansågs inte hänföra sig till A Ab:s rörelse. Lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet 12 §” 

HFD konstaterar att aktierna inte längre tillhörde anläggningstillgångarna vid 

överlåtelsen. Vad som uteblir är vad för slag av tillgångar aktierna då anses tillhöra. 

Detta kunde antyda att aktierna exempelvis tillhör någon annan av 

näringsinkomstkällans tillgångsarter (omsättnings- eller investeringstillgångar), eller 

kanske materiella tillgångar enligt NSL 5 §:s 1 moment som inte tillhör någon specifik 

näringstillgångstyp av NSL-inkomstkällan, men som ändå används inom 

näringsverksamheten? Det är även möjligt att HFD har indirekt syftat på aktiernas 

tillhörande eller icke-tillhörande till näringsinkomstkällan (inkomstkällans objektstest) 

och inte alltså applicering av tillgångsindelning (test av tillgångsarten). 

I sina motiveringar medgav HFD att lagen inte innefattar ”föreskrifter om det, när en 

tillgångsart kan förändras på grund av bruksendamålet eller annan orsak”.195 Myrsky 

menar att NSL 51 § skulle implicera möjligheten för tillgångsartens förändring, detta 

kunde ändå knappast anses applicerbart eftersom NSL 51 § i första hand föreskriver 

”hur” inte ”varför” tillgångsarten förändras.196 

Penttilä kommenterar att om en nyttighet anskaffats för att förbrukas inom ett bolags 

näringsverksamhet och den faktiskt använts för detta, vore det konsekvent att även 

överlåtelsepriset behandlas enligt NSL:s föreskrifter. Detta borde vara utgångsläget 

oberoende om resultatet är fördelaktigt eller ofördelaktigt för den skatteskyldige (I ljus 

av rättspraxis kunde också det samma konstateras gälla för skatteuppbärande 

                                                        

195 Keskitalo (2012): s. 593 

196 Myrsky (2010): s.906 
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myndigheter). Rättsläget är ändå inte i linje med detta, som märks i fallet HFD 

2010:50.197 

Vad som är uppenbart är alltså att ett egendomsslag inte vidbehåller sin karaktär 

”evigt”, utan dess skattestatus förändras på basen av omständigheterna. Myrsky anser 

att domen klargör under vilka omständigheter och vilken tidsrymd detta kan anses 

hända. Tyvärr specificerar han inte vilka dessa gränsdragningar är.198 Det torde vara 

något av en konsensus inom rättslitteraturen att fallet i själva verket givit riktlinjer, 

men inte dessvärre någon exakt konsekvent regel att följa. 

Järvenojas, Penttiläs och Keskitalos syn följer denna konsensus;199 domens kontenta 

har påverkats av tidsperiodens längd, då det funktionella sambandet varit brutet. Ur 

detta kan det deduceras vissa viktiga aspekter. Främst bör det påpekas att det torde 

kunna ostridigt konstateras att möjligheten för tillämpandet av NSL 6 b § på en 

överlåtelse inte omedelbart uteslutes fastän det funktionella sambandet bryts. Då NSL 

6 b.2 §:s 1 moment tas i beaktande torde det därutöver vara ostridigt att 

överlåtelsepriset fortsatt skall beskattas enligt NSL, om det funktionella sambandet 

brutits högst ett år från överlåtelsen.200  

Det kunde anses klarlagt att genom HFD:s dom har en regel uppkommit om att 5 år är 

en så lång tid, att tillgångarnas karaktär har då förändrats, vilket också kan läsas ur 

domstolens kommentarer. Vad som förblir höljt i dunkel är ändå gränsen var denna 

förändring löper risken att ske. Det finns inga indikationer om domen förblivit den 

samma ifall det funktionella sambanet brutits endast tre år före överlåtelsen.201 I 

Helsinfors FD:s beslut 30.9.2011 11/1186 hade det funktionella sambandet brutits 5 år 

innan aktieöverlåtelsen. Fastän aktierna under en längre tidsperiod till sin karaktär 

utgjort egendom som inte hör till affärsverksamheten, ansågs inte att tillgångens slag 

                                                        

197 Penttilä (2010): s.505 

198 Myrsky (2010): s.906 

199Keskitalo (2012): s.595ff. 

200 Penttilä (2010): s.505 

201 Järvenoja (2010) s.581 
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hade förändrats. Aktierna ansågs utgöra anläggningstillgångar vid 

överlåtelsetidpunkten. 

Ur HFD:s dom (2010:50) kan inte utläsas, vare sig etablerad praxis angående 

överlåtelsen av fastigheter, som mist sin funktionella anknytning till 

näringsverksamheten, tagits i beaktande och påverkat beslutet. Problematiken har 

ändå närmast studerats inom rättslitteraturen genom hänvisning till äldre rättsfall av 

denna typ. Enligt denna princip konverteras inte en fastighet som tidigare använts 

inom näringsinkomstkällan särskilt lätt till egendom enligt ISL (exempelvis HFD 1991 

B 509-510), förutsatt att den inte varit oskäligt länge ur bolagets bruk. Som gränser kan 

anses 10 år för fastigheter och 5 år för värdepapper (se bland annat HFD 1991 B 518). 

Även om hyresintäkter beskattats enligt ISL har NSL kunnat tillämpas på 

försäljningen.202 Denna domstolspraxis är ändå i första hand anknuten till situationer 

var det ämnats ingripa i fall där förändringen av inkomstkällan skulle innebära 

skattefördelar genom ISL beskattning, eftersom detta innebar fördelaktigare 

beskattning av överlåtelsevinster inom det gamla rättsläget.203 Som tidigare nämnt, får 

domar ändå inte fällas med motiveringen att främja skattetagarna på grund av att 

skattebetalarna utnyttjar fördelaktigare beskattning. 

Andersson motiverar denna praxis exempelvis med att konstatera att om nyttigheten 

skaffats för att brukas inom näringsverksamheten och så i själva verket gjorts, är det 

inte motiverat att vid dess överlåtelse tillämpa en annan än den för näringsverksamhet 

tillämpade, förmånligare lag.204 Enligt Myrsky kan man se indikationer om att 

rättspraxis från 1991 har möjligtvis ”föråldrats” inom sitt egna rättsläge, eftersom den 

rättspraxis som framförts (HFD 1991 B 509-510, HFD 1991 B 518) neglegerats vid 

beslutsfattandet. En annan intressant synpunkt som Myrsky framför, är att HFD:s 

sammansättning inte är den samma som 1991; de medlemmar som fastställde domen 

2010:50, är inte de samma som behandlade de äldre förhandsfallen från 1991. Om de 

äldre fallen behandlades idag, kunde resultaten vara mycket annorlunda205. 

                                                        

202 Myrsky – Linnakangas (2006): s.77 

203 Keskitalo (2012):s.595-596 

204 Andersson (1991): s.15-17 

205 Myrsky (2010): s.902ff 
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I fallet HFD 2010:50 är situationen något omvänd, eftersom bolaget eftersträvar NSL, 

då risken för ISL existerar. Samtidigt har ändå aktierna i fråga ostridigt inskaffats och 

använts som NSL anläggningstillgångar, med andra ord eftersträvar inte den 

skatteskyldige att ändra den ursprungliga status som aktierna haft. Keskitalo ser saken 

som om utgångsläget är att tillgången anses ha flyttats över till ISL-inkomstkällan och 

att den skatteskyldige därmed eftersträvar skattnytta genom att få överlåtelsen införd i 

NSL-inkomstkällan.206 Resonemanget håller säkerligen sin riktighet i många fall, men 

strider ändå mot den tidigare praxis där tillgången har dömts höra till den 

inkomstkälla, till vilken den ursprungligen skaffats. Det rättsläge som berör fastigheter 

har inte inskränkts uttryckligen för att endast beröra inkomstkällan av fastigheter, 

vilket också noterades i den skatteskyldiges svaromål. 

Vad som är av speciellt intresse ur holdingbolagsbeskattningens synvinkel, är den 

andra betydande faktorn som påverkat HFD:s beslut: naturen av A Oy:s verksamhet 

efter skatteåret 1999. Sedan skatteåret 2000 har bolagets verksamhet huvudsakligen 

utgjorts av försäljningen av fond-andelar och uthyrning av aktielägenheter. Övrig 

verksamhet verkar ha uteblivit. Före överlåtelsen besatt A Oy en 50 procents ägarandel 

i C Oy och 16,27 procent i B Oy. Därutöver ägde A Oy:s delägare S 15,34 procent och H 

0,5 procent av B Oy. A Oy:s styrelses verkliga medlem H har även fungerat som 

verkställande direktör för både B Oy och C Oy. Detta ägande, styrelsemedlemskap och 

verkställande direktörskap ansågs ändå inte vara tillräckligt för att utgöra ett sådant 

funktionellt samband mellan bolagen, som skulle ha möjliggjort tolkandet av aktierna 

som anläggningstillgångar.207 

Denna gränsdragning kan ha direkt påverkan på mindre koncernstrukturers 

(exempelvis familjekoncerner) beskattning, i synnerhet bör personägda holdingbolag 

framhävas. HFD:s kommentarer erbjuder inga indikationer eller ställningstaganden 

om hur beslutet påverkar situationer, var moderbolaget utöver sitt betydande 

aktieägande erbjuder andra koncerntjänster som koncernlednings-, administrativa-, 

finansierings- och ekonomiförvaltningstjänster. Bolag med ett motsvarande aktivt 

deltagande i koncernens verksamhet har i regel ansetts utöva näringsverksamhet och 

deras dotterbolagsaktier har varit anläggningstillgångar (se exempelvis HFD 1984 T 

                                                        

206 Kesitalo (2012): s.596 

207 Penttilä (2010):s.506 
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5728 CSN 318/1984, CSN 289/1981 och CSN 93/2005). Helsingfors 

förvaltningsdomstol behandlade i fallet 5.12.2008 T 08/1306/6 ett fall med 

korrelerande särdrag där domen föll till den skattekyldiges fördel: 

A Oy, som ägdes av en naturlig person, var ett bolag som utövade produktionsverksamhet. A Oy 
hade anskaffat B Oyj:s aktiestock, som var ett annat bolag som idkade produktionsverksamhet. A 
Oy hade efter hand sålt en del av de B Oyj:s aktier som anskaffats och överfört de funktioner som 
hörde till dess egen produktionsverksamhet åt B Oyj, men fungerade fortsättningsvis som B 
Oyj:s aktiva ägare och brukare av beslutanderätt. A Oy utövade även annan värdepappershandel. 
Rättsfallet handlade om skattebehandlingen av A Oy:s år 2005 utförda försäljning av B Oyj:s 
aktier. FD ansåg, då den verksamhet som A Oy utövade togs i beaktande, att bolagets långvariga 
ägande i sitt delägda dotterbolag B Oyj samt det funktionella och administrativa samband som 
existerade mellan bolagen, innebar att A Oy:s verksamhet måste tolkas som näringsverksamhet 
och dess aktier i B Oyj utgör dess anläggningstillgångar, trots att A Oy inte idkar någon egentlig 
produktionsverksamhet. Därmed utgör försäljningsvinsten på B Oyj;s aktier som A Oy mottagit 
skattefri vinst enligt NSL 6 b §. Skatteår 2005. Röstning 2-1. HFD:s beslut 18.8.2010 
diarienummer 1856: besvärstillstånd avslås. 

Vid försäljningstidpunkten ägde A Oy en 20 % andel av B Oyj:s aktier och var den 

största ägaren av bolaget. B Oyj var ett publikt bolag vid överlåtelsetidpunkten. Det 

hade fortskridit över fem år sedan A Oy:s produktionsverksamhet hade överförts till B 

Oyj. A Oy:s aktiestock ägdes av en naturlig person som även fungerade som B Oyj:s 

verkställande direktör. Styrelsemedlemmarna var samma personer i båda bolagen. A 

ansågs ha aktivt agerat som ägare och likaså utövat sin bestämmanderätt, vilket 

föranledde tolkandet av aktiernas tillhörande till anläggningstillgångarna. Omvänt kan 

det alltså konstateras att ovannämnda resonemang var orsaken till att aktierna inte 

tolkades ha flyttats till den personliga inkomstkällan. A Oy:s i handelsregistret märkta 

verksamhet utgjorde förvaltning, ägande och handel av fastigheter, fastighetsbolags och 

andra bolags aktier och andra värdepapper. Penttilä anser att A Oy:s engagemang i 

målbolagets verksamhet var mer aktivt än i HFD 2010:50.208 

FD har endast publicerat en sammanfattning av rättsfallet. Ur informationen till hands 

måste det ändå påpekas att utgångsläget och nivån av engagemang inte till ytan verkar 

avvika markant. Det att B Oyj är publikt noterat ger bilden om att rättsfallet hanterade 

en ekonomiskt betydligt större intressesammanslutning, än i fallet HFD 2010:50. Som 

det tidigare påpekats, har domstolspraxis av NSL 6 b §:s tolkande tidvis gett inslag av 

prefererat tolkande av stora flerstegsorganisationer/koncerner.209 

                                                        

208 Penttilä (2010): s.506 

209 Se citat ex. Ryynänen, fotnot 192. 
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I mindre holdingbolag, som även fallet HFD 2010:50 kan anses höra till, framstår också 

frågan ifall persondelägaren av moderbolaget även äger aktier i målbolaget, medan 

denne är personen som utför ”koncerntjänsterna” (exempelvis fungerar som 

verkställande direktör), löper moderbolagets överlåtelse av målbolagets aktier då risken 

för att beskattas inom ISL-inkomstkällan? Frågan baserar sig på tolkningsgrunden vare 

sig koncerntjänsten utförs i den naturliga personen intresse, eller på basen av 

holdingbolagets och målbolagets affärstekniska samband.210 Helsingfors 

förvaltningsdomstol ansåg i sitt beslut 19.5.2010 10/0724/3 om ett i ovanbeskrivet fall 

att aktierna hörde till ISL-inkomstkällan. I HFD 2010:50 ägde ägaren av holding-

moderbolaget också direkt aktier i målbolaget, det framkommer dock inte ur 

domsbeslutet vare sig detta inverkat på domstolens bedömning av fallet. 

Test av tillgångsart 

I inkomstkällans objektstest undersöktes det vare sig aktierna som överlåtes använts 

inom ägarbolagets näringsverksamhet. Kärnfrågan av tillgångsartsindelningen är för 

vilket bruk nyttigheten har ursprungligen anskaffats211, fastän stadgandena om 

överlåtelsens skattefrihet utgår ifrån tillgångsarten vid överlåtelsetidpunkten.212 NSL 

innehar olika rättsnormer för varje enskilda tillgångsart: Finansieringstillgångar (NSL 

9 §), Omsättningstillgångar (NSL 10 §), Investeringstillgångar (NSL 11 §) och 

Anläggningstillgångar (NSL 12 §). Regleringen berör bland annat avdragsgillheten av 

anskaffningsutgiften och värdesänkningar, samt intäktsföring av överlåtelsepris (NSL 

14-18 §).213 

Genom testet av tillgångsarten undersökes det om aktierna i fråga uppkommit eller 

anskaffats för bestående bruk och ifall de utgör anläggningstillgångar enligt NSL 12 §. 

                                                        

210 Keskitalo (2012) s. 598 

211 Mattila (2012) s.121 

212 I enlighet med ordformen av NSL 6 §:s 1 moments 1 punkt och NSL 6 b §:s kunde rättsnormen tolkas 

just som så, att endast tillgångens karaktär vid överlåtelsetidpunkten har relevans. Därmed skulle inte 

aktiernas tillgångart under ägandeperioden, i alla fall på grund av NSL 6 §:S eller NSL 6 b §:s ordform, ha 

någon betydelse. Heiniö (2005) s.61 

213 KMPG (2010) s.38-42 
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Vid tillämpande av testet av tillgångsart råder den antagna utgångspunkten att det 

redan avgjorts genom inkomstkällans objektstest om aktierna hör till det överlåtande 

bolagets näringsverksamhet enligt NSL 53 §:s 2 moment.214  

Som tidigare diskuterats berör skattefria överlåtelser enligt NSL 6 b § endast 

anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar introducerades inom finsk lagstiftning i 

början av 1969 i samband med att NSL steg i kraft.215 Anläggningstillgångar är en 

legalterm inom NSL:s systematik och specificeras i lagens 12 § som: 

Anläggningstillgångar äro för bestående bruk i näringsverksamheten avsedda jordområden, 
värdepapper, byggnader, maskiner, inventarier och övriga föremål, patent och andra 
immateriella rättigheter, som kunna särskilt överlåtas, samt grus- och sandtäkter, gruvor, 
stenbrott, torvmossar och andra sådana nyttigheter. Jordområden, värdepapper och andra 
sådana nyttigheter äro förslitning icke underkastade anläggningstillgångar. 

Den lagtextsmässiga definitionen har fortlöpande lytt under samma ordform sedan 

lagen steg i kraft. Begreppet har ändå utvecklats rättsdogmatiskt genom domstolspraxis 

och facklitteratur, vilket delvis beror på anläggningstillgångarnas allmänna och 

ospecificerade form som legalbegrepp, samt delvis på grund av lagreformer. Därutöver 

har nationalekonomiska företeelser och ekonomins konjunkturer också haft en 

signifikant betydelse, eftersom tillgångsarten tidvis varit mycket central och tidvis 

nästan obetydlig. Skattereformen som följde RP 92/2004 och medförde stiftandet av 

NSL 6 b §, samt därigenom uppstådda skattefrihetsstadganden, såg 

anläggningstillgångarna stiga fram som en mycket betydlig tillgångsart. Då definitionen 

av anläggningstillgångar fastställdes i NSL 12 §, var tankegången säkerligen i första 

hand att dra en gräns mellan egendomsslagen och i all synnerhet mellan 

omsättningstillgångar. 

Inom beskattningen har denna gränsdragning varit av mindre signifikans. I stället har 

gränsdragningen mellan anläggningstillgångar och så kallad annan egendom visat sig 

vara mycket mer relevant. Denna gränsdragning hänför sig till NSL/ISL problematiken, 

eftersom annan egendom syftar på egendom utanför näringsinkomstkällan, alltså ISL-

egendom. Endast NSL bolag kan besitta anläggningstillgångar, vilket följaktligen 

utesluter ISL bolag från skattefria överlåtelser även genom testet av tillgångsart. 

                                                        

214 Penttilä (2010) s.63 

215 Niskakangas (2007): s.5ff 
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Anläggningstillgångarnas gräns, som ofta även är näringsinkomstkällans gräns, tycks 

till en betydande utsträckning dras i samma skåra; därmed kan 

anläggningstillgångarnas gräns anses löpa till en viss del parallellt med 

inkomstkällornas gräns, vilket som observation signifikant tangerar intresseområdet av 

denna avhandling.216 

Inom rättspraxis har testet av tillgångsarten i regel setts i de publicerade domskälen 

inblandas med både inkomstkällans objektstest och även subjektstest.217 Oberoende, är 

testet av tillgångsarten en självständig del av den helhet som tolkandet av 

skattefrihetens förutsättningar bildar och skall inte på grund av systematiska skäl 

blandas med inkomstkällans objektstest enligt NSL 53 §:s 1 moment. Keskitalo 

framhäver att ur tillgångsindelningens perspektiv borde man inte sträva efter 

gränsdragningar mellan ISL och NSL egendom, eftersom detta skulle ha gjorts redan i 

objektstestet.218 Som tidigare nämnts är ändå gränsdragningen mellan 

näringsverksamhetens anläggningstillgångar och ISL-egendom en integral del av 

tillgångens tolkande och kan även ses korrelera tolkningsfaser angående 

inkomstkällaindelningen.219 

Den överlappande tolkningen orsakas till stor del på grund av att testens praktiska 

tillämpande ur de ekonomiska realiteternas synvinkel behandlar i princip samma 

ämneshelhet: de ägda aktierna skall höra samman med det överlåtande bolagets aktiva 

näringsverksamhet och de prestationer som bolaget utför. I rättspraxis har också i 

synnerhet objektsestet sammansmälts med test av tillgångsart. Att stadgandena kan ses 

ha överlappande karaktär, borde ändå inte antyda lagtolkarens rätt att förbigå NSL:s 

inre systematik vid fallets bedömning. Ur detta tankesätt torde prövningen ske inom 

NSL-inkomstkällan primärt genom gränsdragningen mellan tillgångsarterna och de 

övriga använda materiella nyttigheter (NSL 5 §:s 1 punkt), samt sekundärt mellan de 

olika tillgångsarterna. Detta innefattar antagandet att aktierna tillhör ett NSL-bolags 

                                                        

216 Niskakangas (2007): s.5ff 

217 Mattila (2012): s.129 

218 Keskitalo (2012): s. 659 

219 Niskakangas (2007): s.5 
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NSL-inkomstkälla.220 Det bör också beaktas att NSL 6 § är en specialbestämmelse i 

relation till det breda inkomstbegreppet som föreskrivs i NSL 5 §. I regel skall 

specialbestämmelser tolkas snävt, vilket skulle förespråka en systematisk genomgång 

av tolkningsprocessen enligt lagens ordform och den ordning som NSL:s 

förutsättningar för skattefrihet indikerar. 

Anläggningstillgångar består typiskt av bolagets maskiner och inventarier, dotter- och 

intressebolagsaktier samt affärslokaler och –aktielägenheter. Inom ramen av denna 

avhandling är närmast aktie anläggningstillgångar relevanta. Kravet om bestående 

ägande som är förknippat med anläggningstillgångar, betyder i aktiernas fall att de inte 

kan vid stunden av direktinvesteringen (antingen emission eller anskaffning) vara 

ämnade för överlåtelse. Kravet om bestående ägande är ändå som utgångspunkt endast 

bundet till investeringens uppkomst.221 Om förändringar av tillgångens karaktär sker 

efter detta, kommer inte aktiernas ursprungliga tillgångsart att per automatik 

förändras. Bestående ägande kan anses främst betyda det, att exempelvis tidsbestämt 

ägande inte i regel kan utgöra anläggningstillgångar. Definitionen är ytterst vag och 

orsakar svåra tolkningsfrågor, i synnerhet på grund av att kapitalplaceringsverksamhet 

som karaktäriseras av tidsbestämt ägande har avgränsats från stadgandena angående 

skattefri överlåtelse.222 

I frågan om holdingbolags aktieöverlåtelser ter sig huvudproblematiken vara 

gränsdragningen mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, speciellt ifall 

holdingbolaget skulle idka aktiv värdepappershandel. I samband med test av 

tillgångsart måste man ändå göra gränsdragningen mellan samtliga tillgångsarter, 

oberoende att vissa gränsdragningar förefaller allmännare än andra. Testet av 

tillgångsart har en betydligt starkare legalistisk förbindelse än vad inkomstkällans 

subjektstest och objektstest har, eftersom rättsnormerna angående de två sistnämnda 

är till sin definition ytterst översiktliga. Anläggningstillgångar som begrepp är ändå rätt 

vagt definierade, vilket lämnat mycket utrymme för tolkning inom rättspraxis och 

                                                        

220 Keskitalo (2012): s.657-660 

221 Andersson-Ikkala-Penttilä (2009): s.284-290 

222 RP 92/2004: s.35 
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argumentering inom rättslitteraturen.223 Med tanke på dotterbolag, som är ägda av 

holdingbolag, torde anläggningstillgångsstatus vara rätt logiskt för aktier som 

kännetecknas av moder-dotterbolagsrelation, speciellt då den ägda aktieandelen är 

relativt stor.224 

Inom gammal rättspraxis har moderbolagets affärsverksamhet haft en betydande roll i 

tillgångskvalificeringen av dess direktinvesteringar. Detta föranledde ofta situationer 

där egendomen inte kunde anses utgöra anläggningstillgångar.225 Detta kan 

exemplifieras genom HFD 1972 II 501 där ett bolag anskaffat aktiestocken i ett bolag 

som verkade inom en annan industri. Dessa aktier ansågs inte utgöra 

anläggningstillgångar. Det framkommer inte tydligt ur domsbeslutet vad HFD:s 

konklusion baserade sig på. Den rigorösa lagtolkningen som HFD valt kritiserades 

skarpt inom rättslitteraturen.226 

Det finns inga grunder eller godtagbara motivationer för att exkludera aktier ifrån att 

bejakas anläggningstillgångsstatus på den grunden att moder- och dotterbolaget inte 

fungerar inom samma bransch. Detta skulle förorsaka osymmetrisk och orättvis 

skattebehandling för konglomerat som simultant är aktiva inom ett flertal branscher. 

Prejudikatvärdet av ovannämnda och motsvarande fall från denna tid kan därför anses 

vara ringa inom dagens rättsläge. Regeringens proposition som föranledde 

skattereformen 2005 belyser och ger delvis en tillämpningsregel:227 

Aktier hör till anläggningstillgångar t.ex. då de förvärvas i syfte att öka eller på annat sätt främja 
avsättningen av företagets prestationer eller att säkerställa eller underlätta förvärvandet av 
sådana produktionsfaktorer som behövs i verksamheten. Typiska anläggningstillgångsaktier är 
t.ex. dotterbolagsaktier och aktier av ägarintresseföretag. Till anläggningstillgångar kan även 
räknas s.k. strategiska aktieinnehav. Sådana är exempelvis aktier i ett bolag som är verksamt 
inom samma bransch eller inom en närliggande bransch. Typiskt för anläggningstillgångaktier är 
att de har förvärvats för långsiktigt ägande och att innehavets primära syfte är något annat än 
förvärv av dividendinkomster eller kortsiktiga värdestegringar. 

                                                        

223 Niskakangas (2007): s.7 

224 Exemeplvis Andersson-Ikkala (2000): s.206 

225 Niskakangas (2007) s.5 
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HFD 2010 T 2675 

Fallet behandlar frågan om valet av skattelag som skall appliceras på ett holdingbolag. 

Det är explicit just det att ett holdingbolag utfört aktieöverlåtelsen som föranledde 

testandet av bolagets skattestatus.228 Utöver test av tillgångsart har även 

inkomstkällans subjektstest och –objektstest studerats, vilket är i linje med NSL:s 

systematik. Fallet bedömer också uttryckligen vare sig de överlåtna aktierna utgör 

anläggningstillgångar enligt NSL 12 §. HFD 2010 T 2675 är inte ett årsboksfall, varför 

också domsbeslutet är snävare än de fall som behandlats i samband med 

inkomstkällans subjektstest och objektstest. För att ge en heltäckande bild av fallets 

karaktär är det ändå ändamålsenligt att recitera domsbeslutet för att ge bakgrund till 

fallet: 

A Oy oli perustettu maaliskuussa 2001 ja sen osakekannan omisti kokonaan J. A Oy:n toimialana 
oli osakkeiden, kiinteistöjen ja muiden arvopapereiden sekä antiikki- ja taide-esineiden 
omistaminen, hallinta sekä kaupankäynti niillä sekä toimiminen sijoitus-, kehitys- ja 
rahoitusyhtiönä. Yhtiö voi lisäksi markkinoida vakuutuksia ja antaa sijoitus- ja veroneuvontaa 
sekä harjoittaa toimialaansa ja liikkeenjohtamiseen liittyvää koulutus- ja konsulttitoimintaa. B 
Oy oli perustettu helmikuussa 2001 ja sen perustajiin oli kuulunut A Oy:n omistaja J, joka oli 
merkinnyt A Oy:n nimiin 22,5 prosenttia B Oy:n osakkeista. Osa näistä osakkeista on myyty 
vuonna 2002 S Oyj:lle. B Oy:n toimialana oli vakuutusten markkinointi ja myynti, sijoituksiin, 
rahoitukseen, vakuutuksiin ja verotukseen liittyvä konsultointi sekä arvopaperi- ja 
kiinteistökauppa. 

A Oy oli myynyt vuonna 2005 omistamansa B Oy:n osakkeet ja ilmoitti myynnistä saadun 
kauppahinnan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (jäljempänä EVL) 6 b §:n mukaisena 
verovapaana tulona. Verotusta toimitettaessa yhtiötä pidettiin tuloverolain (jäljempänä TVL) 
mukaan verotettavana holdingyhtiönä eikä yhtiön katsottu miltään osin harjoittavan 
elinkeinotoimintaa. EVL:n 6 b §:n verovapautta koskevia säännöksiä ei näin ollen voitu soveltaa 
osakkeiden myyntiin. A Oy:n vaatimuksesta verotuksen oikaisulautakunta katsoi, että A Oy:n 
verotus tuli toimittaa EVL:n mukaisesti ja B Oy:n osakkeiden luovutusvoiton verotukseen tuli 
soveltaa EVL 6 b §:n verovapautta koskevaa säännöstä. 

Veroasiamiehen valituksesta hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n toiminta oli TVL:n mukaista 
toimintaa. Kun A Oy:n tulo oli verotettu aikaisemmilta vuosilta EVL:n säännösten mukaan ja 
koska asia oli tulkinnanvarainen, yhtiölle oli kuitenkin annettava verotusmenettelystä annetun 
lain 26 §:n 2 momentin mukaista luottamuksensuojaa ja sen toimintaa oli verotettava EVL:n 
mukaisesti. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan A Oy:n luovuttamat B Oy:n osakkeet eivät 
olleet A Oy:n EVL 12 §:ssä tarkoitettua käyttöomaisuutta ja kun osakkeiden omaisuuslajia ei ollut 
tutkittu aikaisemmissa verotuksissa, A Oy:lle ei ollut annettava asiassa tältä osin 
luottamuksensuojaa. Hallinto-oikeus palautti asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

A Oy:n valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun yhtiölle oli myönnetty 
luottamuksensuojaa verovuodelle 2005 sen suhteen, minkä lain, EVL:n tai TVL:n, mukaan 
yhtiön toimintaa tulee verottaa, ja kun hallinto-oikeuden tältä osin lainvoimaisen päätöksen 
mukaan yhtiön toimintaa tuli tämän mukaisesti verottaa EVL:n mukaan, seurasi tästä myös, että 
yhtiön omaisuutta tuli verotuksessa käsitellä EVL:n mukaisena omaisuutena ja luokitella EVL:n 
mukaan. Näin ollen ja kun asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan mainittuja osakkeita ei 
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voitu luonnehtia rahoitus-, vaihto- tai sijoitusomaisuudeksi, niitä tuli käsitellä EVL 12 §:ssä 
tarkoitettuna käyttöomaisuutena. 

Korkein hallinto-oikeus palautti asian Verohallinnolle sen selvittämiseksi, täyttääkö A Oy:n 
vuonna 2005 suorittama osakeluovutus muut EVL 6 b §:n säännöksen edellyttämät vaatimukset 
luovutushinnan verovapaudesta. Verovuosi 2005. 

Som diskuterats i stycke 6.5 tas test av tillgångsart i beaktande efter att inkomstkällans 

subjektstest och –objektstest genomförts. Tillitsskydd är också en viktig aspekt och 

beakta, eftersom det ur inkomstkällans subjektstests tillämpningsområde redan var 

lagbundet beslutat genom FD:s dom, innan HFD tagit ställning till inkomstkällans 

objektstest (NSL 53 §) eller test av tillgångsart (12§). Det är intressant att HFD inte 

tillämpade tillitskydd enligt LBF 26 §:s 2 moment på testet av egendomsart, utan 

baserade sitt tänkande på konceptet av det breda tillitskyddet, det vill säga att aktierna 

anses utföra anläggningstillgångar, eftersom de inte kan anses utgöra någon annan 

tillgångsart.229 

Denna tankegång följer också det i analysen av inkomstkällans subjektstest tidigare 

nämnda dumpnings-aktiga tankesättet av anläggningstillgångarnas karaktär. Före 

ovannämnda slutsats ansåg HFD att eftersom bolaget skulle på basen av tillitskyddet, 

som FD utdelat, beskattas enligt NSL, skulle också dess egendom behandlas som NSL-

egendom (inkomstkällans objektstest). FD hade ansett att förutsättningarna för 

tillitskydd fyllts, eftersom bolaget beskattats under tidigare år enligt NSL och för att 

ärendet lämnar rum för tolkning. Här bör märkas den avvikande tolkningslinjen 

gentemot HFD 2010:50. O andra sidan är ståndpunkten i linje med HFD 2010:60. 

Tillitskyddet omfattade ändå inte tillgångsarten och antagligen inte objektstestet heller. 

FD resonerade att eftersom aktiernas tillgångsart aldrig specifikt undersökts under 

tidigare skatteår, skulle inte aktierna anses utgöra anläggningstillgångar, varför inget 

tillitsskydd utdelas. 

Resonemanget lär även innefatta orsaken till uteslutandet av frågan om inkomstkällans 

objektstest (NSL 53 §) från tillitskyddet. Vid bedömande av tillgångsarten karaktär lär 

HFD:s betänkande ha baserat sig på den tolkningsgrunden, att direktinvesteringsaktier 

som ägs av ett NSL bolag skall som utgångspunkt tolkas som dess ägares 

anläggningstillgångar. Om det förefaller som om att målbolaget inte har någon 
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affärsteknisk samband med det överlåtande moderbolaget skall ISL tillämpas, vilket 

effektivt utesluter aktiernas tolkande som anläggningstillgångar. 

I fallet HFD 2010 II 2695 bör det beaktas att det inte är frågan om långvarande passivt 

ägande, utan överlåtaren har hört till målbolagets grundare. Detta indikerar att beslutet 

är i linje med betänkandet i HFD 2010:64, var speciellt den aktiva ägarstyrningen 

verkat ha en avgörande roll.230 Man kunde även hitta motiveringar ur gammal 

rättspraxis som skulle till och med stödja tillämpande av NSL-status som endast 

baserar sig på aktieägande.231 Som tidigare nämnts, är ändå inte prejudikatvärdet 

särkskilt starkt, vilket rätt långt reducerar möjligheten att dra en konsekvent parallell 

mellan rättsfallen. 

Som det framkommer ur HFD 2010 II 2695, HFD 2010:50 och NSL 2010:60 (samt en 

betydlig del av andra rättsfall) är tillitskyddet en betydlig aspekt i rättsfall som 

behandlar anläggningstillgångarnas skattefria försäljning. Som HFD konstaterar i sitt 

beslut HFD 2010:50, skall tillitskyddet som utgångspunkt grunda sig på 

myndigheternas uttryckliga lösningar. Alltså kräver tillitskyddet som sitt stöd 

myndigheternas konsekventa och aktiva engagemang i ärendet. Det har visat sig 

betydligt svårare att nå tillitskydd på basen av myndigheternas passivitet, om 

jämförelsen utför med ett aktivt ställningstagande.232 Därmed borde alltså 

skatteförvaltningen aktivt ingripa i tillgångsartsindelningen, eller annars ha undersökt 

tillgångsartens karaktär ytterst noggrant under de senaste skatteåren. Därutöver 

förutsätts att aktiernas brukssyfte inte heller förändrats.233 Detta accentueras speciellt 

idag, eftersom skattereformen redan varit i kraft en längre tid och bolag knappast har 

samma grunder att hävda till att aktierna alltid (speciellt tiden före 2005) deklarerats 

och godkännts som anläggningstillgångar. Kring åren 2004-2006 kunde man anta att 

de skatteskyldiga kunde hävda till att de handlat i god tro, som skulle kunna underlätta 

tillitskydd LBF 26 §:S 2 moment. 

                                                        

230 Se kapitel 6.1 

231 Exempelvis HFD 1978 II 539, var HFD ansåg att: ” Koska yhtiö oli omistanut kahden liiketoimintaa 

harjoittaneen yhtiön osake-enemmistön, oli sitä itsenäänkin pidettävä elinkeinoharjoittajana”. 
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DISKUSSION OCH DE LEGE FERENDA 

Den finska beskattningen har traditionellt betonats av ett brett inkomstbegrepp, som 

även fungerat som utgångspunkt under diskussionen och bedömningen av det 

skattefria överlåtandet av anläggningstillgångsaktier. Det skattefria överlåtelsepriset 

som det skattefria överlåtandet av anläggningstillgångsaktier innebär, har varit en 

betydande teoretisk avdrift från denna huvudregel. 

Förändringen av skattebasen har haft en betydlig påverkan på skattesystemets 

konsekvens och klartydighet. De extremt detaljrika stadgandena, i synnerhet i frågan 

om formkrav, bakom det skattefria överlåtandet av anläggningstillgångsaktier indikerar 

att lagstiftaren sett sig tvungen att avvika från principen om klartydighet. Som 

huvudregel kan de finska stadgandena om skattefria överlåtanden av 

anläggningstillgångsaktier ändå anses möjliggöra smidiga och neutralt skattefria 

vinstöverföringar vid direktinvesteringssituationer, som är en nyckelegenskap i dagens 

samhälle. På grund av den globala ekonomin kunde Finland ses lida stora förluster i 

form av sinande investeringar och flyende kapital ifall bolagens rörlighet skulle 

begränsas med skatteåtgärder. 

Som det ändå påpekats i denna avhandling orsakas betydliga tolkningsproblem 

eftersom ISL-bolag, kapitalplaceringsbolag och även överlåtelser av aktier som anses 

höra till NSL-bolags ISL-inkomstkälla är fortsättningsvis skattebelagda 

överlåtelser/försäljning. Fastän förutsättningarna för skattefria överlåtanden av 

anläggningstillgångsaktier bygger på ytterst detaljerade stadganden, orsakar den 

inneboende tolkningsproblematiken av det finska delade inkomstkällasystemet 

betydliga svårigheter då stadgandena ämnas tillämpas i praktiken. Ur en teoretisk 

synvinkel kan ändå rättssäkerhet anses i regel öka då förutsägbarhet främjas genom 

detaljerad lagstiftning. Rättssäkerhetens praktiska förverkligande är bundet till 

skattelagstiftningens utarbetade detaljer.234 Ur denna synvinkel kunde 

anläggningstillgångarnas skattefrihet ha lett till ett konsekvent rättsläge, men eftersom 

lagstiftaren, trotts de delvis pedant detaljerade formkraven, lämnade flera frågor för 

rättspraxis att avgöra, har de skatteskyldiga lämnats i något av en limbo. 

                                                        

234 Tikka (2004): s.25 



87 

 

 

Direktinvesteringstankesättet bör utan en fråga tas i beaktande då skattelagstiftningen 

utvecklas. Detta baserar sig i synnerhet på principerna som definierats utgöra ett bra 

skattesystem, som framkommer speciellt ur neutralitets- och symmetrikravens 

synvinkel. Finland har heller inte i dagens läge en skattepolitisk möjlighet att skärpa sin 

beskattning i denna mån, eftersom detta skulle utan en tvekan leda till kapitalets 

förflyttning utomlands. Därutöver stöder även skattefria överlåtelser av 

direktinvesteringar systematiken inom NSL: vinster som genererats genom skattefria 

överlåtanden av anläggningstillgångsaktier borde inte beskattas, eftersom 

direktinvesteringsdividender som bolaget mottar, inte heller är skattebelagda. Som 

tidigare nämnts, är realiserade överlåtelsevinster ur en företagsekonomisk synvinkel i 

teorin och delvis praktiken, dividender som inte lyfts från målbolaget. Detta 

företagsekonomiska argument kan oförändrat ses som ett skattesystematiskt argument, 

som förespråkar en bred skattefrihet för värdestegring. 

I princip erbjuder alltså de finska stadgandena om skattefria överlåtanden av 

anläggningstillgångsaktier rätt brett en skattefri vinstöverföring i 

direkinvesteringssituationer, antingen genom dividender eller genom försäljning av 

aktierna. Som det ändå påvisats i kapitel 6 kan exempelvis inkomstkällans subjektstest 

eller –objektstest vid tolkningsprocessen ha oförutsägbara resultat, som kan vara en 

betydlig skatterisk för ett bolag. Fastän denna avhandling inte har explicit studerat 

överlåtelseförlusters avdragbarhet, bör läsaren notera att ifrågavarande problematik 

även sträcker sig över till denna synvinkel. På grund av symmetriskäl är skattefria 

aktier icke avdragbara till sin anskaffningskostnad eller möjliga överlåtelseförlust, i det 

nuvarande världsekonomiska läget är försäkran om förlusters avdragbarhet på många 

sätt lika relevant som vinsters skattefrihet. 

Det förefaller uppenbart att den nuvarande inkomstkällaindelningen förorsakar 

betydliga komplikationer vid tolkandet av aktiebolags, och i synnerhet holdingbolags, 

överlåtelser av anläggningstillgångsaktier. Utöver denna avhandlings kärnområde, har 

även andra problem angående inkomstkällaindelningens problem lyfts fram i kapitel 5. 

Som det tidigare nämnts har också inkomstkällaindelningen mottagit hård kritik inom 

rättslitteraturen. Det har framförts att ISL inkomstkällan skulle fullständigt slopas 

inom aktiebolags beskattning.235 Detta skulle i praktiken innebära att aktiebolag endast 
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skulle ha en NSL-inkomstkälla. Ifall slopandet av ISL-inkomstkällan vore elementärt 

och problemfritt att genomföra, skulle de antagligen redan genomförts. Niskakangas 

hävdar att på grund av själva systematiken bakom skattefria överlåtanden av 

anläggningstillgångsaktier, kan tanken om endast en NSL-inkomstkälla för aktiebolag 

förkastas. 236 Mattila är ändå av motsatt opinion och hävdar att slopandet av 

inkomstkällaindelningen inte skulle påverka tillämpandet av NSL 6 b § och 

sammanhängande normer. Mattilas resonemang om att tillämpandet av skattefria 

överlåtanden av anläggningstillgångsaktier inte skulle utvidgas, fastän ett aktiebolags 

verksamhet i sin helhet skulle endast beskattas enligt NSL, bygger på att skattefrihetens 

gräns går inom NSL:s systematik, inte vid gränssnittet av inkomstkällorna.237 

Argument för båda synerna kan naturligtvis ställas, men ur de skatteskyldigas 

synvinkel lär Mattilas rekommendation avsevärt förbättra förutsägbarheten och 

rättssäkerheten inom rättssystemet. Under intervjun som skribenten förde med 

Niskakangas medgav denne till en viss mån att det nuvarande systemet, i synnerhet i 

frågan om holdingbolag, är ytterst komplicerat och fortsättningsvis oklart:238 

Holdingyhtiön sisällä menevä tulolähteenjako on edelleen erittäin epäselvä. Muutama KHO:n 
julkaisema ratkaisu löytyy, mutta kirjo on valtava. Ei näiden tapausten perusteella ole 
toistaiseksi saatu ollenkaan selväksi jakoa. Ei myöskään pääomasijoittajien puolesta täysin 
selvää, joskin verrattaen selvempi. Heistä tosin ei ole yhtä laajaa kirjoa. 

Löytyy huomattavia ongelmakohtia. Usein tapauksissa on kysymys isoista rahoista, siksi ne myös 
ovat erittäin paljon esillä. Suurin ongelmakohta on josko sovelletaan EVL:ää vai TVL:ää, kun 
EVL 6 b § koskee vain käyttöomaisuusosakkeita, ja käyttöomaisuutta voi vain olla EVL:ssä. 
Helposti tulee kiperiä tulkintatilanteita juuri Holdingyhtiöiden tapauksessa, jossa perinteisesti 
on kuuluttu niin EVL:än kuin TVL:än pariin. Edelleen vallitsee tulkinnallisia epäselvyyksiä. 

Niskakangas erkänner också att förutsägbarheten och därigenom rättssäkerheten lider 

betydligt av det nuvarande rättsutrymmet. 

Slopandet av aktiebolags ISL-källa har också väckt kritik på basen av antaget att ISL-

aktier skulle överföras per automatik inom NSL till anläggningstillgångarna, vilket 

skulle föranleda omotiverade skattefria försäljningar. Denna tolkning kan speciellt 

kännas relevant och motiverad på grund av holdingbolags omdiskuterade och tidvis 

ambivalenta skattestatus som bolagiserad privategendom. Det är naturligvis inte 
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befogat att utvidga tillämpningen av NSL 6 b §, för att möjliggöra aggressiv 

skatteplanering för privata personer. Det bör ändå ihågkommas att NSL innefattar ett 

flertal tillgångsarter och redan nu har indikationer fåtts om aktiers tillhörande till 

näringskällans övriga tillgångar. Därutöver bör det kommas ihåg att NSL:s stadganden 

förutsätter en minst 10 % egendomsandel av målbolaget, vilket effektivt redan 

avgränsar mindre investeringsmässiga aktieäganden från skattefriheten. Överlag är det 

sällsynt att aktieägor som utgör mindre än 10 % i målbolaget, skulle bära sådana 

karaktärsdrag som förutsätts för anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar, som det också påpekas i NSL 12 §, är ämnade för bestående 

bruk inom näringsverksamheten. Därmed är anläggningstillgångsaktier sådana aktier, 

som gynnar, eller har anskaffats med ändamålet att gynna, affärsverksamheten på ett 

bestående sätt.239 Denna definition motsvarar uttryckligen ägande i dotterbolag och 

intressebolag. En grundläggande egenskap för anläggningstillgångsaktier är just det, att 

deras ägande inte bygger på snabbt realiserad investeringsavkastning, utan aktierna 

används för att aktivt delta i ägarstyrningen av målbolaget och däri finna 

företagsekonomisk nytta både mellan ägarsubjektet och målbolaget, eller befrämja 

bådas enskilda verksamhet. Det bör noteras att den minimi besittningstid av 1 år som 

föreskrivs i NSL 6 b §:s 2 moments 1 punkt, inte i sig självt möjliggör skattefri 

överlåtelse och kan därmed inte heller tolkas som en absolut gräns för bestående 

ägande.240 

Som det tidigare diskuterats var stiftandet av NSL 6 b § huvudsakliga betydelse att 

möjliggöra finska koncerners fria omstruktureringar, speciellt i frågan om stora och 

omfattande koncerner.  

Det framkommer ur de presenterade rättsfallen att de skatteskyldiga och även 

myndigheterna haft något oförutsägbara tolkningssyner på innebörden av den 

skattefrihet som implementerats i NSL. Fastän stadgandena är ytterst detaljerade i 

frågan om de formella krav som ställs för skattefriheten, har detta ändå inte hjälpt att 

göra rättsregeln redig. Tvärtom, har förutsättningar för skattefrihet visat sig bygga mer 

på tolkningsgrunder som inte följer ett legalistiskt tolkningssätt, eftersom 
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domstolarnas resonemang inte direkt ha kunnat läsas ur lagens föreskrifter. Det är 

naturligtvis inte motiverat att möjliggöra fullständigt skattefria intäkter för 

privatpersoner. Följaktligen har skattereformen inte ämnat erbjuda skattelättnader för 

bolag som endast existerar för att förvalta privatpersoners egendom, vilket också har 

påpekats inom skattelitteraturen.241 

I rättspraxis har det speciellt fästs uppmärksamhet på attribut inom holdingbolagen 

som skulle indikera artificiellt företagsarrangemang, vilket främst innebär studerandet 

av ägararrangemanget och ifall detta faktiskt kan anses ha företagsekonomiska 

grunder. Det är uppenbart att stora och ekonomsikt omfattande koncerner har 

betydligt lättare att få NSL status, både i frågan om överlåtande bolagets verksamhet 

(subjektstest) och de överlåtna aktiernas tillhörande till samma inkomstkälla 

(objektstest). Man kunde även tänka sig att det ter sig mer trovärdigt att tolka stora 

koncerners aktieäganden att utgöra anläggningstillgångar, eftersom dylika betydande 

äganden inte skulle fylla kännetecken för någon annan tillgångsart (test av tillgångsart). 

Denna tankegång följer den ”dumpningsaktiga” klassificeringen av 

anläggningstillgångar som observerats i domstolspraxis, vilket diskuterats i kapitel 6. 

Ur en företagsekonomisk och lagsystematisk synvinkel finns det starka motiveringar 

för att dotterbolagsaktier och betydande aktie-egendom i intressebolag skall tolkas som 

anläggningstillgångar, oberoende om bolagen anses verka inom samma industri eller 

annars liknande ekonomiska utgångslägen. Den ”dumpningsaktiga” allokeringen av 

dotter- eller intressebolagsaktier till anläggningstillgångar följer NSL:s systematik, då 

aktierna oftast inte kan anses utgöra finansierings-, investerings- eller 

omsättningstillgångar vilket endast skulle innebära att aktierna skulle tolkas höra till 

tillgångar som inte hör till rörelsen. Om ändå det relativa aktieägandet i målbolaget 

förespråkar ett dotter- eller intressebolagssamband, kan det inte anses ekonomiskt 

följdriktigt, eller därutöver inte heller följa NSL:s inre logik om tillgångarnas indelning, 

att tolka aktierna som tillgångar som inte hör till rörelsen. Därmed kunde man etablera 

en försiktig huvudregel som föreslår dotterbolags- och intresseföretagsaktiers 

utgångsmässiga status som anläggningstillgångar. Som vattendelare kunde anses en 10 
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procents aktieandel, vilket per definition utgör en direktinvestering.242 På grund av 

domstolarnas noggranna studerande av hela den intressesammanslutning som 

subjektbolaget, subjektbolagets ägare och målbolaget utgör kan mindre holdingbolag 

anse sig tvungna att öka sin aktivitet mellan bolagen för att understrecka den 

existerande affärsrelationen. Det föreligger inte konsekvent att bolag måste skapa 

redundanta tjänster eller transaktioner för att försäkra sig om en viss skattebehandling. 

Niskakangas kommenterade fenomenet under intervjun: 

Tottakai ilmiö on olemassa. Eri asia on jos se on selvä. Jos tilanne indikoi sitä, että holdingyhtiö 
edustaa yksityishenkilön omaisuutta, on tilanne verovelvollisen näkökulmasta epätoivoinen. Jos 
ollaan tulolähteen rajoilla, niin silloin helposti tehdään sen tyyppistä verosuunnittelua jossa 
tuodaan mukaan sen tyyppisiä elementtejä että elinkeinotoiminnan ominaisuus korostuisi. 
Vaikka elinkeinotoiminnan ”elementit” täyttyy, ei se kuitenkaan tarkoita että yritys tulkitaan 
harjoittavan elinkeinotoimintaa. 

Varsinkin 2005 alku oli ennustettavuuden näkökulmasta häilyvää aikaa. Se että tuli EVL 6 b §, 
jolloin hyvin tiiviistä veropohjasta tehtiin merkittävä poikkeus. Eli tuli iso kohta jonka kautta 
saattoi saada verovapaita tuloja yhtiöön. Luulen että se kyllä on vaikuttanut verotus ja 
oikeuskäytäntöön niin että on ikään kuin tiukennettu niitä rajoja, sillä ennen sillä ei ollut väliä 
kummassa oli (EVL/TVL). Sitten kuin havaittiin että tässä kohdassa on veropohjassa aukko, 
silloin tultiin tarkemmiksi ja EVL/TVL raja saattoi siirtyä, koska houkutin olla EVL:n puolella oli 
suuri. Tämä oli siis puolustusreaktio viranomaisilta. Samaan aikaan rajatapaukset jossa liikuttiin 
tulkintojen rajoilla lisääntyi. Verovelvollinen joka pyrki saamaan verovapaita luovutusvoittoja, 
tai joilla oli mahdollisuus näköpiirissä niin aktiviteetti lisääntyi, josta viranomaisten puolesta 
tapahtui vastavoimana puolustusreaktio.  Myös kuvittelisin että tämä tapahtui tuomioistuimissa 
että ei pelkästään veroviranomaisten puolella vaan myös KHO:ssa, ja miksei myös KVL:ssäkin. 

Med tanke på att denna oklarhet i första hand skapar administrativa kostnader för både 

de skatteskyldiga och de skatteuppbärande myndigheterna, vilket strider emot 

principen om ett skattesystems administrativa effektivitet, kan inte det nuvarande 

rättsläget anses ändamålsenligt. Finland kunde exempelvis följa Sveriges modell, där 

skattefriheten och dess förutsättningar är betydligt mycket tydligare och dessutom 

bredare. I stället för noggranna formkrav och extremt pedant studerande av subjektet, 

objektet och tillgångarnas art vid en överlåtelse, har Sveriges system med sina tydliga 

och liberala föreskrifter, visat sig vara uppskattat både av de skatteskyldiga och 

skatteuppbärande parterna.243 

                                                        

242 Här bör ändå påpekas att även aktier, som inte grundar en koncernförhållande, kan vara 

anläggningstillgångar om det råder ett visst funktionellt samband mellan parterna och aktierna inte 

anskaffats i investeringssyfte. Andersson-Ikkala 2009: s287-288 

243 Se exempelvis Lodin et al. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, del 1. Lund: 

Studentlitteratur, 2005 
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Fortsatt, i linje med svensk lagstiftning och ett starkt stöd av en betydande skara 

skattevetare i Finland, skulle det finska skattesystemet strömlinjeformas avesvärt av att 

slopa inkomstkällaindelningen i frågan om aktiebolag. Det förefaller kanske ändå inte 

konsekvent att direkt överföra alla ISL-tillgångar direkt till de nuvarande NSL-

affärstillgångarna. Om ISL skulle slopas från aktiebolagsbeskattningen, kunde en 

okontrollerad ökning av NSL 6 b §:s tillämpande kunna begränsas genom att instifta en 

ny tillgångsart inom NSL, som skulle inkludera de tillgångar som för tillfället riktas till 

ISL-inkomstkällan.244 Denna tillgångsgrupp skulle exempelvis inkludera aktier som 

enligt den nuvarande lagstiftningen utgör ISL-holdingbolags egendom, eller ett NSL-

bolags egendom som hör till dess ISL-inkomstkälla. Således skulle 

inkomstkällaproblematiken kunna motverkas, samtidigt som rättsutrymmet inte skulle 

tillåta okontrollerad spridning av skattefria överlåtelser. Visserligen kan man förvänta 

sig en viss ökning av skattefria överlåtelser, eftersom etablerad rättspraxis har visat 

tendens att tolka dotterbolag som anläggningstillgångar och då ISL-källan slopats, 

skulle holdingbolag bära NSL-status. Detta är endast en relevant synpunkt ifall de 

övriga stadgandena om skattefria överlåtelser skulle förbli oförändrade, vilket inte 

verkar som ett trovärdigt scenario om inkomskällaindelningen slopas. 

Å andra sidan kunde inkomstkällaindelningens slopande i kombination med en tilläggs 

tillgångsart inom NSL inte nödvändigtvis erbjuda en lösning, utan endast en 

förskjutning av problemet. Den nya tillgångsarten skulle till en stor del utgöras av 

nuvarande ISL-tillgångar. I praktiken lär detta orsaka det, att den nuvarande 

gränsdragningen mellan NSL och ISL skulle förändras till en inom NSL gående 

gränsdragning mellan anläggningstillgångar och den nya tillgångsarten, vilket inte 

skulle erbjuda en lösning till tolkningsproblematiken angående de överlåtna aktiernas 

karaktär. 

I frågan om de överlåtna aktiernas karaktär, kunde en bredare och mer liberal tolkning 

av tillitsskyddet kunna utöka de skatteskyldigas rättvisa och konsekventa behandling, 

även med ett skattesystem med flera inkomstkällor. Frågan om tillitsskydd har varit 

tydligt framme i den behandlade rättspraxisen. Det är dock ytterst diskutabelt vare sig 

skattemyndigheterna handlat följdriktigt i frågan om utdelning av tillitsskydd. Det 

verkar som om den skatteskyldige behöver ett faktiskt ställningstagande angående 

                                                        

244 Mattila 2009: s 144. 
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uttryckligen de för överlåtelse ämnade aktiernas inkomstkälla. Det, att bolaget 

fortlöpande beskattats för sin verksamhet enligt NSL ger ingen som helst försäkran om 

att bolagets aktieöverlåtelse kommer att godkännas som en NSL transaktion. 

Problemet är som uppenbarast i frågan om holdingbolag som grundats före 

skattereformen år 2005 och fortlöpande beskattats enligt NSL. Myndigheterna har 

aldrig kontrollerat skattestatusen, eftersom inkomstkällan inte hade någon skillnad, i 

detta sammanhang, före reformen. Då bolaget sedan post 2005 ämnar överlåta sina 

direktinvesteringsaktier, har bolaget blivit förnekad NSL status för överlåtelsen. O ena 

sidan kan inte äldre holdingbolag få särhantering gentemot nya holdingbolag på grund 

av likställighetsprincipen245, o andra sidan verkar det inkonsekvent att ställa nära till 

otillbörliga krav på den skatteskyldige. KPMG har även noterat problematiken i 

fråga:246 

Veroviranomaisten vuosia kestänyt tulkinta oikeasta tulolähteestä on saattanut kääntyä 
päälaelleen verovuoden päättymisen jälkeen. Kokemuksen mukaan luottamuksensuojalla on 
harvoin mitään merkitystä. Lisäksi muutoksenhakuelimet, verotuksen oikaisulautakunta ja 
hallintotuomioistuimet, eivät jostakin syystä ole vielä oikaisseet veroviranomaisen yksipuolisia 
tulkintoja. Tämä johtaa siihen, että pahimmassa tapauksessa verotusvalta on ainoastaan 
veroviranomaisella eikä perustuslakiin kirjoitettu vallan kolmijako näyttäisi näissä olosuhteissa 
täysin toteutuvan. 

Tuominen hävdar också att ”jos verovelvollinen on toiminut suunnilleen samalla tavalla 

eri vuosina ja tälle toiminnalle löytyy peruste siitä, että verotoimisto on toiminnan 

sisällön riittävästi voinut tuntea, ei tähän voida jälkikäteen puuttua”.247 

Den fundamentala frågan angående holdingbolag är: är bolagen främst grundade för 

att förvalta privata personers egendom, eller har de en aktiv roll (antingen 

administrativ eller affärsteknisk) i målbolaget? Kukkonen och Walden har 

kommenterat frågeställningen genom att poängtera att utan några aktiva funktioner, är 

det ytterst svårt att tolka moderbolaget som näringsidkare, oberoende dotterbolagets 

faktiska affärsverksamhet. Om igen det föreligger en tillräckligt aktivt deltagande roll, 

                                                        

245 Kukkonen hävdar dock att nya och gamla holdingbolag har olik ställning i denna fråga Kukkonen 

(2007) s. 39 

246 KPMG (2010a) 

247 Tuominen (1999) s.96 
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lär det vara orsak att tolka moderbolaget, även i en liten koncern, som NSL-bolag i 

samordnad med tidigare tolkningslinje.248 

Majoritetens ställning i HFD 2010:64:s beslut torde indikera att i alla fall en del av 

dylika bolag skall kunna tolkas som näringsidkande bolag. 

I beslutets motiveringar lyfts framför allt just fram holdingbolagets aktiva roll både vid 

uppståndsfasen av aktieägandet och målbolagets fortlöpande verksamhet. Detta 

påvisades genom att bolagets ägare hållit som bäst 2/5 av styrelsepositionerna i 

målbolaget. HFD:s beslut tar tyvärr ingen ställning till vad som skulle ha varit det 

avgörande elementet som utgjorde ”tillräckligt” deltagande eller präglade den aktiva 

rollen. Den finska lagstiftningen känner varken till någon form av ”tillräckligt 

deltagande”, eller erbjuder redogörelse för innebörden av ”aktiv roll”, som skulle 

erbjuda den skatteskyldige möjligheten att förutse detta formkrav för en skattefri 

överlåtelse. 

HFD 2010:64 behandlade börsnoterade bolag. Man kan spekulera vare sig beslutet 

skulle ha varit det samma om den skatteskyldige hade varit ett privatägt mindre 

holdingbolag. Speciellt svårt är dett att fylla formkraven i mindre koncerner, där 

holding-moderbolaget har aktivt deltagit i målbolagets verksamhet, fastän inga faktiska 

arvoden, speciellt till marknadspris (eller gängse värde), har avlagts. Ägaren i ett 

aktiebolag har som utgångsläge ändå rätt att avgöra hur denne vill realisera sin 

företagarinkomst. I princip utgör därmed framtida värdetstegringar eller dividender 

avkastningen för risken, i stället för löpande debitering av tjänster. Detta resonemang 

följer HFD 2010:64:s linje, var holding-moderbolaget inte debiterade några ansenliga 

belopp av målbolaget trotts att den förstnämnda engagerat sig i den sistnämndas 

verksamhet.249 Rättsregeln i frågan om jämförbara situationer, kan ändå 

utgångsmässigt anses förespråka ISL-beskattning om bolaget inte driver faktisk egen 

verksamhet. Det skulle strida emot neutralitetsprincipen, ränt av utgöra 

iögonenfallande diskriminering, ifall denna tolkningslinje endast skulle gälla stora 

koncerner och mindre koncerner/holdingbolag skulle utses som ISL-bolag. För att 

utöka förutsägbarheten och rättssäkerheten borde lagens stadganden antingen 

                                                        

248 Kukkonen-Walden 2009 s. 150 (keskitalo) 

249 Kukkonen (2009): s.150 
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revideras eller sedan måste HFD ta en betydligt aktivare roll som prejudikatkälla, 

eftersom rättsläget uppenbart kräver specifikationer på många fronter. 
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APPENDIX 1 KAPITALPLACERINGSVERKSAMHET 

Kapitalplaceringsverksamhet är ett mycket centralt begrepp i diskussionen om 

holdingbolag och skattefrågor därav. Begreppet introducerades och upptogs i NSL 

genom skattereformen 2005. Enligt NSL 6.1 §: 

enligt vad som föreskrivs i 6 b § sådana överlåtelsepriser för i anläggningstillgångarna ingående 
aktier som aktiebolag och andelslag vilka bedriver annat än kapitalplaceringsverksamhet samt 
sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag erhållit, 

Genom denna paragraf uteslutes alltså alla bolag som anses utöva 

kapitalplaceringsverksamhet från att åberopa NSL 6b § och därmed åtnjuta den 

skattefrihet av överlåtna anläggningstillgångsaktier, som paragrafen föreskriver. Detta 

gäller även fast alla andra omständigheter och krav för skattefriheten (se kapitel..) 

skulle fyllas. Följaktligen borde detta innebära att en förlust som uppstår vid 

försäljningen av aktier som hör till ett aktiebolags anläggningstillgångar skall vara 

avdragsbar. P.g.a. denna betydande gränsdragning kan ”kapitalplaceringsstatusen” ha 

en avgörande ekonomisk skillnad för ett företag. 

Fastän ”kapitalplaceringsverksamhet” upptogs som ett nytt begrepp i lagstiftningen, 

inkluderades ingen närmare definition eller andra allmänna kriterier som skulle 

klargöra begreppets innebörd. ISL 9.5 § känner också till begreppet, men misslyckas på 

motsvarande sätt erbjuda närmare specifikation. Det bör påpekas att ISL 9.5 § berör 

specifikt den tysta bolagsmannen i ett kommanditbolag som utövar 

kapitalplaceringsverksamhet.250 Bestämmelserna i NSL 6.1 §, som vidare föreskriver 

tolkandet av NSL 6b §, behandlar specifikt aktiebolag och andelslag. Oberoende, är de 

båda paragrafernas centrala problem det samma: vad menas med begreppet 

kapitalplaceringsverksamhet. 

ISL 9.5 §:s specialstadgande är anknutet till regeringens proposition år 2005 (RP 

64/2005), som citerar RP 92/2004, som NSL 6.1 § grundar sig på, då 

kapitalplaceringsverksamhet ämnas specificeras. Därmed kan begreppet i de två 

lagarna, och det som utav dessa lagar kan tolkas angående 

kapitalplaceringsverksamhet, anses vara det samma. Det att 

                                                        

250 En betydande del av egentliga kapitalplaceringsbolag erbjuder sina tjänster genom kommanditbolag, 

var en investerare som önskar deltaga i placeringsverksamheten köper in sig som tyst bolagsman. Det 

förvaltande bolaget, som alltså erbjuder tjänsten, är den enda egentliga bolagsmannen. 
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kapitalplaceringsverksamhet utövas genom kommanditbolag eller aktiebolag är egalt 

vid tolkning av begreppets innebörd. 

Enligt ISL 9.5 §: 

”...Med kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet avses kommanditbolag där 
syftet enligt bolagsavtalet och det enda faktiska syftet är att bedriva 
kapitalplaceringsverksamhet.” 

Det är därmed rationellt att anta att, då ett aktiebolags verksamhet prövas för om detta 

kan anses utgöra kapitalplaceringsverksamhet enligt NSL 6.1 §, skall aktiebolagets 

bolagsavtal beaktas och därutöver skall det studeras ifall bolagets enda faktiska syfte är 

att bedriva kapitalplaceringsverksamhet. Härvid bör det påpekas att paragrafen ställer 

en rätt betydande avgränsning då det enda faktiska syftet skall vara att bedriva 

kapitalplaceringsverksamhet. En annan klar indikator för ett aktiebolags aktiva 

utövande av kapitalplaceringsverksamhet, torde vara om bolaget är en egentlig medlem 

i Suomen pääomasijoitus Ry.251 Därmed kan alltså formkriterium och funktionella 

kriterium ställas för bedömningen av ett aktiebolags verksamhets jämförbarhet med 

kapitalplaceringsverksamhet. Av dessa två kriterier torde det funktionella kriteriet vara 

mer avgörande. 

 

                                                        

251 Föreningens egentliga medlemmar är bolag som i Finland utövar kapitalplaceringsverksamhet och har 

en avdelning eller ett kontor i Finland. Medlemmarna följer principerna av ett visst ”Code of Conduct”-

normsystem. Utöver de egentliga medlemmarna har föreningen associerade medlemmar. Dessa torde i 

regel inte utöva kapitalplaceringsverksamhet. 


