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”Det är möjligt att det inte finns någon lösning på 

småföretagarens skatteproblem som tillgodoser alla 

önskemål. Orsaken är i så fall att lagstiftaren vacklar 

mellan två ambitioner: att å ena sidan vara generös och 

liberal mot hederliga och skötsamma företagare och å den 

andra jaga skattesmitare, en kategori som tyvärr ofta finner 

sin mest profitabla miljö i fåmansägda bolag eller som 

egenföretagare.” 

 
Kjell-Olof Feldt1 

 

 

                                                 
1 Feldt, 1994 
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Sammanfattning 
 

 

Från och med den 1 januari 2006 har skattereglerna för ägarna av fåmansbolag förändrats i 
och med införandet av nya 3:12-regler. Med de gamla reglerna var det oftast mest lönsamt att 
ta ut företagets överskott som en kapitalvinst genom avyttring av aktier. I och med införandet 
av de nya reglerna har det givits en större möjlighet än tidigare att ta ut bolagets överskott 
som lågbeskattad utdelning. Andra nyheter är att klyvningsräntan har höjts, löneunderlaget 
har fått större inverkan på gränsbeloppet och dessutom har kapitalvinstbeskattningen sänkts 
till 20 procent. 
 
Uppsatsen belyser de nya reglerna, jämfört med de gamla. Vi har urskiljt de företagsledare 
som gynnas av de nya reglerna vid en försäljning av bolag då en kapitalvinst uppstår som ska 
beskattas. Som ett tillägg i uppsatsen har vi tittat på de alternativa möjligheter ägaren kan 
använda sig av för att få en lägre total beskattning. 
 
Resultatet vi har kommit fram till är att det är svårt att generellt säga vilka som gynnas 
respektive missgynnas av de nya reglerna. Det kan först göras genom att titta på den enskilda 
företagsledarens mål, situation och förutsättningar. Dock kan vissa grupper av företag och 
ägare urskiljas som gynnas samt som reglerna har blivit enklare för. De alternativa metoder 
och upplägg som finns att tillgå för den som vill lätta skattebördan vid försäljningen av sitt 
bolag är till stor del även de beroende på dennes avsikt med företaget och ekonomiska 
förutsättningar. 
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Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet och varför vi valt att behandla 

det i denna D-uppsats. En beskrivning av problemområdet ges och därav konstrueras en 

specifik formulering av uppsatsens tilltänkta problem och syfte. Som avslutning redogörs 

för de avgränsningar som valts för att begränsa uppsatsens undersökningsområde. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Ett fåmansföretag är enligt huvudregeln ett onoterat aktiebolag där fyra eller färre personer, 
eller dess närståendekrets, äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna. 
 
De speciella reglerna för delägare i fåmansföretag har under flera år varit under utredning och 
enligt regeringen är syftet med de nya reglerna att:  
 

”… de ska bli gynnsammare för fåmansdelägare och helst också enklare...”2 
 
2002 lade personerna bakom 3:12-utredningen3 fram sina förslag, varav vissa direkt utsattes 
för hård kritik, bland annat från företagarorganisationerna. Den dåvarande finansministern Bo 
Ringholm tillsatte den i juni 2004 en expertgrupp med uppgift att genomföra en fördjupad 
prövning av 3:12-reglerna4. Utifrån expertgruppens förslag lämnades sedan en lagrådsremiss 
in som slutligen resulterade i en färdig proposition5. Regeringen lade fram propositionen inför 
riksdagen i oktober 2005 och det resulterade i ett riksdagsbeslut i december 2005 om 
införandet av de nya reglerna från och med 1 januari, 2006. De nya reglerna har alltså verkan 
först vid taxering 2007 (för beskattningsår 2006) men viss skatteplanering kan ha varit 
fruktsam redan vid taxering 2006.  
 
Det har genom åren funnits flera olika skatteregler för fåmansföretag och skattesatserna har 
åkt upp och ner. De nya fåmansföretagsreglerna kommer att innebära en beräknad 
skattesänkning för fåmansdelägarna med ca 1,15 mdkr6. De största ändringarna innefattar de 
kvalificerade aktieinnehaven. Kvalificerade aktier innebär aktier som tillhör delägaren eller 
någon närstående till honom. Det krävs också att personen ska ha varit verksam i betydande 
omfattning i företaget. Begreppen kvalificerade aktier, närstående och betydande omfattning 
förklaras mer utförligt i kapitlet: teori och referensram. 
 
Reglerna innebär även en del förändringar vad avser de onoterade andelarna som inte är 
kvalificerade. Här följer en kort sammanfattning över de viktigaste förändringarna för de 
ägare som innehar kvalificerade andelar, och de är följande: 
 

� Skattesatsen på normalutdelning sänks till 20 procent. 
� Skattefri utdelning tas bort. 

                                                 
2 www.sweden.gov.se, (2006-04-26), Regeringskansliets hemsida 
3 Edin et al., (2006-04-24), Offentligt tryck 
4 Regeringens proposition, 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 
5 Se bilaga 2 
6 Regeringens proposition, 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 
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� En schablonregel för beräkning av utdelning införs. 
� Klyvningsräntan höjs med två procentenheter. 
� Löneunderlaget förändras. 
� 50/50-delningen av kapitalvinster tas bort. 

 
Med de gamla reglerna var det oftast mest lönsamt att ta ut företagets överskott som en 
kapitalvinst genom avyttring av aktier till nystartade bolag som företagaren själv ägde (intern 
aktieöverlåtelse) och skalbolagsavyttringar7. Före år 2006 kunde den tjänstebeskattade delen 
av en kapitalvinst aldrig överstiga halva totala skatten. Resten beskattades i kapital. Det gav 
en maximal vinst på kapitalvinster på 43 procent8. Den som däremot tog ut bolagets överskott 
som överutdelning (utdelning över gränsbeloppet) blev beskattad i inkomstslaget tjänst för 
hela överutdelningen med upp till 57 procent skatt. Med de nya reglerna har det givits en 
större möjlighet än tidigare att ta ut bolagets överskott som lågbeskattad utdelning. Hur 
ovanstående påverkar fåmansföretagen vid en försäljning av aktier framgår inte klart av 
utredningen9 och hur är det i verkligheten, vilken påverkan har de nya reglerna då? 
 
Ämnet för uppsatsen valdes för att vi ville skaffa oss en större inblick och kunskap i den 
skatteproblematik som är vardag för de flesta fåmansföretag och revisionsbyråer i Sverige. 
Efter studier av material från Regeringen, Skatteverket, revisionsbyråer samt aktuell litteratur 
inom området lades fokus på hur kapitalvinstbeskattningen vid en avyttring av aktierna i ett 
bolag påverkas för ägaren i och med de nya 3:12-reglerna. 

1.2 Problemformulering 
Bakgrunden leder fram till följande problem att undersöka: 
 

� Innebär de nya 3:12-reglerna en förbättring eller försämring för ägarna avseende 
skattebördan vid en avyttring av aktierna i ett bolag?  

 
� Finns det alternativa metoder och upplägg som kan användas för lätta skattebördan vid 

en avyttring? 

1.3 Syftet med uppsatsen 
Syftet med uppsatsen är att studera de nya 3:12-reglerna samt skattekonsekvenserna och 
skatteplaneringen vid en avyttring av aktierna i ett fåmansföretag. 

1.4 Avgränsningar 
Intervjuer har genomförts med revisorer och konsulter inom skatteområdet. Deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att handha mindre bolag i Värmland. Fokus är på de 
fåmansägda aktiebolagens situation och inte på stiftelser, föreningar eller handelsbolag. 
 
Vidare begränsas uppsatsen till en analys av den skatteproblematik som en försäljning av ett 
bolag ger upphov till. Dock är det så att en försäljning hänger ihop med hur bolaget har drivits 
tidigare år och därför är det ofrånkomligt att vi kommer in på områden som rör 
utdelningsområdet, löneunderlag samt den skatteplanering som är gjord från tidigare år. 
Arbetet inkluderar endast behandlandet av kapitalvinstbeskattning och tar inte upp de effekter 
som uppstår vid en kapitalförlust. 

                                                 
7 Sandström & Svensson, 2006 
8 Ibid. 
9 Edin et al., (2006-04-24), Offentligt tryck 
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Reglerna för arvs- och gåvobeskattningen togs bort vid utgången av 2004.10 Syftet med detta 
var bland annat för att underlätta generationsskiften i små och medelstora företag.11 Tidigare 
krävdes mer planering vid gåvor, medan nu kan en gåva eller ett arv ske med stora belopp 
direkt, utan närmare eftertanke på vilka skatteeffekter det kan ge. Detta påverkar till viss del 
uppsatsens utgångspunkt men vi har valt att avgränsa bort det i arbetet. Då en av 
respondenterna resonerade kring arv och gåva vid försäljning av bolag har dock hans åsikter i 
analysen i fråga 1 valts att återges för att belysa en specifik situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Rabe & Bojs, 2005 
11 www.sweden.gov.se, (2006-04-20), Regeringskansliets hemsida 
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Metod 
 
 

I detta kapitel redogörs för valet av metod i bearbetning av problemområdet. Kapitlet inleds 

med en allmän redogörelse för olika vetenskapliga grunder och studieansatser. Vidare 

presenteras metodvalet följt av tillvägagångssätt och redogörelse för insamling och 

bearbetning av data samt motiv till urval av intervjuer. Kapitlets syfte är att redogöra  för 

hur vi gått tillväga för att ge svar på problemformuleringen. 

 
 
När problemformuleringen har utarbetats väljs den uppläggning av undersökningen som 
passar bäst till problemet, antingen en beskrivande eller en förklarande. Efter att detta har 
gjorts är det dags att välja vilken metodansats som ska användas för att samla in information. 
Återigen är det problemformuleringen som styr vilken typ av metod det faller sig naturligast 
att använda.12 Nedan beskrivs de metodkomponenter som valdes i uppsatsen och motiven av 
valet av dem. Även alternativa metoder belyses samt att diskutera för och nackdelar med de 
olika alternativen samt varför de inte använts i arbetet. 

2.1 Hur studien genomförts 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats  
En kvalitativt inriktad forskningsansats grundar sig på att forskaren försöker sätta sig in i den 
situation som ska studeras och sedan se världen utifrån det perspektivet. Metoden bygger på 
att samla in olika typer av data för att få en djupare förståelse för det problem som ska 
undersökas. Metoden är inte inriktad på att testa om informationen har en generell giltighet, 
alltså ger den inte generaliserbara resultat. Därför används statistik i liten utsträckning.13 
 
Statistiska mätmetoder spelar däremot en central roll i analysen av kvantitativ information. 
Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning vi valt. 
Metoden avgör också själv vilka svar som är tänkbara. Det klassiska kvantitativa sättet att 
mäta är med frågeformuläret som har givna svarsalternativ. En sådan undersökning kräver att 
det som undersöks kan pressa in sin uppfattning av verkligheten i fasta svarsalternativ, vilka 
är definierade i förväg av en undersökare. Detta förutsätter i sin tur att den som utför 
forskningen har en kunskap om det fenomen han ska undersöka och att själva fenomenet är 
möjligt att strukturera.14  

2.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 
En induktiv ansats går från empiri till teori. Idealet är en forskare som går ut i verkligheten, 
nästan helt utan förväntningar, samlar in all relevant information och till slut slår sig ner och 
systematiserar de data som forskaren har fått in. Med utgångspunkt från en sådan öppen 
ansats formuleras sedan teorierna.15  
 
Den deduktiva ansatsen går från teori till empiri. Anhängare av denna strategi hävdar att det 
bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och 

                                                 
12 Jacobsen, 2002 
13 Holme & Solvang, 1997 
14 Ibid. 
15 Jacobsen, 2002 
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därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten. Förväntningarna bygger på tidigare empiriska rön och tidigare teorier.16  
 
Dessa två modeller brukar anses som uteslutande alternativ, men det kan vara svårt att pressa 
in all forskning i dem. Vid samhällsvetenskapliga undersökningar är det svårt att göra en klar 
skillnad mellan dessa ansatser eftersom de vanligtvis är invävda i varandra under hela 
processens gång. Man kan i stället använda sig av en kombination av dessa två ansatser. 
Denna kombination kallas abduktion och är speciellt vanlig vid fallstudier.17  
 
I uppsatsen används abduktion som metod men vid en detaljerad betraktelse är arbetssättet 
mer fokuserat mot den induktiva inriktningen. 

2.1.3 Val av metod 
En problemformulering som definierar undersökningsområdet arbetades fram. Att ta fram den 
är en viktig procedur i uppsatsarbetet. Genom en väl formulerad problemdefinition avgränsas 
det som ska undersökas på ett bra sätt.18 
 
Det föll sig naturligast att använda en kvalitativ metod i uppsatsen då denna metods syfte är 
att skapa en djupare förståelse för det problem som studeras. Inom ramarna för det kvalitativa 
tillvägagångssättet beslutades det att basera den empiriska undersökningen på djupgående 
intervjuer med sakkunniga inom det aktuella skatteområdet, i detta fall: skattekonsekvenser 
vid avyttring av aktier i fåmansföretag. Genom en sådan studie fås detaljerade och grundliga 
beskrivningar av regelproblematiken fram, vilka behövs för att kunna få en insikt i den enligt 
många experter komplicerade svenska skattelagstiftningen. 
 
Syftet var inte att ge några generella svar på problemen som helhet utan bara ge en förstående 
bild av den problematik som förekommer i speciella fall. Detta ledde att ett kvantitativt 
tänkande som skulle ge statistiska svar föll bort naturligt. Vår undersökning har därmed en 
kvalitativ utgångspunkt. I uppsatsen studerades effekterna av de nya 3:12-reglerna vid 
kapitalvinst. Den erhållna informationen har sedan jämförts med teorin och lagtexten inom 
området, vilket är ett induktivt arbetssätt. 

2.1.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
För att få fördjupade kunskaper i det valda ämnet studerades aktuell litteratur, artiklar, 
utredningar och gällande lagstiftning, proposition och remissutlåtanden. Genomgripande 
intervjuer krävdes för att få en tydligare bild av följderna kring reglerna. De personer som 
valdes ut till intervjuer, skulle kunna reglerna bra och helst också arbeta med dem på daglig 
basis. Efter att ha kommit i kontakt och bokat tid med fyra stycken respondenter besittande de 
eftersökta egenskaperna formulerades sju relativt breda frågor som skulle ge en utgångspunkt 
inför arbetets analys.  
 
Kontakt med respondenterna gjordes via telefon. Intervjuerna gjordes på plats hos respektive 
respondent och frågorna skickades via e-mail i förväg. Intervjuerna beräknades ta en 
halvtimme men kunde i vissa fall sträcka sig upp till en timme beroende på hur mycket 
respondenten hade att säga. Minidisc och mp3-spelare användes för att dokumentera 
intervjuerna samtidigt som anteckningar fördes. De sju frågorna, (se bilaga 1) användes som 

                                                 
16 Jacobsen, 2002 
17 Alvesson & Sköldberg, 1994 
18 Jacobsen, 2002 
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grund för att kunna föra ett utförligare och djupare resonemang med respondenterna kring 
ämnesområdet. Svaren gicks igenom och redigerades ytterligare en gång så att underlaget blev 
förtydligat och mer lättläst. Respondenternas svar analyserades sedan utifrån vårt teorikapitel 
där vi letade efter orsaker, verkningar och förklaringar. Egna åsikter lades in vilka 
sammanflätades med respondenternas svar. 
 
I det avslutande kapitlet sammanfattades de viktigaste intrycken från intervjuerna och 
besvarade uppsatsens problemformulering samt reflekterade över intressanta frågor och 
synpunkter som uppkommit under arbetets gång, vilka inte var inkluderade i 
problemformuleringen. Vi presenterade även förslag till fortsatt forskning. 

2.2 Trovärdighetsdiskussion 
I en undersökning ska det finnas en metod för att samla in empiri. Empirin ska uppfylla två 
krav: 
 

� Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet.)19 
 
Reliabilitet är ett mått på om mätningarna är korrekt gjorda. Om flera undersökare som 
använder sig av samma metod kommer fram till samma resultat, då har studien hög 
reliabilitet.20 För att få så hög reliabilitet som möjligt valde vi att intervjua specialister inom 
skatteområdet som arbetar heltid med de aktuella problem som studeras. Vi bedömde dem 
som tillförlitliga och trovärdiga och besittande av stor kunskap. Det är dock väldigt svårt att 
säga om en liknande undersökning gjord av andra skulle komma fram till samma resultat som 
vi gjort i denna uppsats. Reliabiliteten blir därmed svårbedömd.  
 

� Empirin måste vara giltig och relevant (validitet).21 
 
Validitet innebär att man verkligen undersökt det som skulle undersökas och ingenting annat. 
För att skapa en hög validitet krävs det en hög reliabilitet. Validitet handlar om uppsatsens 
trovärdighet och om hur den överensstämmer med verkligheten. Man säger att det som mätts i 
ett fåtal intervjuer ska gälla för alla situationer.22 I den kvalitativa forskningen är varje 
fenomen beroende av situationen och därför unik för varje tillfälle. En naturlig följd av denna 
forskningsmetod blir därför en låg generaliserbarhet och närhet till det som studeras.23 
 
Resultatet är en kombination av olika resonemang och slutsatser grundade i teorier, empiriskt 
material och egen analys av de fakta som framkommit. Med utgångspunkt i vad som 
undersökts och hur detta gjorts kan inte slutsatser huruvida vilka regler som är bäst för alla 
bolag dras, utan vi kan bara se vad som är mest optimalt för det enskilda i dennes speciella 
situation.  
 
Eftersom de nya 3:12-reglernas konsekvenser beror på det undersökta bolagets unika situation 
så kan inte resultaten sägas gälla för alla bolag. I undersökningen har inte heller avsikten varit 
att visa statistiska, generella lösningar. Vi kan endast uttala oss om de fakta som erhållits från 
intervjuerna och referenserna som ingick i studien.  
 

                                                 
19 Jacobsen, 2002 
20 Thurén, 2002 
21 Jacobsen, 2002 
22 Ibid. 
23 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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Teori & Referensram 
 

 

I den teoretiska referensramen presenteras den teori som samlats in och som anses vara 

relevant för uppsatsens frågeställning. Här presenteras först de huvudsakliga begrepp som 

ligger till grund för en förståelse av reglerna följt av en redogörelse för historiken. Kapitlet 

fortsätter med en grundlig genomgång av de nu gällande reglerna. Möjliga upplägg av 

skatteplanering som förekommer belyses. Kapitlet syftar till att ge den 

bakgrundsinformation som behövs för att förstå innehållet av uppsatsen.  

 
 

3.1 Begreppsdefinition  
Fåmansföretag 
Fåmansföretag är ett samlingsnamn på svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar samt 
utländska juridiska personer (som beskattas på likartat sätt som svenska aktiebolag). Ett 
fåmansföretag är där fyra eller färre delägare äger så många aktier eller andelar att dessa 
delägare tillsammans har mer än hälften av rösterna för aktierna i företaget. Det kan även vara 
ett fåmansföretag om dess verksamhet är uppdelad på verksamhetsgrenar, som är oberoende 
av varandra och där en delägare genom ägande, avtal eller på något annat sätt har den verkliga 
bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren, och självständigt kan förfoga över 
resultatet.24 Det finns en utvidgad definition av begreppet fåmansföretag och det innebär att 
delägare och närstående till delägare som är (eller har varit) verksamma i betydande 
omfattning i ett företag anses som en enda ägare. Några exempel på företag som inte är 
klassade som fåmansföretag är: börsnoterade bolag, privatbostadsföretag, enskilda firmor och 
enkla bolag.25  
  
Företagsledare och delägare 
I fåmansföretag skiljs på vanliga ägare, och ägare som räknas som företagsledare. För de som 
räknas som företagsledare gäller något hårdare, särskilda regler. Som företagsledare anses den 
som har ett väsentligt inflytande i företaget på grund av sitt eget eller närståendes aktie, och 
på grund av sin ställning i företaget. Det krävs alltså både ett ägande och en viss ställning i 
företaget för att personen skattemässigt ska räknas som företagsledare. Endast någon som 
genom sin utbildning och arbetsuppgifter har en inflytelserik ställning anses vara en 
företagsledare.26 En aktieägare i fåmansföretaget som inte är anställd anses vara en passiv 
delägare i fåmansföretaget. Passiv delägare kan även anses vara en anställd som har ett 
aktieinnehav men inte något väsentligt inflytande. En person som arbetar och är verksam i 
betydande omfattning i företaget anses vara en aktiv delägare. Om ägarens eller närståendes 
arbetsinsatser varit av stor betydelse för resultatet under året (inkomståret, eller någon del av 
den närmaste föregående femårsperioden) anses ägaren vara aktiv i företaget.27 
 
Kvalificerade aktier 
Aktien anses kvalificerad om delägaren eller närstående till honom varit verksam i företaget i 
betydande omfattning under inkomståret (eller något av de fem föregående inkomståren), 

                                                 
24 IL 56 kap 2§ 
25 IL 56 kap 3§ 
26 IL 56 kap 6§ 
27 SKV 292 utgåva 14 
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aktier vars ägare är aktiv delägare i företaget. En aktie kan även vara kvalificerad om 
delägaren eller närstående varit aktiv under någon del av femårsperioden i ett annat ägt 
fåmansföretag som bedriver liknande verksamhet28 Reglernas syfte avseende vinst vid 
försäljning och utdelning är att förhindra att arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster. 
Aktierna delas in i två kategorier: okvalificerade och kvalificerade, de okvalificerade aktierna 
har fått en skattesänkning. Den gamla nivån på 30 procent skatt har sänkts till 25 procent.  
 
Värt att notera är att i ett rättsfall från Kammarrätten i Sundsvall, Där en aktieägare och tillika 
styrelseledamot som endast deltagit i syrelsesammanträden och bolagsstämmor, inte ha 
ansetts vara verksam i betydande omfattning, och den utdelning som erhållits från bolaget ska 
därför inte till någon del beskattas i inkomstslaget tjänst. Trots att personen i fråga bidragit till 
att en stor order kommit in till företaget och att han fick lika stor ersättning som de arbetande 
delägarna. Domen överklagades inte till regeringsrätten.29 I Regeringsrätten har frågan 
prövats flera gånger om vad som menas med: verksam i betydande omfattning, och det har 
konstaterats att enbart styrelsearbete inte anses vara kvalificerande.30 
 
Närståendekrets 
Utgångspunkten är att ägaren har kontroll över samtliga transaktioner som görs mellan 
företaget och personer inom närståendekretsen. Det får som följd att ägaren kan beskattas på 
grund av en transaktion som en närstående till honom har gjort.31 Närstående är efter 
fåmansreglerna i inkomstskattelagen enligt figuren nedan:  
 

 
Figur 1. Närståendekretsen32  

 

 
Närståendekretsens aktieinnehav slås ihop och räknas som ett enda innehav vilket har 
påverkan på om det ska definieras som ett fåmansföretag eller inte.33 Vid skatteregler som 
berör utdelning och kapitalvinst för fåmansföretag görs en indelning i närståendekretsar och 
då utgår man från den äldste delägaren. De närståendes aktieinnehav slås då ihop till ett enda 

                                                 
28 Sandström & Svensson, 2006 
29 Dom i Kammarrätten, Sundsvall, avd 2, 1688-04 
30 Forsberg et al., 2006 
31 Sandström & Svensson, 2006 
32 Skatteverkets Broschyr SKV 292 utgåva 14 
33 IL 56 kap 5§ 
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innehav och därefter på övriga delägare med samma metod. Det medför att en närstående inte 
kan ingå i en annan närståendekrets.34 
 
Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp 
Reglerna om prisbasbelopp återfinns i Lagen om allmän försäkring (LAF, 1962:381).35 
Prisbasbeloppet för inkomståret 2005 var 39 400 kronor och för 2006 gäller 39 700 kronor36 
Inkomstbasbeloppet omräknas med förändringen i inkomstindex.37 Inkomstbasbeloppet för 
2005 var 43 300 kronor och för 2006 gäller 44 500 kr.38 
 
Aktieägartillskott 
Ett aktieägartillskott ökar ett företags tillgångar utan att dess skulder ökar. Syftet är att höja 
och förbättra det egna kapitalet. Tillskottet kan ske i form av pengar, att fordran på företaget 
efterskänks eller att sakegendom tillskjuts.39 Två former av aktieägartillskott finns: villkorliga 
och ovillkorliga. Ett ovillkorligt tillskott innebär att medel tillskjuts utan några krav på 
återbetalning. Tillskottet höjer anskaffningsutgiften för aktierna. Ett tillskott innebär att någon 
tillskjuter medel med krav på att återbetalning sker någon gång i framtiden. Till skillnad mot 
ovillkorliga aktieägartillskott får dessa tillskott inte räknas som anskaffningsutgift för 
aktierna.40 

3.2 Historia och bakgrund för 3:12-reglerna 
Skattereglerna för fåmansföretag och deras ägare var enligt många komplicerade. Det gällde 
både de allmänna skattereglerna, som tog över efter stoppreglerna (se nedan), och de särskilda 
fåmansreglerna om utdelning och kapitalvinst samt inkomstuppdelning inom familjen. Den 
första lagstiftningen riktad mot fåmansföretag kom redan 1933. 1951 kom en mer tydlig 
lagstiftning och den omfattade fåmansföretagen med en önskad effekt att stoppa oönskad 
skattefrihet.41  
 
I ett fåmansföretag bestämmer ägaren eller ägarna själva hur de ska ta ut företagets överskott, 
som lön, utdelning, eller kapitalvinst vid avyttring av aktier. De särskilda fåmansreglerna 
angående utdelning och kapitalvinst infördes för att förhindra att ägare till fåmansföretag 
skulle ta ut pengar från sina företag i form av lågbeskattad utdelning och kapitalvinst, istället 
för högbeskattad lön. 1975 kom företagsskatteberedningen med sitt betänkande som sedan 
ledde fram till fåmansskattereglerna. Det rådde nästan en desperat situation som staten ansåg 
att de måste lagstifta emot.42  
 

”…även om flertalet av de mindre och medelstora företagen lojalt följer gällande 
beskattningsregler ger undersökningarna vid handen att ett utbrett missbruk av 
bestämmelserna förekommer inom fåmansbolagssektorn med ett avsevärt bortfall för det 
allmänna av skatter och avgifter som följd. Särskilt påtagligt är detta bland den stora 
mängd bolag som under senare år bildats uteslutande för att uppnå skattelättnader i 
fråga om inkomster för ägarna. Denna användning av aktiebolagsformen utanför 
området för egentlig företagsamhet har utöver det allmännas skatte- och avgiftsförluster 

                                                 
34 Sandström & Svensson, 2006  
35 www.ne.se, (2006-04-19), Nationalencyklopedins hemsida  
36 www.blinfo.se, (2006-04-19), Björn Lundén förlags hemsida 
37 www.ne.se, (2006-04-19), Nationalencyklopedins hemsida 
38 www.blinfo.se, (2006-04-19), Björn Lundén förlags hemsida 
39 Folkesson, 2006 
40 www.skatteverket.se, (2006-04-12), Skatteverkets hemsida 
41 SOU 2002:52, Beskattning av småföretagare 
42 Forsberg, 2006 
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inneburit administrativa påfrestningar för taxeringsorganisationen som inte kunnat 
bemästras.”43 
 
”…beredningen vill framhålla att hittillsvarande utveckling, varigenom skattskyldiga 
kunnat spekulera i en oklar eller ofullständig lagstiftning eller dra fördel av att praxis 
utvecklats på ett sätt som strider mot lagstiftningens syfte, kan få allvarliga 
skadeverkningar, inte minst för företagen själva genom konkurrenssnedvridning.”44 
 

1976 infördes reglerna vars syfte var att reda ut problematiken kring fåmansföretag. Reglerna 
för företagen brukade delas upp i två huvudgrupper varav den ena kallades stoppregler på 
grund av sin karaktär. Dessa regler grundade sig på att ett tvåpartsförhållande mellan företaget 
och ägarna inte ansågs vara reellt. Den andra huvudgruppen var speciella särregler som var 
avsedda att förhindra att ägarna omvandlade arbetsinkomster till kapitalinkomster genom att 
ta utdelningar istället för lön och att få personliga skattefördelar som inte var motiverade med 
hänsyn till den bedrivna verksamheten.45 Några exempel på typer av skatteplanering som 
staten ville komma åt var: 
 

� Möjligheten att förvandla arbetsinkomster till kapitalbeskattade inkomster. 
� Möjligheten att fördela inkomster på make/maka och barn samt andra närstående som 

har lägre skatt och/eller sociala avgifter. 
� När företaget betalade för saker som bara företagsledaren och dennes familj hade 

glädje av. 
� När företaget drog av upplupen lön för att skjuta upp beskattning. 
� När ägaren sålde egendom till företaget för överpris eller köpte från företaget till 

underpris. 
� När ägaren ersatte lön med hyresersättning. 
� När ägaren lånade pengar från företaget till låg ränta eller ingen ränta alls eller 

lånade ut till hög ränta.46 
 
Den stora skattereformen som genomfördes 1990 var genomgripande. Genom reformen 
ansågs Sverige ha fått en mycket stabil skattelagstiftning. De nya reglerna skulle gälla en lång 
tid framöver, och en generell skattesats på 30 procent i inkomstslaget kapital infördes, samt 
för reavinster på aktier gällde att endast 5/6 av reavinsten beskattades.47 När 1990 års 
skattereform presenterades ledde det i princip till en separering av kapitalbeskattningen från 
arbetsinkomstbeskattningen. Det nya skattesystemets utformning med en låg 
kapitalbeskattning gjorde det nödvändigt att införa helt nya regler, vilket gjordes i och med 
det 57 kapitlet i IL. Dessa speciella regler fanns tidigare i 3:12 SIL48. Det är därifrån namnet 
3:12 härstammar.49 
 
1993/94 genomfördes en stor företagsskattereform, bland annat avskaffades skatte-
utjämningsreserven och det infördes periodiseringsfonder som ersättning. Under 1994 gällde 

                                                 
43 SOU 1975:54, Fåmansbolag 
44 Ibid. 
45 SOU 2002:52, Beskattning av småföretagare  
46 Ett riskfritt lån innebär en låg marknadsmässig ränta. Enligt Kammarrätten godtas en schablonränta på högst 
statslåneräntan (SLR)+en procentenhet när det gäller lån utan risktagande. Se: Kammarrätten i Göteborg 112-04, 
114-04. Kammarrätten har även bedömt att SLR+3 procent är motiverat, då i jämförelse med reglerna för 
räntefördelning  (avkastning på insatt kapital). 
47 SOU 1995:104, Skattereformen 1990-1991 - en utvärdering 
48 Lagen om statlig inkomstskatt (SIL), SFS nr. 1947:576 
49 Sandström & Svensson, 2006 
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nya regler om dubbelbeskattningen och det innebar att reavinstskatten sänktes till 12,5 
procent, dvs. en halvering, och att en viss del av utdelningen blev skattefri. Det gjorde att 
många företagare tog ut stora summor skattefritt och genomförde interna aktieöverlåtelser50 
för att utnyttja den låga reavinstskatten. Detta gyllene läge för företagarna varade inte länge, 
1995 upphävdes reglerna och en återgång till 30 procent kapitalskatt på samtliga 
kapitalinkomster och kvoteringen (5/6) på reavinster vid aktieförsäljning avskaffades. Ett 
undantag var kvar, nämligen reavinst på privatbostäder där endast halva reavinsten 
beskattades.51 
 
Nya lättnader i dubbelbeskattningen infördes igen 1997. Då kunde utdelning tas ut skattefritt 
upp till en viss nivå och möjligheten till att ta ut kapitalbeskattad utdelning ökade. För företag 
med många anställda var dessa regler mycket förmånliga på grund av att hela löneunderlaget 
låg till grund för utdelnings- och kapitalvinstberäkningen.52 

3.3 De nya 3:12-reglerna 
Den 1 januari 2006 trädde de nya 3:12 reglerna i kraft och de viktigaste förändringarna rör 
beräkningen av löneunderlaget samt beskattningen av utdelning och kapitalvinst. 3:12 
reglerna bestämmer hur mycket en ägare till ett fåmansföretag kan ta ut som kapitalbeskattad 
inkomst med en skattesats på 20 procent och hur mycket som ska beskattas som löneinkomst 
med en skattesats på upp till 57 procent. De som omfattas av reglerna är företag med ett fåtal 
ägare. Ägaren ska ha varit verksam i företaget i betydande omfattning de senaste fem åren.53 
 
Ett syfte med de nya 3:12 reglerna är att förhindra att aktiva delägare i småföretag ska kunna 
omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst, vilket har lägre skatt. I stället är tanken med 
reglerna att småföretagares arbete ska beskattas som om de vore löntagare.54 Enligt Sveriges 
regering är syftet att förändra reglerna så att de blir mer gynnsamma för företagarna, och att 
den administrativa bördan inom skatteområdet ska minska dvs. bli enklare. 55  
 

”…En ytterligare utgångspunkt är att det är önskvärt med ett enklare regelsystem. 
Dagens regler i 57 kap. IL uppfattas som komplicerade av såväl skattskyldiga som 
Skatteverket. Detta gäller allt från reglernas materiella innehåll till den information som 
skall lämnas på deklarationsblanketterna…”56 
 
”… Det är ändå viktigt att så långt som möjligt utnyttja det utrymme för förenklingar 
som finns. Det gäller särskilt för det stora antalet mindre företag med såväl ett litet 
kapital som få anställda som skall tillämpa reglerna…”57 
 

Reglerna kan i huvudsak sammanfattas i följande förändringar för fåmansdelägare med 
kvalificerade aktier: 
 

� Skatten på normalutdelning har sänkts till 20 procent. 
� Skattefri utdelning har avskaffats och kan utnyttjas senast 2010. 
� En schablonregel för beräkning av utdelning har införts. 

                                                 
50 Se även kapitel 3.5 om skatteplanering 
51 Sandström & Svensson, 2006 
52 Ibid. 
53 www.sweden.gov.se, (2006-04-05), Regeringskansliets hemsida 
54 www.di.se, (2003-12-18), Dagens Industris hemsida 
55 www.sweden.gov.se, (2006-04-05), Regeringskansliets hemsida 
56 Regeringens proposition, 2005/06:40, Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 
57 Ibid. 
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� Klyvningsräntan har höjts med två procentenheter. 
� Reglerna om lönebaserad utdelning har förändrats rejält. 
� 50/50-delningen av kapitalvinster har slopats. 

 
För ägare till onoterade andelar som inte är kvalificerade, när till exempel utomståenderegeln 
är tillämpbar, gäller följande ändringar: 
 

� Skattefri utdelning har avskaffats och kan utnyttjas senast 2010. 
� Löneunderlagsreglerna har slopats. 
� Skatten på utdelning och kapitalvinst har sänkts till 25 procent.58 

3.3.1 Gränsbelopp och överutdelning 
Utdelning och kapitalvinst på vanliga aktier som inte är kvalificerade beskattas i 
inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Det spelar ingen roll hur hög utdelningen är eller 
hur stor kapitalvinsten blir. Skatten blir ändå 30 procent. Utdelning och kapitalvinst på 
kvalificerade aktier i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler, vilket innebär att en del 
av kapitalvinsten och en del av utdelningen kan bli beskattad i inkomstslaget tjänst. Fram till 
2005 gällde regler om skattefri utdelning men dessa regler har nu tagits bort. Sparad skattefri 
utdelning, lättnadsbelopp, får utnyttjas senast 2010, antingen i form av utdelning eller i form 
av en skattefri del av en kapitalvinst.59 
 
Gränsbeloppet 
Det högsta kapitalbaserade utdelningsbeloppet som en delägare i ett fåmansföretag kan ta ut 
för beskattningsåret kallas för gränsbelopp. Årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme 
motsvarar det totala gränsbeloppet. Tas inte hela gränsbeloppet ut ett visst år kan den 
överskjutande delen sparas till kommande år. Detta är det sparade utdelningsutrymmet.60 
Gränsbeloppet beskattas upp till 2/3 i inkomstslaget kapital till 30 procent skatt vilket medför 
20 procent faktisk skatt.61 Årets gränsbelopp kan från och med 2006 beräknas enligt något av 
följande två sätt: 
 

� Gränsbelopp enligt schablonregeln. 
� Gränsbelopp bestående av en räntebaserad del och en lönebaserad del. 

 
Till detta får sparat utdelningsutrymme läggas när det totala gränsbeloppet beräknas. Det 
sparade utdelningsutrymmet räknas dessutom upp med statslåneräntan + 3 procentenheter 
(uppräkningsräntan). Från och med 2006 gäller att endast ett gränsbelopp får beräknas per år 
för en viss aktie. Huvudregeln är att den som ägde aktierna vid utdelningstillfället under året 
får beräkna gränsbelopp för detta år. Som säljare bör utdelningen tas ut före försäljningen. 
Om bolaget inte har lämnat någon utdelning under året, är det den person som ägde aktierna 
vid beskattningsårets slut som får tillgodoräkna sig gränsbeloppet för detta år. Från och med 
2006 gäller att säljaren får räkna upp sin sparade utdelning med uppräkningsräntan, även om 
inte utdelning har lämnats före överlåtelsen.62 
 
Utdelningsberäkningen görs för varje delägare som var och en tittar på sitt omkostnadsbelopp 
för aktierna. Delägarna kan sedan välja skilda metoder för utdelningsberäkningen. En 

                                                 
58 Sandström & Svensson, 2006 
59 Ibid. 
60 IL 57 kap, 10-12§§ 
61 IL 57 kap, 20§ 
62 Sandström & Svensson, 2006 
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delägare kan använda metoden med räntebaserad och lönebaserad utdelning om han har ett 
högt omkostnadsbelopp. En annan delägare kan använda sig av schablonregeln (se nedan) om 
han har ett lågt omkostnadsbelopp och/eller inte når upp till spärrlönen.63 Den del av 
utdelningen som ligger över gränsbeloppet kallas överutdelning och beskattas lindrigare än 
andra förvärvsinkomster men är inte avdragsgill för bolaget.64 Det är en speciell typ av 
tjänsteinkomst som: 
 

� Inte ingår i underlagt för sociala avgifter. 
� Ingår i underlaget för grundavdrag men som något grundavdrag inte får dras ifrån. 
� Inte ingår i underlaget för pensionsgrundande inkomst. 
� Inte ingår i underlaget för sjukpenninggrundande inkomst. 

3.3.2 Schablonregeln 
Schablonregeln kan inte kombineras med löneunderlaget. Vill ägaren tillgodoräkna sig 
lönebaserad utdelning måste han använda sig av beräkningsregeln med klyvningsränta 
(räntebaserad utdelning) istället. Enligt schablonregeln får årets gränsbelopp sättas till 150 
procent av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret. Vid utdelning under 2006 
motsvarar detta 1,5 x 43 30065 = 64 950 kr. Om företaget har flera ägare ska schablonbeloppet 
fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.66 Schablonregeln är intressant för de 
delägare vars omkostnadsbelopp på aktierna är lägre än 550 000 kr och om företaget har ett 
fåtal eller inga anställda. Detta innebär att schablonregeln kommer att användas av de allra 
flesta fåmansföretagen.67 
 
Om en företagare tar ut utdelning som understiger schablonbeloppet, eller ingen utdelning 
alls, ett visst år sparas beloppet till kommande år och räknas upp med en uppräkningsränta. I 
nedanstående tabell visas skillnaden i gränsbelopp mellan tidigare regler:68 
 

Omkostnadsbelopp i kronor Årets gränsbelopp enligt tidigare 
regler i kronor 

Årets gränsbelopp enligt 
schablonregeln i kronor 

100 000  10 000 64 950 
300 000  30 000 64 950 
500 000 50 000 64 950 

Tabell 2. Skillnad i gränsbelopp med tidigare regler 

 
Om en person är ensam ägare med ett omkostnadsbelopp på 100 000 kronor måste 
lönesumman inklusive egen lön i företaget vara minst 700 000 kronor för att det ska vara värt 
att beräkna ränte- och lönebaserad utdelning (se nedan). Är lönesumman lägre ger 
schablonregeln ett högre gränsbelopp.69  

3.3.3 Räntebaserad utdelning 
Underlaget för räntebaserad utdelning utgörs av omkostnadsbeloppet.  För att beräkna 
räntebaserad utdelning används en ränta som kallas klyvningsränta. Klyvningsräntan är vid 
taxering 2007: SLR + 9 procent, vid beräkning av årets gränsbelopp.70 Den som i sitt företag 

                                                 
63 Sandström & Svensson, 2006 
64 IL 57 kap 20§ 
65 Inkomstbasbeloppet 2005 var 43 300 kronor 
66 IL 57 kap 11§, 1p 
67 Sandström & Svensson, 2006 
68Ibid.  
69 Sandström & Svensson, 2006 
70 IL 57 kap 11§ 2p 
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är ensam ägare och inte har några anställda och har ett omkostnadsbelopp på mindre än 
550 000 kronor kommer inte att behöva göra denna beräkning eftersom schablonregeln ger ett 
högre belopp. Nedanstående tabell visar hur stort årets gränsbelopp blir beroende på ägarens 
omkostnadsbelopp:71 SLR antas vara 3 procent. 
 

Omkostnadsbelopp i kronor Årets gränsbelopp i kronor 
< ca 550 000   64 95072 
600 000  72 000  
1 000 000  120 000  

Tabell 3. Gränsbeloppets storlek beroende på ägarens omkostnadsbelopp 

 
Huvudregeln för beräkning av omkostnadsbeloppet 
Enligt huvudregeln är aktiernas omkostnadsbelopp det man betalade när man skaffade 
aktierna plus ovillkorade aktieägartillskott. Det är samma värde som skulle ha använts vid 
kapitalvinstberäkningen om aktierna hade sålts när utdelningen gjordes. Villkorade 
aktieägartillskott får inte räknas med eftersom de inte heller kan jämföras med rena 
kapitalinsatser. Fondemissioner ökar inte heller omkostnadsbeloppet.73 
 
Alternativregeln för beräkning av omkostnadsbeloppet 
Denna regel innebär att kapitalunderlaget, skillnaden mellan tillgångar och skulder, i företaget 
vid taxeringen 1993 tas fram Denna regel får endast användas på aktier införskaffade senast 
31 december, 1991.  Används alternativregeln måste den användas på samtliga aktier 
införskaffade före 1992. Utgångspunkten är hela tiden taxering 1993. För de aktier som 
införskaffats 1992 eller senare måste huvudregeln användas.74  

3.3.4 Löneunderlaget 
Om reglerna för räntebaserad utdelning används, oavsett om huvudregeln eller 
alternativregeln används, får man lägga till ett särskilt beräknat löneunderlag. Om det 
omräknade omkostnadsbeloppet beräknas enligt alternativregeln får löneunderlaget läggas till 
först från och med inkomståret 1997. Om schablonregeln används får det inte läggas till 
löneunderlaget. Det kan bara göras om man använder reglerna om räntebaserad utdelning.75  
Löneunderlaget beräknas för hela företaget men ska sedan fördelas per aktie. Därefter avgörs 
det på delägarnivå om respektive delägare kan utnyttja sitt löneunderlag (se nedan). Om en 
viss aktieägare inte kan utnyttja löneunderlaget för sina aktier får inte det outnyttjade 
underlaget föras över till de andra aktieägarna.76 Enligt tidigare regler skulle underlaget för 
beräkning av gränsbelopp ökas med en viss andel av löneunderlaget. Detta system har tagits 
bort från och med 2006. Istället ska 20 procent av lönesumman året före beskattningsåret 
läggas direkt till gränsbeloppet. Är lönesumman högre än 60 inkomstbasbelopp (ca 2,6 mkr) 
läggs ytterligare 30 procent av den överstigande delen till gränsbeloppet.77 
 
Lönebaserad utdelning får enbart tillgodoräknas den som äger aktierna vid årets början. Den 
som köper aktierna under ett visst år kan alltså inte utnyttja löneunderlaget från årets början. 
För att det lönebaserade utrymmet inte ska gå förlorat även för säljaren gäller det att beslut 
om utdelning måste fattas före försäljningen. Om villkoret om ägande vid årets början är 

                                                 
71 Sandström & Svensson, 2006 
72 Enligt schablonregeln, se kapitel 3.3.2 i uppsatsen 
73 IL 44 kap 14§ 
74 IL 57 kap 26-35§§ 
75 Sandström & Svensson, 2006 
76 Ibid. 
77 IL 57 kap 16§  
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uppfyllt får hela årets löneunderlag utnyttjas. Någon begränsning som för juridiska personer 
gäller inte.78 Sammanfattningsvis ingår nedanstående i löneunderlaget:79 
 

Ingår i löneunderlaget Inte i löneunderlaget 
Lön (månadslön, timlön, provisionslön, ackordslön, 
bonus, övertidsersättning, OB-tillägg, skifttillägg, 
jourersättning, osv.) som utbetalas under 
löneunderlagsåret 

Tjänstebeskattad utdelning och tjänstebeskattad del av 
kapitalvinst 

Löner till anställda med lönebidrag eller liknande Förmåner, till exempel bil-, bostads eller kostförmån 
Semesterlön, -tillägg, -ersättning Betalning till semesterkassa 
Sjuklön Kostnadsersättningar till exempel telefon- eller 

representationsersättningar 
Löner till anställda i filialer och dotterbolag Löner till anställda i intresseföretag 
Löner till anställda inom EU/EES-området Löner till anställda utanför EU/EES-området 
Överskjutande belopp vid utbetalningar av ”skattefria” 
kostnadsersättningar till exempel den del som 
överstiger 18 kr/mil 

Skattefria kostnadsersättningar, till exempel 
reseersättning 18 kr/mil 

Utbetalning av upplupen lön Uppbokning av upplupen lön 
Bolagsstämmobeslut om tantiem Avsättning till tantiem 
Styrelsearvode Direktpension 

Tabell 4. Vad som ingår i löneunderlaget 

 
Spärregeln 
Löneunderlaget ska beräknas för hela företaget, sedan ska det fördelas per aktie. Därefter 
avgörs utifrån spärregeln på delägarnivå om respektive delägare kan utnyttja sin andel av 
löneunderlaget. Om en viss delägare inte kan utnyttja löneunderlaget för sina aktier får inte 
det outnyttjade löneunderlaget föras över till de andra delägarna. För att få tillgodoräkna sig 
löneunderlaget måste ägaren eller någon av hans närstående ha tagit ut kontant lön som 
motsvarar minst: 
 

� 6 inkomstbasbelopp, plus 5 procent av bolagets sammanlagda kontanta löner, eller: 
� 15 inkomstbasbelopp. 

 
Vid beräkningen används inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret. För utdelning under 
2007 används alltså inkomstbasbeloppet för 2006, det vill säga 44 500 kronor.80 
Nedanstående tabell visar hur mycket lön som en ägare eller närstående, måste ta ut i lön 
under 2006, avseende utdelning 2007, för att kunna utnyttja löneunderlaget vid olika 
sammanlagda lönenivåer i företaget.81 
 
Utbetalda löner (inklusive ägaren) 

under 2006 i kronor 
Lön som ägaren måste ta ut i 

kronor 
Gränsbelopp, lönebaserad del i 

kronor 
500 000 292 000 11 000 
1000 000 317 000 111 000 
2000 000 367 000 311 000 
3000 000 417 000 610 000 
4000 000 467 000 1110 000 
5000 000 517 000 1610 000 
8010 000 667 500 3115 000 
20 000 000 667 500 9110 000 

Tabell 5. Lön som ägare måste ta ut för att utnyttja löneunderlaget 

                                                 
78 IL 57 kap 11§ 3 st 
79 Sandström & Svensson, 2006 
80 IL 57 kap 19§ 
81 Sandström & Svensson, 2006 
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3.3.5 Sparat utdelningsutrymme 
Om en företagare tar ut mindre utdelning från bolaget ett visst år än gränsbeloppet (det som 
får tas upp i inkomstslaget kapital) får denne spara det outnyttjade utrymmet till ett senare år. 
Det outnyttjade utdelningsutrymme kan antingen tas ut ett senare år som kapitalbeskattad 
utdelning eller utnyttjas som en kapitalbeskattad del av kapitalvinsten om företagaren säljer 
sina aktier. Vid benefika förvärv (exempelvis arv, gåva) får mottagaren överta överlåtarens 
sparade utdelningsutrymme. Den sparade utdelningen räknas upp med en uppräkningsränta. 
Uppräkningsräntan för sparad utdelning är statslåneräntan, SLR+ 3 procentenheter.82  
 
Om aktierna säljs ska den del av kapitalvinsten som motsvaras av sparad utdelning beskattas 
med 20 procent kapitalskatt, på samma sätt som vid en utdelning. Den sparade utdelningen för 
försäljningsåret hör till den som äger aktierna vid utdelningstillfället. Det innebär att säljaren 
får ta hänsyn till gränsbeloppet för försäljningsåret vid vinstberäkningen om bolaget beslutat 
om utdelning före försäljningen. Dessutom får säljaren alltid räkna upp sin sparade utdelning 
med uppräkningsräntan, även om någon utdelning inte har lämnats före överlåtelsen. Sparad 
utdelning fördelas per aktie, vilket innebär att vid en delavyttring får man inte utnyttja mer av 
den sparade andelen än vad som hör till de sålda aktierna.83  

3.3.6 Kapitalvinst vid avyttring av aktier i fåmansföretag 
De särskilda fåmansreglerna innebär i stora drag att en kapitalvinst delas upp och beskattas i 
inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget kapital. Detta gäller inte om utomstående delägare 
som inte är eller har varit aktiva i företaget äger aktier i betydande omfattning (normalt minst 
30 procent av aktierna). Den tidigare 50/50-delningen av kapitalvinster mellan tjänst och 
kapital har slopats. Nu gäller istället att den del av kapitalvinsten som överstiger det sparade 
utdelningsutrymmet och skillnadsbeloppet84 i sin helhet beskattas som tjänsteinkomst, upp till 
taket på 100 inkomstbasbelopp (se nedan om takbelopp).85 Kapitalvinstreglerna gäller vid alla 
typer av avyttringar, och med det avses: 
 

� Försäljning av aktier. 
� Byte av aktier. 
� Tillskott till en juridisk person, till exempel apport till ett aktiebolag. 
� Förfall vid optionsinnehav, dvs. när tiden för att utnyttja en innehavd option har löpt ut 

utan att optionen har utnyttjats. 
� När ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening, eller ett motsvarande företag inom 

EES-området, försätts i konkurs. 
� När ett annat företag, tillexempel ett utländskt bolag, upplöses genom konkurs. 
� När ett företag träder i likvidation. 
� När ett företag upplöses genom fusion (aktierna eller andelarna anses dock inte 

avyttrade vid fusion av moderföretag och helägt dotterföretag).86 
 
Beskattning av kapitalvinster vid försäljning av kvalificerade andelar  
Enligt förarbetet till propositionen är orsaken till förändringen att tillämpa 50/50-fördelning 
mellan tjänst och kapital att den högsta marginalskatten på tjänsteinkomster har stigit. 
Utvecklingen av skattesatserna sedan skattereformen 1990-91 ökade incitamenten för ägare 

                                                 
82 IL 57 kap 13-14§§ 
83 Sandström & Svensson, 2006 
84 Skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och det omräknade omkostnadsbeloppet som används för aktier 
införskaffade före 1992. 

85 Sandström & Svensson, 2006 
86 Ibid. 
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till kvalificerade andelar att tillgodogöra sig vinster i bolaget genom avyttring av aktier istället 
för utdelning. Utredarna anser inte att 50/50-delningen kan rymmas inom det 
offentligfinansiella utrymmet. Den är inte heller försvarbar ur likformighets- eller 
legitimitetssynvinkel. Vid strikt proportionell beskattning uppnås likformighet mellan 
kvalificerade- och okvalificerade andelar.87   
 

”…med utgångspunkt i kraven på likformighet, prevention, legitimitet och förenkling 
föreslår vi således att hela kapitalvinsten utöver det kraftigt utökade gränsbeloppet, 
liksom utdelningar utöver gränsbeloppet, beskattas i inkomstslaget tjänst upp till 100 
inkomstbasbelopp. Förslaget om att hela den överskjutande kapitalvinsten upp till 100 
inkomstbasbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst innebär en skärpning jämfört med 
nuvarande regler, där 50 procent av överskjutande kapitalvinst beskattas i inkomstslaget 
kapital. Detta är motiverat av preventionsskäl och kompenseras för hela kollektivet 
kvalificerade andelar mer än väl av tillkommande lättnader som till exempel den nya 
löneunderlagsregeln, schablonregeln och att klyvningsräntan ökar från nuvarande 7 till 
9 procent utöver statslåneräntan…”88 

 
Enligt 57 kap, 21 § IL ska hela kapitalvinsten upp till 100 inkomstbasbelopp beskattas i 
inkomstslaget tjänst. Överstigande kapitalvinst beskattas i inkomstslaget kapital med 
skattesatsen 30 procent. Kapitalvinsten beräknas enligt de allmänna bestämmelserna i 48 kap. 
IL och därefter beräknas den del av kapitalvinsten som ska beskattas enligt de särskilda 
reglerna i 57 kap IL som här benämns fördelningsvinst. Fördelningsvinsten beräknas med 
utgångspunkt i anskaffningsutgiften för aktierna men för äldre aktier får någon av 
övergångsreglerna användas; indexmetoden (för aktier förvärvade före 1990) eller 
alternativregeln (för aktier förvärvade före 1992). Används någon av dessa metoder kan den 
kapitalvinst som ska beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL bli lägre. Skillnaden mellan 
kapitalvinsten beräknad enligt allmänna regler och fördelningsvinsten beskattas enligt 
allmänna regler som kapitalvinst.89 Om det finns kvarstående utdelning läggs den till 
anskaffningsvärdet på aktierna vid beräkning av fördelningsvinsten. Ett belopp motsvarande 
sparat utrymme beskattas med 2/3 som kapitalinkomst.90 Idag delas kapitalvinster mellan 
inkomstslagen tjänst och kapital. Enligt reglerna ska en kapitalvinst som överstiger sparat 
utdelningsutrymme beskattas i inkomstslaget tjänst. Den tjänstebeskattade delen maximeras 
som nämnts tidigare till 100 inkomstbasbelopp91. Förändringen i kapitalvinstbeskattningen 
visas i nedanstående tabell:92 
 

Vinst i kronor Att behålla efter skatt 
2005 i kronor 

Att behålla efter skatt 
2006 i kronor 

Skatteökning i kronor 

250 000 141 250 107 500 33 750 
500 000 282 500 215 000 67 500 
1 000 000 565 000 430 000 135 000 
2 000 000 1 130 000 860 000 270 000 
4 000 000 2 260 000 1 720 000 540 000 
6 000 000 3 390 000 3 030 900 359 100 
8 000 000 4 536 200 4 430 900 105 300 

Tabell 6. Förändring i kapitalvinstbeskattning 

 
 
                                                 
87 Edin et al., (2006-04-26), Offentligt tryck 
88 Ibid. 
89 Rabe & Melbe, 2006 
90 Ibid. 
91 100 Inkomstbasbelopp cirka 4,35 miljoner kronor, inkomstår 2005 
92 Att tänka på i sista minuten inför årsskiftet - Förslaget till nya 3:12-regler, Öhrlings Pricewaterhousecoopers 
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Aktier i onoterade företag som inte är kvalificerade 
Utdelningar och kapitalvinster vid avyttring av aktier i onoterade företag där aktierna inte är 
att anse som kvalificerade aktier beskattas med en skattesats om 25 procent.93 
 
Beräkning av kapitalvinst (fördelningsvinst) enligt 57 kap IL 
Försäljningspriset minskat med: 
 

Antingen  
Anskaffningsutgifterna för aktierna 
+ eventuella ovillkorliga aktieägartill- 
skott (för andelar förvärvade före 
år 1990 anskaffningskostnaden 
uppräknad med index) 
+ Eventuell sparad utdelning 

Eller  
För aktier anskaffade före 1992 
 kapitalunderlaget (skillnaden mellan 
skattemässigt värde på tillgångar och 
skulder vid utgången av det beskatt- 
ningsår som taxeras år 1993) 
+ Eventuell sparad utdelning 
 Figur 2. Beräkning av fördelningsvinst 

 
-  Fördelningsvinsten beskattas som tjänsteinkomst, dock max 100 inkomstbasbelopp. Den del 
som överstiger 100 inkomstbasbelopp beskattas som kapitalinkomst (med en skattesats på 
30 procent). 

-  Sparad utdelning beskattas med 2/3 som kapitalinkomst med en skattesats på 30 procent. 
- Skillnaden mellan kapitalvinsten enligt allmänna regler och fördelningsvinsten beskattas 
som kapitalinkomst (med en skattesats på 30 procent).94 

 
Från den totala kapitalvinsten dras sedan sparad skattefri utdelning av, som beräknats enligt 
de regler som gällde fram till 2005. Denna del av vinsten är skattefri. Sparad skattefri 
utdelning får utnyttjas fram t o m år 2010.95  
 
Outnyttjat utrymme 
Den del av kapitalvinsten som motsvaras av sparat utdelningsutrymme tas upp till 2/3 i 
inkomstslaget kapital vilket ger en faktisk beskattning med 20 procent kapitalskatt. 
Gränsbeloppet för försäljningsåret hör till den som äger aktierna vid utdelningstillfället. Det 
innebär att säljaren får ta hänsyn till gränsbeloppet för försäljningsåret vid vinstberäkningen 
om bolaget beslutat om utdelning före försäljningen.96 Dessutom får säljaren alltid räkna upp 
sin sparade utdelning med uppräkningsräntan, även om någon utdelning inte har lämnats före 
överlåtelsen. Uppräkningsräntan för sparad utdelning (dvs. sparat gränsbelopp från tidigare 
år) är statslåneräntan + 3 procentenheter.97 
 
Skillnadsbeloppet 
Den totala kapitalvinsten är skillnaden mellan köpeskillingen för aktierna (försäljningspriset) 
och det verkliga omkostnadsbeloppet. För att beräkna hur stor del av kapitalvinsten som ska 
beskattas i inkomstslaget kapital (förutom sparad utdelning) används dessutom ett omräknat 
omkostnadsbelopp. Det omräknade omkostnadsbeloppet används för aktier som anskaffats 
före 1992. Antingen används ett indexuppräknat omkostnadsbelopp eller kapitalunderlaget 
vid taxeringen 1993. Den del av kapitalvinsten som motsvarar skillnaden mellan 
omkostnadsbeloppet och det omräknade omkostnadsbeloppet beskattas i sin helhet i 

                                                 
93 Att tänka på i sista minuten inför årsskiftet - Förslaget till nya 3:12-regler, Öhrlings Pricewaterhousecoopers  
94 Rabe & Melbe, 2006 
95 Sandström & Svensson, 2006 
96 Ibid. 
97 Sandström & Svensson, 2006 
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inkomstslaget kapital. Någon kvotering som för sparad utdelning ska dock inte göras av 
skillnadsbeloppet, vilket innebär att skatten på skillnadsbeloppet blir 30 procent.98 
 
Takbelopp 
Det finns ett beloppstak för den del av vinsten från ett visst företag som ska redovisas i 
inkomstslaget tjänst. Denna regel kallas ibland basbeloppsregeln. Taket är 100 
inkomstbasbelopp (4 450 000 kr under inkomståret 2006)99 och gäller för alla i 
närståendekretsen och fem år tillbaka i tiden. Det är beskattningsårets (avyttringsårets) 
inkomstbasbelopp som gäller.100  
  
När flera inom närståendekretsen säljer aktier under samma beskattningsår och 
basbeloppsregeln gäller, ska den tjänstebeskattade delen av vinsten proportioneras. När de 
däremot säljer aktier under olika beskattningsår kan den som säljer aktier under ett senare år 
tillgodoräkna sig tidigare kapitalvinster som redovisats i inkomstslaget inom 
närståendekretsen och därmed få en gynnsammare beskattning. Taket gäller även om 
betalningen görs under flera år. Man slår ihop belopp som beskattas i tjänst under 
beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren.101 
 
Skattesatser på kapitalvinster, en kort sammanställning 
I förarbetet till propositionen hade utredarna följande tankar kring nivåerna på skattesatserna: 
 

”…däremot uppkommer inga särskilda problem om man inom ramen för 3:12-
regelverket väljer ett lägre skatteuttag för utdelning och kapitalvinst upp till 
gränsbeloppet. Enligt vår mening är 20 procent en lämplig skattenivå vilket ger ungefär 
samma effekt som gällande lättnadsregler. Detta uppnås tekniskt genom att två 
tredjedelar av den utdelning och kapitalvinst motsvarande gränsbeloppet beskattas med 
30 procent. Vårt förslag innebär att de nya marginalskatterna på utdelning för en individ 
med hög förvärvsinkomst blir 20 och 57 procent. För kapitalvinster blir den nya 
marginalskattetrappan 20 procent, 57 procent och 30 procent.”102 

 
Kapitalvinster beskattas från och med 1 januari 2006 på följande sätt enligt tabellen nedan:103 
 

Del av kapitalvinsten Skattesats 
Årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme 20 procent 
Tjänstebeskattat belopp  57 procent104 
Skillnadsbelopp 30 procent  
Över 100 inkomstbasbelopp  30 procent 

Tabell 7. Kapitalvinstbeskattning med nya regler 

 
Ackumulerad inkomst 
Syftet med reglerna om ackumulerad inkomst är att mildra verkningarna av den statliga 
inkomstskatten när inkomster har fåtts som hör till minst två beskattningsår, och därigenom 
hamnat över skiktgränsen så att statlig skatt måste betalas. Inkomsten kan höra till ett år som 
ligger före eller efter det aktuella beskattningsåret. Reglerna gäller alltså både för inkomster 
som man har fått i efterskott och för inkomster man har fått i förskott. Ackumulerad inkomst 

                                                 
98 Sandström & Svensson, 2006 
99 www.blinfo.se, (2006-04-18), Björn Lundén förlags hemsida 
100 IL kap 57, 22 § 
101 Sandström & Svensson, 2006 
102 Edin et al., (2006-04-26), Offentligt tryck 
103 Sandström & Svensson, 2006 
104 Marginalskatt i det högsta inkomstskiktet. Marginalskatten kan variera mellan ca 30-57 procent 
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får fördelas på högst 10 år. Om inte antalet år kan påvisas, ska fördelningen normalt göras på 
3 år. I inkomstslaget kapital är det 30 procent skatt oavsett inkomst och därför kan reglerna 
om ackumulerad inkomst inte användas för kapitalinkomster.105 
 
I inkomstslaget tjänst kan till exempel ackordsöverskott, lön i fåmansföretag, 
avgångsvederlag, försäkringsersättning, semesterersättning och skadestånd vid uppsägning 
höra till flera år tillbaka i tiden och därmed få beskattas enligt reglerna om ackumulerad 
inkomst. Den del av utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag som beskattas i inkomstslaget 
tjänst kan också betraktas som ackumulerad inkomst om den hör till flera år.106 
 
Följande krav måste samtidigt vara uppfyllda för att reglerna ska få användas: 
 

� Minst ett år som den särskilda skatteberäkningen avser ha haft en beskattningsbar 
inkomst under den övre skiktgränsen för statlig skatt (450 500 kr under 2005). 

� Den beskattningsbara inkomsten inklusive den ackumulerade inkomsten måste överstiga 
skiktgränsen med minst 50 tkr. 

� Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 tkr.107 
 
Den ackumulerade inkomsten delas med antalet fördelningsår och läggs på den 
genomsnittliga förvärvsinkomsten för alla fördelningsår. Om den ackumulerade inkomsten 
hör till fler än två år bakåt i tiden justeras den genomsnittliga förvärvsinkomsten så att hänsyn 
tas till skiktgränsens förändringar. Taxeringsårets skatteskala ska dock användas.108 Reglerna 
om ackumulerad inkomst kan användas på den del av en kapitalvinst som beskattas i 
inkomstslaget tjänst om vinsten kan anses höra till minst två beskattningsår. På så sätt kan 
marginalkatteffekten dämpas.109 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
105 Sandström & Svensson, 2005 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Sandström & Svensson, 2006 
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3.4 En kort jämförelse mellan de gamla och de nya 3:12-reglerna 
Nedan presenteras en koncentrerad överblick av vad som förändrats i de nya  jämfört  med de 
gamla reglerna. I den första kolumnen anges respektive huvudpunkt. I kolumn 2 förklaras de 
gamla reglerna och de nya är presenterade i kolumn 3. 
 
 Gamla regler Nya regler 
Löneunderlagsregeln Löneunderlaget = Löner till 

anställda, dock ej till kvalificerade 
ägare > 10 prisbasbelopp 
 
Löneuttagskrav = Minsta av 10 
prisbasbelopp eller 120 % av lön 
till högst avlönad anställd 
 

Löneunderlaget = 20 % av alla 
löner, 30 % för lönesumma > 60 
inkomstbasbelopp och avdrag med 
10 inkomstbasbelopp 
Löneuttagskrav = Minsta av 15 
inkomst basbelopp eller summan av 
6 inkomstbasbelopp och 5 % 
av lönesumman 

Schablonbelopp Nej 150 % av inkomstbasbeloppet året 
före beskattningsåret (ca 65 tkr) 
 

Klyvningsränta 
Uppräkningsränta 
 

Endast klyvningsränta existerar och 
motsvaras av Statslåneräntan + 7 
procentenheter 
 

Klyvningsränta = Statslåneräntan + 
9 procentenheter 
Uppräkningsränta = Statslåneräntan 
+ 3 procentenheter 

Fördelning av 
kapitalvinst 

50 % i tjänst och 
50 % i kapital 
 

100 % i tjänst (observera takregeln 
dvs. 100-inkomstbasbelopp, 
(överskjutande tjänstebelopp ska 
kapitalbeskattas, Denna regel 
omfattar inte bara det aktuella årets 
kapitalvinst utan hänsyn tas också 
till eventuella (tjänstebeskattade) 
kapitalvinster under de närmast 5 
föregående beskattningsåren)) 
 

Skatt på kapitalavkastning 
motsvarande gränsbelopp 
 

30 % Sänkt till 20 % 
 

Inträdesregel Nej Ja. Obligatorisk beräkning av 
historiska gränsbelopp 
 

Lättnadsregler Ja Nej 
 

Förmögenhetsskatt Ja Ja (i förslaget att avskaffa men inte 
beslut ännu) 

Skatt på utdelning och kapitalvinst 
på onoterade ickekvalificerade 
andelar 
 

30 % på belopp överstigande 
lättnadsbelopp 
 

Sänkt till 25 % 

Tabell 1. Gamla skatteregler jämfört med nya skatteregler. 
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3.4.1 Skillnader mellan de gamla och de nya 3:12-reglerna, några räkneexempel 
 
Nedan följer en samanställning av två beräkningar på företagsförsäljning, och då hur 
skattebördan blir för de olika exemplen. 
 

1. Kapitalvinst under 200 basbelopp 
 
Förutsättningar  
Försäljning av företag för 5 000 000 kronor 
Anskaffningsvärde aktier 100 000 kronor 
Sparat gränsbelopp 500 000 kronor 
 
Skatt vid försäljning med de nya reglerna 
Kapitalvinsten uppgår till 4 900 000 kronor (5 000 000 – 100 000) 
Av denna beskattas till 500 000 kronor till 20 procent 
4 330 000 kronor (100 prisbasbelopp) tjänstebeskattas till 57 procent 
Resterande del, 70 000 kronor, beskattas till 30 procent 
Total skatt vid försäljning: 2 589 100 kronor dvs. 53 procent 
 
Skatt vid försäljning med de gamla reglerna: 2 064 000 kronor dvs. 42 procent 
 
2. Kapitalvinst över 200 basbelopp 

 
Förutsättningar  
Försäljning av företag för 9 000 000 kronor 
Anskaffningsvärde aktier 100 000 kronor 
Sparat gränsbelopp 500 000 kronor 
 
Skatt vid försäljning med de nya reglerna 
Kapitalvinsten uppgår till 8 900 000 kronor (9 000 000 – 100 000) 
Av denna beskattas till 500 000 kronor till 20 procent 
4 330 000 kronor (100 prisbasbelopp) tjänstebeskattas till 57 procent 
Resterande del, 4 070 000 kronor, beskattas till 30 procent 
Total skatt vid försäljning: 3 789 100 kronor dvs. 43 procent 
 
Skatt vid försäljning med de gamla reglerna: 3 733 800 kronor dvs. 42 procent110 
 
Som en kommentar till ovanstående beräkningar visas hur procentsatsen skiftar för de 
företagare som säljer sitt företag med samma förutsättningar. Det som framgår är att vid en 
försäljning med ett försäljningspris på 5 mkr ger en skillnad på 9 procent med de nya 
reglerna jämfört med de gamla reglerna. Vid ett försäljningspris på 9 mkr blir skillnaden 1 
procent. 
 
 

                                                 
110 Räkneexempel tagna från Ernst & Young kompendiet 2006 
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3.5 Vinnare och förlorare på de nya 3:12-reglerna 
Enligt vissa expertgrupper som revisionsbyråer och skattekonsulter kan på förhand ses vilka 
som kommer att bli vinnare och förlorare på de nya reglerna. Några av deras åsikter har 
sammanställts i nedanstående tabell:111 
 

Vinnare är 
 

Förlorare är 
 

Löneintensiva företag Nystartade företag med lågt anskaffningsvärde på 
aktierna 

Äldre företag med höga kapitalunderlag i bokslutet 
1992 ger hög avkastning till 20 procent från och med 
2006 

Företag där ägarna har svårt att uppfylla 
löneuttagskraven 

Lönsamma företag där ägarna har möjlighet att 
uppfylla de skärpta löneuttagskraven 

Oäkta koncerner samt nätverksföretag leder till att 
löneunderlag inte kan utnyttjas 

Ägare till företag med höga sparade underlag för 
kapitalbeskattad utdelning för 2005 ger möjligheter till 
utdelningar under 2006 med en lägre beskattning   

Delägare som säljer aktier i fåmansföretag med 
kapitalvinster understigande cirka 8 mkr om de inte 
har stora sparade utdelningsutrymmen 

Ej kvalificerade aktier i onoterade bolag (med en sänkt 
kapitalskatt från 30 procent till 25 procent) 

Vissa passiva delägare samt ägare till andra onoterade 
bolag pga. reglerna om skattefri utdelning och 
kapitalvinst avskaffas och från att i vissa fall ha 
kunnat ta ut viss utdelning helt skattefritt, höjs 
nämligen skatten till 25 procent 

De riktigt små bolagen med tanke på schablonregeln 
för utdelning 

 

Tabell 8. Vinnare & förlorare av de nya fåmansföretagsreglerna 

3.6 Skatteplanering 
Det finns vissa upplägg som behandlar företagsägarens möjligheter att planera sin verksamhet 
på ett lagligt sätt för att minska skattebördan. Med de tidigare reglerna var det oftast mest 
lönsamt att ta ut ett bolags överskott som en kapitalvinst genom avyttring av aktier. Före 2006 
kunde den tjänstebeskattade delen av en kapitalvinst aldrig överstiga 50 procent av 
kapitalvinsten, Resten skattades i kapital. Detta gav en maximal skatt på kapitalvinster på 43 
procent. Den som däremot tog ut bolagets överskott som överutdelning (utdelning över 
gränsbeloppet) blev beskattad i inkomstslaget tjänst för hela överutdelningen med upp till 57 
procent skatt. Den tidigare skatteplaneringen handlade mycket om att omvandla bolagets 
överskott till kapitalvinst för aktieägaren.112  
 
I de allra flesta fall ger de nya utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna) en större 
möjlighet än tidigare att ta ut bolagets överskott som lågbeskattad utdelning. Klyvningsräntan 
har höjts, löneunderlaget har fått en större inverkan än på gränsbeloppet och dessutom har 
kapitalskatten sänkts till 20 procent.113  
 
Schablonregeln som har införts gör att gränsbeloppet aldrig kan bli lägre än 1,5 
inkomstbasbelopp. För 2006 innebär detta en möjlighet till lågbeskattad utdelning på upp till 
64 950 kr. För mindre bolag som inte kan utnyttja löneunderlaget kan en enkel skatteplanering 
vara att se till att bolaget genererar en sådan vinst att maximal utdelning kan ges. Om bolaget 
inte förmår generera någon vinst kanske ägaren ska avstå från 68 000 kr i lön (90 000 kr 
inklusive sociala avgifter). Löneminskningen gör att bolaget istället kan redovisa en vinst på 
90 000*0,72 = 64 000 kr. Hela den vinsten kan delas ut till en skatt på 20 procent vilket ger 

                                                 
111 Att tänka på i sista minuten inför årsskiftet - Förslaget till nya 3:12-regler, Öhrlings Pricewaterhousecoopers 
112 Sandström & Svensson, 2005 
113 Ibid. 
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51 844 kr netto till aktieägaren. Om marginalskatten är 57 procent motsvarar den minskade 
lönen ett nettobortfall på 68 000*0,43 = 29 240 kr. Följaktligen blir skattevinsten 22 720 kr 
(51 844-29 240).114  
 
För den som har möjlighet att utnyttja löneunderlaget kan det vara tvärtom mot ovanstående. 
Trots en marginalskatt på 57 procent skulle ägaren tjäna på att ta ut bolagets överskott som 
lön. Detta kan man göra när bolagets lönesumma är hög och på så sätt ställer krav på höga 
löner enligt spärregeln115. Det är dock så att det är de företag med många anställda som 
därmed får höga löneunderlag gratis som kan utnyttja reglerna om att höja löner och därmed 
få sänkt skatt. För den lönsamma enmansföretagaren kan det vara mer lönsamt att istället satsa 
mer på avancerad skatteplanering såsom interna aktieöverlåtelser eller skalbolagsaffärer. 
 
Intern aktieöverlåtelse  
För den som är delägare i ett fåmansaktiebolag och vill föra ut medel från bolaget för att 
använda privat så kan en intern aktieöverlåtelse genomföras. Vid en intern aktieöverlåtelse 
säljer ägaren sina aktier till ett bolag han själv äger. Skatten undviks eftersom försäljningen 
sker mellan egna bolag som en näringsbetingad aktieförsäljning. En intern aktieöverlåtelse 
kan vara ett mycket bra alternativ om en företagare vill få ut bolagets intjänade vinster till så 
låg skatt som möjligt. Effekten av överlåtelsen är att en högt beskattad arbetsinkomst kan 
omvandlas till en lågt beskattad kapitalvinst.116 
 
Det kan finnas olika anledningar till att genomföra en intern aktieöverlåtelse. Dessa kan vara: 
 

� Vid en omstrukturering av företag med samma ägare. 
� Vid utköp av kompanjon i bolaget. 
� Vid skatteplanering. 

 
Vid omstrukturering av bolag med samma ägare, direkt eller indirekt, kan en intern 
aktieöverlåtelse vara ett utmärkt led vid ombildning eller samgående mellan bolag inom en 
koncern eller en oäkta koncern (när två företag, utan att vara mb och db ändå har en viss form 
av intressegemenskap). Om ett bolag går med förlust i en oäkta koncern kan man inte kvitta 
förlusten mot en vinst i ett annat bolag genom koncernbidrag. Det går bara i en äkta koncern 
(mb äger mer än 50 procent i db, men för att kunna ge koncernbidrag gäller att mb äger mer 
än 90 procent av db). Möjligheten att utnyttja skattemässigt avdragsgilla, respektive 
skattepliktiga koncernbidrag är därför en viktig anledning till att bilda en äkta koncern genom 
en intern aktieöverlåtelse.117 Genom att ägaren själv kan bestämma priset kan han bestämma 
hur stor kapitalvinsten blir. I vissa lägen kan det vara lämpligt att sätta priset lågt så att ingen 
kapitalvinst uppstår. Intern aktieöverlåtelse görs ibland i flera led för att uppnå en optimal 
skatteplanering. Det kan även vara en lämplig åtgärd inför en utlandsflytt.118 
 
Fördelar med intern aktieöverlåtelse: 
 

� Lågt skatteutfall jämfört med lön. 
� Det frigör dolda reserver. 
� Ingen inblandning från utomstående köpare. 

                                                 
114 Sandström & Svensson, 2005 
115 Se kapitel 3.3.4 om löneunderlaget 
116 Sandström & Svensson, 2005 
117 Sandström & Svensson, 2006 
118 Ibid. 
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� Ingen köparrabatt jämfört med skalbolagsavyttring. 
� Möjliggör kapitalbeskattad ränta säljarrevers. 
� Underlättar generationsskiften eller utköp av kompanjon.119 

 
Nackdelar med intern aktieöverlåtelse: 
 

� Finansiering av kapitalvinsten. 
� Den latenta bolagsskatten på den obeskattade vinsten och obeskattade reserver kvarstår 

i bolaget, jämfört med en skalbolagsavyttring. 
� Kapitalunderlaget, det alternativa omkostnadsbeloppet, som möjliggör låg skatt på 

utdelningen förbrukas i samband med kapitalvinstberäkningen. 
� Krav på koncernredovisning i bolagen. 
� Den förmögenhetsskattepliktiga förmögenheten ökar.120 

 
Näringsbetingad andel 
För att räknas som näringsbetingande andel krävs att andelarna ägs av vissa i lagen 
uppräknade personer (ägarkravet). Det gäller följande personer: 
 

� Svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar, dock inte investmentbolag. 
� Svenska stiftelser och ekonomiska föreningar som inte är skattebefriade. 
� Svenska sparbanker och ömsesidiga försäkringsföretag. 
� Utländska bolag hemmahörande inom EES-området.121 

 
För att en andel ska räknas som näringsbetingad ska den vara en kapitaltillgång hos ägaren 
(villkorskravet). Lageraktier i värdepappersrörelser omfattas alltså inte av reglerna. Det gör 
inte heller andelar i handelsbolag. Om ägarkravet och villkorskravet uppfylls räknas följande 
innehav som näringsbetingat: 
 

� Samtliga onoterade andelar. Med onoterade andelar avses andelar som inte är 
marknadsnoterade på svensk eller utländsk börs och inte heller föremål för annan, 
kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval om marknadsmässig omsättning. 
Hit hör samtliga börslistor.122 

 
� Marknadsnoterade andelar om innehavet: 

- representerar minst 10 procent av rösterna i det ägda företaget (röstvillkoret). 
För att uppnå skattefrihet på utdelningar och kapitalvinster måste andelarna 
ägts i minst ett år (innehavsvillkoret). 

- är mindre än 10 procent men betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget 
eller närstående till detta (betingandevillkoret).123 

 
Kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade andelar är som huvudregel skattefria. Även 
kapitalvinster på andelar i utländska bolag är skattefria om dessa andelar uppfyller villkoren 
för att räknas som näringsbetingade andelar.124 Vinster på andelar i dotterföretag och andra 

                                                 
119 Sandström & Svensson, 2005 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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näringsbetingande andelar är skattefria medan motsvarande förluster inte är avdragsgilla.125 
Genom att samla tillgångar som har ökat i värde till ett enda bolag i koncernen, och sedan 
sälja bolaget skattefritt med dess övervärden, gör man en skattevinst på 28 procent jämfört 
med om skulle ha sålt tillgångarna var för sig. I förarbetena till lagstiftningen var man helt 
medveten om detta men avstod från att införa generella skatteregler vid avyttring av tillgångar 
förpackade i bolag.126 

 
För att förhindra att värdestegringar på ägarens privatbostäder blir skattefria på grund av att 
fastigheten förpackats i ett dotterföretag, har en avskattningsregel införts. Denna innebär att 
om en fåmansföretagare (eller någon närstående) till huvudsaklig del (75 procent) har använt 
företagets eller dotterföretagets fastighet som bostad någon gång under de senaste tre åren ska 
fastigheten skattas av om andelarna i företaget säljs. Fastigheten räknas då som såld och 
därefter återköpt till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Någon avskattning ska dock inte 
göras om andelarna i företaget är marknadsnoterade eller om fastighetens marknadsvärde 
understiger det skattemässiga värdet.127 
 
Skalbolagsaffärer 
En laglig skalbolagsaffär går till på så sätt att verksamheten med dess tillgångar och skulder i 
ett aktiebolag (AB1) säljs över till ett annat bolag (AB2) som ägaren själv äger. Kvar i det 
gamla bolaget (AB1) blir endast likvida medel som motsvarar det egna kapitalet och årets 
obeskattade vinst. Därmed är det gamla bolaget (AB1) ett skalbolag. Aktierna i skalbolaget 
säljs sedan till någon utomstående, oftast en juridisk person (AB3).128 Metoden ger säljaren en 
lägre skattekostnad än om han tagit ut vinsten som lön eller tjänstebeskattad utdelning. Enligt 
skattelagstiftningen kan vinsten i ett bolag tas ut som lön, utdelning eller kapitalvinst och en 
korrekt utförd skalbolagsaffär är ett lagligt sätt att ta ut vinstmedel från ett bolag.129 Den 
vanligaste orsaken till en skalbolagsaffär är oftast skatteplanering, men det kan finnas andra 
tillfällen då det kan vara användbart, nämligen: 
 

� Som alternativ till likvidation av ett bolag. 
� Som alternativ eller komplement till en fusion. 
� Vid omstrukturering av verksamheten eller vid ett generationsskifte. 
� Vid utköp av en kompanjon.130 

 
Flytt till annat land och bilda utlandsbaserat bolag 
Det kan ge stora skattefördelar att skatteplanera via utländska bolag om uppläggningen görs 
på rätt sätt. Att hamna fel i de här sammanhangen är mycket lätt och det kan uppstå 
kostsamma efterräkningar samt att skattekonsulterna kan ta väldigt bra betalt för sina upplägg. 
Det är ofta som ägaren har stora förhoppningar och bara skatten blir låg så kvittar det vad 
ägaren måste betala till konsulten (ofta procent av vinsten). Ofta bygger denna typ av upplägg 
på att Skatteverket inte har någon insyn i alla led av processen. Inkomsten som uppstår i 
Sverige försvinner i alla upplägg utomlands.131  
 

                                                 
125 Sandström & Svensson, 2006 
126 Sandström & Svensson, 2005  
127 Ibid. 
128 Sandström & Svensson, 2006 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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Det svenska skattesystemet bygger på att vinsten beskattas två gånger, en gång i bolaget och 
en gång hos ägaren. Det kallas för dubbelbeskattning och är huvudprincip i Sverige. Många 
länder har valt att istället låta utdelningen vara helt skattefri, oftast efter en viss innehavstid 
eller ett system där bolagsskatten är avdragsgill hos aktieägaren, vilket kallas för 
imputationssystem. Andra länder har valt att lägga en skattelindring på bolagsnivå genom att 
ge avdrag för lämnad utdelning eller nedsatt skattesats för utdelad vinst. Utdelningar och 
kapitalvinster kan dock vara skattepliktiga i Sverige trots att de varit skattefria eller 
lågbeskattade utomlands.132 
 
En utlandsinkomst kan beskattas i Sverige enligt svensk intern skatterätt. För att undvika 
denna dubbelbeskattning har Sverige träffat skatteavtal med ett åttiotal länder vilket innebär 
att en inkomst inte ska beskattas hårdare än om den intjänats i Sverige. Vid en 
utlandsetablering rekommenderas därför att välja ett land med ett dubbelbeskattningsavtal, 
annars kan det komma att bli aktuellt att beskattas enligt CFC-reglerna133 (dvs. om den skatt 
som dras på nettovinsten för den utländska juridiska personen är mindre än 14,5 procent) och 
då beskattas ägaren till den del av vinsten han har rätt till i Sverige. Det var tidigare populärt 
att driva verksamhet via en lågbeskattad utländsk juridisk person som den svenske ägaren inte 
officiellt ägde men ändå inofficiellt kontrollerade, CFC-bolag. De flesta länderna inom EU, 
med undantag för Holland har motsvarande CFC-regler.134  
 
I en bilaga till inkomstskattelagen finns det en lista på länder inom EU där juridiska personer 
undantas, även om beskattningen understiger 14,5 procent. Det finns många associerade EU-
territorier (EU-kontrollerat område) som inte ingår i denna lista och det är de som kallas för 
skatteparadis, till exempel Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar och Jungfruöarna. 
Angående fåmansreglerna och ägande av bolag utomlands135 så spelar det ingen roll om 
företaget ligger i exempelvis Estland eller Bolivia. Enligt svensk intern skatterätt så ska 
kapitalvinster från ett fåmansbolag beskattas enligt fåmansreglerna oavsett vart i världen 
bolaget är beläget. Kapitalvinst ska tas upp på K 10 blanketten och om ägaren struntar i det så 
är det en brottslig handling och fler och fler länder skicka kontrolluppgifter till 
skattemyndigheten.136 
 
Det finns länder inom EU som har lockande låga skattesatser. Ett exempel på det kan Cypern 
vara, med en 10 procentig skatt på vinster upp till 1,7 miljoner euro, och därefter 15 procent. 
Lettland och Litauen har 15 procents bolagskatt och i Estland är den noll procent för 
kvarhållen vinst och 26 procent på utdelad vinst. Även hur vinsten beräknas skiljer emellan 
länderna och det påverkar också skatteuttaget. Avskrivningsregler är till exempelvis olika från 
land till land. Hanteringskostnaden för ett utländskt bolag är ofta minst 50 tkr per år inklusive 
arvode till inhemsk styrelse.137 
 
För att det ska vara någon vits med en överlåtelse till det utländska bolaget måste ägaren 
vänta med att ta ut bolagets vinstandel samt att ha planer på att flytta ut från Sverige till det 
aktuella landet. Införsäljningen måste ske så att inte oönskade skatteeffekter uppstår. Enligt 
regeringsrättens utslag138 är det fritt fram att sälja in bolaget till underpris till ett utländskt 

                                                 
132 Ibid. 
133 Controlled Foreign Companies, se IL 39a kap 
134 Sandström & Svensson 2006 
135 Fyra eller färre som kontrollerar mer än 50 procent i det utländska bolaget. 
136 Sandström & Svensson, 2006 
137 Ibid. 
138 RÅ 2001 ref. 66, Se även IL 23 och 53 kap 
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bolag inom EU/EES-området. Detta är möjligt att göra även utanför EU men då krävs att det 
genomförs i flera interna bolagsled, både på sälj och på köpsidan.139 
 
Det indirekt ägda svenska bolaget fortsätter som vanligt och vinsten beskattas med 28 
procent. Den resterande vinsten kan därefter delas ut till det utländska bolaget utan svensk 
kupongskatt. Vid en planerad avyttring så kan det utländska bolaget först sälja det svenska 
bolaget och sedan kan den svenske ägaren sälja det utländska bolaget. Bor ägaren kvar i 
Sverige blir ägaren skyldig att betala enligt fåmansföretagsreglerna. Har däremot ägaren sin 
stadigvarande hemvist, utan väsentlig anknytning till Sverige, i ett annat land så gäller 
utflyttningsregler. Med rätt utförda moment kan då hela kapitalvinsten bli skattefri.140 
 
Lån från företaget i Sverige är inte tillåtet141 , men penninglån beskattas bara om det är ett så 
kallat förbjudet lån enligt aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen omfattar endast svenska bolag 
och det medför att penninglån från det egna utländska bolaget eller ett CFC-bolag inte är 
något förbjudet lån. Dessa lån kan därmed inte inkomstbeskattas. Ägaren bör dock kontrollera 
de interna reglerna där bolaget är beläget innan något lån upptas.142 
 
Minimering av tjänstebeskattad inkomst 
De särskilda reglerna som gäller för kvalificerade aktier medför ofta att en stor del av 
kapitalvinsten vid en aktieavyttring beskattas som inkomst av tjänst. Den delen beskattas med 
säljarens marginalskatt. Det är alltså viktigt att planera försäljningen så att löneuttaget under 
försäljningsåret läggs på rätt nivå. Har företaget flera delägare eller kanske ett stort 
löneunderlag går det dock inte alltid att minska löneuttaget.143  
 
Successiva avyttringar 
Ett exempel för att minska den tjänstebeskattade kapitalvinsten är genom successiva 
avyttringar. Det är bra att planera skatteutfallet i god tid före avyttringen. Som egen företagare 
har du också möjlighet att styra löneuttagen. Har man bra ekonomi kanske man helt kan avstå 
från att ta ut lön det år försäljningen görs. Då blir åtminstone 317 700 kr av kapitalvinsten 
beskattad med endast kommunalskatt. Samma effekt kan uppnås om man kan fördela 
köpeskillingen under sex år. Då kan köpeskillingen varje år hållas i nivå med taket för 
kommunal skatt. Nackdelen är att en extern köpare kanske vill ha kontroll över hela bolaget 
på en gång. Han kanske går med på en avbetalning men eftersom man då vet det totala priset 
gäller inte upplägget med successiva avyttringar och den sammanlagda betalningen blir 
skattepliktig redan första året med full marginalskatt som följd.144 
 
Ackumulerad inkomstberäkning 
Syftet med reglerna om ackumulerad inkomst är att mildra verkningarna av den statliga 
inkomstskatten i de fall då man under ett och samma år får inkomster som hör till minst två 
beskattningsår. En sådan inkomstökning kan leda till att man hamnar över skiktgränsen och 
då måste betala statlig inkomstskatt.145  
 
 

                                                 
139 RÅ 2001 not 188 
140 Sandström & Svensson, 2006 
141 SFS 2005:552, ABL kap 21 
142 Sandström & Svensson, 2006 
143 Ibid.  
144 Ibid. 
145 IL 66 kap 
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Utomståenderegeln 
Utomståenderegeln innebär att aktierna i ett fåmansföretag inte räknas som kvalificerade. Det 
innebär att utdelning och kapitalvinst endast kapitalbeskattas med 25 procent skatt och det blir 
aldrig någon tjänstebeskattning. De särskilda fåmansreglerna om utdelning och kapitalvinst 
gäller inte för någon av bolagets aktieägare om någon eller några utomstående, direkt eller 
indirekt, äger aktier i betydande omfattning i företaget, vilket innebär minst 30 procent, och 
har rätt till utdelning, direkt eller indirekt, motsvarande ägardelen. Vid bedömningen om 
utomståenderegeln ska gälla eller inte ska man titta på förhållandena under beskattningsåret 
och de fem föregående beskattningsåren.146 
 
Motivet till att införa utomståenderegeln var att risken för omvandling av arbetsinkomster blir 
mindre då utomstående äger minst 30 procent av aktierna i bolaget, eftersom även dessa ägare 
får del av utdelning och kapitalvinst. Majoritetsägarnas andel av utdelning och kapitalvinsten 
blir i ett sådant fall mindre jämfört med ett motsvarande löneuttag. Det är bara vid en 
avyttring som det är en fördel med ett utomståendeägarskap och en skatteförmån kan uppstå. 
Vid en utdelning måste ju ägaren dela med sig av pengarna.147    
 
Passiv delägare 
Ett nytt regelverk som rör kvalificerade andelar i fåmansföretag har införts från och med 
2006. De nya reglerna påverkar de skattemässiga effekter som uppstår när företag tillämpar 
utomståenderegeln. Om en utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del 
i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska andelen i företaget anses 
kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska man beakta förhållandena 
under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Det finns inte något absolut 
krav på att det utomstående ägandet ska ha funnits under hela den föregående 
femårsperioden.148 
 
Om företaget kan tillämpa utomståenderegeln, ska beskattning av utdelning och kapitalvinst 
ske enligt allmänna regler. Det vill säga inte enligt de strängare regler som gäller för 
kvalificerade aktier. Aktieägare bör visa att en utomstående äger minst 30 procent av 
andelarna i företaget för att det ska anses vara i betydande omfattning. Anledningen till denna 
uppfattning är att nettobehållningen av andelsägarens uttag av vinstmedel i form av utdelning 
eller kapitalvinst då i princip inte blir större än vid ett ordinärt löneuttag.149  Eftersom skatten 
på utdelning och kapitalvinst för icke kvalificerade andelar i fåmansföretag har mildrats från 
och med 2006, och numera endast uppgår till 25 procent (mot tidigare 30 procent) 
uppkommer frågan om det är lönsamt att släppa in en så kallad sleeping partner som 
aktieägare för att kunna utnyttja utomståenderegeln.150 
 
Förmögenhetsbeskattning för delägare i aktiebolag 
Förmögenhetsskatten är 1,5 procent på den del av den skattepliktiga förmögenheten som 
överstiger fribeloppet. 1,5 mkr för ensamstående och 3 miljoner kronor för sambeskattade. 
Vid innehav av aktier i onoterade bolag värderas tillgångar och skulder i bolaget som om 
ägaren hade ägt dem privat. Tillgångar som används i rörelsen, arbetande kapital, är skattefria. 
Kapitalförvaltning, exempelvis överlikviditet i företag, förmögenhetsbeskattas.151 De 

                                                 
146 Sandström & Svensson, 2006  
147Ibid. 
148 Effekterna av utomståenderegeln, Nytt om skatt nr 9/2005 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Forsberg et al, 2005  
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tillgångar som ingår i en näringsverksamhet, arbetande kapital, är dock inte skattepliktiga för 
förmögenhetsskatt. Detta gäller för undantag av bostadsrätter och fastigheter som används 
som delägarens privatbostad. Om ett företags huvudsyssla är värdepappershandel räknas 
bolagets innehav av värdepapper som arbetande kapital och är därmed 
förmögenhetsskattebefriat. I annat fall kan företagets innehav av värdepapper och andra 
likvida tillgångar antingen klassas som arbetande kapital eller förmögenhetsskattepliktig 
kapitalförvaltning.152 
 
Med arbetande kapital menas normalt det kapital som företaget behöver för att bedriva 
näringsverksamheten. Om ett företags likvida medel är onormalt stora i förhållande till de 
kortfristiga skulderna ska en del av dessa pengar räknas som kapitalförvaltning, om de inte 
behövs för den fortsatta verksamheten. Kapitalet ska ha ett nära samband med verksamheten 
för att få räknas som arbetande kapital.153 Om ett företag däremot bedriver 
värdepappershandel räknas bolagets innehav som av värdepapper och blir därmed 
förmögenhetsskattebefriat. Enligt praxis ska ett sådant bolag omsätta minst 6 miljoner kronor 
och göra minst femtio affärer per år.154  
 
I ett rättsfall hävdade bolagets ägare att innehavet av aktier skulle klassas som 
värdepappershandel och därmed bli befriat från förmögenhetsskatt. Bolaget omsatte 40 
miljoner kronor, men hade bara gjort ett fyrtiotal transaktioner, vilket ansågs vara för lågt för 
att få klassas som värdepappersbolag. Rätten ansåg att överlikviditeten som fanns i bolaget 
inte kunde räknas som värdepappershandel och skulle därför förmögenhetsbeskattas.155 I 
rättsfallet Lex Uggla var det Magnus Uggla som i egenskap av företagsledare drabbades av 
förmögenhetsskatt på grund av överlikviditet i bolaget. 
 

                                                 
152 Forsberg et al., 2005  
153 Ibid. 
154 Ibid.  
155 Ibid.  
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I det här kapitlet behandlas de intervjuer som genomförts på respektive respondents 

arbetsplats. Varje avsnitt inleds med en presentation av respondenten och deras 

verksamhet. Därefter följer ett redigerat utdrag av intervjuerna som kan härledas till 

frågeformuläret. Frågorna presenteras först i varje punkt. Frågorna återfinns även i sin 

helhet i bilaga 1. 

 
 

4.1 Respondent 1 
 
Lars-Erik Olsson, Skattekonsult, Cityskatt Sverige AB, Karlstad  
 
Lars-Erik Olsson, har tidigare har arbetat på Skatteverket och som skattekonsult på Ernst & 
Young mellan 1997 och 2005. Han startade eget i början av 2005 och driver numera sin 
skattekonsultfirma från lokaler på Kungsgatan i Karlstad. Klienterna finns spridda över 
Sverige från Norrland till Malmö. En del klienter finns i Stockholm. Kunderna är oftast större 
företag men även mindre förekommer.  
 
Frågor & Svar 
 

1. Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för fåmansföretag? 
 

För de företag som får en kapitalvinstvinst vid försäljning på 4 mkr är det så dåligt som det 
kan bli. Upp till 4 mkr i kapitalvinst är det som värst men efter och upp till 8 mkr i 
kapitalvinst avtrappas det proportionellt, likt en pyramid. Efter 8 mkr i kapitalvinst är det 
ingen skillnad för de företag som kan utnyttja löneunderlaget. Företag som inte kan använda 
löneunderlagssystemet har bara schablonmetoden att ta till vilket är cirka 65 tkr.  
 
En förbättring har skett med de nya reglerna om de har rätt förutsättningar, dvs. kan använda 
sig av löneunderlagssystemet men en klar försämring med avseende på försäljning av bolaget. 
För mellanstora företag med ca 10 anställda har det skett en förbättring. Med det nya 
löneunderlagsystemet räknas den egna lönen in, medan det i de gamla reglerna inte fick 
räknas med egen lön.    

 
2. Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu avseende företags-

försäljning? 
 
Mer komplicerat ja, exempel; reglerna om 10 basbelopp eller 120 procent av bäst betald 
anställd. Nu har vi fått regeln om 5 procent av total lön och måste göra en 
baklängesuträkning. Ägarens lön ska ligga på exempelvis 250 tkr, då måste jag dessutom 
räkna ut totala lönerna och då ingår ägarens lön i den summan vilket innebär att de 5 
procenten igen. Krångligt system som kunde ha gjorts enklare.  
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Regeringen tycker att så länge du tar ut utdelning och lön och skattar din marginalskatt är det 
tillåtet. Men de andra reglerna har de ändrat på. För att kunna utnyttja löneunderlagssystemet 
måste en lön motsvarande 650 tkr tas ut och då kommer ca 330 tkr att beläggas med statlig 
inkomstskatt, från ca 320 och upp till 650 tkr. Effekten blir då att du får betala statlig 
inkomstskatt på mer än hälften av din inkomst vilket kan ifrågasättas. Frågan är också vilken 
vinst som blir kvar efter sociala avgifter och bolagsskatt, finns det något att dela ut? Det går 
att lösa med att boka upp lönen som en fordran på företaget vilket är tillåtet. 
 
De årliga vinsterna måste vara höga för att ägaren ska kunna ta ut de utdelningar och löner 
som kan bli aktuella. Även de högre sociala avgifter och skatter som blir resultatet av de 
högre lönerna måste betalas in i januari och det kan handla om stora pengar så likviditeten 
måste vara hög i bolagen. God planering krävs, företagen måste ha god kontakt med 
rådgivare. Rådgivare kan vara banker, revisorer eller skatterådgivare. 
 

3. Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan de nya och de gamla reglerna 

avseende försäljning av bolag? 
 
Kapitalvinster vid försäljningar av fåmansbolag upp till 4 mkr beskattas mycket hårdare i de 
nya reglerna men de trappas av mellan 4 mkr upp till 8 mkr, vilket är ca 200 basbelopp. Detta 
är den stora skillnaden i de nya reglerna vid försäljning av aktier. I de gamla reglerna var 
samma peak 8 mkr. 
 

4. Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de nya eller gamla 

reglerna vid en försäljning av bolag? 
 
Skillnaden på skattebördan blir som mest för de som innan i de gamla reglerna beskattades 
med exempelvis 44 procent, beroende på vilken kommunalskatt man har. De får nu en 
beskattning på 58 procent. Det är alltså en skillnad på 14 procent där den maximala 
brytpunkten ligger vid 4 mkr (10 inkomstbasbelopp). I kronor är det ungefär 560 tkr mer som 
får betalas i skatt.  
 

5. Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av de nya reglerna vid 

en företagsförsäljning? 
 

Några företag med 2-3 anställda kan faktiskt gynnas med de nya reglerna. Ett exempel är om 
man har tre anställda som tjänar 300 tkr vardera och du som en fjärde också tjänar 300 tkr, 
vilket ger en löneunderlagssumma på 1,2 mkr. I det här exemplet behöver du höja din lön till 
ca 330 tkr för att kunna nyttja alternativregeln. Detta exempel är för utdelningsfallet som man 
i och för sig får med sig när ägaren säljer sitt bolag. Detta är en kil som jag brukar säga. En 
sådan kil kan motverka att som företagare anställer ytterligare en person till i företaget och går 
från 3 till 4 anställda. 
 
Uttalandet från utredarna att ca 1 mdkr kommer att gynna fåmansföretagarna tror jag att de 
syftar på att det skett en positiv utveckling för att få ut högre utdelning och den samlade 
effekten av det kostar en hel del, och tyvärr så tror jag att detta har finansierats genom att 
försämra det för dem som vill sälja sitt bolag. De som ska sälja bolaget får finansiera 
effekterna av högre utdelning till viss del. 
 
Om man tidigare inte var verksam i bolaget, alltså inte aktiv, då fanns det en möjlighet till 
skattefri utdelning, men om det utrymmet inte fanns så återstod bara möjligheten till 30 
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procent skatt. Där har det skett en ändring med de nya reglerna från att tidigare ha haft 30 
procent skatt och nu endast få 25 procent skatt.  Där ser vi en sektor som gynnas av de nya 
reglerna. 

 
6. Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka som gynnas? 

Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 
 

Man bör ha över 10-15 anställda för att kunna använda sig av löneunderlagssystemet. Då är 
ägaren gynnad av de nya reglerna.  

 
7. Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som ni arbetar med? 

 
En möjlig uppställning att använda sig av är ackumulerad inkomst, där man tittar på det under 
historisk tid.  Om en person har ägt aktierna och samtidigt tjänat under brytpunkten för statlig 
inkomstskatt och samlar ihop dessa småposter som ackumulerad inkomst, så kan han på detta 
sätt jämna ut inkomsten.   

 
En annan modell är att ta ut 650 tkr år ett i lön för att sedan några år leva på utdelningen. Att 
ta ut 650 tkr år ett är för att kunna använda sig av löneunderlagsregeln och utnyttja dess 
fördelar. De andra åren tar ägaren ut ca 300 tkr i lön för att hamna under statlig inkomstskatt 
och använda sig av det utrymmet för utdelningen som är belagd med 20 procent skatt. För att 
sedan igen ta ut en hög lön när utrymmet för den låga skatten är slut. Detta gäller bara de 
företag med ca 10-15 anställda och som har likviditet för det. De som har råd. Jag tror inte att 
flertalet av fåmansföretagen är medvetna om detta och det krävs information från revisorerna 
om detta redan i november, december för att kunna planera för dessa justeringar. Ibland kan 
15 tkr i för låg lön göra att ägarna missar en högre utdelningsandel med lågbeskattning. 
Informationskällorna är spridda genom banker, revisorer och kontakter, men gissningsvis 5-
10 procent kommer inte att göra några justeringar.  
 
Möjligheten att använda förmån är borttaget från löneunderlaget men detta är bara en teknisk 
bokföringsåtgärd som går att justera. När det gäller bilförmån så höjs lönen för att påverka 
löneunderlaget och bilförmånen betalas således med ett nettoavdrag på lönen, vilket leder till 
att ingen bilförmån tas, bokföringstekniskt sett. På det sättet går man runt denna regel. Så 
varför har politikerna ändrat underlaget när det ändå går att gå runt det?  
 
Den enda positiva delen är schablonbeloppet på 65 tkr, men att det är lite av förmynderi då 
man har förutbestämt detta belopp. Detta schablonbelopp går att kringgå med hjälp av flera 
bolag, dotterbolag, moderbolag etc. Men detta är oftast bara en engångsföreteelse. 
 
Ytterligare en åtgärd som används är att lägga bolaget i träda i fem år, oftast sex år då det år 
som det sker inte räknas. Det finns flera nackdelar med det här, det ena är att man får upprätta 
en kalkyl på bolaget och om det finns mycket pengar i bolaget så kommer vi in på Lex Uggla 
dvs. att det finns överlikviditet i bolaget. Ägaren hävdar att han inte är verksam och då behövs 
inga pengar i bolaget och då kommer det ett brev från skatteverket direkt.  
 
Skatteverket anser att i och med att det inte finns någon verksamhet i bolaget är all likviditet 
överlikviditet och företaget drabbas då varje år under sex år av förmögenhetsskatt. Detta 
kommer att påverka kalkylen att ägaren exempelvis har 57-58 procent skatt ner till 25 procent 
skatt stämmer inte utan ägaren får dra bort 11-12 procent av kapitalet och då blir 
räntesänkningen kanske inte så stor ändå. En annan nackdel är att ägaren får vänta på 
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pengarna. Före lex uggla var skatteverket passiva och agerade inte. Nu kommer skatteverket 
troligen att granska företag över hela Sverige.  
 
Det som är lite tråkigt är att vissa ägare känner sig straffade för att de känner sig tvingade att 
återinvestera kapital, vilket är tufft att behöva kalkylera med i sitt investeringsbehov. Visst 
kan det vara bra att investera, men om ägaren inte investerar får han en extra skatt, 
förmögenhetsskatt. Detta stör företagarna vilket kan leda till att de tröttnar på skattebördan 
och att en del företag flyttar från Sverige för att hitta lösningar.  
 
Angående Österrike som har varit ett alternativ uppmärksammat i media är det så att om du 
har ett svenskt företag och flyttar in i Österrike med det företaget, då får du med dig summan 
av eget kapital som skattemässigt anskaffningsvärde, exempelvis 10 mkr, vid inflytten. Du 
kan då sälja aktierna för 10 mkr och komma undan skatt. Anledningen till att Österrike är så 
aktuellt nu är att de har två speciella saker. Det ena är ovanstående, dvs. step up när 
anskaffningsvärdet är summan av eget kapital. Sedan har de ett speciellt 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike som säger att du inte är skattskyldig i 
Sverige efter utflyttningen när det gäller svenska aktier. När det gäller alla andra 
dubbelbeskattningsavtal så är du skattskyldig på svenska aktier i tio år efter utflyttningen.  
 
Då kan en ägare istället för svenska aktier använda sig av allt annat än svenska aktier, vilket 
innebär att ett svenskt aktiebolag som ägs av ett utländskt bolag kan man göra en 
aktieutdelning skattefri och komma undan internationella dubbelbeskattningsavtal. Personer 
från Sverige köper ett utländskt aktiebolag och säljer sedan sina svenska aktiebolag dit till ett 
väldigt lågt pris, ex 100 tkr.  Därefter delas det egna kapitalet ut till det egna utländska bolaget 
och så säljer man av det svenska samt bryter kopplingen med Sverige dvs. ingen bostad med 
mera. Sedan kan ägaren flytta till ett land som har step up, exempelvis Österrike eller 
Danmark, och du har ingen koppling till Sverige samt inget svenskt bolag.  
 
Det som den svenska staten nu har gjort för att stoppa flytten till Österrike är att ändra i 
dubbelbeskattningsavtalen så att det inte går att använda ett svenskt bolag. Men möjligheten 
att använda ett utländskt bolag finns alltså kvar. Hindret för att göra på det här viset har bara 
försenats med den vecka som det tar att köpa det utländska bolaget och exempelvis med 
Holländska bolag kan du välja bokslutsdag, vilket är användbart. Det är alltså inget stopp utan 
tar bara lite mer tid att utföra.  
 
Danmark är ett bra land att göra detta på, för det är ett nordiskt land och då behövs inget 
uppehållstillstånd på tre månader och liknande lagstiftning som vår egen. Därför kommer 
troligen Danmark att bli det nya Österrike och dess närhet med Öresundsbron är praktiskt. Att 
då ha en lägenhet i Danmark och sommarstuga i Sverige blir en smidig möjlighet. Det är 
något som kan accepteras av företagare som inte vill flytta så långt.  
 

4.2 Respondent 2  
 
Jonas Nilsson, Skattekonsult, LRF-konsult AB, Kristinehamn 
 
Jonas Nilsson arbetar som skattekonsult på LRF-konsult i Kristinehamn. LRF-konsult 
bedriver verksamhet ibland annat Karlstad, Sunne och Kristinehamn och deras kunder består 
till huvudsak av företag med upp till 10 stycken arbetstagare. LRF-konsult bedriver 
rådgivning inom ekonomi- och skatteområdet. 
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Frågor & Svar 
 

1. Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för fåmansföretag? 
 
Jag tycker att schablonmetoden är ett litet steg på vägen men den räcker inte till för många. 
Ett exempel är ett bolag vi har som klient och vilket har över 80 anställda, 12 mkr i lön och 
skulle kunna ta utdelning på 5 mkr. De två delägarna är då tvungna att gå över 649 tkr i lön, 
båda två, för att kunna utnyttja de nya reglerna. Detta kan kosta på lite om man förut haft en 
normal lön på ungefär 300 tkr i lön. Detta kan förstås justeras med att ta ut lägre eller ingen 
lön alls under nästa år men det har sina baksidor med försäkringsskyddet och pensionen som 
då blir lägre. Detta känns inte helt lyckat och vi avstod i detta fall från att göra förändringen. 
 
Jag anser att schablonregeln är bra, den ger en enkelhet och alla kan använda den. Dock är 
effekten inte så stor då man i själva verket sänker skattesatsen från 49 procent till 42 procent.  
 
Äldre bolag som har byggt upp ett kapital blir det sämre för. Dessa har haft en viss del 
skattefri. De kan använda den regeln fram till 2010 men de kan inte jobba upp något mer.  
 
Bolag som är kapitalintensiva med få anställda blir det också lite sämre för medan reglerna 
gynnar personalintensiva företag, med många anställda. 
 
Ett bolag som går riktigt bra och vars ägare tar ut utdelningen enligt schablonregeln på 20 
procent vilken också kan sparas. Låt oss säga att du kan spara ihop till 10 mkr på det sättet 
och sedan säljer bolaget, då skattar du till 42 procent vilket kan jämföras med den gamla 
klyvningsmodellen, då kanske du inte är negativt drabbad om allt ryms inom den hopsparade 
20 procents skatten. 
 
Eftersom arvs och gåvoskatten är avskaffad kan det tyckas vara vanligt att det mest 
gynnsamma vore att ge bort bolaget till en släkting och slippa skatt. Men man bör ha i åtanke 
att personen som får bolaget då övertar givarens anskaffningsvärde.  

 
2. Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu avseende 

företagsförsäljning? 
 
Lite svårt att säga i detta tidiga skede då reglerna är nya, men efter ett tag när jag jobbat med 
dem så är nog de nya reglerna något lättare, lite med tanke på schablonregeln. 
 

3. Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan de nya och de gamla reglerna 

avseende försäljning av bolag? 

 
De nya reglerna kan slå väldigt negativt om du får skatta allt i tjänst. Det gäller nog att man 
redan nu ser efter vad man kan ta ut i utdelning och sparar den, för att slippa den högre 
skatten när du säljer företaget. 
 

4. Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de nya eller gamla 

reglerna vid en försäljning av bolag. 
 
Vi räknade på ett antal bolag vid årsskiftet 2005/06 för att se hur vi skulle göra, om det skulle 
säljas före eller efter årsskiftet och kom fram till att det inte var så stor skillnad, alla fall inte i 
de exemplen vi tittade på. Det uppstod t.o.m. en situation då det var bättre att vänta med att 
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sälja bolaget tills efter årsskiftet.  Företaget hade ett sparat kapitalutrymme på 700 tkr vilket 
då gynnar det bolaget att skatta med 20 procent istället för 30 procent, så vi valde att 
genomföra försäljningen det här året.  
 
Vad det avser skattebördan, anser jag att det inte har blivit någon dramatisk skillnad mellan de 
gamla och de nya reglerna. 
 

5. Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av de nya reglerna vid 

en företagsförsäljning? 
 
Man kan se att det drabbar en del och gynnar en del. Dels det här med att kapitalbeskattningen 
är sänkt från 30 procent till 20 procent vilket då gynnar de som har stor sparad utdelning. 
Hade de sålt under år 2005 så hade de haft en viss del som varit tvungen att klyvas och en viss 
del som hade beskattats i tjänst. Nu jobbade vi upp utrymmet ännu mer och då får vi allt att 
rymma inom utdelningsutrymmet och får då en beskattning på 20 procent i stället. 
 
Om du exempelvis ska sälja ett bolag med 5 mkr i vinst enligt de gamla reglerna och att det 
vid gränsen 4 mkr skulle klyvas, då har man där 50 procent skatt på 2 mkr, det är 20 procent 
extra, 400 tkr extra i skatt. I de nya reglerna där ägaren kan gå upp i lön från 300 tkr till 649 
tkr, vilket säkert kostar uppåt 400 tkr med sociala avgifter och allt. Det kan alltså kosta ganska 
mycket att komma upp till 20 procentsatsen. Då kanske det är bättre och ligga kvar och 
beskattas i tjänst, trots allt. 
 
Det här med gynnsamt, det är i alla fall 20 procent i skatt och det är skattat redan, vilket ger en 
effektiv skatt på 42 procent. Så vi ska nog inte säga att det är speciellt gynnsamt trots allt. Om 
en person jämför med vad han skattar effektivt i tjänst, och går upp till strax under statlig 
skatt, där skatten är 49 procent. Jämför det med 42 procent är så är det 7 procent i skillnad, 
vilket inte är mycket att krångla med för de företagare som tar ut en lön på upp till 300 tkr. 
 

6. Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka som gynnas? 

Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 

 
Företag med många anställda gynnas. Sedan tror jag att det är stor skillnad inom landet, ta 
Stockholm till exempel där löneläget är ett helt annat, där har ägaren nog redan en högre lön 
så man behöver inte se det som att han behöver betala ut extra löner för att komma i 
åtnjutande av de nya reglerna. Ute i landet, uppfattas en lön på 300 tkr som en bra lön att ta ut. 
Att då ta ut en lön på 649 tkr kostar bolaget en hel del, det tar på det utdelningsbara utrymmet. 
 

7. Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som ni arbetar med? 
 
Det finns konstruktioner där försäljningen i bolaget görs i två led utanför närståendekretsen 
och företaget då säljs för kapitalbeskattning 25 procent. Det är en så kallad dubbelkrok156. Det 
är lite komplicerat men det är helt vansinnigt enligt min syn. Det skapar kostnader och är lite 
sjukt egentligen, men tjänar ägaren 20 procent skatt på några miljoner så kan det vara 
lockande att prova. Detta sätt är inte helt klart till 100 procent att man får göra så här och det 
finns en generalklausul som säger att om man gör en transaktion enbart för att tjäna skatt ska 
det kontrolleras och ifrågasättas. Våra skattekonsulter har varit restriktiva med denna 

                                                 
156 Se teorikapitlet om intern aktieöverlåtelse. 
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konstruktion och inte använt sig av den. Vi försöker att tillämpa reglerna och inte krångla till 
det för mycket. 
 
En planering för en försäljning av bolaget en 3-4 år innan den ska ske är att rekommendera. 
Lönen kan exempelvis justeras upp om den varit för låg. Vi använder oss även av metoden att 
lägga bolag vilande under 5-6 år och sedan likvidera dem. Inkråmet säljs och bolaget ligger 
kvar som ett skal med kapital. Om ägaren tar ut lön under denna tid gäller det att företaget har 
periodiseringsfonder och kan matcha lönen med dessa, annars uppkommer ett skattemässigt 
underskott. Nackdelen med denna metod är att det är nu många vill leva och använda 
pengarna och inte vänta de 5-6 år det tar innan de får röras. Ett sätt är att man vet att kapitalet 
kommer i framtiden och kan belåna sig nu och betala sedan. Vi har även arbetat någon gång 
med ackumulerad inkomst men det sker sällan. Någon gång per år kanske. 
 
De fall som varit i media nyligen om en flytt till Österrike157 är intressant men du måste 
faktiskt vara bosatt där och luckan börjar nu täppas till. Staten ser nu över avtalet med 
Österrike. Bandet till Sverige ska klippas och om man har villan kvar samtidigt med en etta i 
Wien så funkar det inte. Det är inte alltid folk vill flytta från landet. 
 
Peru är ett ställe som har kommit upp diskuterats på senare tid och även Cypern i någon 
variant. Peru har vi bara hört rykten om men Cypern kan bli aktuellt och är ett väl etablerat 
upplägg. Det måste kännas naturligt för kunden att flytta och då ligger Peru lite långt bort, 
Cypern ligger inom det naturliga resmålet och det kan tänkas att några är beredda att flytta ner 
ett år till Cypern. En idé kan vara att kanske vid ålderns höst avsluta företagarbanan med ett år 
i Cypern. Vid en flytt till Cypern behöver det inte krävas en så stor vinst utan ca 2 mkr räcker 
för att det ska löna sig. Skillnaden i skatt för företagaren från ca 40 procent till ca 10-15 
procent är lockande. 
 

4.3 Respondent 3  
 
Henrik Lindh, Godkänd Revisor, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Karlstad 
 
Henrik Lindh är godkänd revisor och har arbetat hos Öhrlings PWC i cirka 7 år. Henrik jobbar 
mestadels med ägarledda företag och kommer således i kontakt med fåmansreglerna en hel 
del. 
 
Frågor & Svar 
 

1. Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för fåmansföretag? 

 
Det vi har i det nya systemet är framförallt att det är positivt för lönsamma företag. Företag 
som har råd att ta ut höga löner, har många anställda och som satsar, alltså löneintensiva 
företag som får en utväxlingen på utdelningen. Det gäller även vid kapitalvinstbeskattningen i 
beskattningssynpunkt vid en försäljning av dessa bolag. Jag tycker även att man kan se att de 
allra minsta, de som kanske inte har så jätte höga vinster, kanske bara 3-5 tkr, är vinnare och 
då med tanke på ett utdelningsperspektiv. Men ser man på försäljningsperspektiv är de nya 
reglerna ganska negativt för företagen då i och med den slopade 50/50 delningen och nu med 
de nya reglerna beskattas till 100 procent i tjänst. Då undantaget för de som sparat utdelning 

                                                 
157 Se teorikapitlet angående flytt utomlands 
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och vid de tillfällen takbeloppet blir aktuellt. Det gör att det blir fler komponenter i reglerna 
som blir aktuellt vid en försäljning. Tittar man strikt på försäljningssituationen är det för 
ägarna som får en bra slant för bolaget och som inte har höga lönesummor är det en 
försämring. Det motsatta för gäller för företag med höga lönesummor. De orkar skaffa fram 
bra underlag när de ska sälja bolaget. 

 
2. Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu avseende företags-

försäljning? 
 
I det stora hela om vi tittar på försäljningssituationen är det bara en komponent som ändrats i 
de nya reglerna och det är som sagts innan 50/50 delningen som blivit 100 procent i tjänst. 
Det som är mer komplicerat nu är framförallt beräkningen vilken lön som måste tas ut. 
Tidigare kunde ägaren ta ut 10 basbelopp och så visste han att det var ok. Med detta kunde 
ägaren utnyttja sitt löneunderlag och framräkna dels skattefri vinst och utdelningsutrymme.  
 
Nu är det 6 basbelopp och 5 procent på lönesumman, du måste alltså ta 290-300 tkr plus 5 
procent av lönesumman i lön och det blir komplicerat att veta vad mycket lön som ska tas 
under året. Detta innebär att det är svårt för en vanlig företagare att förstå det här när de är 
vana vid att ta ”sina” tio basbelopp. Det har blivit mer komplicerat att skaffa sig en bra 
skattesituation men det är utmärkt för våran del som rådgivare och konsulter när företagaren 
behöver mer hjälp. Vi arbetar varje årsskifte med att kolla att de företagare, som ligger i 
närheten av gränserna för löneunderlag, verkligen gör de justeringar som behövs och där det 
kan vara intressant att titta över situationen. 
 
De företag som använder sig av schablonmetoden behöver inta bry sig om hur mycket lön de 
tar ut men det behövde de inte tidigare heller. 
 

3. Vilka är de största skillnaderna mellan de nya och de gamla reglerna avseende 

försäljning av bolag? 

 
Största skillnaden som jag sagt tidigare är att hela vinsten går i inkomstslaget tjänst och 
schablonbeloppet. Förmånerna har även de blivit utsatta för en förändring angående om de får 
ingå eller inte i lönesummorna. Numera är det bara kontanta ersättningar som får ingå och det 
medför lite merarbete för att ändra dessa förmåner till exempel hyra eller göra om 
bilförmånen till lön istället. Det för att de ska kunna ingå i löneunderlaget och det är bara en 
teknisk åtgärd att vidta som företagarna ber oss att utföra i slutet av året. Det blir alltså ett 
moment till för företagarna som egentligen är ganska onödigt och kostnadskrävande. 
 

4. Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de nya eller gamla 

reglerna vid en försäljning av bolag. 

 
Det är en fråga som jag inte kan besvara generellt på för det beror alldeles på situationen. 
Vilket är bolaget? Dess förutsättningar styr och vissa bolag tjänar på det och vissa bolag 
förlorar. Det som är viktigt är, vad jag har gett för mina aktier och vad det ger mig för 
avkastning samt hur stora löner jag har i bolaget. Vilken lön tar ägaren ut själv och hur 
mycket får han betalt för aktierna? Alla dessa saker gör att det ställs upp olika ekvationer 
beroende på hur stort och hur litet och så vidare bolaget är. Däremot när man tittar på 3:12-
reglerna så finns det en grupp fåmansföretagare som har passiva okvalificerade andelar, alltså 
när bolaget har ett utomstående ägande på 30 procent eller mer. De har fått sänkt till 25 
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procent skatt från tidigare 30 procent skatt. Här har vi en bättre skattesituation där de skattar 5 
procent mindre nu med de nya reglarna.  
 
När det kommer en nystartad företagare frågar vi vad avsikten med bolaget är, ska de ha det 
hela livet eller sälja det snart eller vill de ha in någon annan i bolaget. Det är oftast läge och ta 
in det direkt vid starten av bolaget så man med en gång får ett utomstående ägande med 30 
procent eller mer. Då slipper företagaren de tuffare reglerna och faller in i 25 procentfållan. 
Detta är mycket fördelaktigt då vi pratar om ett nystartat bolag, inga löner, en 
utvecklingshistoria framför sig, och sen göra en exit och sälja företaget. För denna typ av 
företag har det blivit enklare men för den andra typen av företag som bara har kvalificerade 
aktier är det svårt att svara på frågan då det beror på så många faktorer. 
 

5. Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av de nya reglerna vid 

en företagsförsäljning? 

 
Lönsamma företag blir gynnade och det tycker jag inte är något fel. Om vi tittar på olika 
grupper är till exempel de som tagit sin lilla skattefria utdelning på 3-4 tkr och tyckt att det 
räcker som en morot och kanske inte har så mycket mer utrymme tycker det är tråkigt, dessa 
blir missgynnade med de nya reglerna för de blir skattade till 20 procent nu. Vinsten som 
skattats i bolaget till 28 procent och sedan varit skattefri till den del som faller in i 
lättnadsbeloppet var okej för många. Medan nu kanske de tänker på att ta ut en högre lön som 
det är pensions- och socialförsäkringspåverkan på istället.  
 
För de riktigt små fåmansföretagen som inte gör några direkta vinster är det en klar 
försämring för. Men de som ligger i segmentet ovan som har en hygglig lön och kan ta ut de 
här 65 tkr som schablonbeloppet ger är det riktigt bra för anser jag. Om vi ser i trappan hittar 
vi vinnare och förlorare lite här och där. 
 
En aspekt som ägarna kan gynnas av är att man ser alla närstående som en ägare och ägarna 
kan då växla den höga lönen som krävs för löneunderlaget mellan familjens medlemmar olika 
år. Detta för att kunna utnyttja löneunderlaget något år var. 
 
Så länge det finns lönsamhet och utrymme till att betala ut löner och utdelningar är det inga 
problem och de flesta situationer kan lösas. Men finns det inte lönsamhet eller mindre 
lönsamhet då blir det svårare när utrymmena inte finns och då får man gilla läget helt enkelt. 
Man kan inte ta en lön på 300 tkr sista dan på året för det finns inte utrymme för det helt 
enkelt. 

 
6. Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka som gynnas? 

Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 

 
Parametrar som är viktiga är höga löner som det står i frågan, för att löneutrymmet är en stor 
och viktig del jämfört med tidigare och slår igenom mycket mer än med de gamla reglerna. 
Men sedan är det ett problem som är kopplat till de höga lönerna och det är om bolaget inte 
kan betala ut dessa höga löner till ägarna. Lönerna kan i vissa fall gå upp till 650 tkr vilket en 
del bolag inte mäktar med och samtidigt då påverkar utdelningsmöjligheten. Detta kan kanske 
inte göras varje år utan bara vissa år. Det medför en väldigt konstig skatt där ägaren ena året 
skattar för 300 tkr och andra året för 650 tkr. 
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7. Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som du arbetar med? 
 
När jag sitter med en kund som har ett företag han vill sälja så börjar jag med att ställa några 
frågor: Vad vill kunden ha ut av försäljningen? En stor påse pengar så att han kan åka till 
Spanien och spela golf? Vill han investera i ett nytt företag? Vill han ha pengarna nu eller vill 
han ha det utspritt? Jag tittar mycket på hur ägaren vill ha det i framtiden innan man sätter sig 
ner och tittar på förslagen. Det är heller inte alltid som företagarna vet hur de vill ha det i 
framtiden, de vet inte riktigt, de vill sälja företaget men vet inte hur. 
 
Ett sätt är att plocka in en utomstående ägare som inte är närstående till ägaren själv och som 
inte är aktiv i företaget. Den nya utomstående ägaren ska äga 30 procent eller mer av bolaget. 
Detta är ganska vanligt sätt att göra för att mildra skatteeffekten. Men ett sådant här upplägg 
behöver ägaren se över redan när han startar upp bolaget. Har han startat bolaget och då har 
kvalificerade aktier så har ägaren blivit smittad och kan bli av med den efter fem år. Denna 
regel om inkubationstid finns för att ägaren inte ska kunna sälja sina aktier och utnyttja 
fördelarna som gäller för passiva andelar. 
 
Grundfrågan är alltså om ägaren är passiv eller aktiv i sitt bolag, är ägaren väsentlig för 
företagets intäktsförvärvande osv. Det här är en definitionsfråga, det är inte svart eller vitt, 
man tittar på hur involverad du är i företaget, vad du har för arbetsuppgifter mm. Här är det så 
att klarar ägaren av att bli klassad som passiv eller får in någon utomstående som är passiv då 
blir det 25 procent på hela kapitalvinsten. Ofta är det en bra väg, ägaren vet förutsättningarna 
25 procent på kapitalvinsten rakt av. Detta är något som vi jobbar med, det är inget alternativ 
vid försäljning av bolag men det är en knorr i försäljningsprocessen. 
 
Jag har en kund nu som är på väg att avyttra, han har en annan struktur, ett moderbolag och ett 
dotterbolag där han ska sälja dotterbolaget och sedan vill han få ut pengarna och senare sälja 
moderbolaget också. Om han då låter verksamheten ligga vilande i fem år, då blir 
verksamheten passiv, men han får vänta i fem år med att få ut pengarna. Då får han dem till 
25 procent skatt. Det här med aktiv, passiv är en ganska viktig beståndsdel och det blir ännu 
viktigare nu när det blir tuffare beskattning. 
 
Ett annat alternativ är exempelvis om ägaren har ett bolag som har en fastighet som ska säljas 
då bildar ägaren ett dotterbolag som fastigheten säljs ner till och sedan avyttras dotterbolaget. 
En sådan försäljning av ett dotterbolag är helt skattefri för moderbolaget då det handlar om 
näringsbetingande aktier. Det är ett bra alternativ att tillämpa om ägaren vill sälja ett bolag att 
sedan leta efter nya objekt att jobba med. Han kan då använda obeskattade pengar till nya 
verksamheter och investeringar. Det finns en annan struktur för detta som ägaren kan använda 
sig av och då används ett kommanditbolag där moderbolaget äger kommanditbolaget och ett 
annat aktiebolag. Kommanditbolaget äger i sin tur aktiebolaget. Den här varianten kan göras 
för att det finns vissa regler som gäller när man säljer ner verksamheter, säljs hela 
verksamhetsgrenar ner eller säljs bara en del av verksamheten ner? Sedan spelar det roll om 
försäljningen sker över ett årsskifte eller inte. Det styr vilken lösning som väljs. Det har med 
underprisregler att göra, man får inte sälja saker och ting hur som helst, till vilka priser som 
helst. Har ägaren en koncern så kan han göra det, för då spelar det ingen roll, han har ändå 
möjligheten att skicka koncernbidrag. Har ägaren ingen koncern då blir det någonting annat, 
vinstöverföring, utdelning, ägartillskott eller något sådant. Det är för att komma undan det 
man istället går den här vägen med att bilda ett kommanditbolag för det är inte samma regler 
som gäller mellan ett kommanditbolag och ett aktiebolag. 
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Säljer ägaren en fastighet för 10 mkr som är bokförd till 2 mkr, då blir det en vinst på 8 mkr. 
Säljs den i bolaget så ska bolaget skatta 28 procent på 8 mkr vilket blir lite drygt 2 Mkr i skatt. 
Sälj i stället ner fastigheten i ett dotterbolag som kostar 100 tkr att bilda, plus lite pengar för 
lagfart. Gör du den manövern så får du in 10 mkr och får dra av kanske 2,5 mkr med alla 
kostnader, då har du 7,5 mkr kvar som bolaget inte skattar någonting på för den typen av 
avyttring är skattefri. Bolaget sparar alltså 2 mkr på att göra på detta sätt istället vilket gjort att 
det har blivit ett vanligt sätt att genomföra denna typ av transaktion på. 
 
En annan variant är att ägaren säljer inkråmet istället för bolaget beroende på att köparen vill 
ha det så, köparen vill inte köpa bolaget utan vill ha in det i sin verksamhet istället. Idealläget 
är en man paketerar försäljningen i ett bolag och sedan låter verksamheten vara vilande i 5 år 
och kan sedan sälja av den till 25 procent i skatt om företagaren inte löst det med en passiv 
ägare istället. Andra varianter med att flytta sitt företag utomlands kan vara ett alternativ. 
Länder som, Malta, Peru, Österrike och Holland är länder som kan bli aktuellt att titta på. Här 
är alltid grundfrågan till kunden: Vill du då bo i det landet som företaget flyttas till, 
erfarenheter har visat att det inte varit så lyckat när det exempelvis kommer barnbarn till 
familjen och då befinna sig i ett annat land är då inte helt lyckat. Det är väldigt få som väljer 
alternativet att flytta utomlands. 
 
Tidigare har Holland varit ett väldigt populärt land att ha ett ägarbolag i. Man ägde sina 
företag från Holland och skapade vinsterna där istället. Om ägaren hade sitt dotterbolag här i 
Sverige och moderbolaget i Holland kunde, innan de nya skattereglerna i Sverige där 
försäljning av dotterbolag blev skattefri, få försäljningen av dotterbolaget skattefri i Holland 
istället. Det var en av orsakerna till att många valde den lösningen. En annan lösning var eller 
är att ägaren i Holland kan låna pengar av sitt företag. Så får ägaren exempelvis in 20 Mkr kan 
han låna av sitt företag utan att han behöver tänka på det här med förbjudet lån som måste 
göras enligt de Svenska aktiebolagsreglerna. Så det är inte ovanligt att företagarna har BV:s, 
vilket är en bolagsform ungefär som ett aktiebolag i Sverige, i Holland. Men som sagt, väldigt 
ovanligt att det blir aktuellt då det finns andra värden än pengar, så utlandsflytt av skatteskäl 
är ovanligt anser jag. Viljan måste vara att flytta och att det är det som är drivkraften, än att 
flytta av skattetekniska skäl. Jag har aldrig varit med om det.  
 
Ägaren måste se över och komma fram till vad det är värt för att få skatta några tusenlappar 
mindre, vad är det värt? Alltså, vad vill ägaren göra för uppoffringar? Ibland är det faktiskt så 
att företagaren gör mer än vad man tror för att slippa betala några tusenlappar mer i skatt. Det 
finns en inbyggd negativ inställning hos en del företagare vilket jag kan förstå med det 
skattesystem vi har idag. Ser man på en enskild företagare exempelvis som tjänar en 
hundralapp och vad mycket han får kvar av den. Om ägaren omsätter en hundralapp, börja 
med att räkna bort momsen, sedan ska han räkna bort sociala avgifter och skatten då är det 
inte många kronor kvar i slutändan. 
 

4.4 Respondent 4  
 
Anders Hernström, Auktoriserad Revisor, Ernst & Young, Karlstad 
 
Anders Hernström har varit auktoriserad revisor i 8 år på Ernst&Young. Före det, och sedan 
1988 har han bedrivit eget företag där han skötte redovisningen själv. Ernst&Young i Karlstad 
har mest små och medelstora företag som klienter. I Karlstad arbetar ca 50 personer i centralt 
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belägna lokaler där det även finns en skatteavdelning som kan ge råd. Juridikavdelningen 
arbetar sedan en tid i ett eget bolag. 
 
Frågor & Svar 
 

1. Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för fåmansföretag? 

 
Det tidigare syftet har varit att man ska se till att tjänsteinkomster inte beskattas i 
inkomstslaget kapital. Dessa regler kan man fundera på om de varit helt lyckade. Det fanns en 
viss avkastning på det satsade kapitalet men det slog konstigt och inte helt perfekt på alla 
företag. Nu har de lagt ner mycket arbete på att arbeta om dessa regler och jag tycker att det 
inte blivit så lyckat alla gånger. Om det totalt sett är bättre nu än tidigare kan jag inte riktigt 
svara på. Jag tycker att regeringen kunde ha uppnått ett bättre resultat för att de gynnar 
enmanskonsulter mycket mer och även löneintensiva bolag. Man kanske kunde ha gjort 
strukturen lite annorlunda. Ett exempel; är när vi kommer ut till enmanskonsulten och berättar 
att han kan ta ca 65 tkr i utdelning och han blir jätteglad och samtidigt en annan 
enmanskonsult som ska sälja bolaget blir inte lika glad. Det blev en annan lösning men man 
kan fråga sig om den blev bättre?  
 
De som det blivit en försämring för på grund av att 50/50 delningen är borttagen är de företag 
som ska sälja företaget och som inte kommer över 100 inkomstbasbelopp i kapitalvinst och 
därmed helt beskattas i tjänst. Det som företagaren tjänat in under åren i bolaget och ”sparat” 
för att ta ut det vid en försäljning är det verkligen pengar som ska tjänstebeskattas om ägaren 
tagit ut en lön som inte är för låg eller är det kapital? Med de nya reglerna beskattas de bara i 
tjänst och är det rätt? Man kan fundera på om inte resten är kapital. Resultatet blir att alla 
företag som inte har mycket stora löner till ägaren får en försämring vid försäljningen med de 
nya reglerna. 
 
De företag som har en kapitalvinst på över 200 basbelopp, ca 8 mkr, blir det lika som förut 
med de nya reglerna. Med de nya reglerna så är det som sämst (högst skatt), med en vinst på 
ca 4 mkr, sedan avtar kurvan proportionellt upp till 8 mkr och det medför att man får 
analysera varje bolag för sig för att kunna uttala sig om det blir högre eller lika beskattning. 
Tidigare var det vanligt med en intern aktieöverlåtelse och få en 50/50 delning på vinsten som 
man kunde göra men detta kommer troligen att minska nu med de nya reglerna. 
 

2. Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu avseende företags-

försäljning? 

 
Det är ingen skillnad mot tidigare i komplexitet utan att man ska bara lära sig de nya reglerna 
ordentligt. För den gemene företagaren tror inte jag det är någon skillnad. Det kan vara lättare 
för de företagen som kan använda sig av schablonvärdet, 1,5 inkomstbasbelopp, och mer 
komplicerat för de företagen som använder sig av löneunderlagsdelen.  
 

3. Vilka är de största skillnaderna mellan de nya och de gamla reglerna avseende 

försäljning av bolag? 

 
Klyvningsreglerna har ändrats vilket är en skillnad. Schablonmetoden är också en stor 
förändring samt att lättnadsbeloppet försvinner. Takbeloppet har också ändrats vilket 
påverkar. Nytt är även att ta ut en egen lön med ett visst belopp. Lönesumman är viktigare nu, 
det slår mycket beroende på summan i det nya löneunderlagssystemet. Den största skillnaden 
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är att löneintensiva företag gynnas mer nu med de nya reglerna samt att kapitalvinsten 
beskattas till 100 procent i inkomstslaget tjänst.  
 

4. Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de nya eller gamla 

reglerna vid en försäljning av bolag? 

 
Vid en försäljning får företagaren tuffare mot de tidigare reglerna, för det är sällan någon gör 
en försäljning och får en vinst som överstiger 200 inkomstbasbelopp (8,6 mkr). Det beror på 
att det då blir beskattat i tjänst. Just nu har vi ingen bra lösning på det men det kanske 
kommer längre fram. 
 

5. Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av de nya reglerna vid 

en företagsförsäljning? 

 
De allra minsta företagen gynnas på grund av schablonregeln. De stora löneintensiva 
företagen är också vinnare med de nya reglerna, bland annat om ägaren gör en hög vinst över 
takbeloppet. Effekten blir ganska stor vid användandet av löneunderlaget och den sparade 
utdelningen kan bli ganska stor och då inverka positivt vid försäljningen. 
 

6. Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka som gynnas? 

Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 

 
Lönesumman är viktig och att ta ut rätt lön som ägare. Men vid försäljning är det viktigt att se 
på kapitalvinsten, vilken vinst får ägaren. 
 

7. Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som du arbetar med? 
 
En lösning kan vara att om ägaren ligger i mellanskiktet att upparbeta en hög sparad 
utdelning för att vid försäljningen i framtiden bli lågbeskattad för denna del. Ägaren kan även 
välja att ta ut den rejäl utdelning före försäljningen och sedan ta ut lite mindre vid 
försäljningen. Vi har inom företaget diskuterat om ägaren låter företaget ligga vilande i olika 
former, att då till exempel sälja inkråmet och bara ha bolaget kvar som ett skal. När sedan 
andelen inte är kvalificerad längre så säljs aktierna med en skatt på 25 procent. En nackdel 
med denna typ av lösning är att ägaren inte får vara i behov av pengarna på 5-6 år, vilket är en 
lång tid. Vi har även diskuterat olika lösningar om att flytta utomlands, exempelvis till 
Holland, men det är ingen normal lösning på något sätt. Det kan kanske komma att bli aktuellt 
vid mycket höga vinster eller liknande på grund av konsultkostnader och administration samt 
den skatt som kan bli aktuell. 
 
Ett alternativ som finns är att ge bort företaget nu när arv/gåvoskatten är slopad men arvingen 
tar över anskaffningsvärdet så han i sin tur får skattebördan i slutändan vilket inte alltid är den 
bästa lösningen. 
 



Analys 

47 

Analys 
 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska material som förvärvats gentemot inlednings och 

teorikapitlen som tidigare presenterats i uppsatsen. 

 
 

1. Analys av fråga 1 - Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för 

fåmansföretag? 

 
Respondenternas generella syn på om de nya reglerna inneburit förbättringar är bland annat 
att för de företagen med rätt förutsättningar så har det skett en förbättring. Några exempel på 
förbättringar är enligt respondenterna bland annat schablonmetoden, som är en enkel, klar 
regel vilken många företagare kan använda sig av och vi tror att det var en del av regeringens 
mål med denna metod. Schablonmetoden anser vi vara en positiv nyhet och många blir 
troligtvis positiva när de får beskedet från sin revisor att de kan ta ut ca 65 tkr i utdelning till 
endast 20 procent skatt. 
 
En till förbättring som skett är för de företag som har många anställda och är löneintensiva. 
De kan då använda sig av löneunderlagsmöjligheten. Detta gäller även för lönsamma företag 
som får en utväxling på utdelningen genom löneunderlaget. Denna utväxling gynnar även de 
företagare som ska sälja denna typ av bolag om de sparar utdelningsutrymmet till 
försäljningstidpunkten och räknar av den till 20 procent skatt.  
 
Intern aktieöverlåtelse som var vanligt med de gamla reglerna anser respondenterna kommer 
att minska i antal på grund av de nya reglerna. Det anser vi vara troligt på grund av 50/50 
delningens borttagande och nu med 100 procent tjänstebeskattning på kapitalvinsten. Det 
påverkar troligen företagarnas vilja för att sälja bolagen. Vi anser att det leder till att ägarna 
förmodligen i större utsträckning vill behålla bolagen och ta utdelning istället för att sälja. En 
respondent påpekade att med arv och gåvoskattens borttagande kan ägaren vid en överlåtelse 
(oftast generationsskifte) ge bort bolaget men ägaren bör ha i åtanke att den nya ägaren som 
får bolaget då får ett anskaffningsvärde på aktierna som är lika som den förre ägaren. Vi kan 
bara konstatera att skattebördan förflyttas till framtiden, den minskar inte så det är ingen 
långsiktig lösning att få en låg beskattning. 
 
Respondenterna menar att det blir en klar försämring för de ägare som tänkt sig sälja bolaget 
och då en peak vid ca 4 mkr i vinst som sedan planar ut proportionellt till att vara som med de 
gamla reglerna vid ca 8 mkr, med de nya reglerna. Det går att utläsas av räkneexemplet i 
teorikapitlet. Där syns att vid det lägre försäljningspriset på ca 5 miljoner kronor ger det en 
skatt på 53 procent gentemot 42 procent med de gamla reglerna dvs. en skillnad på 9 procent. 
Vid en försäljning med 9 miljoner koronor i försäljningspris så visar beräkningarna att skatten 
blir 43 procent och med de gamla reglerna 42 procent dvs. bara 1 procents skillnad. De gamla 
reglerna verkade ha en mer proportionell skatt medan de nya reglerna har en högre nivå vid 
det lägre försäljningspriset än de gamla reglerna. Att det inte blir någon större skillnad efter 8 
mkr anser vi vara för att klyvningsmodellen slutar där. Vi vill påpeka att med de nya reglerna 
så borde ägarna kunna använda sig av löneunderlagsreglerna och eventuellt få upp den 
sparade utdelningen mer än den ägaren som får 5 miljoner för sitt företag. 
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En respondent redogjorde för ett exempel om ett par ägare som ägde ett företag. De hade 80 
anställda och ca 12 miljoner kronor i total lön och skulle kunna ta utdelning på 5 mkr. De två 
delägarna var då tvungna att gå över 650 tkr i lön, båda två, för att kunna utnyttja de nya 
reglerna angående löneunderlaget för att få en högre utdelning. Vi anser att det är troligt att 
många ägare i bolag inte kan ta ut den höga lön som krävs och det finns även andra baksidor 
med den nya löneunderlagsregeln. De är bland annat att vid höga löner ena året och kanske 
ingen lön andra året påverkar försäkringsskyddet och pensionen. 
 
Enligt samma respondent kan det vara en försämring med de nya reglerna för de ägarna som 
har byggt upp ett stort eget kapital i bolaget och då lättnadsutrymmet är borttaget kan det vara 
svårt att få ut kapitalet om ägarna inte har någon sparad utdelning och det kan även gälla 
kapitalintensiva företag med få anställda anser vi. 
 
Vid ett försäljningsperspektiv (för de företagare som inte kommer över 100 
inkomstbasbelopp) är reglerna ganska negativa på grund av den slopade 50/50-delningen och 
då de beskattas till 100 procent i tjänst. Detta var något som även respondenterna påpekade. 
Försäljningen påverkas även av andra komponenter som sparat utdelning och eventuellt 
lättnadsutrymme, och om det ”väger upp” det negativa återstår att se.  
 
En tankeställare som kan nämnas som en respondent påtalade är det som företagaren tjänat in 
under åren i bolaget och sparat för att ta ut det vid en försäljning är det verkligen pengar som 
ska tjänstebeskattas om ägaren tagit ut en lön som inte är för låg eller är det kapital? Med de 
nya reglerna beskattas de bara i tjänst och är det rätt? Är inte resten kapital likt en placering i 
vilka värdepapper som helst. Tolkningen anser vi kan vara att alla företag som inte har 
mycket stora löner till ägaren får en försämring vid försäljningen med de nya reglerna. 
 

2. Analys av fråga 2 - Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu 

avseende företagsförsäljning? 
 
Angående om 3:12-reglerna blivit mer komplicerade så har vi utgått från regeringens 
intention om att en enklare utformning ska genomföras. I regeringens proposition, 
2005/06:40, går det att läsa: 
 

”…en ytterligare utgångspunkt är att det är önskvärt med ett enklare regelsystem. 
Dagens regler i 57 kap. IL uppfattas som komplicerade av såväl skattskyldiga som 
Skatteverket. Detta gäller allt från reglernas materiella innehåll till den information som 
skall lämnas på deklarationsblanketterna…” 
 
”…det är ändå viktigt att så långt som möjligt utnyttja det utrymme för förenklingar som 
finns. Det gäller särskilt för det stora antalet mindre företag med såväl ett litet kapital 
som få anställda som skall tillämpa reglerna…” 

 
På frågan om hur de upplevde de nya reglerna och om de ansåg att de är mer eller mindre 
komplicerade. Svarade de att de inte upplevde reglerna som mer komplexa i sin uppbyggnad 
utan bara nya, och som en respondent utryckte sig: 
 

”…man ska bara lära sig de nya reglerna ordentligt…”. 
 
Det kan avspegla att revisorer och skattekonsulter kanske är vana att ta till sig nya regler men 
även att de nya reglerna inte är svårare att hantera för dem. Det är en omställningsprocess i 
början men sedan blir även de nya reglerna standard. 
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Att det inte är någon skillnad i komplexitet kan stämma, men angående 
löneunderlagsberäkningen så anser vi att det blivit en mer komplicerad uträkning, vilket även 
respondenterna påpekar. Den baklängesuträkningen som behövs göras för att beräkna 
löneunderlaget kunde ha konstruerats mycket enklare så att företagaren själv kunnat utföra 
den. Vissa företagare kan säkert det, men det stora flertalet har säkert ingen ambition eller 
intresse av att lära sig dessa beräkningar utan måste få hjälp av revisor eller skattekonsult. 
Den tidigare gränsen på 10 prisbasbelopp, eller 120 procent av lön till högst avlönad anställd, 
gjorde att ägaren kunde veta direkt hur mycket han skulle ta ut i årslön. De nya reglerna 
kräver det minsta av 15 inkomstbasbelopp eller summan av 6 inkomstbasbelopp plus 5 
procent av total lönesumma. Med de nya reglerna tycker vi att det blir onödigt komplicerat att 
räkna ut löneunderlaget på grund av att uträkningarna måste ske i flera steg. Samt att man 
först måste kontrollera att lönen räcker och sedan gå tillbaka igen och göra om beräkningen. 
Det kan då anses vara mer komplicerat vid en jämförelse med de gamla reglerna att bara ha ett 
basbelopp att gå efter. Det blir komplicerat att veta hur mycket lön som ska tas under året 
vilket flera respondenter höll med om, samt att god planering krävs. Företagen måste ha god 
kontakt med rådgivare för att klara av det. 
 
Vi kan hålla med en respondents åsikter då han påpekade att för den vanlige företagaren är det 
troligtvis ingen skillnad vad avser komplexiteten i reglerna, utan att det troligen blir fler 
revisors/konsulttimmar som debiteras vilket även fler respondenter höll med om. Detta är en 
förbättring för konsulerna men således en försämring för företagarna. 
 
De företagare som ska använda sig av löneunderlagssystemet måste enligt några respondenter 
ha en hög lön och ett företag som går bra och tjänar pengar. Det komplicerar också aspekterna 
med de nya reglerna, men de som inte har det, alltså de företag som inte ligger med höga 
löner och höga vinster, har i de nya reglerna den nya schablonmetoden. Schablonmetoden 
innebär enligt samtliga respondenter en klar förenkling. Vi anser också att det finns många 
företagare som kan använda sig av detta schablonbelopp på 1,5 basbelopp, ca 65 tkr, vilket 
ger en månatlig penningsumma för ägaren på ca 4300 kr efter skatt. Vi tycker att denna regel 
är konstruerad på ett enkelt och väl utfört sätt vilket respondenterna håller med om. Vi anser 
därmed att schablonregeln är den stora förändringen i de nya reglerna som kan anses som en 
förenkling. 
 
Med avseende på företagsförsäljning, angående den gamla 50/50-delningens avskaffande, så 
anser vi inte att det blivit någon större skillnad med de nya reglerna om 100 procent i 
inkomstslaget tjänst. Respondenterna har bara konstaterat att det är nya regler men har inte 
någon åsikt om de är mer komplicerade eller inte.  
 

3. Analys av fråga 3 - Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan de nya och de 

gamla reglerna avseende försäljning av bolag? 

 
Alla respondenterna säger det är en skillnad på kapitalvinster upp till 100 inkomstbasbelopp 
(ca 4,3 mkr) där allt beskattas i tjänst. En respondent nämner att det gäller att redan nu 
(planera inför försäljningen) se efter vad man kan ta ut i utdelning och spara den för att slippa 
den högre skatten vid en försäljning av företaget. En respondent påpekar en stor förändring 
och skillnad i löneunderlagsreglerna. Bland annat att det numera bara är de kontanta 
ersättningarna som får ingå, vilket medför lite merarbete för att ändra dessa förmåner till 
exempelvis hyra eller göra om bilförmånen till lön istället. En respondent påpekar ytterligare 
att klyvningsregeln har ändrats samt att schablonmetoden har tillkommit vilket medför att 
lönesumman är viktigare nu.  
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Enligt tabell 1 i teorikapitlet som visar skillnaderna mellan de gamla och de nya 3:12-reglerna 
så visas att istället för klyvningsregeln, där 50 procent av kapitalvinsten beskattades i tjänst 
och 50 procent beskattades i kapital gäller nu istället att 100 procent av kapitalvinsten 
beskattas i tjänst upp till 100 inkomstbasbelopp. Här påvisas även att schablonregeln för 
utdelning är ny, och att löneunderlagsregeln är förändrad. I löneunderlaget får man nu räkna 
med ägarnas löner. En annan förändring är att skatten på utdelning är sänkt från 30 procent till 
20 procent. Skatten på utdelning och kapitalvinst på onoterade, icke kvalificerade andelar är 
sänkt från 30 procent till 25 procent. Lättnadsreglerna, den skattefria utdelningen, är slopade 
och gäller inte i de nya reglerna. 
 

4. Analys av fråga 4 - Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de 

nya eller gamla reglerna vid en försäljning av bolag? 
 
Enligt expertgruppen som utredde de nya reglerna är orsaken till förändringen att tillämpa 
50/50-fördelning mellan tjänst och kapital att den högsta marginalskatten på tjänsteinkomster 
har stigit. Utvecklingen av skattesatserna sedan skattereformen 1990-91 ökade incitamenten 
för ägare till kvalificerade andelar att tillgodogöra sig vinster i bolaget genom avyttring av 
aktier istället för utdelning. De sa vidare att: 
 

”…med utgångspunkt i kraven på likformighet, prevention, legitimitet och förenkling 
föreslår vi således att hela kapitalvinsten utöver det kraftigt utökade gränsbeloppet, 
liksom utdelningar utöver gränsbeloppet, beskattas i inkomstslaget tjänst upp till 100 
inkomstbasbelopp. Förslaget om att hela den överskjutande kapitalvinsten upp till 100 
inkomstbasbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst innebär en skärpning jämfört med 
nuvarande regler, där 50 procent av överskjutande kapitalvinst beskattas i inkomstslaget 
kapital. …” 

 
Enligt 57 kap, 21 § IL ska hela kapitalvinsten upp till 100 inkomstbasbelopp beskattas i 
inkomstslaget tjänst. Överstigande kapitalvinst beskattas i inkomstslaget kapital med 
skattesatsen 30 procent. Om det finns kvarstående utdelning läggs den till anskaffningsvärdet 
på aktierna vid beräkning av fördelningsvinsten. Ett belopp motsvarande sparat utrymme 
beskattas med 2/3 som kapitalinkomst. När de sammanlagda vinsterna under den perioden 
uppgår till 100 inkomstbasbelopp beskattas eventuell resterande del av vinsten som 
kapitalinkomst. Idag klyvs kapitalvinster mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Enligt de 
nya reglerna ska en kapitalvinst som överstiger sparat utdelningsutrymme beskattas i 
inkomstslaget tjänst. Den tjänstebeskattade delen maximeras dock till 100 inkomstbasbelopp, 
ca 4,35 mkr 2005. Kapitalvinster överstigande 100 inkomstbasbelopp beskattas i 
inkomstslaget kapital. Förändringen i kapitalvinstbeskattningen visas i tabell 6 i teorikapitlet. 
 
Frågan vi ställde i intervjuerna var om respondenterna anser om det är stor eller liten skillnad 
på skattebördan med de nya reglerna jämfört med de gamla. Det är svårt att ge ett klart svar på 
frågan och det är något som också har märkts av i de svar vi fick från respondenterna. 
Respondenterna har gett tvetydiga svar och tabellen visar att de nya reglerna har inneburit en 
försämring i skatteutfall jämfört med tidigare. Ägaren får mindre kvar efter skatt.  
 
En nyanserad aspekt av det hela är dock att det till stor del är som en respondent säger, 
nämligen att:  
 

”Det inte går att ge ett generellt svar utan det beror på bolagets unika situation och dess 
förutsättningar.” 
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Han säger vidare att faktorer som påverkar är vad ägaren har i anskaffningsvärde på aktierna, 
hur stora lönekostnader bolaget har samt hur mycket ägaren får betalt för bolaget vid 
försäljningen. Vidare kan nämnas att det inte har blivit någon dramatisk skillnad med de nya 
reglerna, vilket är något vi tolkar anses vara en åsikt som delas av alla fyra respondenter. 
Enligt tabell 6 i teorikapitlet borde det objektivt sett bli en högre skattebörda. En respondent 
tar dock upp en intressant synpunkt, det kan uppstå en situation där det blir en lägre skatt för 
de fåmansföretag som har passiva delägare på 30 procent eller mer, okvalificerade andelar. 
Han säger att de har fått en sänkning från 30 procent skatt till 25 procent, alltså en förbättring.  
 
En respondent säger att de räknade på några exempel inför det senaste årsskiftet (2005-2006) 
och upptäckte t.o.m. att det uppstod situationer då de hade lönat sig att vänta tills efter 
årsskiftet att sälja bolaget eftersom skattebördan blev lägre med de nya reglerna i just deras 
speciella fall. Företaget i exemplet hade ett sparat kapitalutrymme på 700 tkr, vilket gav en 
skatt på 20 procent istället för 30 procent. Det kan alltså tänkas att de företag som har stort 
sparat utrymme kan få ett bättre utfall skattemässigt om de säljer företaget med de nya 
reglerna. Skillnaden i skatt blir som störst för de företagare (i ett exempel som en respondent 
nämnde) som tidigare beskattades med 44 procent, beroende på kommunalskatt, och vilka nu 
får en beskattning på 58 procent. De fick betala i det fallet 560 tkr mer i skatt enligt 
respondenten. Företagen får det tuffare skattemässigt med de nya reglerna, då det sällan en 
försäljning överstiger 8,6 mkr (200 inkomstbasbelopp) och då blir beskattade i inkomstslaget 
tjänst enligt en respondet. 
 
På det stora hela anser vi att de nya reglerna inte innebär stora skattemässiga försämringar. 
Allt beror på den unika situationen i företaget och mycket går att styra med de avsikter ägarna 
har. En respondent flikar in en intressant detalj i intervjun, och det är att de alltid brukar dra 
upp riktlinjer med nya kunder avseende deras avsikt med företaget, om det ska säljas i 
framtiden osv. Detta gör att ägaren, till exempel för att kunna sänka skatten, kan ta in en 
passiv delägare redan vid bildandet av bolaget. 
 

5. Analys av fråga 5 - Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av 

de nya reglerna vid en företagsförsäljning? 

 
En av respondenterna tar upp en grupp som gynnas, och det är de passiva ägarna som förut 
inte kunde ta del av någon skattefri utdelning. Dessa fick tidigare en beskattning på 
utdelningen med 30 procent. Nu beskattas de med en skattesats på 25 procent. En annan av 
respondenterna nämner att kapitalbeskattningen är sänkt från 30 procent till 20 procent vilket 
gynnar de som har en stor sparad utdelning. Han beskriver även ett fall där de arbetat upp ett 
sparat utdelningsutrymme som leder till att hela kapitalvinsten kommer att kunna beskattas till 
20 procent istället. En respondent anser att de företagare som ligger inom det segment där 
man kan ta ut en hygglig lön och till det utnyttjar schablonregeln för utdelning, 65 tkr, har fått 
det riktigt bra. Han säger också att de allra minsta företagen gynnas av de nya reglerna på 
grund av schablonregeln, och han ser också de större löneintensiva företagen, särskilt där 
vinsterna överstiger takbeloppet, som vinnare. 
 
Enligt teorikapitlet finns det olika segment som gynnas av de nya reglerna, nedan visas dessa i 
punktform: 
 

� Skattesatsen för passiva delägare har sänkts från 30 procent till 25 procent. 
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Denna sänkning med 5 procent gynnar bland annat de företagare som inte kunnat ta del av 
någon skattefri utdelning vilket i de gamla reglerna räknades fram genom lättnadsbeloppet. 
Beroende på hur stort lättnadsbeloppet var kommer även de som hade detta lättnadsbelopp att 
gynnas, exempelvis vid höga utdelningar då denna 5 procentiga sänkningen täcker upp den 
skattefria utdelningen.  
 
� Löneintensiva företag gynnas. 

 
Löneintensiva företag kan istället för schablonregeln använda sig av regeln där en 
räntebaserad del och en lönebaserad del används. Jämfört med de gamla reglerna får nu 
ägarnas löner räknas med vilket kan få den effekten att en större utdelning än schablonregeln 
kan medges. Detta tillsammans med att: 
 
� Skattesatsen på kapitalutdelning upp till gränsbeloppet och sparat utdelningsutrymme 

sänks till 20 procent. 
 
2/3 delar av kapitalutdelningen som motsvarar gränsbeloppet beskattas till 30 procent i 
kapitalinkomst vilket blir en effektiv beskattning på 20 procent. De företag som kan ta ut 
utdelningar får alltså en sänkt skatt på 10 procent på utdelning. Detta kan bli särskilt 
gynnsamt om man har ett högt gränsbelopp vid en jämförelse med den 30 procents skatt som 
togs ut i de gamla reglerna. Utdelningar kan sparas och det sparade utdelningsutrymmet kan 
räknas av vid en försäljning av bolagets aktier. På samma sätt som i utdelning tas då den del 
av kapitalvinsten som motsvaras av sparat utdelningsutrymme upp till 2/3 i inkomstslaget 
kapital vilket då ger en beskattning på 20 procent. På så sätt påverkar utdelningar 
beskattningen av kapitalvinster vid försäljning av kvalificerade andelar. Från teorikapitlet har 
ytterligare fall hämtats där vinnare på de nya reglerna kan identifieras. 
 

� Delägare till fåmansföretag med låg anskaffningskostnad på aktier och/eller där det 
finns delägarlöner.  

� De riktigt små bolagen med tanke på schablonregeln för utdelning. 
 

6. Analys av fråga 6 - Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka 

som gynnas? Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 

 
Kapitalvinsten anser en respondent vara den viktigaste faktorn att urskilja. Respondenterna 
tycker att många anställda är en parameter som anses vara viktig med avseende på vilka 
företagare som gynnas av de nya reglerna. Har företagen många anställda blir summan av 
lönerna högre och löneunderlaget kan användas om ägaren tar ut tillräckligt hög lön. Det är 
tydligt att de företag som kan använda sig av löneunderlaget är gynnade för att det slår 
igenom mycket mer med de nya reglerna mot tidigare (se tabell nedan fråga 7). 
Respondenterna anser även att det är viktigt att kontrollera att ägaren tar ut rätt lön, 
tillräckligt hög för det som löneunderlaget kräver. En respondent påpekade att det kan vara 
stora variationer inom landet angående lönerna. Lönen i Stockholm kanske kan anses som 
normal för en företagare som har 650 tkr men vid andra platser kan 650 tkr vara väldigt 
mycket. Tänkvärt är då att det nya regelsystemet kan slå väldigt olika regionalt över Sverige 
och eventuellt ge oönskade effekter av att fler företagare i storstadsregionerna gynnas på 
bekostnad av företagarna i glesbygdsområden. 
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7. Analys av fråga 7 - Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som du 

arbetar med? 
 
I detta avsnitt valdes att dela upp svaren i de områden som ansågs vara av intressanta och 
relevant karaktär. Således diskuteras några ämnen som framkom i diskussionerna med 
respondenterna. Ämnet berör den kreativa fasen av ett företags skatter och empirin har gett de 
här möjligheterna till kreativ skatteplanering.  
 
Lönsamt att planera inför en försäljning av bolaget 
Flera av respondenterna nämner aspekten av att planera inför en eventuell avyttring redan vid 
bolagsbildningen. Detta kan vara något som är värt att diskutera redan från början, för att 
kunna göra ett så bra upplägg som möjligt. Respondenterna påpekar att det inte är alltid 
klienterna vet vad som är bäst för dem, eller har kunskaper om det. Faktorer som 
respondenterna nämner är: 
 

� Vill klienten ha ut en stor summa pengar nu eller kapitalet utspritt under en större 
period? 

� Vill företagaren investera i nya bolag? 
� Vill han ge bort det till någon arvinge som ska driva det vidare? 

 
En respondent nämner att det kan vara lönsamt att planera en försäljning 3-4 år innan den ska 
ske. Man kan då justera upp lönen om den varit för låg för att på så sätt få ner skatten. Vi 
tycker att det är ett intressant upplägg att planera för en försäljning redan när bolaget startas, 
men att det ligger mycket på rådgivarnas bord att göra detta, eftersom företagarna oftast har 
små eller inga kunskaper på området. Det är något som en ägare bör informeras om. Enligt 
löneunderlagsdelen i de nya 3:12-reglerna måste en företagare ta ut en viss lön för att kunna 
utnyttja möjligheterna med utdelning. I teorikapitlets tabell 5 visas hur hög lön som en 
aktieägare eller närstående, måste ta ut i lön under 2006, avseende utdelning 2007, för att 
kunna utnyttja löneunderlaget vid olika sammanlagda lönenivåer i företaget. En företagare 
måste informeras att det kan vara lönsammast att redan från början ta ut en bra lön från 
bolaget.  
 
Periodiserad utdelning 
En respondent har åsikten att det kan vara en idé att ta ut 650 tkr ett år för att sedan under 
några år endast leva på utdelningen, vilket man gör för att kunna använda sig av 
löneunderlagsregeln och utnyttja dess fördelar. Ett annat alternativ för ägaren är att ta ut en 
lön som understiger gränsen för statlig inkomstskatt, ca 300 tkr per år, för att kunna använda 
sig av det utrymmet på utdelningen som är belagd med 20 procent skatt. Enligt en respondent 
kan en lön på 15 tkr under gränsen för lågbeskattning göra att företagarna får betala en högre 
skatt än vad de skulle göra om de kunde reglerna bättre. Respondenterna tror inte att företagen 
är medvetna om de möjligheter och öppningar som finns för att kunna få en lägre skatt och vi 
tror att det krävs bättre information från rådgivarnas sida för att bolagen ska få upp ögonen för 
möjligheterna. Vi anser att det finns pengar att tjäna för de företag som ser över sin ekonomi.  
 
Ta in en passiv delägare 
Ett alternativ som flera av respondenterna nämner är möjligheten att redan vid bildandet ta in 
en passiv delägare i bolaget. Utomståenderegeln, som innebär att aktierna i ett fåmansföretag 
inte räknas som kvalificerade. Detta innebär att utdelning och kapitalvinst endast 
kapitalbeskattas med 25 procent skatt och det blir aldrig någon tjänstebeskattning. De 
särskilda fåmansreglerna om utdelning och kapitalvinst gäller nämligen inte för någon av 
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bolagets aktieägare om någon eller några utomstående, direkt eller indirekt, äger aktier i 
betydande omfattning i företaget, vilket innebär minst 30 procent. Respondenterna säger att 
detta är ett ganska vanligt sätt att göra för att mildra skatteeffekten, men att detta måste 
planeras, helst redan vid bildandet. Annars har man en fem år lång inkubationstid innan 
okvalificerade aktieägare får tas in. Detta på grund av att man inte ska kunna ta in en passiv 
delägare dagen innan en försäljning av bolaget. 
 
En respondent säger att det är en stor möjlighet att få in en person som sedan blir klassad som 
passiv och att det är ett upplägg som är vanligt att göra och som de använder sig av. Det är en 
stor fördel därför att man vet förutsättningarna för beskattning. Den blir alltid 25 procent. Vi 
anser att möjligheten att ta in en passiv delägare enligt utomståenderegeln kan vara ett klokt 
upplägg. Man vet vad skattesatsen blir i förväg. Det är en intressant aspekt av de nya 
reglernas konsekvenser. 
 
Ägaren lägger bolaget vilande 
Ett sätt att minska skattebördan vid en försäljning ansåg respondenterna vara att lägga bolaget 
vilande för att sedan likvidera det. Det sker med hjälp av att inkråmet i bolaget säljs av först 
så det bara återstår ett skal. Efter det läggs bolaget vilande i fem år tills dess den karenstid  
som reglerna innebär angående om aktierna är kvalificerade eller inte gått ut och aktierna 
anses inte längre smittade. Aktierna faller då in under de regler som gäller för okvalificerade 
aktier och då gäller 25 procent skatt vilket är fördelaktigt. Nackdelarna med denna typ av 
skatteplanering är flera anser vi dels ett relativt nytt rättsfall, Lex Uggla, där en överlikviditet i 
bolaget beskattas som förmögenhet med 1,5 procent varje år. Ytterligare en nackdel är att 
redovisning och revision måste ske varje år vilket kostar pengar så en kalkyl måste upprättas 
för att se hur mycket det kommer att kosta. En tredje nackdel som vi och respondenterna vill 
påpeka är att det inte är så lockande att ägaren får vänta på sina pengar en så lång tid. 
Visserligen kan personen i fråga låna pengarna i kreditinstitut men då uppstår även en 
räntekostnad som bör läggas in i kalkylen. 
 
Ägaren flyttar utomlands 
Respondenterna hade även olika lösningar på hur skattebördan skulle kunna minskas och det 
var bland annat att flytta utomlands, bosätta sig i något land som har låga eller ingen skatt alls. 
Några orsaker som en respondent tar upp är att företagare känner sig straffade och får en 
känsla av att de blir tvingade att återinvestera kapitalet för att inte drabbas av skatt. Det kan 
störa ägarna av bolagen och kan göra att de tittar på lösningar som att till exempel flytta 
utomlands. 
 
De länder som respondenterna talat om är Österrike, Danmark, Holland, Cypern, Malta och 
Peru. Österrike har varit omskrivet i media den senaste tiden men vi anser inte att det blir 
aktuellt för bolagen att i framtiden genomföra en flytt nu när regeringen satt stopp i den lucka 
som fanns i lagen om dubbelbeskattning. Österrikes lag är uppbyggd så att inflyttade bolag får 
ta med sig summan av eget kapital som anskaffningsvärde för aktierna och det kallas step up. 
Det innebär att ägaren får en mycket låg (eller ingen alls) reavinst och således en lägre skatt. 
Luckan i Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Österrike, var att vid en utflyttning från 
Sverige till Österrike så var inte längre den före detta Svenske medborgaren (nu Österrikisk 
medborgare) skattskyldig i Sverige. De andra ländernas avtal gäller att 10 år måste gå innan 
skattskyldigheten i Sverige bortfaller. Det som framkom i intervjun med en respondent var att 
dubbelbeskattningsavtalen gäller bara Svenska aktier och således då inte aktier i utländska 
aktier.  
 



Analys 
 

 55 

Vi kan då konstatera att om den Svenske ägaren startar ett bolag i Holland (ett BV är ungefär 
samma som ett svenskt aktiebolag) vilket har valfri bokslutsdag för att ägaren ska kunna göra 
bokslut när han vill. Sedan överför ägaren tillgångarna till det nya Holländska bolaget. Nu 
flyttar ägaren till ett land med step up regler exempelvis Danmark, och kan då använda sig av 
värdet av det egna kapitalet som anskaffningsvärde för aktierna. Ägaren kan nu använda sig 
av aktierna och sälja bolaget därför att de är klassade som utländska aktier och då gäller inte 
dubbelbeskattningsavtalet. Det vi kan konstatera är att luckan som svenska statsmakten täppt 
till inte på något sätt stoppat möjligheterna för de bolag som kan vara intresserade av en flytt, 
utan bara försenat processen med den vecka som det tar att bilda det Holländska bolaget.  
 
Vi anser att nackdelarna med en flytt är klart uppenbara. De kan exempelvis vara om ägaren 
är fast rotad i Sverige och har släkt, vänner, barn, barnbarn etc. här. Några respondenter 
påtalade även nackdelarna, och hade erfarenheten av att en flytt ofta är med vid 
diskussionstillfället men sedan faller bort vid närmare eftertanke på de negativa effekterna av 
vad en flytt innebär. Vi anser att det är troligt att det inte kommer att bli någon frekvent 
användbar lösning för att få en så låg skatt som möjligt. Avståndet till Sverige och kulturella 
skillnader anser vi vara avgörande vid en flytt och länder som Peru kommer troligen inte att 
bli aktuellt, vilket även en respondent påtalade.  
 
Sparad utdelning 
En av respondenterna har tagit upp sparad utdelning som en del att tänka på inför en 
försäljning. Även om ägaren inte tar ut någon utdelning så är det idé att, om utrymme finns, 
upparbeta en sparad utdelning. Detta upparbetade sparade utdelningsutrymmet kan ägaren 
välja att ta ut före försäljningen eller räkna av vid kapitalbeskattningen vid försäljningen. 
Som vi ser det, och som säkert också görs, är att man vid varje år på K10 blanketten som hör 
till ägarens deklaration fyller i att man tar en utdelning men att man sparar den. Denna åtgärd 
lever så att säga sitt eget liv och har inget med företagets bokföring att göra. Denna sparade 
utdelning kan även göras under år då bolaget eventuellt går sämre. Låt oss säga att det under 
en 10 års period går sämre under 3 år, dessa 3 år kan man ändå ta med sig sparad utdelning 
ifrån och sedan lägga till den till de eventuella andra årens sparade utdelningar. Denna 
sparade utdelningen räknas sedan upp med 3 procent + statslåneräntan (SLR=3,73 procent 
2006-04-30). Utdelning till ägaren kan sedan väljas att göras något lämpligt år då den 
balanserade vinsten i bolaget medger det, eller via en extra utdelning under året. Formellt är 
det bolagsstämman eller den extra bolagsstämman som fattar beslutet om utdelningen men i 
fåmansägda bolag så är det i praktiken ägarna själva som avgör när och hur mycket som ska 
utdelas. Beroende på vad den en ny köpare vill betala för bolaget vid försäljning kan säljaren 
välja att göra en utdelning innan försäljningen eller räkna av den sparade utdelningen ifrån 
kapitalvinsten. Skattesatsen blir densamma, 20 procent.  
 
Ackumulerad inkomst 
Två av respondenterna tar upp ackumulerad inkomst som något man tittar på vid försäljning 
av bolag, det sker sällan, någon gång per år framför en av dem. Även om inte alla 
respondenterna tar upp ackumulerad inkomst så är vi övertygade om att man för 
företagsägaren ser över möjligheterna med ackumulerad inkomst på samma sätt som om det 
hade varit en ersättning i form av avgångsvederlag, skadestånd, försäkringsersättning etc. Det 
man gör då är att man fördelar ut beloppet på upp till de 10 senaste åren. De åren som man 
inte tjänat upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt är de man då tittar på och som blir 
underlag för beräkningen. Det beror alltså helt på hur mycket man tjänat åren innan. För en 
del, de som har lagt sin inkomst vid gränsen till statlig skatt, blir det inte något utrymme alls 
för, medan det för en del kan ge lite mindre i skatt på en del av kapitalvinsten de år som de 
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inte kommit upp till brytpunkten. Helt undgår man ju inte skatt på denna del utan man får 
bara betala kommunal skatt på en viss del av kapitalvinsten. 
 
Näringsbetingade andelar 
En av respondenterna tar upp en variant vid försäljning som är vanlig att arbeta med. 
Exemplet han tar upp är om man har en fastighet som man vill sälja. Istället för att sälja det 
direkt från bolaget bildar man ett nytt bolag, ett dotterbolag som man säljer ner fastigheten 
till. Sedan säljer man dotterbolaget. Försäljningen blir då helt skattefri för moderbolaget då 
det går in under reglerna för näringsbetingade andelar. I ett exempel påvisar respondenten att 
om enbart fastigheten säljs direkt från bolaget till ett belopp på 10 mkr med ett 
anskaffningsvärde på 2 mkr så betingar det en skatt (bolagsskatt) på ca 2,5 mkr. Vid varianten 
med ett nybildat dotterbolag så stannar kostnaderna vid ca 500 tkr (aktiekapital plus 
lagfartskostnader) och man tjänar således ca 2 mkr på en sådan manöver.  
 
Som respondenten nämner är detta en modell som passar särskilt bra då företagaren vill sälja 
av en verksamhetsdel för att sedan investera i ny verksamhet. Man kan då använda sig av 
obeskattade pengar till den nya verksamheten. På detta sätt kan man säga att man skjuter upp 
skatten för ägaren. Reglerna om beskattning för ägaren kommer först in när han vill sälja sitt 
bolag och få ut privata pengar. Det viktiga för ägaren är att tänka igenom vad han vill göra 
efter försäljningen. Gäller försäljningen en fastighet så kanske han efter försäljningen letar 
efter nya fastigheter och då kan det vara fördelaktigare att ha moderbolaget kvar och med det 
bolaget gå vidare och leta nya objekt. 
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Slutsatser & Reflektioner 
 
 

I slutsatsen har vi för avsikt att ge svar på vår problemformulering utifrån de olika 

områden som analysen behandlar. Kapitlet kommer att avslutas med egna reflektioner 

kring uppsatsen samt förslag på fortsatt forskning inom området. 

 
 

6.1 Slutsatser 
Vi har under arbetets framskridande funnit att det inte går att generellt uttala sig huruvida de 
nya 3:12-reglerna har inneburit en förbättring eller försämring för företagaren med avseende 
på skattebördan vid en försäljning av bolag. För att kunna uttala sig exakt om detta måste man 
gå in i enskilda företag och titta på just deras speciella situation och förutsättning.   
 
För en grupp av företag som är förhållandevis stor, nämligen den grupp av företag som vet 
med sig att lönen inte räcker till för en högre utdelning, och som då inte kan utnyttja 
alternativregeln. Där kan vi direkt se att de nya 3:12-reglerna har blivit enklare, i och med 
införandet av den nya schablonregeln för utdelning, vilken möjliggör uttag för ägaren med 
cirka 4300 kr per månad efter skatt. Indirekt påverkar utdelningen kapitalvinstbeskattningen 
vid försäljning av bolag då utdelningen kan sparas och räknas av från försäljningspriset. 
Ägare med stor sparad utdelning får lägre skatt på denna del vid en avyttring, 20 procent mot 
tidigare 30 procent. 
 
En annan identifierbar grupp som har gynnats är de passiva delägarna, de som innehar 
okvalificerade aktier, vilka har fått sin skatt på utdelningar och kapitalvinster sänkt från 30 
procent till 25 procent. 
 
Löneintensiva företag som kan använda sig av möjligheten att utnyttja löneunderlagssystemet 
får i och med de nya reglernas införande en gynnsammare situation då deras möjlighet att ta 
en högre utdelning blir större. Detta utdelningsutrymme kan sedan utnyttjas för att räknas av 
vid en avyttring och minskar således skatten. 
 
Som en kontradiktion till det ovan diskuterade missgynnar de nya reglerna kapitalintensiva 
företag med få anställda och nystartade företag utan sparad utdelning som oftast inte kan ta ut 
höga löner. De kan inte utnyttja löneunderlagssystemet och blir nu beskattade endast i tjänst 
mot att tidigare kunnat skatta med 50/50-delningen (tjänst/kapital). 
 
Som en konklusion har vi uppfattningen att de nya reglerna förutsätter att företaget uppvisar 
en bra vinst samt har möjligheten att disponera ett högt löneunderlag. Det är en förutsättning 
för att kunna utnyttja reglerna och göra de val man anser är rationellast för sitt företag. 
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De alternativa metoder och upplägg som finns att tillgå för en ägare som vill lätta 
skattebördan vid försäljningen av sitt bolag är till stor del beroende på företagets unika 
situation, ställning och ekonomiska förutsättningar. Alternativen som framkom genom 
intervjuerna representerar och speglar ett urval av en skattekonsults arbete att minska skatten 
för en ägare. Några exempel respondenterna nämnde var: 
 

� Planera inför en försäljning av bolaget. 
� Periodiserad utdelning. 
� Ta in en passiv delägare. 
� Lägga bolaget vilande. 
� Ägaren flyttar utomlands. 
� Sparad utdelning. 
� Ackumulerad inkomst. 
� Näringsbetingade andelar. 

 
De olika alternativen kan användas separat eller i en kombination. Vilket som är lämpligast 
beror som tidigare påpekats på de speciella förhållanden som råder vid försäljningen. 

6.2 Reflektioner 
En intressant aspekt som respondenterna belyste var att det inte var någon som i större 
utsträckning använde sig av de mest extrema åtgärderna till skattelättnader som fanns, till 
exempel att flytta utomlands. Det kan bero på att respondenterna till största utsträckning hade 
sitt klientel i Värmland med omnejd där utflyttningsbenägenheten inte är så stor.  Har dock 
ägaren en naturlig koppling till ett annat land kan det vara intressant att titta på det landets 
skatteregler. Är det fördelaktigt och naturligt för ägaren att flytta kan det vara en idé att innan 
försäljningen flytta ägandet utomlands och utifrån det sälja bolaget i Sverige. Om inte det 
känns naturligt för ägaren att flytta utomlands är det sällan någon bra idé att flytta bara för 
beskattningens skull men att säga att det aldrig är intressant går inte. Mycket pengar kan som 
bekant få oss att ändra på våra värderingar. 
 
Vid intervjuerna introducerades vi till olika begrepp och möjligheter relaterade till 
skattelättnader. Det var dock ingen av respondenterna som nämnde två enligt litteraturen 
vanligt förekommande metoder, nämligen: interna aktieöverlåtelser och lagliga 
skalbolagsaffärer. Vi vet inte vad detta berodde på men en orsak kan vara att respondenterna 
inte ville avslöja alltför många affärshemligheter för oss.  
 
Som en avslutning vill vi återknyta till det i inledningskapitlets nedtecknade syfte som 
regeringens hade med att förändra 3:12-reglerna, vilka sa att: 
 

”…reglerna ska bli gynnsammare för fåmansdelägare och helst också enklare...” 
 
Om det blivit så låter vi vara osagt….. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vid en fortsatt studie kan det vara intressant att titta på de möjligheter som en flytt utomlands 
innebär. I våra studier framkom inte hur vanligt det var eller vid vilka förutsättningar en 
företagare ansåg det vara en bra affär. Det kan vara en tänkvärd idé att studera de 
dubbelbeskattningsavtal som finns med exempelvis Österrike, Cypern eller Danmark för att 
utreda hur mycket en företagsägare kan tjäna på att flytta dit. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär för intervjuer 
 
 

Tänkt perspektiv: Försäljning av företag. 
 
 
1. Vad anser du generellt om de nya skattereglerna (3:12) för fåmansföretag? 

 
2. Tycker du att reglerna är mer eller mindre komplicerade nu avseende företags-
försäljning? 

 
3. Vilka tycker du är de största skillnaderna mellan de nya och de gamla reglerna 
avseende försäljning av bolag? 

 
4. Anser du att det är stor/liten skillnad på skattebördan med de nya eller gamla 
reglerna vid en försäljning av bolag? 

 
5. Har du någon uppfattning om några fåmansföretag gynnas av de nya reglerna 
vid en företagsförsäljning? 

 
6. Vilka parametrar är viktiga att urskilja med avseende på vilka som gynnas?  
      Exempel: antal anställda, högt/lågt eget kapital, höga löner etc. 

 
7. Finns det alternativa sätt vid försäljning av bolag som du arbetar med? 
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Bilaga 2 - Regeringens proposition 
 

 
 
2005/06:40 
 
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag Prop. 

2005/06:40 

 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
Stockholm den 20 oktober 2005 

Göran Persson 

 Pär Nuder 
 (Finansdepartementet) 
 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ändringar i reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag. Ändringarna 
innebär att utbetalda löner i företaget ges ökad tyngd vid beräkningen av den inkomst som skall 
kapitalbeskattas hos ägaren. Fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av viss 
storlek kommer i princip att undantas från de s.k. 3:12-reglerna som i dag finns i 57 kap. 
inkomstskattelagen.  

Ägare av mindre företag kommer att kunna använda sig av en förenklingsregel som innebär att ett 
och ett halvt inkomstbasbelopp fördelat på andelarna i företaget alltid skall kunna tas ut som 
kapitalbeskattad inkomst.  

Den beräkning med en viss s.k. klyvningsränta som bestämmer hur stor del av ett fåmansföretags 
inkomster som skall beskattas i inkomstslaget kapital ändras. Räntan är i dag statslåneräntan plus sju 
procentenheter. Den föreslås höjas till statslåneräntan plus nio procentenheter. En lägre räntesats 
nämligen statslåneräntan plus tre procentenheter skall användas för uppräkning av sparat utrymme för 
kapitalbeskattning från tidigare år.  

Den del av kapitalvinsterna som i dag delas upp i lika delar i inkomstslagen tjänst och kapital 
kommer i fortsättningen, på samma sätt som utdelningsinkomster, att beskattas i inkomstslaget tjänst. 
Den s.k. 100-basbeloppsregeln som innebär att den del av kapitalvinsterna som beskattas som 
tjänsteinkomst maximalt kan uppgå till ett belopp motsvarande 100 prisbasbelopp behålls men gränsen 
sätts i inkomstbasbelopp. Regeln utvidgas också genom att anpassas till EG-rätten. 

De s.k. lättnadsreglerna som innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på onoterade 
andelar avskaffas. I stället sänks skattesatsen för den del av utdelningarna och kapitalvinsterna från 
fåmansföretag som beskattas i inkomstslaget kapital från 30 procent till 20 procent. För onoterade 
andelar som inte är kvalificerade sänks skattesatsen till 25 procent.   

Vissa regler införs för att motverka skatteplanering som sker med hjälp av bl.a. optioner och andelar 
som mottagits vid andelsbyten. 

En ändring av teknisk karaktär görs så att det framgår att taxeringar i vissa fall, när andelar som 
mottagits vid ett andelsbyte avyttras, skall kunna omprövas trots att den ordinarie femårsfristen i 
taxeringslagen passerats. 

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. 
 


