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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
3720-14

meddelad i Stockholm den 6 mars 2015
KLAGANDE OCH MOTPARTER
1. AA
2. BB
Ombud: Advokat Johan Linder Säverman
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 Stockholm
MOTPART OCH KLAGANDE
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skatterättsnämndens beslut den 10 juni 2014 i ärende dnr 115-12/D, se bilaga
(exklusive bilagorna till nämndens beslut) (här borttagen)
SAKEN
Förhandsbesked angående inkomstskatt
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Dok.Id 157647
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

AA och BB yrkar att förhandsbeskedet ändras på så sätt att deras andelar i MMC
International SA (MMC) och HCC Holding SA (HCC) inte ska anses
kvalificerade samt anför bl.a. följande. Norgesinvestor IV AS är inte ett
fåmansföretag och fysiska personers indirekta ägande genom detta företag ska
därför inte beaktas vid bedömningen av om Videokonferensbolaget AB (VK) är
ett fåmansföretag. VK upphörde därmed att vara ett fåmansföretag redan 2007.
Om VK även efter 2007 bedöms vara ett fåmansföretag följer det av
utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att andelarna
efter utgången av 2012 inte ska anses kvalificerade. Under 2011 avyttrades
samtliga aktier i VK till en extern köpare vilket innebär att det utomstående
ägandet då ökade till 100 procent.

Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska fastställas.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Högsta förvaltningsdomstolen ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning att
VK har fortsatt att vara ett fåmansföretag efter 2007 och att andelarna i MMC och
HCC är fortsatt kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL under 2013 om
inte utomståenderegeln i 5 § är tillämplig. I den frågan konstaterar Högsta
förvaltningsdomstolen att en tillämpning av regeln förutsätter att AA, BB och
någon utomstående samtidigt – direkt eller indirekt – äger del i VK (se RÅ 2009
not. 154). Under beskattningsåret 2013 förelåg inte något sådant samtidigt ägande
i VK och utomståenderegeln är därmed inte tillämplig.

Förhandsbeskedet ska därför fastställas.

____________________

____________________
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____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Margit Knutsson,
Anita Saldén Enérus, Thomas Bull och Per Classon.

Målet har föredragits av justitiesekreteraren Alf Engsbråten.

