
 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 

 
 
 
 

Linda Corell och Erika Larsson 
 

 
Nya 3:12-reglerna 

- ett slag i luften? 
 
 
 

The New 3:12-Rules  
- Does It Work in the Reality? 

 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

Termin: Vt 2006 

Handledare: Alf Sandin 

 

 

 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



 2 

Sammanfattning 
Från och med årsskiftet 2006 gäller nya beskattningsregler för fåmansföretagare. Reglerna 
började reformeras för några år sedan och har under utredningens gång diskuterats häftigt. 
Många företagare har tyckt att de förbisetts av lagstiftaren i de nya 3:12-reglerna då många av 
deras förmåner tagits bort. 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på om förändringen av 3:12-reglerna medfört en 
förbättring eller försämring för företagen. Det undersöktes med utgångspunkt i företagens 
storlek, resultat och sammansättning av delägare. För att få så mycket verklighetsanknytning 
som möjligt genomfördes beräkningar på tre verkliga företag. Tanken med jämförelsen var att 
se hur dessa påverkades av förändringen. För att få ytterligare underlag för våra slutsatser 
intervjuades två revisorer och representanter från Skatteverket samt Svenskt näringsliv.  
 
Kopplat till beteendevetenskapen har vi analyserat vilka effekter förändringen av 3:12-
reglerna har fått för företagarna. Vi har kommit fram till att ägarens privatekonomi påverkas 
olika beroende på hur företagets situation ser ut. Företagets situation påverkas av en rad 
faktorer, bland annat av dess mål och strategi. 
 
Vår undersökning visar att vinstgivande företag med höga lönekostnader där ägarna uppfyller 
spärreglerna är att ses som vinnare. Likaså är mindre företag vinnare då de nu har möjlighet 
till kapitalbeskattning genom att använda den nytillkomna schablonregeln. De företag som 
missgynnas av de nya 3:12-reglerna är de som tidigare kunde använda sig av löneunderlaget 
men som nu inte når upp till den höjda spärregeln. 
 
Vi anser att reglerna i de flesta avseenden blivit bättre med tanke på den nytillkomna 
schablonregeln. 
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1. Inledning 
 

Vi kommer i detta kapitel att presentera bakgrund, problemformulering och syfte. Vidare 
visas våra avgränsningar och avslutningsvis förklaras fackuttryck som förekommer i 

uppsatsen. 

 

1.1. Problembakgrund 

I Sverige finns särskilda regler för hur fåmansföretag ska beskattas. Ägaren kan själv 
bestämma hur denne ska ta ut överskottet i företaget. Delägaren har därför stora möjligheter 
att ta ut vad som egentligen är arbetsinkomst som utdelningsinkomst och på så vis undvika 
den progressiva skatten. Reglerna behövs för att undvika att ägaren tar ut utdelning till 
kapitalbeskattning istället för att ta ut lön till en högre skattesats. Reglerna fanns tidigare 
angivna i lagen om statlig inkomstskatt tredje paragrafen 12 momentet, därav namnet 3:12-
reglerna. Huvudskälet till att 3:12-reglerna finns är dess skyddande funktion. Det innebär 
bland annat att de inte ska diskriminera, men inte heller gynna investeringar i fåmansföretag 
jämfört med investeringar i andra företag. Naturligt är att reglerna även måste bidra till 
ekonomisk effektivitet. 
 
Den duala inkomstskattemodellen används i Sverige. Den innebär att förvärvsinkomster ska 
beskattas progressivt, högre skattesats vid större inkomster. I Sverige medför det en högsta 
marginalskatt på 57 procent vid en kommunalskatt på 32 procent. Kapitalinkomster ska 
beskattas proportionellt, 30 procents skattesats, samma skattesats oavsett inkomst. 3:12-
reglerna kan definieras som fåmansföretagens skatteregler för kapital och förvärvsinkomst. 
De reglerar hur mycket en ägare av ett fåmansföretag får ta ut som kapitalbeskattad inkomst 
och hur mycket som ska beskattas som tjänst, det vill säga löneinkomst. 
 
De första reglerna för beskattning av fåmansföretagare infördes vid 1977 års taxering. 
Reglerna infördes med syfte att förhindra transaktioner mellan företaget och dess ägare. 
Transaktionerna genomfördes på ett sätt som gjorde att de skaffade sig otillbörliga förmåner. 
3:12-reglerna återfinns i inkomstskattelagens 57 kapitel. Inkomstskattelagen reformerades 
fullständigt inför 1992 års taxering. Tidigare summerades alla typer av inkomster, och 
beskattades till en och samma skattesats. Numer beskattas olika inkomstslag med olika 
skattesatser.  
 
Under åren 1993 och 1994 genomfördes en stor skattereform för företagarna. 1994 kom även 
nya regler angående lättnader i dubbelbeskattning, reavinstbeskattningen på aktier halverades 
och en viss del av utdelningen blev skattefri. Reglerna avskaffades 1995 och istället återtogs 
kapitalbeskattningen på 30 procent på samtliga kapitalinkomster inklusive aktievinster. 
 
1997 kom återigen nya regler i dubbelbeskattningen som innebar att lämnad utdelning inte är 
avdragsgill i företaget. Tidigare innebar reglerna att utdelningen, upp till en viss gräns, kunde 
tas upp skattefritt och möjligheten att ta ut kapitalbeskattad utdelning utökades kraftigt. 
Stoppreglerna för fåmansföretag avskaffades i och med årsskiftet 2000. Numer gäller 
allmänna skatteregler, det innebar att allt utom 3:12-reglerna slopades.  
 
I samband med att inkomstskattelagen förändrades 1999 tillsattes en utredning som hade till 
uppgift att se över 3:12-reglerna. I budgetpropositionen för 2005 gjorde regeringen 
bedömningen att 3:12-reglerna borde förändras till förmån för företagen. Regeringen ville 
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minska den administrativa belastningen som de tidigare komplicerade skattereglerna 
medförde. De ville också göra det mera skattemässigt lönsamt för företagen att anställa, med 
anledning av den rådande arbetslösheten. Bakgrunden till införandet av löneunderlagsregeln 
är att företag med många anställda och höga lönekostnader i praktiken inte ska behöva 
beskattas i inkomstslaget tjänst för utdelning och kapitalvinst. Detta eftersom vinster i stora 
företag karaktäriseras som kapitalvinst och inte som en arbetsinkomst för aktieägarna. 
(Tjernberg, 2006). Den politiska majoritet som förekommit i Sverige under årens lopp har 
format det skattesystem som finns i dag. Regeringsskiften är anledningen till de många 
turerna kring skattesystemets utformning. 
 
De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2006. Planeringen för företagen påbörjades redan 
under 2005 för att kunna beskattas så förmånligt som möjligt.  
 
I Sverige finns för närvarande cirka 625 000 företag (Verket för näringslivsutvecklings 
hemsida). Av dem är cirka 90 procent företag med upp till fyra anställda. Tabellen nedan visar 
hur spridningen av antalet anställda ser ut hos företagen. (Svenskt näringslivs hemsida). 
 

Antal anställda Procentandel 
Enmansföretag 69,8 % 
1 – 4 anställda 21 % 
5 – 9 anställda 7 % 
20 – 99 anställda 2 % 
Stora företag > 200 
anställda 

0,2 % 

Hur många små, medelstora och stora företag finns det i Sverige? 
Källa: Vår egen bearbetning av information från Svenskt näringslivs hemsida  

1.2. Problemformulering 

Varför väljer människor att starta ett eget företag? Har det att göra med behovet av 
självuppfyllelse eller av behovet att ha ett eget företag? Vad är det som motiverar människor 
att driva ett eget företag då det finns ganska många komplicerade regler kring hur detta ska gå 
till? Är det möjligheten att förbättra sin privatekonomi? Hur kan fåmansföretagaren maximera 
nyttan av att driva ett företag? 
  
3:12 reglerna har länge ansetts komplexa och ibland även svårtolkade. I syfte att underlätta för 
företagen bedömdes att en förändring och förenkling borde genomföras. För mindre företag 
med litet kapital och få anställda, har en förenklingsregel införts vid beräkningen av 
gränsbeloppet. Vilka konsekvenser har den medfört? 
 
Ägaren till ett fåmansföretag kan ta ut företagets vinst som lön, utdelning eller kapitalvinst vid 
försäljning av aktier. Vilket av dessa sätt är mest lönsamt för ägaren att ta ut sin vinst på? Är 
det olika för olika typer av företag? Är det av någon betydelse hur vinsten fördelas på dessa 
poster eller ska ägaren endast satsa på ett tillvägagångssätt? 
 
För att kunna beräkna vad delägaren får beskatta i inkomstslaget kapital krävs att ett 
gränsbelopp räknas fram eller att denne använder sig av schablonregeln. Hur skiljer sig 
tillämpningen och användningen av dessa två? När ska delägaren inte använda sig av den ena 
eller det andra sättet att ta fram gränsbeloppet? Vad är det som påverkar om ägaren väljer att 
ta ut vinsten som en utdelning? När är det lönsamt? Gränsbeloppet innehåller två delar; värdet 
på aktierna i företaget och ett löneunderlag. Hur ser sambandet mellan dessa två ut vid 
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bestämmandet av vad som ska beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 
procent och inkomstslaget tjänst till en skattesats på 57 procent? 
 
Kommer företagen att kunna dra fördelar av ökade lönekostnader? De nya reglerna innebär att 
fler anställda lönar sig ur skattesynpunkt. Är det då av betydelse för beskattningen i vilken 
bransch företaget verkar inom? Om fåmansföretaget kräver att mycket kapital investeras i 
anläggningstillgångar, hur ska de då kunna öka lönekostnaderna? Hur kommer detta att 
påverka företagen i avseendet resultat efter skatt och kommer alla typer av fåmansföretag att 
kunna utnyttja den nya löneunderlagsregeln? Hur påverkas de olika ägarstrukturerna av de 
nya 3:12-reglerna i avseendet närståendekrets? Alla företagare vill inte växa och bli större, de 
är rädda att förlora kontrollen. Hur ska de då kunna öka sina lönekostnader? 
 
Det finns speciella regler i fåmansföretag kring vem som kan räknas som delägare i ett 
fåmansföretag. Varför är det viktigt att avgöra vem som är delägare i ett fåmansföretag? Hur 
fungerar det om två närstående är delägare i ett fåmansföretag? Hur kan dessa använda sig av 
reglerna som finns? Kan det vara intressant att dela inkomsterna från företaget inom familjen 
för att den totala skatten ska bli lägre? 

1.3. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att:  
• undersöka om de nya 3:12-reglerna har inneburit en förbättring. Detta ska undersökas 

med utgångspunkt utifrån skatteuttaget i den löpande verksamheten samt skatteuttaget 
vid en eventuell avyttring av företagets aktier. Sker en förbättring för alla 
fåmansföretag? 

• undersöka om förbättringen eller försämringen beror på företagets storlek, 
sammansättning i avseende närståendekrets och delägare, samt vilket resultat företaget 
visar? 

• göra en jämförelse mellan tre olika företags bokslut för att se hur dessa påverkats av 
förändringen. De tre företagen består av ett tjänsteföretag, ett mindre handelsföretag 
och ett större handelsföretag 

1.4. Avgränsning 

Skattereglerna i Sverige är komplexa. Vi har därför valt att enbart fokusera på förändringen 
inom skatteområdet för fåmansföretagare. Vi har valt att behandla de aktuella rättskällorna, 
men inte närmare behandla bakgrunden till förändringen, då det inte är nödvändigt för 
uppsatsens syfte.  
 
För att fånga uppsatsens syfte har vi valt tre verkliga företag och deras förutsättningar för 
3:12-reglerna. Vi har valt att inte justera lönekostnader och utdelningar på ett och samma 
företag för att på så sätt se skillnaderna. 
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1.5. Tidigare forskning 

Inom ämnet finns mycket skrivet tidigare eftersom planeringen av regelförändringen har 
pågått under många år. Många organisationer, jurister och forskare har undersökt och uttalat 
sig kring reglernas påverkan på näringslivet. Rapporterna har publicerats i Statens offentliga 
utredningar, men även i tidskrifter och nyhetsbrev till företagare. Då de nya 3:12-reglerna 
trädde i kraft vid årsskiftet, har inte någon aktuell forskning på dess effekter kunnat hittas. 

1.6. Begreppsförklaring 

Aktieägartillskott: En inbetalning från aktieägare som ökar företagets tillgångar utan att dess 
skulder ökar. Syftet är att förbättra företagets eget kapital. (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Aktieägartillskott, ovillkorat: Ägaren tillskjuter medel till företaget utan krav på 
återbetalning (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Aktieägartillskott, villkorat: Ägaren tillskjuter medel till företaget med krav på återbetalning 
(Sandström och Svensson, 2006). 
 
Fåmansföretag: Ett aktiebolag eller ekonomisk förening som har fyra eller färre ägare som 
äger mer än 50 procent av rösterna (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Gränsbeloppet: Den del av utdelningen som beskattas som inkomst av kapital (Carlsson och 
Nygren, 2005).  
 
Intern aktieöverlåtelse: Överlåtelse av ett bolags aktier till ett annat bolag som har samma 
ägare. I praktiken innebär det ofta att ägaren bildar ett nytt bolag, till vilket han säljer det 
gamla bolaget. Värden i bolaget frigörs härigenom till reavinstbeskattning. (Sandström och 
Svensson, 2006).  
 
Klyvningsränta: För att beräkna räntebaserad utdelning multipliceras omkostnadsbeloppet 
med klyvningsräntan som är statslåneräntan plus nio procentenheter (Regeringen). 
 
Kvalificerade andelar: Andelar som innehas av en ägare som varit aktivt verksam inom 
företaget i betydande omfattning någon gång under de senaste fem åren (Sandström och 
Svensson, 2006). 
 
Lättnadsbelopp: Den del av utdelningen som kan tas ut skattefritt, men som normalt 
beskattas som inkomst av kapital. Beloppet beräknas fram från ett underlag som utgörs av 70 
procent av statslåneräntan. (Skatteverket, 2005 (b)). 
 
Närståendekretsen: Den omfattar far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns 
make, syskon eller syskons make eller barn. Närstående räknas som en person och därför kan 
ägarkretsen i ett fåmansföretag vara mycket stor. (Skatteverket, 2005 (b)). 
 
Omkostnadsbelopp: Utgifter som uppstår för anskaffning (Carlsson och Nygren, 2005). 
 
Onoterade andelar: Andelar i ett icke-börsnoterat företag (Ernst & Young). 
 
Realisationsvinst: Den del av försäljningsintäkten som överstiger omkostnadsbeloppet vid 
avyttring (Carlsson och Nygren, 2005). 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för tillvägagångssätt av uppsatsen och hur vi valt våra källor. Vi 
beskriver även hur urvalet och genomförandet av intervjuerna gjordes.

 

2.1. Diskussion kring metodval 

För att kunna studera ämnet på bästa sätt, inleder vi med en litteraturstudie av de rättskällor 
som finns. I syfte att få en verklighetsanknytning gör vi en fallstudie på tre företag. Där 
kommer vi att jämföra årsresultatet för varje företag. Hur det såg ut innan förändringen av 
3:12-reglerna och hur det ser ut efter förändringen. Vi kommer att använda siffror från samma 
år, för att kunna utföra en giltig jämförelse. Till grund för detta kommer litteraturstudien att 
ligga. Undersökningen kommer sedan att mynna ut i en analys och slutsats. 
 
Vi har valt att genomföra en företagsekonomisk analys av 3:12-reglernas påverkan på olika 
företag. För att få en så fullständig förståelse som möjligt för företagarens perspektiv av 
förändringen kring reglerna har beräkningar med exempelföretag gjorts. Beräkningarna 
gjordes för att lättare kunna visa på vilka som erhåller förbättringar respektive försämringar i 
och med regelförändringen. Företagens balans- och resultaträkningar samt lönekostnader 
ligger till grund för beräkningarna. 
 
För att få ytterligare verklighetsanknytning i vår uppsats har vi valt att göra intervjuer med 
personer från olika verksamheter. De har fått ge sin syn på regelförändringen. Vi använde oss 
av den kvalitativa metoden, vilken har öppenhet som nyckelord. Vi ville ha den enskilda 
individens uppfattning om de nya reglerna och hur individen tolkade förändringarna varför vi 
valde att genomföra öppna intervjuer. Där ges respondenterna möjlighet att utveckla sina 
tankar kring ämnet.  
 
Enligt vår mening måste vi göra beräkningar och föra en diskussion med revisorer och övriga 
respondenter eftersom vi söker en djupare förståelse för vilken påverkan förändringen av 
3:12-reglerna har haft för företagen. Vår kvalitativa undersökning inriktas på öppna frågor 
vilket medför möjlighet att ställa följdfrågor och be om förklaringar. Vi vill även vara öppna 
för resultat som inte är väntade. Som en följd av vårt syfte och val av metod kommer 
respondenten först att ge sin bild av problemet. Efter det tolkar vi informationen och till sist, 
tolkar den som läser resultatet det på sitt sätt.  
 
Närheten till forskningsobjektet är något som kännetecknar den kvalitativa metoden. Det är 
viktigt att kunna möta forskningsobjektet för att kunskapen ska utvecklas. Nu för tiden har 
människor ofta ytliga kunskaper inom många olika områden. Kunskapen präglas ofta av 
förenklingar och utelämnanden. Att vara insatt i forskningsobjektets situation blir därför en 
förutsättning för att kunna komma denne inpå livet. (Holme och Solvang, 1996) Vi har därför 
valt att beröra bakomliggande faktorer till företagandet och hur organisationer kan utformas 
för att fungera på ett effektivt sätt. Det är något som i högsta grad berör småföretagare.  
 
Vår avsikt är att undersöka vad förändringen av 3:12-reglerna har inneburit för företagen. Den 
nya lagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet 2006. Det medför att det inte finns särskilt 
mycket aktuell litteratur. Vi har därför vid vissa tillfällen använt oss av internetkällor för att 
kunna ta fram aktuell information. Vi har då valt källor där en erkänd organisation står bakom 
det som publicerats. 
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Genom att göra intervjuerna fick vi således fram våra primärdata. Det är den data som samlas 
in för första gången direkt från den primära källan med avsikt att användas för vår specifika 
undersökning.(Jacobsen, 2002). Andra primära data erhålls genom frågeformulär och 
observationer. Frågeformulär användes till de personer som inte kunde intervjuas personligen. 
 
Vi har relativt få enheter som undersöks och har därför inte kunnat eftersträva ett 
representativt urval av alla berördas åsikter kring skattereformen. Den kvalitativa metodens 
mål är inte att sträva efter att beskriva det generella, utan att beskriva det specifika. (Jacobsen, 
2002). 
 
Våra sekundära data består av litteratur, artiklar samt årsredovisningar. Informationen har i 
första hand samlats in och skrivits av andra. De sekundära data som vi har använt oss av har 
samlats in i ett annat syfte än det som vi hade för avsikt att undersöka. För att få fram ett 
trovärdigt och styrkt resultat har vi valt att använda oss av både sekundär- och primärdata.  

2.2. Val av undersökningsobjekt 

Vi började med att fundera kring vilka undersökningsobjekt som kunde vara relevanta för vår 
analys av 3:12-reglerna. Vi begränsade oss till fyra intervjupersoner inom tre 
verksamhetsområden. 
 
Vi var av den uppfattningen att fåmansföretagaren oftast inte har särskilt god kunskap kring 
förändringen av 3:12-reglerna. Det bekräftades även när vi ställde frågan till ett par 
fåmansföretagare som svarade att de lämnar bort skattefrågor och redovisning till fackmän. Vi 
tog även upp frågan om att intervjua företagarna med revisorerna som bekräftade att det 
endast är ett fåtal företagare som satt sig in i reglerna. 
 
Efter att ha läst in oss på 3:12-reglerna började vi tänka igenom vilka respondenter som kunde 
ge oss den information vi sökte. Inledningsvis genomfördes enskilda intervjuer med två 
revisorer. Vi intervjuade även Svenskt näringsliv och Skatteverket. Svenskt näringsliv valdes 
utifrån att beskattningen för företagare är något som de arbetar med kontinuerligt. 
Skatteverket är i högsta grad en myndighet som arbetar med reglerna och ska ha kunskap om 
dem. 
 
Efter många telefonsamtal fick vi kontakt med fyra olika respondenter. Två av dem befann sig 
på annan ort än Karlstad och hade svårigheter att få tiden att räcka till. Därför genomfördes 
intervjun via e-mail, efter överenskommelse via telefon. 
 
Med hjälp av en revisor valde vi företagen som vår undersökning skulle grunda sig på. 
Hänsyn togs till lönekostnadens storlek då de är av betydelse för företagets beskattning. 
Antalet delägare och närståendekretsen är också viktiga faktorer. Resultat och balansräkningar 
för företagen samt lönekostnader togs fram av en revisor. De tre företag som vi genomfört 
våra beräkningar på är: ett tjänsteföretag med en ägare och 10 anställda, ett litet 
handelsföretag med en ägare och en anställd, samt ett stort handelsföretag med två delägare 
som är närstående och 48 anställda. Siffrorna är anonymiserade och kan inte härledas till 
specifika företag.  
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2.3. Genomförandet av intervjuerna 

Respondenterna fick i förväg ta del av uppsatsens syfte, och en kort sammanfattning av vad 
den handlar om. En intervjuguide skickades med för att ge respondenten möjlighet att 
förebereda sig och tänka igenom sina svar. Under intervjun fick både vi och respondenten 
möjlighet att ställa följdfrågor och göra tillägg. Samma möjlighet fanns för dem som svarade 
via e-mail genom att vi lämnade ut telefonnummer och e-mail adress. 
 
Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att i efterhand kunna reda ut otydligheter 
som uppstod efter intervjun. Respondenterna erbjöds anonymitet eftersom känsliga uppgifter 
kan framkomma därför har bara organisationens namn nämnts. Vi var båda närvarande vid 
intervjuerna för att minska risken för feltolkningar.  
 
Delarna i empiriavsnittet är av varierande längd. Det beror på att svaren vi fick var olika 
grundligt besvarade. Skatteverket hade inte möjlighet att besvara frågorna om de olika 
företagens situationer och därför utgick frågan. Svenskt näringsliv skickade ett mycket långt 
intervjusvar som vi var tvungna att korta ned.  
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3. Teori 
 

I kapitlet redogörs för teorier inom vårt ämne. Vi börjar med en genomgång av de viktigaste 
teorierna kring företagande och fortsätter sedan med regleringen. 

 

3.1. Grundbegrepp i teorin om företagande 

Företag är ett resultat av människans handlingar, med avsikt att uppnå ett syfte. I ett företag 
syftar människans gärningar till att uppnå ekonomiska resultat. Resultaten kan ses som ett sätt 
att realisera ekonomiska behov. Bredenlöw beskriver och förklarar företag på ett antal olika 
sätt beroende på vilket synsätt han tillämpar. Ett av angreppssätten är att se företaget som en 
organism. Vid det organiska tänkesättet uppfattas företaget som ett funktionellt system, vilket 
innebär att människan måste agera på ett visst sätt för att nå uppsatta mål. Tankesättet 
förklaras med hjälp av en ändamålsförklaring. (Bredenlöw, 2003). Det innebär att motivet till 
en handling blir viktigt och beteendet som styr gärningen utgår ifrån ett specifikt medvetet 
syfte. Ändamålsförklaringen reder således ut att enskilda individers handlingar styrs av deras 
avsikter, men lika väl kan denna förklara sociala fenomen i individers handlande. (Kungliga 
tekninska högskolans hemsida). 
 
Ett annat mycket viktigt begrepp inom teorin om företagande är effektivitet som har 
betydelsen att hushålla med resurser, men benämns även ekonomisera. Syftet är att prestera så 
bra som möjligt och åstadkomma en hög lönsamhet, vilket medför att de åsyftade 
handlingarna blir meningsfulla medan övriga bedöms som irrationella och meningslösa.  
Begreppet ekonomisera innehåller en tro på det förnuftiga. (Bredenlöw, 2003).  
 
En tredje utgångspunkt i teorin om företagande beskrivs ofta utifrån rationellt handlande. 
Alla har vi väl någon gång hört talas om att vara ekonomisk rationell, det vill säga att en 
människa agerar ekonomiskt vettigt och förnuftigt. Kring begreppet ekonomisk rationalitet 
cirkulerar många olika läror och filosofier. Begreppet kan därför enligt Bredenlöw liknas vid 
en trossats. Ekonomiskt rationella handlingar kan beskrivas utifrån ett traditionellt perspektiv 
men även utifrån för förhållandet gällande normer. (Bredenlöw, 2003). 
 

3.1.1. Webers rationalitetstänkande 
En betydande person inom rationalitetstänkandet är sociologen Max Weber. Han menade att 
det finns en grundläggande skillnad mellan värden och fakta. Människor skapar värden som 
grundar sig på deras beslut. Besluten är olika beroende på hur medvetandet uppfattar 
verkligheten och utvecklar sanningen. Skillnaden mellan fakta och värde beskrivs genom att 
förklara medvetandets beroende av fakta och orsaker, men också bundenheten till att göra fria 
val utefter det värde som individen tror på. (Aron, 1974).  
 
En handling är ekonomisk orienterad om den tillfredställer behovet av nyttigheter. Vidare 
menade Weber att en individ alltid har en avsikt med sitt beteende och att handlingar är 
rationella. Rationellt ekonomiskt handlande sker utifrån vinstmaximering. Weber skiljer 
mellan olika typer av handlande.  
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Rationella handlingar: 
• Målrationalitet 
• Värderationalitet 

 
Irrationella handlingar: 

• Emotionella handlingar 
• Traditionella handlingar 

 
Målrationella handlingar förekommer ofta hos arbetande människor. Handlingarna är styrda 
mot uppsatta mål och avvägs mot de konsekvenser som måluppfyllelsen innebär. I den 
opartiska verkligheten kommer människan att förändras. Två typer av målrationalitet kan 
urskiljas, dels typen med teoretisk härledning och dels den typ som bygger på praktisk 
kunskap och verklig nytta. (Hansson, 1985). För att kunna nå målen krävs redskap. Enligt 
Weber kan olika individers handlande förklaras utifrån deras mål och redskap för att nå målet. 
(Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 
Värderationalitet är den andra varianten av handlande. Värdehandlingen klargör ett värde utan 
att bekymra sig om de praktiska konsekvenserna. (Hansson, 1985). Exemplet om en kapten 
som går under med sitt skepp illustrerar vad Weber menar. Handlingen blir rationell eftersom 
kaptenen annars skulle ha ansetts utföra en vanhedrande gärning. Denne accepterar därmed 
riskerna och handlar utifrån sitt samvete och inte för att uppnå ett visst resultat. (Aron, 1974). 
 
Irrationella handlingar består av emotionella och traditionella handlingar. Emotionella 
handlingar utförs som en avsiktlig och känslomässig reaktion på omgivningen, vilka ofta 
grundas på individens psykiska tillstånd och temperament. Människan utför inte handlingen 
med avsikt att nå ett mål, snarare är den ett resultat av en känslomässig reaktion.  
(Aron, 1974). 
 
Traditionella handlingar bygger på vanan att utföra gärningen på ett visst sätt och en ständig 
upprepad erfarenhet. (Hansson, 1985). Rationalitet har en viktig roll inom det ekonomiska 
tänkandet eftersom både ekonomiska motiveringar och ekonomiska rekommendationer 
grundar sig på rationalitetsantagandet. (Abrahamsson och Andersen, 2005). Gärningarna 
förekommer inte i en enskild form utan är idealtypiska konstruktioner som används i teorin 
(Hansson, 1985). 
 
All ekonomisk aktivitet i marknadsekonomin förverkligas genom att människor har behov av 
att uppfylla sina materiella och ideella intressen. Aktörerna i marknadsekonomin har olika sätt 
att handla. Behoven klargörs utifrån vilken betydelse nyttigheter har för att de ska kunna 
uppnå sina syften. Nyttigheterna kan bestå av varor eller sociala relationer.(Weber, 1983). 
 
Ekonomiskt handlande kan vara av traditionellt eller målinriktat slag. Det finns typiska 
faktorer för det rationella ekonomiska handlandet:  
 

1. Sparandet, att fördela ut pengar under en tid och inte göra av med allt direkt. 
2. Mest pengar prioriteras där högst nytta kan åstadkommas, lagen om avtagande 

marginalnytta. 
3. Behovet av att skaffa nyttigheter måste överstiga kostnaden och den uppoffringen som 

krävs för att få det önskade resultatet. 
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4. Konkurrens om kontroll av nyttor existerar. Kontrollen kan säkras genom ett gott 
samarbete. Samarbetet kan innebära att antingen organisera sig i hop eller utbyte. 
(Weber, 1983). 

 
Ekonomiskt handlande innebär således att utnyttja människor och resurser på ett traditionellt 
och målinriktat sätt i syfte att tillfredställa sina behov. Rationella handlingar och utnyttjandet 
av tillgängliga resurser i relation till den strategi som finns för att nå uppsatta mål skapar en 
verksamhet som strävar mot behovstillfredställelse. Målet bestämmer hur individens eller 
organisationens rationella beteende organiseras. (Aron, 1974). 
 

3.1.2. Teorier om den effektiva organisationen 
En organisation är ett sätt att förverkliga en strategi. Enligt Chandler följer strukturen i en 
organisation dess strategi. Det är dock en kraftigt generell syn på organisationens roll och 
problemet med att skapa dess syfte. Anledningen till idén om att starta ett företag är att det 
finns en affärsmöjlighet. Den potentielle företagaren ser möjligheter, ouppfyllda behov eller 
en ineffektiv marknad. Det kan även handla om att det finns stordriftsfördelar inom ett 
område. (Roberts, 2003). 
 
Inom den traditionella synen kommer affärsmöjligheterna att forma strategin för företaget, hur 
företaget ska gå tillväga för att nå sina mål. En annan viktig del av strategin är att bestämma 
vad företaget ska erbjuda sina kunder och på vilka marknader företaget ska verka. (Roberts, 
2003). 
 
Konkurrenter är en viktig del att ta hänsyn till för att kunna forma en så framgångsrik strategi 
som möjligt. Att hitta konkurrensfördelar och utveckla tillvägagångssätt för att förverkliga 
strategierna är också viktigt. Det handlar således om att ha mål för sin verksamhet och en 
strategi som gör att företaget framgångsrikt kan nå dessa. (Roberts 2003). 
 
Då mål och strategi för organisationen är fastställda kommer andra centrala frågeställningar 
att bli viktiga såsom vilka risker man som företagare är villig att ta och hur dessa kan 
sammankopplas med organisationen, vilka som ska involveras i organisationen samt hur 
organisationen ska finansieras, hur resurser ska fördelas och hur beslut ska fattas.(Roberts, 
2003). 
  

 
 
Fig. 1 
Visar att svårigheten ligger i att försöka formulera en strategi, och att få organisationen att nå maximal 
prestanda i sin omgivning (Roberts, 2003). 

 

Företagaren 

Strategi 

Omgivning 

Aktiviteter 

Organisation 
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För att nå bättre ekonomiska resultat och behålla dessa krävs enligt Roberts att företaget har 
en strategi som har formulerats utifrån organisationens syfte och dess omgivning. Det finns ett 
problem i förhållandet mellan studier och verklighet. Det består i svårigheten att det teoretiskt 
definiera en organisations omgivning. I verkligheten är det komplext, den ekonomiska, legala, 
sociala och teknologiska omgivningen där företaget verkar tas för given. Företaget förmodas 
skapa en organisation utifrån en given strategi med avsikten att få strategin att fungera i en 
specifik omgivning. (Roberts, 2003). 
 
Drivkrafter i det moderna företaget 
En av organisationens viktigaste uppgifter är att motivera individerna som arbetar i den. 
Motivationsproblemen kommer av att de som arbetar i organisationen inte alltid kan ta del av 
de fördelar som uppstår. Det gör att individerna ibland agerar utifrån sitt eget intresse, vilket 
inte alltid gynnar organisationen. Därför är det viktigt att se till hur beslut fattas inom 
organisationen, hur de använder sin tid och hur hårt de arbetar. Finns det inga skiljaktigheter 
vad avser intressen inom verksamheten finns det heller inga motivationsproblem. Utifrån 
organisationens synvinkel handlar motivationsproblem om att forma organisationen, dess 
individer, konstruktion, rutiner och processer. Det gäller alltså att hitta ett gemensamt mål, 
något som är av intresse för hela organisationen i syfte att öka effektiviteten. (Roberts, 2003). 
 
För individen betyder ofta organisationen att behöva offra sig. Argyris menar att människor 
har ”mentala kartor”. Kartorna styr hur människor planerar, genomför och överblickar 
situationer. Han menar att människans handlingar kontrolleras genom de ”mentala kartorna”. 
(Infed Encyclopedias hemsida). Organisationen ställer krav på människan som ofta innebär att 
individen måste avstå från en del av sin frihet. Argyris menar därför att människor inte kan 
vara organiserade och mänskliga på samma gång. Kraven som organisationen ställer på 
människan skiljer sig från den naturliga personlighetsutvecklingen som en människa 
genomgår. (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att komma ihåg alla individer som finns i en organisation, 
såväl aktieägare som anställda. Får alla ta del av de fördelar som organisationen presterar? För 
att motivera människor att fortsätta med sitt arbete krävs att fördelarna överstiger nackdelarna. 
Människorna kan utgöras av aktieägare, anställda och ibland är dessa en och samma person. 
Det blir därför allt viktigare att fördelarna med att driva verksamheten överstiger nackdelarna 
eftersom denne bär hela organisationens risk på sina axlar. Om aktieägare och anställda utgörs 
av flera individer är det dock viktigt att de får ta del av organisationens fördelar. Utdelningar 
och högre löner är exempel på belönande faktorer. (Roberts, 2003). För att behålla sitt rykte 
hos finansiärer och eventuella investerare är resultatet som företaget uppvisar mycket viktigt. 
Ett dåligt resultat påverkar hela verksamheten negativt. (Penrose, 1995).  
 
Organisation av företagets kapacitet 
Huvudidén för att öka företagets kapacitet kräver att man från företagets sida formar sin 
organisation utifrån rådande strategier. För att kunna öka fokuseringen måste företagets 
struktur och gränser ses över. Dessa kan ordnas upp på ett sätt som gör det lättare att 
koncentrera arbetet mot att öka kapaciteten i organisationen och tillväxten av företaget. 
(Roberts 2003). 
 
Tillväxt i ett företag kräver vissa förutsättningar. En av utgångspunkterna är det kapital och de 
finansiella resurser som finns i företaget. Resursernas storlek är avgörande för om företaget 
ska kunna expandera. Omgivningen som företaget verkar i ska ha potentialen att ge ett bra 
resultat, det måste tjäna pengar. Detta är relativt ovanligt hos de minsta företagen. De har inte 
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den anda av entreprenörskap som krävs för att komma med genuina idéer, utan arbetar med 
aktiviteter som är allmänna inom branschen. Aktiviteter som är lönsamma i ett litet företag 
kan vara oekonomiska för större företag. (Penrose, 1995). 
 
Företaget måste tillfredsställa önskningar till det yttersta med minsta möjliga ansträngning. 
Det innebär att åstadkomma största mängden av det som är önskvärt till minsta kostnad av det 
som är icke önskvärt, med andra ord att maximera nyttan. (Sandelin, 2001). Det är viktigt att 
undersöka var i företaget som värdet skapas, med avsikt att få verksamheten så effektiv som 
möjligt. Koordineringen av aktiviteterna kring värdeskapandet är ett sätt att samtidigt utnyttja 
företagets resurser till fullo. Vid detta moment kan man komma till slutsatsen att vissa delar i 
företaget måste avvecklas för att göra verksamheten så effektiv som möjligt. Det kan bli 
frågan om att outsorca. (Roberts, 2003). 

3.1.3. Alla företag vill inte växa 
Att växa är en komplex situation för ett litet företag och sker ofta under en lång period. 
Beslutet om att växa beror ofta på var i branschens livscykel företaget befinner sig. Är 
branschen i en tillväxtfas kan det löna sig att växa och därmed finns många möjligheter för 
företaget. Vad som alltid bör finnas i bakhuvudet vid tankar om att växa, är att tillväxtfasen 
alltid övergår till en mognadsfas där efterfrågan gradvis avtar. För att ett litet företag ska vilja 
växa fordras starka incitament. Många småföretagare är rädda att förlora kontrollen över 
intäkter och kostnader. Det får effekten att företaget inte växer i den takt som var tänkt ifrån 
början. Vid sidan av nackdelarna finns dock alltid möjligheten att växa och allt vad det 
innebär, nya möjligheter, andra arbetsuppgifter och avancemang. (Roberts, 2003). 
 
Enskilda individer har svårt att beakta alla alternativ och se konsekvenser av sitt handlande. 
Att ta ett beslut om att växa kan därför vara för komplext för en enmansföretagare. 
Beslutsfattandet blir därför mer präglat av satisfiering, egenföretagare nöjer sig med vad de 
redan har uppnått. (Cyert och March, 1963). Alla företagare är inte så rationella och 
nyttomaximerande utan är intresserade av att optimera sin verksamhet. De handlar inte utifrån 
värderingar såsom egenintresse och vinstbegär. De är därmed motsatsen till vad Jevons kallar 
”the Economic Man”. De som väljer att vara fåmansföretagare är oftast inte så uteslutande 
ekonomiskt beräknande att de väljer att växa bara för att minska sina skattekostnader. 
(Eklund, 2001). 
 
Mycket handlar således om vilken avsikt ägaren till företaget har ifrån början. Att vara 
egenföretagare och få bestämma över sig själv samt utföra arbetsuppgifter som man tycker är 
roligt har ett stort värde för vissa, men inte för andra. Alla är inte villiga att lägga ned det 
arbete och ta de risker som krävs för att kunna växa, incitamenten finns inte.  
 

3.2. Maslows behovshierarki 

Det finns olika motiv till varför en människa väljer att vara fåmansföretagare. Motiven 
handlar om motivation och beteende, både fysiologiska och psykologiska. Det finns primära 
och sekundära behov, det vill säga både medfödda och förvärvade. Enligt Maslow finns en 
behovshierarki. Lågt otillfredsställda behov blir det som människan kämpar för, och som bli 
mest betydande. Otillfredsställa behov motiverar människan att sträva framåt. 
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Fig. 2 Maslows behovshierarki 
Källa: Vår egen bearbetning av Abrahamsson och Andersen, samt Mabon 

 
De två första behoven som måste tillfredsställas är av fysiologisk- och trygghetskaraktär. 
Härefter följer ett behov av att känna samhörighet, människan är en social varelse. De lägre 
stegen karaktäriseras av att de upphör att fungera som motiverande när de är uppfyllda. Som 
fjärde steg kommer behovet av status och prestige. Människan vill bli sedd och uppskattad 
både från andra och från sig själva. Maslows sista steg i behovshierarkin är 
självförverkligandet. När övriga steg är uppfyllda blir det dominerande. (Abrahamsson och 
Andersen, 2005).  
 
Självförverkligandet definieras som behovet av att maximalt utnyttja sin förmåga. En önskan 
om att bli det man har förutsättningar att bli. Enskilda individer tillfredsställer detta behov på 
olika sätt, och sättet att förverkliga behovet ändras över tiden. Människor har olika behov som 
unga jämfört med vid högre ålder. De sista två stegen karaktäriseras av att när de är 
tillfredsställda finns ändå ett behov kvar. Motivationen upprätthålls, och människan blir till 
och med mer motiverad och vill nå högre. (Mabon, 1980).  
 
Utifrån dessa behov, vad är det som driver en människa att bli fåmansföretagare? Motivet till 
att ta steget och bli egenföretagare kan vara ett behov av att tillfredställa de sista två stegen, 
behov av status och behov av självförverkligande. Trygghetsbehovet och behovet av 
samhörighet är något som redan borde vara uppfyllt. Emellertid är behoven svåra att uppfylla 
som ägare av ett litet företag. Att de sedan väljer att kämpa vidare och offra mycket av sin tid 
är på grund av att de vill nå längre. Motivationen att sikta högre tar inte slut även om behovet 
av status och självförverkligande har blivit tillfredsställt. Att människan väljer att bli 
företagare är inte enbart ett eget behov och en egen motivation. Framväxten av dessa behov är 
beroende av omgivningen. Det finns mycket att ta hänsyn till, så som marknadsläget, 
efterfrågan samt familjesituation. De personliga motiven bakom att starta ett företag kan vara 
många fler än att bara skapa vinst, men att generera vinst är ofta ändå en av anledningarna.  

3.3. Reglering 

Idén om samhällskontraktet har diskuterats av många politiska filosofer bland annat Hobbes, 
Locke och Rousseau. För att samhället ska kunna rättfärdigas måste det politiska och sociala 
vara upprättat enligt överenskommelse med medborgarna, ett samhällskontrakt. (Hermansson, 
1990). 
 
”Alla människor i ett samhälle lever tillsammans med gemensamma regler och institutioner 
därför att de valt att leva så i ett samhällskontrakt” (Hermansson, 1990). 
 

1. Fysiologiska behov 

2. Trygghetsbehov 

3. Sociala behov 

4. Status och prestige 

5. Självförverkligande 
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Ett samhällssystem kan endast vara legitimt om det grundas på ett samhällskontrakt. 
Samhällets institutioner bör ha karaktären av ett regelverk som samtliga medborgare av fri 
vilja är beredda att underordna sig. Politikernas uppgift är att, så långt som möjligt, skapa 
förhållanden som får medborgarna att agera målinriktat och effektivt utan moraliska 
konflikter. (Hermansson, 1990). 
 
Både Hobbes och Rousseau anser att det inte är tillräckligt att stifta bra lagar. Problemet är att 
få medborgarna att följa de lagar som stiftas. Det krävs något som tvingar dem till lydnad. 
Samhällskontraktet innehåller därför en klausul om att individerna ska efterleva kollektivt 
fattade beslut och att staten ges rätt att, vid behov, ingripa med tvång för att garantera lydnad. 
(Hermansson, 1990). 
 
På skatteområdet finns behov av en omfattande lagstiftning för att täcka in alla tänkbara utfall 
av inkomst och utgifter. Människan är i grunden inte villig att betala mer än absolut 
nödvändigt i skatt. Något som den italienska statsmannen Machiavelli har uppmärksammat är 
att om systemet ska fungera krävs inte bara en bra reglering, även en känsla för etik är 
nödvändigt. Han menar även att den bästa lagstiftningen är oanvändbar om kulturen är formad 
av korrumperade vanor hos de som styr och de som blir styrda. Enligt hans sinnebild krävs 
både reglering och etik för att få ett fungerande samhälle. (Hermansson, 1990). 
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4. 3:12-reglerna 
 

I kapitlet beskrivs de gamla och nya 3:12-reglerna, skillnaden däremellan samt hur de 
fungerar och används. Sista delen av kapitlet består av en empiridel. Där redogör vi genom 

beräkningar för de verkningar som regelförändringen haft för olika typer av företag. 

 

4.1. Sambandet mellan redovisning och beskattning 

Redovisning och beskattning har starka sammankopplingar och påverkar varandra. 
Sambandet har sin utgångspunkt i periodisering av inkomster och utgifter. Inkomster är 
skattepliktiga respektive skattefria och utgifter är avdragsgilla respektive icke avdragsgilla. 
Principiellt kan sambandet mellan redovisning och beskattning vid bokslutet klassificeras på 
tre sätt. Ett materiellt samband, utgångspunkten för inkomstberäkningen är 
redovisningslagstiftningen och god redovisningssed. När redovisningen följer 
redovisningsregler så accepteras det redovisade resultatet även skattemässigt. Ett formellt 
samband, den redovisningsmässiga hanteringen av en transaktion måste följa den 
skattemässiga. I ett redovisningssystem utan samband avgör skattereglerna hur en transaktion 
ska beskattas. Redovisningen och beskattningen har var sitt regelsystem utan koppling mellan. 
(Skatteverket (a), 2005). 
 
Både för- och nackdelar finns med sambandet. Bland annat har kopplingen inneburit ett 
enklare och mera begripligt regelsystem. I företagen behöver bara ett bokslut upprättas, det 
kan även ligga till grund för beskattningen utan att större korrigeringar behöver göras. Det 
anses också att redovisningens kvalitet är bättre än vad den annars skulle ha varit. Som 
nackdel ses från skatteförvaltningens sida att företagen själva i stor utsträckning kan styra 
tidpunkten för beskattningen och dess underlag. Ur redovisningssynpunkt brukar framhållas 
att utvecklingen av god redovisningssed riskerar att hållas tillbaka på grund av att det medför 
ett ökat skatteuttag. Kvaliteten på redovisningen sjunker således. (Skatteverket (a), 2005). 

4.2. Skatteplanering – att utnyttja 3:12- reglerna så effektivt som 
möjligt 

Ordet skatteplanering har för de allra flesta av oss en negativ klang. Trots att staten i själva 
verket under årens lopp har gett företagen möjligheter till att skatteplanera genom 
periodiseringsfonder, obeskattade reserver etc. Att ordet skatteplanering fått denna negativa 
klang kan ha att göra med att vissa människor genomför något som inte är vad det ser ut att 
vara bara för att slippa betala skatt, vilket är olagligt. (Sandström och Svensson, 2005). 
 
Likväl kan skatteplanering vara något positivt för skattebetalaren, något som är helt lagligt 
och i enlighet med de skatteregler som finns. Begreppet skatteplanering bygger därmed på 
något som uttryckligen eller underförstått godkänns skattemässigt. Det är viktigt att kunna 
skilja mellan vad som är tillåten skatteplanering och som sker i enlighet med de regler som 
finns, samt otillåten skatteplanering som strider mot skattereglerna. (Sandström och Svensson, 
2005). 
 
En form av skatteplanering är att försöka minska den totala skatten på inkomster på enklast 
möjliga sätt, eftersom skatt ses som en kostnad för företagen. Här avses bland annat 
företagsskatten, sociala avgifter och inkomstskatt för företagsägare. Ett annat sätt kan vara att 
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omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster vilket normalt lönar sig. Det är ett sätt att 
använda 3:12-reglerna. (Sandström och Svensson, 2005).  
 
De nya 3:12-reglerna ger delägarna i fåmansföretagen möjligheter att ta ut företagets 
överskott som utdelning till lägre beskattning än vad som tidigare var möjligt. Förändringen 
av 3:12-reglerna som ägarna kommer att beröras av innebär följande: 
 

• Skatten på utdelning sänks från 30 procent till 20 procent 
• Den regel som tidigare fanns om skattefri utdelning har i och med reformeringen 

slopats. 
• En schablonregel för beräkning av utdelning har införts. 
• Klyvningsräntan har höjts med två procentenheter. 
• Reglerna om lönebaserad utdelning har fått stora förändringar. 
• 50/50-delningen av kapitalvinster har slopats, nu gäller i stället att vinster upp till 100 

basbelopp beskattas som tjänst, resterande som kapital. 
• Vid okvalificerade aktier har skatten på utdelning och kapitalvinst sänkts till 25 

procent. (Sandström och Svensson, 2006). 

4.2.1. Skattereformens påverkan vid löneuttag och utdelning 
 
Förutsättningar vid löneuttag och utdelning 
Delägare i fåmansföretag kan välja hur de ska ta ut sin inkomst för beskattning. Antingen som 
arbetsinkomst eller som kapitalinkomst --det vill säga aktieutdelning eller kapitalvinst vid 
försäljning av aktier. Förutsättningarna för utdelning och lön kommer att vara avgörande för 
hur beslutet fattas. Faktorerna som kommer att ha betydelse för hur beslutet tas är bland 
annat: 

• Hur mycket vinst företaget har genererat under året, men även historiska vinster. 
• Hur mycket fritt eget kapital uppgår till. 
• Mängden likviditet i företaget, en utdelning kräver att det finns likviditet att ta av. 
• De kommande investeringsbehoven får inte vara för stora eftersom de också kräver sin 

del av likviditeten. 
• De sociala relationerna bland delägarna kan medföra begränsningar om de inte kan 

komma överens om hur lönen ska fördelas. Speciellt förhållandet mellan inkomst i 
proportion till arbetsuppgifter och arbetstid för respektive delägare.  

• Ägarens privatekonomi. 
 
Om det inte finns utrymme för utdelning kommer ägaren att beskattas med vanlig 
inkomstskatt på sin arbetsinkomst, förutsatt att inga aktier avyttrats. Om ägarna däremot 
beslutar att göra en utdelning kommer den att beskattas annorlunda. Endast den del av 
utdelningen som överskrider bestämda gränser kommer att beskattas som inkomst av tjänst. 
(Sandström och Svensson, 2006). 
 
Som delägare i ett fåmansföretag deklarerar man alltid på en blankett som kallas K10. Det är 
viktigt att förstå blanketten för att kunna använda reglerna om beskattningen på bästa sätt. 
Ägaren kan genom att skaffa sig kunskap om hur det skattemässiga omkostnadsbeloppet och 
löneunderlaget räknas fram planera sin skatt så förmånligt som möjligt. (Sandström och 
Svensson, 2005). 
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Nya 3:12- regler 
 
 

Gränsbeloppet 
Den del av utdelningen som beskattas som inkomst av kapital och därmed den det högsta 
kapitalbeskattade utdelningsbelopp som kan tas ut för beskattningsåret som utdelning. 

 
 Gränsbelopp (Skatteverket (a)) 
 

Årets gränsbelopp kan beräknas på två sätt: 
• enligt en schablonregel  
• enligt ett gränsbelopp bestående av en räntebaserad del och en lönebaserad del. 

 
Dessa olika metoder kan inte kombineras med varandra, men olika delägare i samma företag 
kan använda sig av de olika metoderna. (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Beräkning utifrån schablonregeln 
Schablonregeln är en nyhet i de reformerade 3:12-reglerna. Enligt schablonregeln sätts 
gränsbeloppet till 150 procent av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret. Vid utdelning 
2006 innebär det 1,5 * 43 300 = 64 950. Schablonregeln infördes av riksdagen för att 
underlätta för de mindre företagen. De företag som tidigare inte kom upp i de summor som 
krävdes för att använda sig av löneunderlagsregeln, kan nu använda sig av schablonregeln. 
Schablonbeloppet fördelas utifrån ägarnas andelsinnehav i företaget. Om två delägare äger 50 
procent vardera i företaget, delas schablonbeloppet upp dem i mellan. För taxering 2006 
innebär det 32 475 kronor vardera. (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Beräkning utifrån räntebaserat och lönebaserat underlag 
Gränsbeloppet beräknas utifrån ett räntebaserat och ett lönebaserat underlag. Det 
räntebaserade har sin utgångspunkt i omkostnadsbeloppet, medan lönebaserat har sin 
utgångspunkt i lönekostnaderna.  
 

Räntebaserat underlag (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. Detta kan göras ovillkorat eller 
villkorat. Vid ovillkorat aktieägartillskott finns inget krav på att få tillbaka pengarna. 
För att räkna fram den räntebaserade utdelningen används klyvningsräntan vilken är 
densamma som statslåneräntan adderat med nio procentenheter. Procentsatsen ska 
multipliceras med omkostnadsbeloppet. (Sandström och Svensson, 2006).  
 

 
Räntebaserat underlag 

Enligt huvudregeln är underlaget för beräkningen, anskaffningskostnaden för aktierna vid 
förvärvet adderat med eventuellt ovillkorat aktieägartillskott, det kallas omkostnadsbelopp. 

För att få fram det räntebaserade underlaget multipliceras omkostnadsbeloppet med 
klyvningsräntan. 
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Det finns även andra sätt att beräkna omkostnadsbeloppet på, beroende på när aktierna i 
företaget anskaffades. 

• Indexregeln används om aktierna är anskaffade innan 1990. Då görs en 
indexberäkning som betyder att hänsyn tas till prisutvecklingen. 

• Alternativregeln används om aktierna är anskaffade innan utgången av 1991 för att 
beräkna omkostnadsbeloppet. Beräkningen utgår från kapitalunderlaget i företaget för 
1993 års taxering. Beloppet som används är skillnaden mellan tillgångar och skulder 
upptagna till skattemässigt värde. På övriga aktier i företaget används huvudregeln. 
Finns det sparat utdelningsutrymme i företaget från föregående år läggs det till 
gränsbeloppet för året. (Sandström och Svensson, 2006). 

 
 

Lönebaserat underlag 
Företagets totala lönesumma beräknas och därefter dras 10 inkomstbasbelopp bort. Det 
lönebaserade underlaget består av 20 procent av den totala lönesumman efter avdraget. 

Är lönesumman högre än 60 inkomstbasbelopp läggs ytterligare 30 procent av den 
överstigande delen av lönesumman till underlaget 

 
Löneunderlag (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Löneunderlaget ska beräknas för hela företaget, både ägare och anställda. Även löner till 
anställda i utländska dotterbolag och filialer får räknas in. Dock får endast kontanta 
ersättningar räknas in i löneunderlaget, skattepliktiga förmåner, kostnadsersättningar och 
statliga bidrag får inte räknas med. Underlaget beräknas med löner från året före 
beskattningsåret. Underlaget fördelas sedan per aktie och därefter avgörs om respektive 
delägare kan utnyttja löneunderlaget eller inte. (Tjernberg, 2006). Understiger företagets 
lönesumma 10 inkomstbasbelopp blir den lönebaserade summan av gränsbeloppet noll 
(Sandström och Svensson, 2006). 
 
 

Spärregeln 
För att löneunderlaget ska få användas måste ägaren eller närstående till denne ha kommit 
över vissa belopp. Regeln innebär att kontant lön motsvarande 15 inkomstbasbelopp eller sex 
inkomstbasbelopp adderat med fem procent av företagets sammanlagda löner måste ha tagits 

ut. 
 
Spärregeln (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Vid beräkningen av löneunderlag och spärregel används inkomstbasbeloppet för året innan 
beskattningsåret. Kan en av ägarna inte utnyttja underlaget, får det inte summeras ihop med 
någon annan delägares löneunderlag. (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Spärregeln medför att ägare till företag med höga lönekostnader själva måste ta ut höga löner 
för att kunna utnyttja löneunderlagsregeln. Ägaren kan därför i slutet av året bli tvungen att ta 
ut en extralön för att komma upp till ett tillräckligt högt belopp. I företag med flera delägare 
blir de lönerna svårberäknade eftersom respektive delägares beräkning och tänkta uttag av 
extralönen är beroende av övriga delägares beräkningar och tänkta extrauttag av lön. Lönen 
som ägaren måste ta ut under året kommer dock aldrig att överstiga 649 500 kronor, 15 
inkomstbasbelopp. (Sandström och Svensson, 2006).  
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Sparat utdelningsutrymme 
Om ett företag ett visst år tar ut mindre utdelning än vad som är tillåtet enligt gränsbeloppet 
får detta utrymme sparas till senare år. Det kallas sparat utdelningsutrymme. Utrymmet kan 
användas vid senare år, antingen som kapitalbeskattad utdelning eller som kapitalbeskattad 
del vid försäljning av aktier. Utnyttjas inte utdelningsutrymmet räknas det upp för varje sparat 
år. Det görs med statslåneräntan plus tre procentenheter. (Sandström och Svensson, 2006). 
Sparat utdelningsutrymme får användas av den som ägde aktierna vid utdelningstillfället om 
utdelning har skett eller den som äger aktierna vid beskattningsårets utgång (Tjernberg, 2006).   
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Fig. 3 Kort översikt över hur gränsbeloppet kan beräknas med nya 3:12-regler 
Källa: Vår egen bearbetning av Sandström och Skatteverket (a) 

 
* I de fall där lönen överstiger 60 inkomstbasbelopp läggs ytterligare 30 procent av den överstigande delen av 
lönesumman till gränsbeloppet. 
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3:12-reglernas påverkan på inkomstuppdelning inom familjen 
I familjeföretag kan det vara förmånligt att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen 
för att få så låga skattekostnader som möjligt. Att dela upp lönen inom familjen lönar sig bara 
om den ena tjänar så pass lite att denne hamnar inom gränsen för kommunal beskattning. 
Samtidigt måste någon annan i familjen ha en så hög inkomst att, den ligger över brytpunkten 
för statlig beskattning. Dock finns det en särskild stoppregel som begränsar uppdelning inom 
familjen i fåmansföretag, det för att förhindra alltför grov skatteplanering. (Sandström och 
Svensson, 2006).  
 
Vid inkomstuppdelning mellan makar accepterar skatteverket bara en uppdelning om båda 
makarna är företagsledare eller om ingen av makarna är företagsledare. Är den ene 
företagsledare, anses den andre som medhjälpande make. Lönen för denne måste anses som 
marknadsmässig med hänsyn till de arbetsuppgifter som den utför. Om lönen är högre än detta 
belopp måste företagsledaren själv skatta för den del av makens lön som överstiger 
marknadsmässig lön. Vad som anses som marknadsmässig ersättning avgörs av vad som 
normalt betalas ut för liknande arbete, hänsyn ska även tas till utbildning och erfarenhet. När 
det gäller barn som arbetar inom företaget gäller samma regler som för medhjälpande make. 
Är barnet under 16 år blir den make med högst inkomst skatteskyldig för barnets lön. Är 
barnet företagsledare finns det inga begränsningar vid inkomstuppdelning. (Sandström och 
Svensson, 2006). 
 
Med de nya 3:12-reglerna minskar incitamenten till inkomstfördelning inom familjen. Enligt 
den nya närståenderegeln räcker det om en make tar ut en lön som motsvarar lönekravet för 
att båda ska få kapitalbeskatta utdelningen.  
 
De gamla reglerna 
Enligt de gamla reglerna var ägarens lön tvungen att vara 120 procent av den bäst betalde i 
företaget eller 10 prisbasbelopp för att denne skulle få använda sig av löneunderlaget. En 
andra spärregel som fanns innebar att löneunderlaget för en viss aktieägare aldrig fick bli 
högre än 50 gånger aktieägarens egen lön. Några sådana begränsningar finns inte enligt 
nuvarande bestämmelser. (Sandström och Svensson, 2006). 
 
Det tidigare skattefria underlaget, lättnadsbeloppet, har slopats. Innan förändringen fanns 
möjlighet för ägaren att ta ut knappa tre procent av gränsbeloppet som skattefri utdelning. 
(Sandström och Svensson, 2006). Enligt tidigare regler räknades sparat utdelningsutrymme 
upp med statslåneräntan adderat med sju procentenheter för varje år utrymmet sparades 
(Balans nr. 11, 2005). Inkomst av kapital beskattades till 30 procent (Sandström och 
Svensson, 2006). 

4.2.2. Skattereformens påverkan vid avyttring av aktier 
 
Förutsättningar vid avyttring 
Det finns flera metoder att använda då priset på företaget ska beräknas, köpeskillingen. Ett 
enkelt sätt är att använda företagets substansvärde som riktmärke. För att beräkna det adderas 
följande poster: 
 

• Eget kapital 
• 72 procent av obeskattade reserver 
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Till substansvärdet läggs eventuell upparbetad goodwill, såsom ett gott rykte, ett välkänt 
namn samt en väl fungerande verksamhet. Från köpeskillingen dras omkostnadsbeloppet för 
att få fram kapitalvinsten, den del som ska beskattas. (Sandström och Svensson, 2006). 
 

 
Kapitalvinst 

Vid en försäljning av aktier uppstår antingen en vinst eller en förlust. Kapitalvinst är den del 
av köpeskillingen som överstiger omkostnadsbeloppet. 

 
Kapitalvinst och kapitalförlust (Carlsson och Nygren, 2005). 

 
Kapitalvinster och kapitalförluster uppstår som tidigare nämnts vid avyttring av aktier. 
Kapitalvinstreglerna gäller för alla typer av avyttringar, ex försäljning, byte och konkurs. 
Skatten grundar sig på den totala kapitalvinsten, försäljningspriset subtraherat med 
anskaffningskostnaden samt eventuella ovillkorade aktieägartillskott. När aktier säljs i ett 
fåmansföretag används särskilda regler. Syftet är att undvika att delägaren låter bli att ta ut 
ersättning för sina arbetsinsatser och i stället låter kapitalet stanna i bolaget. Kapitalvinsten 
måste därför delas upp och beskattas till viss del som tjänst och till viss del som kapital. 
(Sandström och Svensson, 2006). 
 
Nya 3:12-regler 
När det gäller de nya reglerna angående avyttring kan företaget precis som vid beräkning av 
gränsbeloppet, använda sig av sparat utdelningsutrymme från föregående år.  
 

 
Beskattning vid avyttring av aktier 

Kapitalvinster upp till 100 inkomstbasbelopp beskattas som inkomst av tjänst och resterande 
som inkomst av kapital. Taket på 100 inkomstbasbelopp kallas beloppstak. 

  
Beskattning vid avyttring av aktier (Sandström och Svensson, 2006). 

 
För aktier som anskaffats innan 1992 användes ett omräknat omkostnadsbelopp. Antingen 
används ett indexberäknat omkostnadsbelopp eller kapitalunderlaget för taxeringsåret 1993, 
närmare bestämt skillnaden mellan tillgångar och skulder upptagna till skattemässiga värden. 
Skillnaden mellan det omräknade omkostnadsbeloppet och omkostnadsbeloppet beskattas 
som kapital. Detta kallas skillnadsbeloppet. (Sandström och Svensson, 2006). 
 

Del av kapitalvinsten Skatt 
Årets gränsbelopp och sparat 
utdelningsutrymme 

20 % 

Skillnadsbelopp 30 % 
Tjänstebeskattat belopp 57 % 
Över 100 inkomstbasbelopp 30 % 

 Tab. 1 Skattesatser 

 
Om en förlust uppstår vid försäljning av aktier får dessa kvittas mot vinster på andra aktier. 
Kvalificerade aktier får kvittas till två tredjedelar. (Sandström och Svensson, 2006). På 
utdelning och kapitalvinst av onoterade andelar som inte är kvalificerade tas en skatt på 25 
procent ut, det vill säga vinsten tas upp till fem sjättedelar. Det gäller bara företag som inte är 
marknadsnoterade. De får inte heller direkt eller via dotterbolag äga aktier eller andelar med 
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en röst eller en kapitalandel på 10 procent eller mer i ett svenska noterat aktiebolag. 
(Tjernberg, 2006). 
 
De gamla reglerna 
Vid försäljning av aktier skulle, enligt tidigare regler, 50 procent av kapitalvinsten hänföras 
till inkomst av tjänst och 50 procent till inkomst av kapital. Uppdelningen genomfördes 
oavsett kapitalvinstens storlek. Avdrag fick dock först göras med eventuellt sparat lättnads- 
och utdelningsutrymme. (Tjernberg, 2006).  
 
Dock fanns en övre gräns för hur mycket som skulle beskattas som inkomst av tjänst. Om 
ägaren eller närstående till ägaren redan under avyttringsåret eller de fem föregående 
beskattningsåren sammanlagt tagit upp motsvarande 100 prisbasbelopp, skulle vinsten istället 
kapitalbeskattas. (SFS 1999:1229). 

4.2.3. Utdelning kontra lön - ”Pengar kvar i plånboken” 
Jämförelsen är ett försök att visa hur mycket pengar ägaren får kvar i ”plånboken” beroende 
på hur denne väljer att ta ut sin ersättning. Vi utgår från att ägaren har en årslön på 500 000 
kronor, exemplet är tänkt att visa på skillnaden som uppstår när ägaren väljer att ta ut en 
”extra” lön eller utdelning vid årets slut. Vi vill visa nettobehållningen då företaget belastas 
med en nästan lika stor kostnad, men på två olika sätt. Exemplet har beräknats utifrån de mest 
förmånliga förutsättningarna.  
 
Nettoutdelningen är således det ägaren får ut i ”rena” pengar av sin utdelning. Utdelningen 
enligt de gamla reglerna är skattefri eftersom den hamnar inom gränsen för lättnadsbeloppet. 
De nya reglerna har 20 procents skattesats och följaktligen beskattas utdelningen som kapital. 
Anledningen till att vi räknat med bolagsskatten är att även den kan ses som en kostnad för 
företaget.  
 

 
Gamla 
regler 

Nya 
regler 

Pengar ut från 
företaget 83 334 83 334 

Bolagsskatt 28 % 23 334 23 334 
Utdelning 60 000 60 000 
Skattesats 0 % 20 % 

Nettoutdelning 60 000 48 000 
Tab. 2 Utdelning   Tab.3 Lön 

 
Tabell 2 visar skillnaden på hur kostnaderna för företaget delas upp beroende på hur ägaren 
tar ut sin inkomst. Tabellen för utdelning visar att ägaren gör en utdelning på 60 000 kronor. 
Skillnaden ligger i nettoutdelningen som visar att under de mest gynnsamma förhållandena 
kan ägaren enligt de gamla reglerna få ut 60 000 kronor och enligt de nya reglerna 48 000 
kronor. För att kunna se hur skillnaden i ”rena” pengar ser ut mellan lön och utdelning har en 
jämförelse gjorts nedan.  
 
Väljer ägaren istället att ta ut inkomsten på 60 000 kronor som lön tillkommer 
arbetsgivaravgifter och inkomstskatt, denne får då ut 25 800 kronor i nettolön (se tab. 3). 

Pengar ut från 
företaget 89552 

Arbetsgivaravgift 
33 % 29 552 

Bruttolön 60 000 
Inkomstskatt 57 % 34 200 

Nettolön 25 800 
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Beroende på hur ägaren väljer att ta ut sin inkomst uppstår skillnader i ”pengar i plånboken”. 
Vid löneuttaget minskar ägarens nettolön trots att uttaget innebär en högre kostnad för 
företaget. Viktigt att ha i åtanke är de omständigheter som bestämmer hur mycket lön 
respektive utdelning ägaren verkligen kan ta ut. Det måste finnas likviditet i företaget som 
täcker kostnaderna. Givetvis måste även reglerna uppfyllas. 

4.3. Gamla och nya 3:12-regler påverkar olika typer av företag olika 

Nedan följer ett empiriavsnitt som innehåller en redogörelse för tre olika typer av företag, och 
deras förutsättningar att använda sig av 3:12-reglerna. Med avsikt att få en bättre översikt och 
förståelse för den förändring som skett, jämförs både de gamla och nya reglerna med samma 
års siffror. Vidare genomförs även en beräkning av skattekostnaden som 3:12-reglerna för 
med sig för ägaren. En revisor har sammanställt anonymiserade resultat- och balansräkningar 
samt lönekostnader för företag för att vi ska kunna utföra våra beräkningar (se bilaga 1). 
 
Vi kommer att använda oss av 2005 års statslåneränta, 3,95 procent. Även prisbasbelopp och 
inkomstbasbelopp hämtas från detta år, 39 300 kronor respektive 43 300 kronor. 
Utdelningarna beräknas i två företag till 60 000 kronor och i det tredje till 160 000 kronor. 
Detta för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt kunna visa hur sådana belopp påverkar 
olika företags redovisning och i och med det, deras likviditet. Utdelningarna kan tyckas 
orealistiska vid närmare genomgång av balans- och resultaträkningar, men vi ville visa med 
ett stort belopp vilka effekter 3:12-reglerna kan ge. 
 
Sist i kapitlet kommer vi att beräkna hur skattepåverkan blir vid en avyttring av det stora 
handelsföretaget. Anledningen till att vi inte gjort beräkningar på övriga företag är att deras 
substansvärden inte överstiger de fyra miljoner kronor som krävs för att få beskattas i 
inkomstslaget kapital. Vid en eventuell vinst skulle denna beskattas som inkomst av tjänst. Vi 
anser därför att en försäljning inte är aktuell i något av övriga företag och gör därför inga 
beräkningar på dessa företag (se bilaga 1). I våra exempelföretag har inga aktier anskaffats 
efter 1992, därmed finns inga skillnadsbelopp i något av företagen. 

4.3.1. Företag 1: Tjänsteföretag 
 

Förutsättningar 
Tjänsteföretaget har en delägare och 10 anställda. Antalet aktier uppgår till 1000 stycken och 
har ett nominellt värde av 100 kronor styck. Företaget är ett tjänsteföretag och har därmed 
mycket höga personalkostnader. Jämförelsevis uppgår de till ca 50 procent av tillgångarna.  
 
Under år två har ett beslut om utdelning tagits eftersom företaget uppvisat ett positivt resultat 
och likviditeten är tillfredställande. Utdelningen uppgår till 60 000 kronor. Den kvarvarande 
delen av årets resultat förs till balanserat resultat. Delägaren har ett omkostnadsbelopp på 
100 000 kronor. Inga omräkningar behöver genomföras då aktierna införskaffats efter 1992 
och inget ovillkorat aktieägartillskott förekommit. 
 
 År 1 År 2 
Delägarens lön 356 000 315 000 
Anställdas lön 2 480 000 2 742 000 
Summa 2 836 000 3 057 000 
Tab. 4 Lönekostnad för undersökningens tjänsteföretag 
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Beräkning enligt gamla reglerna 

 
Fig. 4 Beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp för tjänsteföretaget. 

 
Enligt de gamla reglerna uppnår ägaren gränsen för spärreglerna. För att uppnå spärreglerna 
krävs att ägaren tar ut en lön som är 20 procent större än den bäst betalde anställde. I det här 
företaget har den bäst betalde en årslön på 318 000 kronor inklusive 20 procents påslag och 
ägarens lön för år ett är 356 000 kronor. Det betyder att denne får använda sig av 
löneunderlaget vid beräkningen av gränsbeloppet. Löneunderlaget uppgår till 2 087 000 
kronor efter att totala lönesumman har minskats med ägarens lön och 10 prisbasbelopp. Till 
det adderas omkostnadsbeloppet på 100 000 kronor. Gränsbeloppet blir efter multiplicering 
med statslåneräntan adderat med sju procentenheter 239 477 kronor (se bilaga 1).  
 
Den skattefria delen, lättnadsbeloppet, beräknas genom att ta 70 procent av statslåneräntan 
multiplicerat med löneunderlaget och omkostnadsbeloppet. Lättnadsbeloppet uppgår till 
60 580 kronor. Utdelningen på 60 000 kronor blir i och med detta helt skattefri. Dessutom 
sparas 580 kronor av lättnadsutrymmet för eventuell utdelning nästkommande år (se bilaga 1). 

Utdelning 60 000 

Lönekostnad exkl. 
ägarens lön  
2 480 000 

Minska med 10 
prisbasbelopp  
393 000 

Addera 
omkostnadsbeloppet 
100 000 

Underlag = 
2 187 000  

Gränsbelopp 
2 187 000*10,95 % 
= 239 477 

Lättnadsbelopp 
2 187 000*2,77 % 
= 60 580 
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Beräkning enligt de nya reglerna 

 
 

Fig. 5 Beräkning av gränsbelopp för tjänsteföretaget 

 
I enlighet med de nya reglerna har en räntebaserad del tagits fram, den uppgår till 12 950 
kronor, till den ska en lönebaserad del läggas. Enligt de nya reglerna ska ägarens lön räknas 
ihop med de anställdas löner och 10 inkomstbasbelopp ska dras bort. Den lönebaserade delen 
uppgår till 480 600 kronor.  
 
I det här fallet uppfyller inte ägaren spärregeln för uttag av egen lön. Lönen uppgår inte till 15 
inkomstbasbelopp eller 5 procent av alla kontanta löner i företaget adderat med sex 
inkomstbasbelopp. Ägaren kan därför inte använda sig av löneunderlaget utan kan bara 
utnyttja det räntebaserade underlaget på 12 950 kronor.  
 
Istället för att använda ränte- och lönebaserat underlag kan ägaren använda schablonregeln för 
beräkningen av gränsbeloppet. Gränsbeloppet uppgår till ett och ett halvt inkomstbasbelopp, 
64 950 kronor. Ägaren kan beskatta upp till 64 950 som kapital. Det gör att denne kan 
beskatta utdelningen på 60 000 kronor till 20 procentig skattesats. Den del av 
schablonbeloppet som inte utnyttjas sparas till senare år (se bilaga 1). 

Utdelning 60 000 

Beräkning av gränsbelopp: 
Schablon eller ränte- och 

löneunderlag 

Schablonregeln 
1,5 * 43 300 = 

64 950 

Räntebaserade delen; 
100 000*(0,0395+0,09) 

= 12 950 

Anställdas löner 
2 480 000 

Addera ägarens 
lön 356 000 

Totalt löneunderlag 
480 600 

 

Gränsbeloppet  
12 950 

 

2 403 000 * 20 % 
Minska med  

10 inkomstbasbelopp 
433 000 
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Beräkning enligt gamla 3:12-regler Beräkning enligt nya 3:12-regler 

 
60 000 * 0 % = 0 

 

 
60 000 * 20 % = 12 000 

Tab. 5 Skattekostand för undersökningens tjänsteföretag  

 
Med de nya reglerna ökar skattekostnaden för tjänsteföretaget eftersom lättnadsbeloppet har 
slopats. 

4.3.2. Företag 2: Litet handelsföretag 
 
Förutsättningar 
Vårt andra företag är ett litet handelsföretag, med en delägare och en anställd. Antalet aktier 
uppgår till 1000 stycken som har anskaffats till ett värde av 100 000 kronor. Ingen omräkning 
krävs eftersom aktiekapitalet anskaffades efter 1992 och inget ovillkorat aktieägartillskott har 
tillkommit. I och med det uppgår omkostnadsbeloppet till 100 000 kronor. 
 
Företaget har under år två uppvisat ett positivt resultat och likviditeten har varit 
tillfredställande. Beslut om utdelningen till ett belopp av 60 000 kronor har tagits. Den 
kvarvarande delen av årets resultat förs till balanserat resultat.  
 
 År 1 År 2 
Delägarens lön 350 000 490 000 
Anställdes lön 165 000 195 000 
Summa 515 000 685 000 
Tab. 6 Lönekostnader för ägaren i undersökningens lilla handelsbolag 

 
Beräkning enligt gamla regler 

 
Fig. 6 Beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp för det lilla handelsföretaget. 

Utdelning 60 000 

Lönekostnad exkl. 
ägarens lön  
165 000 

Minska med 10 
prisbasbelopp  
393 000. Kan inte bli 
negativt. 

Addera 
omkostnadsbeloppet 
100 000 

Underlag = 
100 000  

Gränsbelopp 
100 000 * 10,95 % 
= 10 950 

Lättnadsbelopp 
100 000 * 2,77 % 
= 2 770 
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Enligt de gamla reglerna faller företaget på löneunderlagsregeln, eftersom företaget har för 
låga lönekostnader. Företagaren skulle behöva öka lönekostnaderna för de anställda med 
ungefär 250 000 för att kunna dra nytta av löneunderlagsregeln. Enligt de gamla reglerna kan 
ägaren ta ut vissa delar skattefritt och vissa delar beskattat i kapital då omkostnadsbeloppet 
fortfarande får användas även om inte lönekraven uppfylls. Ägaren kan således ta ut 2 770 
kronor skattefritt och 10 950 kronor som beskattas i inkomstslaget kapital. Resterande del, 
46 280 kronor måste beskattas som inkomst av tjänst. 
 
Beräkning enligt nya regler 

 
Fig. 7 Beräkning av gränsbelopp för det lilla handelsföretaget. 

 
Enligt de nya reglerna kommer schablonregeln att vara av intresse för delägaren i detta 
företag. Ägaren når över spärreglerna för att få använda sig av löneunderlaget. Ägarens lön, 
350 000 kronor överstiger fem procent av den totala lönesumman i företaget adderat med sex 
inkomstbasbelopp. Men då löneunderlaget adderat med det räntebaserade underlaget ger ett 
lägre gränsbelopp än vad schablonregeln ger, blir endast det senare aktuellt. Vidare innebär 
detta att företagets gränsbelopp sätts till 64 950. Beloppet beskattas som kapitalinkomst till en 
skattesats på 20 procent. Med de nya reglerna innebär det en lägre skattekostnad för ägaren 
jämfört med de gamla reglerna (se bilaga 1). 

Utdelning 60 000 

Beräkning av gränsbelopp: 
Schablon eller ränte- och 

löneunderlag 

Schablonregeln 
1,5 * 43 300 = 

64 950 

Räntebaserade delen; 
100 000*(0,0395+0,09) 

= 12 950 

Anställdas löner 
 165 000 

Addera ägarens 
lön 350 000 

Totalt löneunderlag 
16 400 

 

Gränsbeloppet  
16 400 + 12 950 =  

29 350 
 

82 000 * 20 % 
Minska med  

10 inkomstbasbelopp 
433 000 
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Beräkning enligt gamla 3:12-regler Beräkning enligt nya 3:12-regler 

 
2 770 * 0 % + 10 950 * 30 % 
+ 46 280 * 57 % = 29 665 

 

 
60 000 * 20 % = 12 000 

 

Tab. 7 Beräkning av skattekostnad för ägaren i undersökningens lilla handelsbolag 

 
Tabellen visar skillnaden i skattekostnad för vårt lilla handelsföretag. Vid beräkningen med de 
nya reglerna använder företaget sig av den nytillkomna schablonregeln.  

4.3.3. Företag 3: Stort handelsföretag 
 
Förutsättningar 
Det här företaget är ett relativt stort företag med 48 anställda. Det stora handelsföretaget ägs 
av två närstående delägare. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor och antalet aktier är 
1500 stycken, vilket ger 750 aktier vardera.  
 
Under år två beslutades om en utdelning på totalt 160 000 kronor mot bakgrund av att 
företaget gått med vinst och posten kassa och bank ökat det senaste året. En annan anledning 
till den höga utdelningen är att delägarna kan utnyttja löneunderlaget i beräkningen av 
gränsbeloppet. Omkostnadsbeloppet uppgår till 150 000 kronor, ingen omräkning har krävts 
och inga ovillkorade aktieägartillskott har förekommit.  
 
 År 1 År 2 
Delägare 1 lön 324 000 650 000 
Delägare 2 lön 650 000 324 000 
Anställdas lön 10 265 000 10 562 000 
Summa 11 239 000 11 536 000 
Tab.8 Lönekostnad för undersökningens stora handelsföretag 
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Beräkning enligt gamla regler 

 
Fig. 8 Beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp för det stora handelsföretaget. 

 
Enligt de gamla reglerna måste delägarna uppnå spärreglerna för att kunna använda 
löneunderlaget. Spärregeln på 300 000 kronor har i detta fall uppfyllts. Hela utdelningen på 
80 000 kronor vardera kan tas ut skattefritt eftersom det finns ett lättnadsbelopp på 138 805 
kronor för vardera delägaren. För kommande år finns ett sparat lättnadsutrymme på 58 805 
kronor kvar. Gränsbeloppet med avdrag för utdelningen sparas till kommande år. För året 
uppgår således det sparade utdelningsutrymmet till 468 705 kronor (se bilaga 1). 
 

Utdelning 80 000 

Lönekostnad exkl. 
ägarens lön  
10 265 000 

Minska med 10 
prisbasbelopp  
393 000 

Addera 
omkostnadsbeloppet 
150 000 

Underlag/del
ägare = 
5 011 000  

Gränsbelopp 
5 011 000*10,95 % 
= 548 705 

Lättnadsbelopp 
5 011 000*2,77 % 
= 138 805 
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Beräkning enligt nya regler 

 
Fig. 9 Beräkning av gränsbelopp för det stora handelsföretaget. 

 
De nya reglerna medför att företaget använder sig av ett gränsbelopp som grundar sig på ränta 
och lön. Den räntebaserade delen uppgår till 9 713 kronor. Grunddelen av löneunderlaget blir 
2 161 200 kronor. När lönekostnaderna, som i det här företaget, överstiger 60 
inkomstbasbelopp läggs ytterligare 30 procent av den överstigande delen av lönesumman till 
underlaget. Det totala löneunderlaget blir således 2 376 750 kronor, till det läggs det 
räntebaserade underlaget (se bilaga 1).  
 
Vid beräkningen med de nya reglerna klarar den ene delägaren spärreglerna för att utnyttja 
löneunderlaget. Dennes lön överstiger 15 inkomstbasbelopp, 649 500 kronor. De är 
närstående och båda kan därför använda sig av löneunderlaget. Således kan båda beskatta 
utdelningen i inkomstslaget kapital. Nästkommande år har delägarna valt att ändra ordning för 
vem som tar ut den högre lönen.  
   

Beräkning enligt gamla 3:12-regler Beräkning enligt nya 3:12-regler 
 

160 000 * 0 % = 0 
 

 
160 000 * 20 % = 32 000 

Tab. 9 Skattekostnad för delägarna i undersökningens stora handelsföretag 

 

Utdelning 160 000 

Beräkning av gränsbelopp: 
Schablon eller ränte- och 

löneunderlag 

Schablonregeln 
1,5 * 43 300 = 

64 950 

Räntebaserade 
delen/delägare  

75 000*(0,0395+0,09) =  
9 713 

Anställdas löner  
10 265 000 

Addera ägarnas 
löner, 324 000 & 

650 000 

Löneunderlag/delägare 
(2 161 200 + 2 592 300)/2 

=2 376 750 
 

Gränsbeloppet/ 
delägare  

2 376 750 + 9 713 =  
2 386 463 

10 806 000 * 20 % 
+ 

(11 239 000– 43 300*60) 
* 30 % 

Minska med  
10 inkomstbasbelopp 

433 000 
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Tabellen visar att skattekostnaden för delägarna har ökat i och med att de nya reglerna trätt i 
kraft. Det orsakas av att lättnadsbeloppet har tagits bor. Enligt de gamla reglerna kunde 
ägarna ta ut cirka 500 000 kronor till kapitalbeskattning och enligt de nya reglerna, cirka 2,4 
miljoner kronor. Finns möjligheten att ta ut utdelningen på 2,4 miljoner blir de nya reglerna 
förmånligare än de gamla trots att lättnadsbeloppet tagits bort. 



 37 

4.3.4. Avyttring av stort handelsföretag 
 
Förutsättningar 
Om delägarna i det stora handelsföretaget ämnade sälja sitt företag skulle resultatet av 
beskattningen och nettovinsten bli olika med de gamla och nya reglerna. För beräkning av 
”rätt” köpeskilling adderas eget kapital med 72 procent av obeskattade reserver, till detta 
läggs ersättning för gott renommé. Köpeskillingen kommer därför att uppgå till 25 150 000 
kronor. Efter avdrag för omkostnadsbeloppet blir kapitalvinsten 25 miljoner kronor. Vid 
försäljningen har delägarna sparat lättnadsutrymme samt sparat utdelningsutrymme som de 
väljer att utnyttja. Beräkningen är per delägare.  
 
Beräkning enligt gamla regler 

 
Fig. 10 Beräkning av vinst efter skatt vid avyttring av det stora handelsföretaget. 

 
Delägarna har sparat lättnads- och utdelningsutrymme som kan användas vid försäljningen. 
Upp till 100 prisbasbelopp ska beskattas som inkomst av tjänst och den resterande delen 
beskattas i inkomstslaget kapital. Eftersom de är närstående delas prisbasbeloppen upp mellan 
dem och 50 prisbasbelopp vardera beskattas som tjänst. 1 965 000 kronor kommer således att 

Köpeskilling  
25 150 000 

Avdrag för sparat 
lättnadsutrymme, 

2000 * 0 %  

Minska med 
anskaffningsutgift 

150 000 

Kapitalvinst/delägare 
12 500 000 

50 
prisbasbelopp/delägare 

tjänstebeskattas 
1 965 000 * 57 % 

Resterande vinst 
kapitalbeskattas 
8 863 000*30 % 

Vinst efter skatt/delägare 
8 220 050 

 

Avdrag för sparat 
utdelningsutrymme, 
kapitalbeskattas. 
1 670 000*30 %  

Total skattekostnad 
4 279 950 
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tjänstebeskattas. Den totala skattekostnaden uppgår därmed till 4 279 950 kronor per delägare. 
Vinsten för vardera delägaren kommer efter skatt att bli 8 220 050 kronor (se bilaga 1). 
 
Beräkning enligt nya regler 

 
Fig. 11 Beräkning av vinst efter skatt vid avyttring av det stora handelsföretaget. 

 
Med de nya reglerna blir beräkningen lite annorlunda.  All vinst som försäljningen av 
företaget genererar upp till och med 100 inkomstbasbelopp tjänstebeskattas, övrigt beskattas i 
kapital. De 100 inkomstbasbeloppen delas upp mellan delägarna då de är närstående. De har 
även sparat utdelningsutrymme som kan användas och beskattas till 20 procent. Kvar från 
tidigare år och tidigare regler finns ett lättnadsbelopp på 2000 kronor som är skattefritt. Den 
totala skattekostnaden med beräkning enligt de nya reglerna blir 4 166 950 kronor. Vinst efter 
skatt per delägare uppgår till 8 333 050 kronor. 

4.3.5. Resultatredovisning – företagen påverkas olika 
Vår jämförelse mellan exempelföretagen visar att de gamla reglerna var mer fördelaktiga för 
undersökningens tjänsteföretag och stora handelsföretag. Det beror på att lättnadsbeloppet, 
som var skattefritt har tagits bort. Under de förutsättningar som nu råder visar det sig att 
skattekostnaden har blivit högre.  
 

Köpeskilling  
25 150 000 

Avdrag för sparat 
lättnadsutrymme, 

2000 * 0 %  

Minska med 
anskaffningsutgift 

150 000 

Kapitalvinst/delägare 
12 500 000 

100 inkomstbasbelopp 
tjänstebeskattas 
4 330 000 * 57 % 

=  

Resterande vinst 
kapitalbeskattas 
8 633 000*30 % 

Vinst efter skatt/delägare 
8 333 050 

 

Avdrag för sparat 
utdelningsutrymme, 
kapitalbeskattas. 
1 670 000*20 %  

Total skattekostnad 
4 166 950 
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Undersökningens tjänsteföretag kunde enligt de tidigare reglerna använda sig av ett 
löneunderlag vid beräkningen av gränsbeloppet. Med nuvarande regler uppfyller inte ägaren 
spärreglerna och kan således bara använda schablonregeln. Den medför att en mindre del kan 
kapitalbeskattas, jämfört med tidigare regler. 
 
Undersökningens lilla handelsföretag använder sig av schablonregeln vid beräkning enligt de 
nya reglerna. Det medför en skattelättnad på 17 536 kronor jämfört med de tidigare reglerna.   
 
Det stora handelsföretaget kan använda hela gränsbeloppet som utdelning om de så önskar. 
Det gör att de nya reglerna ändå blir fördelaktiga för dem. De nya reglerna innehåller ett nytt 
sätt att beräkna löneunderlaget som gör att en större del läggs till gränsbeloppet. Det ger 
möjligheter att kapitalbeskatta större belopp än tidigare.  
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5. Empiri
 

Empiriavsnittet innehåller vår verklighetsanknytning genom intervjuer med näringslivet, 
intervjuerna är uppställda fråga för fråga. Vi avslutar med en sammanfattning av de 

viktigaste punkterna som framkommit. 

 
 
Personerna som medverkat i våra intervjuer är:  

• en ekonom från Svenskt näringslivs skatteavdelning 
• en godkänd revisor vid en av Sveriges största revisionsbyråer (revisor 1) 
• en auktoriserad revisor vid en av Sveriges största revisionsbyråer (revisor 2) 
• en jurist från Skatteverket 

5.1. Arbetsuppgifter som gör att respondenterna kommer i kontakt 
med fåmansföretagare 

På Svenskt näringsliv har de sedan länge följt och varit intresserad av utredningen kring 3:12-
reglerna. Organisationen har bland annat avgivit remissyttranden där deras synpunkter på 
förändringen har framförts. I och med att företagen inte är enskilt anslutna till Svenskt 
näringsliv arbetar man på Svenskt näringsliv med hela branschens organisation och inte med 
den individuella företagaren. 
 
Revisor 1 kommer i kontakt med fåmansföretag genom revision, konsultation, rådgivning och 
redovisning. 
 
Revisor 2 kommer i kontakt med fåmansföretag genom utdelningsberäkningar och beräkning 
av realisationsvinster vid försäljningar av aktier. Av 100 kunder är 90 till 95 delägare i 
fåmansföretag. 
 
Respondenten på Skatteverket arbetar med rättsligt stöd inom företagsbeskattning och  hjälper 
handläggarna i tolkningen av skatteregler. 

5.2. Fördelar med de nya reglerna 

Våra respondenter är alla överens om att de nya reglerna är bra för vinstgivande företag med 
relativt många anställda. Det har framkommit att den här typen av företag är nöjda med 
regelförändringen. Revisor 1 menar att delägarna beroende på hur stort löneunderlag är, kan ta 
ut ”hur mycket som helst” till kapitalbeskattning.  
 
När det nya löneunderlaget ska beräknas används 20 procent av lönekostnaderna och vid över 
60 inkomstbasbelopp ytterligare 30 procent. Detta är enligt respondenterna en klar förbättring 
jämfört med de gamla reglernas knappa 11 procent*. 
 
Respondenterna är även överens om att den nya schablonregeln är positiv. Delägarna i små 
fåmansföretag kan anses som vinnare. De kan numera kapitalbeskatta sin utdelning till ett 
belopp som uppgår till minst 64 950 kronor, vilket inte har varit möjligt tidigare. 
 
 
 
 
* Statslåneräntan 3,95 %, adderat med sju procentenheter 
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5.3. Nackdelar med de nya reglerna 

Revisorerna ser nackdelarna på ungefär samma sätt. Revisor 1 menar att nackdelar uppstår för 
dem som inte kan utnyttja löneunderlaget enligt nya 3:12-reglerna. Speciellt för de ägare som 
klarat de gamla spärreglerna, 120 procent av den bäst betalde anställde. Tidigare fanns en 
lägre gräns än den som nu trätt ikraft. Om delägaren inte kan ta ut den lön som krävs enligt de 
nya spärreglerna, tappar denne löneunderlaget och får därför sämre förutsättningar för 
kapitalbeskattning. Även respondenten från Svenskt näringsliv ser ägare som inte kan öka sin 
egen lön som förlorare. Utebliven löneökning kan bero på dålig lönsamhet eller att delägaren 
ser sin löneökning som omoralisk gentemot resten av företaget.  
 
Båda revisorerna anser att företag med dålig lönsamhet och som inte kan ge någon utdelning 
till ägaren blir förlorare. De kan inte utnyttja de fördelar som 3:12-reglerna ger. Problemet 
påverkar delägarens privatekonomi och har inget med företagets redovisning att göra. Detta 
kan leda till en ”orättvis” fördelning av vilka ägare som gynnas och inte gynnas av reglerna.  
 
Alla respondenter anser att de nya reglerna för avyttring missgynnar små företag. De kommer 
aldrig upp i köpeskillingar kring dryga fyra miljoner. Revisor 2, och respondenten från 
Svenskt näringsliv har nämnt det faktum att 90 procent av alla företag har köpeskillingar som 
gör att de bara beskattar vinsten i inkomstslaget tjänst. Merparten av alla Sveriges företag 
gynnas således inte av 3:12-reglerna vid avyttring. 
 
Respondenten från Skatteverket anser att skattesatsen för kvalificerade och onoterade aktier 
som inte är kvalificerade bör vara samma, inte 20 respektive 25 procent. De nya reglerna kan 
upplevas som så fördelaktiga att skattskyldiga som äger onoterade andelar eftersträvar att 
komma in i det så kallade 3:12-systemet. Dessutom kan negativa beskattningskonsekvenser 
uppkomma för ägare av kvalificerade andelar om utomstående delägare kommer in i 
fåmansföretaget. 
 
Ytterligare en invändning från Skatteverket är att utbetalda löner i företaget kan läggas till 
gränsbeloppet för en närståendekrets. Det kan göras om en person i närståendekretsen gjort 
löneuttag upp till en viss nivå. Detta leder enligt Skatteverket till att förvärvsinkomster kan 
omvandlas till kapitalinkomster. Med hänsyn till det anser Skatteverket att kravet på eget 
löneuttag borde ha funnits kvar.  

5.4. Reaktioner på de nya reglerna 

Alla respondenter är överens om att de reaktioner som framkommit till följd av de nya 3:12-
reglerna är olika beroende på företagets situation.  
 
Båda revisorerna har fått positiva reaktioner till de nya reglerna från företag med höga 
lönekostnader, och som har bra lönsamhet. De kan använda sig av ett högt löneunderlag.  
Samtidigt har reaktioner framkommit, från delägare i fåmansföretag, de har enligt revisorerna 
varit:  

• ”Hur fungerar det här” 
• ”Behöver jag göra något” 

 
Revisor 2 har upplevt att företag som har bra lönsamhet hör av sig, eftersom det är de som kan 
dra nytta av reglerna. Företag med dålig lönsamhet hör inte av sig eftersom förändringen av 
reglerna ändå inte har någon betydelse för dem. ”Det har varit mycket just nu i och med att de 
nya reglerna trädde i kraft, det kommer att lugna ner sig på lång sikt.” 
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Respondenten från Svenskt näringsliv har i större utsträckning än övriga talat om kritik från 
näringslivet. Kritiken som framförts genom Svenska näringsliv är den jordnära effekt som det 
ökade lönekravet medför. Om det i den lokala tidningen finns en artikel om en fabrikör med 
25 anställda som har flyttat sin verksamhet till Estland och avskedat tio personer. Det i syfte 
att öka sin egen lön och utnyttja det fördelaktigare löneunderlaget. De anställda kommer 
förmodligen genom lokalpressens taxeringstabeller få veta att delägarna höjt sina löner. På en 
liten ort kan det vara av betydelse. Spärreglerna kräver en löneökning med 65 procent, från  
33 000 kronor till 54 000 kronor i månaden. Det ger en omoralisk bild av entreprenörskapet. 
 
Respondenten menar vidare att bilden som lokalpressen ger allmänheten knappast kommer att 
locka fler till att ta risker, starta och driva företag. Respondenten anser även att skattereglerna 
är en parameter som säkert spelar roll för den entreprenöriella aktiviteten i olika länder. 
 
Kritik har framförts via Svenskt näringsliv från företag där två icke närstående personer både 
äger aktier och arbetar. Problem kan uppstå om de har olika arbetsuppgifter som gör att de tar 
ut olika lön. I denna situation måste båda uppfylla spärreglerna för att få använda 
löneunderlaget för utdelning i sina deklarationer. 
 
För företag med närstående delägare är skillnaden att det räcker om den ene tar ut hög lön, 
eftersom bara en av de närstående delägarna behöver uppfylla spärregeln. Det resulterar i att 
delägarna turas om att ta ut hög lön vartannat år. I denna situation är det viktigt att lönen 
fördelas lika eftersom orättvisa kan uppstå. Det har blivit en känslig fråga om vem som ska ta 
den höga lönen det första året, om något skulle hända under det kommande året. Det är viktigt 
att ägarna sinsemellan har gjort upp om vems tur det är att ta ut den högre lönen 
nästkommande år. Tre av respondenterna har upplevt både positiva och negativa tankar kring 
närståenderegeln. 
 
Revisor 2 anser att 3:12-regleringen bygger på en socialdemokratisk regering som vill ha 
lönsamma företag och därför ger företagen ”morötter” i syfte att öka antalet anställda. 
Meningen är att det ska fungera som en drivkraft i ekonomin, men tyvärr så fungerar det 
endast i en perfekt, teoretisk värld. 
 
Från Skatteverkets sida har inga negativ reaktioner framkommit då förändringen är relativt ny.  

5.5. Förändringar vid löneuttag och utdelning 

Alla respondenter är överens om att förändringen av 3:12-reglerna kommer att medföra att de 
som verkar i branscher där höga lönekostnader finns, exempelvis tjänstesektorn blir vinnare. 
Där återfinns bland annat konsulter och fåmansföretag i storstadsregionen där lönenivåerna 
oftast är lite högre, vilket gör det lättare att leva upp till lönekravet. Dock bygger höga 
lönenivåer på att företaget har tillräcklig lönsamhet för det. För att vara en vinnare krävs 
därför att företaget har en förhållandevis hög lönsamhet. 
 
I praktiken innebär förändringen att företag med stora löneunderlag får en så stor 
kapitalbaserad del att de inte riskerar att drabbas av utdelningar som halkar över gränsen och 
måste tjänstebeskattas. Det var precis det här som var poängen i de gamla reglerna där företag 
med hög lönsamhet ändå kunde drabbas av tjänstebeskattning. 
 
Företagaren måste klara spärreglerna för att få en så låg beskattning som möjligt. 
Uppfyllandet av spärregeln medför att företagaren kan utnyttja löneunderlaget som ger 
möjlighet till låg beskattning på utdelning och realisationsvinster. Hur ägarna beslutar om 
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utdelning beror enligt revisorerna på företagets ekonomiska situation, om det behöver 
investera eller konsolidera företaget. 
 
Chefer i småföretag når oftast, enligt lönestatisk, inte upp till den lönenivå som krävs för att 
kunna utnyttja löneunderlaget. Därmed blir lönekravet alldeles för högt för dessa företag 
menar Svenskt näringslivs respondent. Viktigt att ha i åtanke är att ägarna är väldigt olika 
insatta i de nya 3:12-reglerna, och det är ofta när de står i begrepp att sälja sitt företag som det 
verkligen blir intressant att räkna på utfallet. 
 
Skatteplaneringen har förändrats sett till den löpande verksamheten i företaget enligt revisor 
1. Vid årets slut räknas lönerna igenom för att se om spärreglerna för löneunderlaget uppnås. 
Gränsen kommer att behöva räknas om varje år eftersom inkomstbasbeloppen förändras från 
år till år. För att utnyttja reglerna maximalt beräknar företagaren fram ett så bra underlag som 
möjligt för att kunna använda utdelningen såväl vid lön som vid försäljning. Utdelningen kan 
delas ut eller sparas. Hur ägaren gör beror på företagets ekonomiska situation, ägarens 
privatekonomiska situation samt vad ägaren planerar för företagets framtid. 
 
Revisor 2 har upplevt att nio av tio företag som denne har varit i kontakt med har begränsat 
utrymme. De har en lönenivå som de arbetar med under året. Vid årets slut förs en diskussion 
kring lön och pension samt ses löneläget över. Det måste finnas ett resultat efter skatt, för att 
kunna fördela så fördelaktigt som möjligt mellan lön och utdelning. Det är inte fördelningen 
mellan lön och utdelning i sig som ger vinst, det är företagets resultat efter skatt.  
 
Respondenten från Svenskt näringsliv påpekar att om en person köper aktier i ett börsnoterat 
bolag som går bra behöver vinsterna enbart kapitalbeskattas. Satsas pengar istället i ett eget 
företag innebär det ofta en större risk, men ändå drabbades ägarna av den högre 
tjänstebeskattningen, 57 procent i stället för 30 procent i kapital. I detta avseende har 3:12-
reglerna blivit bättre, löneunderlaget beräknas med en högre procentsats. 

5.6. Förändring vid avyttring 

Samtliga respondenter är överens om att 3:12-reglerna angående avyttring har förändrats till 
det sämre för småföretagen. Det beror på att klyvningsregeln har försvunnit. Köpeskillingar 
måste därför uppgå till mer än 4,3 miljoner kronor för att få kapitalbeskattas enligt nuvarande 
regler. 
 
Vid en eventuell avyttring av företagets aktier vill ägaren få ut så mycket pengar som möjligt. 
Det är viktigt att få rätt löneunderlag, menar revisor 1, för att få en så låg beskattning som 
möjligt på realisationsvinsten. Har inga förändringar skett så krävs en utdelning under 
avyttringsåret för att kunna använda sig av gränsbeloppet. Dock tycker revisor 2 att eftertanke 
krävs om köpeskillingen understiger åtta miljoner kronor.  
 
Revisor 1 anser att företag med stor omsättning och många anställda ganska snabbt kommer 
upp i köpeskillingar som överstiger 4,3 miljoner kronor. Småföretag samt enmansföretag 
gynnas inte av de nya reglerna gällande avyttring då de knappast kommer upp i sådana 
köpeskillingar. Vid beräkningen av företagets köpeskilling används substansvärdet som 
riktmärke. Vid beräkningen tas eget kapital och 72 procent av företagets obeskattade reserver. 
Ägaren kan även få betalt för goodwill i företaget såsom namn och rykte. Revisor 1 gör en 
uppskattning att cirka 50 procent av dennes kunder kommer upp i köpeskillingar kring fyra 
miljoner kronor. 
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Revisor 2 förmodar att nackdelarna som de nya reglerna medför är att företagare med en 
köpeskilling under fyra miljoner kronor låter bli att sälja sitt företag. Det finns även en risk att 
ägaren ger sig ut i gråzonen för vad som är skattemässigt tillåtet. För att företagaren ska 
beskattas till samma belopp som enligt tidigare regler måste köpeskillingen uppgå till cirka 
åtta miljoner kronor. Först då blir uppdelningen av beskattningen 50 procent tjänst, och 50 
procent kapital. Det är inte ofta fåmansföretag kommer upp till den prisnivån enligt revisor 2. 
 
Både revisor 1 och respondenten från Svenskt näringsliv märkte av en ökning av 
företagsförsäljningar innan årsskiftet. De som gick i avyttringstankar tog chansen att få den 
lägre beskattningen som de gamla reglerna gav. Revisor 1 poängterar att än så länge vet ingen 
riktigt hur de nya reglerna kommer att slå på avyttringar. 

5.7. Förenklingar i samband med deklarationen 

Båda revisorerna är överens om att deklarationen inte kommer att bli vare sig lättare eller 
svårare. Fortfarande ska lönesummor tas fram och olika gränser hållas isär. Enligt de nya 
reglerna ska löneunderlaget beräknas med föregående års siffror. Det kommer att medföra 
ytterligare planering. Ingen av respondenten kan se att någon förenkling i hanteringen av 
deklarationsblanketter kommer att ske. Emellertid har inte blanketterna beträffande de nya 
reglerna tagits fram, de kommer först nästa år. Förmodligen blir det många nivåer att 
redovisa.  
 
Kritiken som framförts från näringslivet är kombinationen av komplicerade regelverk och ett 
höjt lönekrav. Det blir förmodligen för krångligt för företagarna. De nya 3:12-reglerna 
innebär många fler procentsatser och nivåer att hålla reda på. Enligt respondenten från 
Svenskt näringsliv skulle det vara överraskande om företagarna på frågan angående 
förenklingar, skulle svara, att reglerna har blivit lättare att förstå. De flesta företagare skulle 
antagligen anse att reglerna har komplicerats ytterligare. Respondenten från Svenskt 
näringsliv tror därför att företagarna under de närmaste åren kommer att behöva hjälp med att 
se om de kan dra fördel av reglerna eftersom förändringen är en nyhet för många. När 
schablonregeln om några år blivit en vana kan den komma att innebära ytterligare en 
förenkling då färre behöver hjälp med att räkna fram underlagen. 
 
Respondenten från Skatteverket framhåller att det som är en fördel för någon kan vara en 
nackdel för någon annan. Men ur Skatteverkets perspektiv är ändå förenklingar allmänt sett en 
fördel. 
 
Skatteverket har ännu inte börjat taxera personer som beskattas enligt de nya 3:12-reglerna, 
eftersom reglerna trädde i kraft den 1 januari 2006. Skatteverkets uppfattning är dock att 
hanteringskostnaderna för Skatteverket kommer att minska på sikt på grund av de nya 
reglerna, men att de initialt kommer att vara höga. 
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5.8. Sammanfattning av intervjuerna 

De viktigaste synpunkterna som våra respondenter har framfört i samband med intervjuerna 
är: 

• De företag som kan använda schablonregeln och vinstgivande företag med höga 
lönekostnader är de som gynnas mest av regelförändringen. 

• De företag som missgynnas mest är de företag som tidigare kunde använda 
löneunderlaget, men som nu inte har möjlighet att öka sin lön för att nå upp till de nya 
spärreglerna. 

• Närståenderegeln har fått kritik från företag med fler delägare som inte är närstående, 
de anser att regeln försummar dem och deras möjligheter till kapitalbeskattning. 

• Kritik har framförts mot de högre spärreglerna. Överallt i samhället anses det inte 
legitimt att öka sin egen lön med avsikt att förbättra sin privatekonomi. 

• Positiv kritik har framkommit gällande det utvidgade löneunderlaget som gör att en 
större del kan kapitalbeskattas. 

• Den nya regeln angående avyttring anses påverka många mindre företag negativt. 
• Deklarationen antas inte medföra några särskilda förenklingar. 

 



 46 

6. Analys och slutsats 
 

I kapitlet kommer vi att analysera empirin från föregående kapitel och koppla samman den 
med teoriavsnitten och beräkningen av våra exempelföretag. I slutsatsen svarar vi på de 
frågor som vi satt upp i vårt syfte och vår problemformulering. De fakta och tankar som 
framkommit i teori, beräkningar, empiri och analys diskuteras och i vissa fall tar vi ställning i 
olika frågor. Vi ger även förslag på vidare forskning. 

 

6.1. Hur påverkar företagets situation användningen av 3:12-
reglerna? 

6.1.1. Löneuttag och utdelning 
Många småföretag har förmodligen inte ambitionen att växa och nyanställa. I 
överensstämmelse med Cyert och March föreställning nöjer de sig med vad de redan har 
uppnått och agerar därför inte utifrån något vinstbegär. Deras agerande kan ändå uppfattas 
som rationellt eftersom de handlar utifrån sina egna mål och värden, vilket enligt Weber är två 
grundläggande faktorer för rationellt handlande. Småföretagarna maximerar istället sin nytta 
genom andra, för dem viktiga faktorer såsom kost- och bilförmåner . De frångår således 
Jevons teori om ”the Economic Man”. Schablonregeln är ett sätt att förenkla för 
småföretagarna som inte har tillväxt som mål. På så sätt gynnas deras privatekonomi i och 
med regelförändringen. Det motiverar företagaren genom att denne nu bättre kan ta del av de 
fördelar som organisationen åstadkommer på ett helt annat sätt än tidigare. (Roberts, 2003). 
Vinstmaximering är inte längre nödvändigt då ägaren nu kan använda schablonregeln för 
kapitalbeskattning. Undersökningens lilla handelsföretag är ett bra exempel på detta. 
 
Det finns enligt revisorerna ett ”glapp” mellan företag som kan använda schablonregeln och 
de riktigt stora företag som kan nyttja löneunderlagsregeln. För företagen som hamnar i 
”glappet” räcker schablonregeln inte riktigt till och de kan samtidigt inte uppnå spärreglerna. 
På så sätt missgynnas de av nya 3:12-reglerna då de inte kan kapitalbeskatta så stor del som 
de antagligen skulle vilja.  
 
Det som flertalet av våra respondenter varit kritiska till är det nya, högre lönekravet som (i 
jämförelse med tidigare reglers lönekrav) tvingar fram en ökning av ägarens lön med cirka 65 
procent. Speciellt Svenskt näringsliv anser att lönekravet uppgår till en orimlig summa för 
chefer i mindre företag. De menar att det ofta inte anses legitimt på mindre orter, att öka sin 
lön med avsikt att förbättra sin privatekonomi, samtidigt som anställdas lönenivåer bibehålls. 
Det kan återknytas till Webers föreställningar om värdeskapande. Han menar att människors 
beslut grundar sig på individens samvete.  Människor uppfattar verkligheten olika, vilket 
medför att deras samvete utvecklas med olika utgångspunkter. I jämförelse med ägare som 
anser att en hög lön inte är legitimt, finns de företagare som ser att behovet av status och 
prestige uppfylls med hjälp av att visa en hög lön. Båda ägartyperna gör fria val utefter de 
värden som de tror på. Ur Argyris synvinkel styrs människors agerande utifrån ”mentala 
kartor”. Han menar att det är kartorna som planerar, genomför och överblickar människors 
handlande. 
 
Ägarna som befinner sig i ”glappet”, de som tidigare gynnades av reglerna, har inte möjlighet 
till större löneuttag. Med de nya reglerna minskar ägarnas möjligheter till att förbättra sin 
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privatekonomi om de inte genomför en förändring som ökar lönsamheten. En förutsättning för 
att nå framgång menar Roberts är att ha ett mål och en strategi i företaget som är unikt för 
branschen (se fig. 1). Det krävs även en känsla för entreprenörskap för att lyckas med sitt 
företagande (Penrose, 1995). Beroende på var företaget befinner sig i livscykeln, har de olika 
möjligheter till expandering. Ett företag som befinner sig i tillväxtfasen har större potential att 
expandera och öka sin lönsamhet. (Roberts, 2003). Vinstgenerering ökar företagarens 
premisser till ett högre löneuttag. Alla människor har enligt Maslow ett behov av 
självförverkligande som tillfredställs på olika sätt. Finns känslan för entreprenörskap är 
sannolikheten att lyckas bra med sitt företag stor. 
 
Undersökningens tjänsteföretag är ett bra exempel på företag som hamnat i glappet. Vissa år 
går företaget med vinst och nästa år går företaget precis ihop. Det gör att företagaren handlar 
ekonomiskt rationellt och inte tar ut någon utdelning utan sparar vinsten för kommande 
behov. Enligt Skatteverket gynnas vissa företag på bekostnad av andra. Det är företagen i 
”glappet” som har fått stå för uppoffringen av sina egna nyttigheter. 
 
 
”Nio av tio företag som man pratar med har begränsat utrymme” Revisor nr. 2 

Företaget måste gå med vinst för att kunna använda 3:12-reglerna. Företaget skapas utifrån 
syftet som bestämmer hur strategin ska utformas och omgivningen som påverkar syftet och 
strategin (Roberts, 2003). I toppen finns alltid ägaren som gör medvetna val, vilka bestäms 
utifrån vad Argyris kallar ”mentala kartor” (InFed Encyclopedias hemsida). Denne påverkar 
hur strategin ska leda till maximal kapacitet och därmed ökad lönsamhet för företaget i den 
omgivning det befinner sig i. Hur aktiviteterna i företaget utförs blir således avgörande för om 
företaget kan göra vinst och maximalt använda sin kapacitet. Dessa faktorer är av betydelse 
för om företaget kan utnyttja 3:12-reglerna. (Roberts, 2003). 
 
”De som får fördelar av de nya 3:12-reglerna är företag med höga lönekostnader och som 
går med vinst. Där kan delägarna få ”hur mycket utdelning som helst” till 
kapitalbeskattning.” Revisor nr.1 
 
Hur företagen kan använda sig av löneunderlagsregeln har inte enbart sin utgångspunkt i 
företagets storlek, utan även inom vilken bransch företaget verkar. Inom tjänstesektorn finns 
potential till höga personalkostnader, omgivningen som tjänsteföretag verkar i ger rätt 
förutsättningar till maximalt utnyttjande av 3:12-reglerna. Utan någon speciellt hög 
uppoffring kan delägarna av tjänsteföretag använda sig av de nyttor som regelförändringen 
ger. Den del som beskattas i kapital blir automatiskt större. Industriföretag måste prioritera 
investering av tillgångar i första hand för att kunna utföra det arbete som krävs, finns sedan 
möjlighet att anställa så görs det. Ett större företag kräver fler anställda, vilket ofta uppfattas 
som mer prestigefullt och det innebär att ytterligare ett steg i Maslows behovsheirarki uppfylls 
(Abrahamsson och Andersen, 2005). Sandelin anser att uppoffringen för att anställa och på så 
vis dra nytta av de högre lönekostnaderna är större i industriföretagen. I den här typen av 
företag är det vanligt med outsorcing för att öka företagets kapacitet. I och med det uppstår 
inte så höga lönekostnader. Företagen väljer att fokusera på sin kärnverksamhet. (Roberts, 
2003). 
 
När ett företag startas finns alltid ett mål som ska uppfyllas och för att uppfylla målen krävs 
redskap. När företag inte går med vinst har redskapen för måluppfyllelse inte räckt till. 
(Weber, 1983). Redskapet är i första hand intäkter som inte kommer in till företaget som 
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planerat. Det kan exempelvis handla om kundfordringar som inte betalas i tid, vilket medför 
att likviditeten uteblir. Företaget måste då hushålla med sina resurser på ett sätt som gör det 
ineffektivt (Hultcrantz och Nilsson, 2004). Utrymmet för utdelningar uteblir då och 3:12-
reglerna blir därför inte aktuella för företaget. Syftet med företagande är att prestera så bra 
som möjligt och slutligen nå Maslows sista behov, självförverkligandet. Den uteblivna 
utdelningen medför att handlingar som tidigare ansågs irrationella nu blir meningsfulla, då det 
är viktigt att handla förnuftigt i syfte att bli effektivare.  Ägaren och företaget är starkt 
sammankopplade och kan ofta ses som en person. Om företaget går dåligt kränks dennes 
behov av självförverkligande och sista steget i Maslows behovshireraki blir inte uppfyllt. Det 
blir då viktigt att hitta tillbaka till de handlingar som är meningsfulla för att uppnå 
självförverkligandet genom företaget.  
 

6.1.2. Avyttring 
För att skattekostnaden för kapitalvinster vid försäljning av aktier ska bli mindre nu jämfört 
med tidigare regler måste kapitalvinsten ligga kring åtta miljoner. Enligt respondenterna är det 
inte troligt att huvuddelen av fåmansföretagen når upp till en köpeskilling kring dessa belopp. 
Enligt revisor 2 är merparten av dennes kunder företag som aldrig skulle nå upp vare sig till 
dryga fyra miljoner eller till åtta miljoner kronor, vilket är priset som krävs för att få 
kapitalbeskatta vinsten som uppstått vid avyttringen. I fallet med avyttringen har många 
företag förbisetts enligt respondenterna. Vidare kan det leda till ogynnsamma förhållanden för 
att agera målinriktat och effektivt. Enligt våra respondenter visa det sig genom att ägarna som 
planerat att sälja inte säljer sina företag. I vissa situationer har ägaren av företaget inte 
möjlighet att ta hänsyn till de nya skärpta 3:12-reglerna. Värdet av att avyttra företaget är 
större än konsekvenserna som tjänstebeskattningen medför. Det är vad Weber kallar 
värderationellt handlande. 
 
Ägare till stora fåmansföretag som inte har för avsikt att sälja företaget inom de närmsta åren, 
tjänar på att planera sitt sparade utdelningsutrymme. Höga lönekostnader ger möjligheter till 
stort sparat utdelningsutrymme. Det kan utnyttjas vid en framtida försäljning i syfte att 
maximera kapitalbeskattningen och blir därför vad Bredenlöw kallar ett sätt att hushålla 
ägarens resurser. I beskattningssituationen uppstår således en effektivisering av ägarens 
privatekonomi. Denne handlar därför i överensstämmelse med Webers föreställning om 
ekonomiskt orienterat handlande. Ägaren kan maximera nyttan av beskattningssituationen. 

6.2. Har en förbättring skett för alla företag? 

”De nya 3:12-reglerna slår ojämnt mot företagen, en del gynnas väldigt och andra 
missgynnas.” Revisor nr.1 
 
Samtliga respondenter har varit mycket nöjda med den förenkling som den nya 
schablonregeln medfört. Schablonregeln gör att delägarna i små företag nu kan handla mer 
ekonomiskt rationellt än tidigare. Delägarna kan agera på ett sätt som maximerar deras nytta. 
Speciellt har en förbättring skett för dem som tidigare inte kunnat utnyttja löneunderlaget. 
Schablonregeln gör det möjligt för den stora andel småföretagarna som finns i Sverige att 
beskatta sina utdelningar i inkomstslaget kapital. Det ger lägre beskattning. Enligt de tidigare 
reglerna var lönekravet inte lika högt och ett större antal företag med låga lönekostnader 
kunde utnyttja löneunderlagsregeln. Dock var det många företag som fortfarande inte kunde 
utnyttja löneunderlaget. För de företagen är schablonregeln en glädjande nyhet. 
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”Företag med höga lönekostnader och som går med vinst är vinnare. Där kan delägarna få 
”hur mycket utdelning som helst” till kapitalbeskattning.” Revisor nr.1 
 
Företag som går med vinst har råd att utöka sin personalstyrka. Utifrån det ekonomiskt 
rationalistiska handlandet kommer företagen att dra nytta av möjligheten som det innebär att 
anställa fler. Lönekostnaderna har fått större betydelse för hur mycket som kan 
kapitalbeskattas. Höga lönekostnader kommer således att gynnas av de nya 3:12-reglerna. 
Människor måste agera på ett visst sätt i syfte att nå uppsatta mål (Bredenlöw). Ägarens mål 
med företaget är ofta att denne ska kunna få ut så stor vinst som möjligt av att driva det. 
Enligt Weber blir den här typen av handling rationell eftersom uppsatta mål ska uppfyllas. I 
det avseendet kommer ägaren att öka lönekostnaderna, om möjligheten finns, med avsikten att 
utnyttja reglerna maximalt. Vår undersöknings beräkningar av exempelföretagen stödjer 
revisorernas intervjusvar angående höga lönekostnader. Det visar sig då att det stora 
handelsföretaget kan ta ut cirka 2,5 miljoner kronor till kapitalbeskattning. Ur den synvinkeln 
verkar politikerna ha influerats av de gamla filosoferna Hobbes och Rousseaus tankar om att 
hänsyn måste tas till de människor som lagstiftningen påverkar. På så vis måste lagstiftningen 
kännas legitim för dem som drabbas av den.  
 
I företag där delägarna är närstående behöver endast en av dem uppfylla spärreglerna för att 
båda ska få utnyttja löneunderlaget. Det kan kopplas till Webers teori om ekonomisk 
orientering, där handlar det om att prioritera pengar i förhållande till den nytta som 
närståenderegeln ger. Istället för att båda tar ut en låg lön kan den ene delägaren ta ut en högre 
lön, så att löneunderlaget kan nyttjas. För att inte konkurrens kring nyttigheterna ska uppstå är 
det bra om den högre lönen varvas mellan delägarna. Respondenterna anser att det är viktigt 
att delägarna är överens om vem som ska ta ut den högre lönen första året. Annars uppstår lätt 
en känsla av orättvisa. Enligt Maslow har människan behov av att känna prestige. Behovet 
kan komma i kläm när det bestäms vem som måste ta låg lön första året. Andra faktorer som 
påverkar känslan av att ”komma i kläm” är att avsättningar till pension och sjukförsäkringar 
minskar vid låga löner. De närstående måste komma överens om nyttan överstiger den 
förnärmelse och uppoffring som de låga lönerna innebär. Det är viktigt att båda ägarnas 
”mentala kartor” överensstämmer med varandra för att kunna komma överens. Är kartorna 
förenliga, kan de nya 3:12-reglerna enligt respondenterna utnyttjas på ett positivt sätt. 
 
Enligt Svenskt näringsliv har kritik framförts från delägare som inte är närstående. Då de inte 
kan använda löneunderlagsregeln på samma sätt. De kan inte varva hög lön med låg lön 
eftersom alla ägare måste nå över spärreglerna. Problemet uppstår när delägarna har olika 
kvalificerade arbeten som ger olika löner, då kan den ene delägaren utnyttja löneunderlaget 
och beskatta sin utdelning i kapital, medan den andre inte kan utnyttja löneunderlaget. Den 
lågavlönades utdelningar över 65 000 kronor kommer således att beskattas som inkomst av 
tjänst. Sannolikheten för att känslan av orättvisa ska uppstå är stor.  
 
Företagare som inte är närstående och de företagare som hamnar i ”glappet” är att anse som 
förlorare i och med införandet av de nya reglerna. Lagstiftaren har inte agerat i 
överensstämmelse med dessa medborgare. Det medför att lagstiftaren, det vill säga staten 
bryter mot samhällskontraktet, ändå måste individerna efterleva det kollektivt fattade beslutet. 
Saknas etiken i lagstiftningen kan människor ge sig ut i gråzonen för vad som är tillåtet. 

6.2.1. Nyttomaximering med hjälp av 3:12-reglerna 
Människor handlar utifrån att maximera sin nytta. Att kunna utnyttja 3:12-reglerna på bästa 
sätt innebär för de flesta delägare att få så mycket pengar som möjligt kvar i plånboken. Mer 
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pengar möjliggör att behovet av trygghet till viss del kan tillfredställas. Det medför att ägaren 
kan gå vidare till nästa nivå i behovspyramiden. Delägarnas intresse i att förbättra sin 
privatekonomi gör att de agerar ekonomiskt rationellt. Allra mest har förändringen gynnat 
företag med höga lönekostnader. Även de som enligt tidigare regler inte kunde använda sig av 
löneunderlaget kan nu utnyttja schablonregeln. Det gör även dem till vinnare. Förändringen 
av reglerna har därmed påverkat delägarnas möjligheter till nyttomaximering, men även 
möjligheterna att uppfylla behovet av status och prestige. 
 
Givetvis lönar det sig att spara sitt utdelningsutrymme om företaget under en period går med 
förlust och inom några år förväntats vända trenden. Företagaren kan därvid maximera sin 
nytta genom att utdelningen räknas upp för varje sparat år. Det medför att ägaren när företaget 
kommit ”på fötter” kan ta ut hela det sparade utdelningsutrymmet till kapitalbeskattning. Ett 
annat alternativ kan vara att spara utdelningsutrymmet till en eventuell försäljning så företag 
kan kapitalbeskatta vinsten vid avyttringssituationen. 
 
I syfte att kunna dra största möjliga nytta av de nya 3:12-reglerna skulle många företag 
behöva växa. Dock har inte alla företag ambitionen att göra det, eftersom det krävs starka 
incitament för att våga ta den risken. Företagaren känner ofta rädsla för att tappa kontrollen 
över intäkter och kostnader. Företaget blir för komplext. (Roberts, 2003). Tryggheten är ett av 
Maslows mest grundläggande behov. När det inte har uppfyllts finns inga incitament att gå 
vidare.  Är ägarna nöjda med vad de redan har uppnått, blir därför besluten mer präglade av 
satisfiering (Cyert och March, 1963). Ett av regeringens mål med regeländringen var att 
företagen skulle utvidga sin verksamhet och nyanställa.  Enligt Argyris ställer företaget krav 
på individerna som medför att de måste avstå en del av sin frihet. Många företagare är inte 
villiga att låta företaget störa deras fritid mer än nödvändigt, vilket medför att mindre tid läggs 
till företaget och därför hämmar tillväxten av det. Respondenterna som vi har pratat med anser 
att utrymmet för nyanställning inte finns hos merparten av fåmansföretagen.  
 
De nya 3:12-reglerna medför en relativt stor förändring för alla som berörs. Kritik som 
framförts är framförallt det höga lönekravet och kompliceringen av reglerna. Enligt Webers 
mening innebär kritiken att traditionella handlingar måste upplösas för att kunna utnyttja 
reglerna maximalt. Gamla mönster måste brytas och nya måste vänjas in. Så småningom blir 
reglerna legitima och övergår åter till traditionella samt målrationella handlingar, ett 
ekonomiskt orienterat beteende. 

6.3. Våra egna slutsatser 

6.3.1. Har de nya 3:12-reglerna har inneburit en förbättring? 
Utifrån vår undersökning anser vi att det har skett en förbättring, men bara för vissa typer av 
företag. Vi anser att de företag som gynnas av de nya 3:12-reglerna är de småföretag som nu 
kan använda sig av schablonregeln, eftersom dessa tidigare inte har kunnat beskatta sina 
utdelningar i inkomstslaget kapital. Enligt oss överensstämmer detta med Webers 
föreställning om att mest pengar prioriteras där högst nytta kan åstadkommas. Det märks att 
regeringen har försökt att främja småföretagandet i Sverige i och med schablonregeln. Vi 
tycker att det är bra då 70 procent av alla företag i Sverige är enmansföretag.  
 
Enligt Rousseau, Hobbes och Locke är det viktigt att politiska beslut tas i samråd med dem 
som berörs av beslutet. Med tanke på att merparten av alla företag i Sverige är småföretag kan 
man fråga sig om det är legitimt att sätta en sådan regel.  
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Den andra typen av företag som kan ses som ”vinnare” är företag som har höga lönekostnader 
och där ägaren har möjlighet att ta ut den lön som krävs för att uppnå spärreglerna. Ju högre 
lönekostnader företaget har desto mer kan kapitalbeskattas. Ett sätt att visa förbättringen 
mellan gamla och nya regler är att jämföra gränsbeloppet i undersökningens stora 
handelsföretag. Företagare måste bli medvetna om sina lönekostnader och agera målrationellt 
för att klara spärreglerna. Uppfyllandet av spärreglerna medför att en högre utdelning kan tas 
ut och därför kan behovet av status och prestige uppfyllas. Gränsbeloppet med gamla reglerna 
uppgår till cirka 500 000 kronor jämfört med nya reglerna dryga två miljoner kronor. Vi 
menar att detta är en stor förbättring. För även om det skattefria lättandsbeloppet tagits bort 
blir ändå den här typen av företag de stora vinnarna. 
 
I avyttringssituationer kan vi bara se att en minoritet av alla fåmansföretag kommer att dra 
nytta av de nya 3:12-reglerna. Det krävs en köpeskilling kring cirka åtta miljoner kronor för 
att delägaren ska kunna få en högre kapitalbeskattad del jämfört med tidigare regler. Vi anser 
därför att regeln har blivit sämre än tidigare. Endast 30 procent av företagen i Sverige har 
anställda och därmed ”lite storlek”. För att överhuvudtaget få beskatta vinsten i inkomstslaget 
kapital måste köpeskillingen uppgå till 100 inkomstbasbelopp, det vill säga 4,3 miljoner 
kronor. Enligt vår mening var den tidigare regeln för beskattning vid avyttringar mer anpassad 
till den spriding av företagstyper som råder. Rättvisan bland företagen var större med de 
gamla reglerna. Det gjordes ingen skillnad om det var ett stort eller litet företag som såldes. 
 

6.3.2. Vad beror förbättringen respektive försämringen på? 
Företagets storlek har avgörande betydelse för hur företagen kan använda sig av de nya 3:12-
reglerna. Procentsatsen som multipliceras med lönekostnaderna, så att löneunderlaget kan tas 
fram, har ökat. Det gör att lönekostnaderna har fått större betydelse. I slutänden betyder det att 
företagets lönekostnader påverkar ägarens privatekonomi. Vi tror att denna positiva effekt 
medfört att mindre kritik från den här typen av företag har framförts. 
 
De mindre företagen har oftast ett mer begränsat utrymme vad gäller lön och utdelning. Det 
medför att deras möjligheter till att dra fördel av 3:12-reglerna minskar. Trots det finns  
fortfarande småföretag som går bra och där utdelning är möjlig. Ju mindre företaget är desto 
större uppoffring krävs från ägarens sida för att kunna maximera sin nytta. Ett mindre företag 
kan kräva att ägaren avstår från en del av sin frihet såsom semestrar. Det krävs därför att 
denne utifrån sina ”mentala kartor” måste det avgöra vart störst vikt ska läggas för att 
åstadkomma störst nytta. Vi tycker att det var på tiden att även dessa företag fick 
kompensation för sitt risktagande. Enligt oss är schablonregeln ett bra sätt att visa 
småföretagen deras betydelse i samhällsekonomin. 
 
Vi anser att 3:12-reglernas reformering kring närståendekretsen är orättvisa. Personliga 
förhållanden ska inte spela in vid delägarens enskilda beskattning. En situation då reglerna 
kunde vara befogade är när, maka och make med gemensam ekonomi startar ett företag. 
Sannolikheten att de satsar ett gemensamt belopp är stor. De borde då kunna använda 
varandras löneunderlag. Enligt oss är det fel att två nära vänner inte kan använda varandras 
löneunderlag då två släktingar som inte står varandra särskilt nära kan göra det.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att 3:12-reglerna aldrig blir aktuella för företag som inte går med 
vinst. Går företaget med förlust finns ingen möjlighet till utdelning eller i vissa fall ens en 
tillräcklig lön för ägaren. Behoven som härigenom inte har uppfyllts motiverar ägaren att 
fortsätta kämpa. Om företaget däremot visar bra resultat finns större möjligheter att påverka 
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ägarens privatekonomi och de högre behovsnivåerna blir möjliga att tillfredställa. Företagets 
ägare kan alltid välja mellan lön och utdelning. Hur denne än väljer kommer utdelningen som 
kapitalbeskattas alltid att ge mer pengar kvar i plånboken. Det är en balansgång mellan att få 
mer pengar nu och att spara i pensions- och sjukförsäkringar. Vi anser att det är bra att även 
småföretagarna har fått chansen att göra valet mellan lön och utdelning.   
 
Ägaren är oftast rationell i sina beslut eftersom företaget och denne är starkt 
sammankopplade. Hela ägarens privatekonomi kan falla på att denne inte agerar förnuftigt 
och med eftertanke. När trygghetsbehovet är tillfredstället kommer ett socialt behov där 
kontakter blir särskilt viktiga. Ett bra kontaktnät är viktigt för att ta sig vidare till nästa nivå 
som är status och prestige. Varje behovsnivå kräver ett risktagande från ägarens sida och 
dennes samvete måste avgöra när risken blir för stor, därför agerar företagare rationellt. 

6.3.3. Jämförelse mellan undersökningens exempelföretag 
Undersökningens tjänsteföretag är ett typiskt företag som förlorat på att spärregeln höjts. 
Ägaren når inte upp till lönekravet och kan därmed inte utnyttja de relativt höga 
lönekostnaderna som finns i företaget. Om företagaren hade haft möjlighet skulle denne enligt 
de gamla spärreglerna kunnat ta ut cirka 500 000 till kapitalbeskattning. Enligt nuvarande 
regler måste ägaren använda schablonregeln och kan jämförelsevis bara ta ut 65 000 kronor 
till kapitalbeskattning. Enligt vår mening har ägaren inga incitament att anställa. Incitament 
hade funnits om denne hade kunnat använda det utökade löneunderlaget vid nyanställning. 
Regeringens mål om ökad anställning vid förändring av reglerna går i detta fall om intet. 
 
Enligt oss är undersökningens lilla handelsföretag idealtypen av företag som drar nytta av den 
nya schablonregeln. Företaget har varken höga lönekostnader eller en ägare som tar ut den lön 
som krävs för att komma upp till spärreglerna. Genom att använda den nya schablonregeln 
kan ägaren minska sin skattekostnad med cirka 17 000 kronor. Vi anser därför att det är bra 
att regeln har kommit till för alla de tusentals företag som befinner sig i samma situation. 
 
Det stora handelsföretagets skattekostnader har i och med de nya reglerna ökat avsevärt. 
Orsaken till det är att det skattefria lättnadsbeloppet tagits bort. Procentsatsen för 
kapitalbeskattning har sänkts och utdelningen i företaget är stor. Ändå räcker det inte till för 
att kompensera den skattelättnad som går förlorad.  
 
Med utgångspunkten skattekostnad var de gamla reglerna bättre. Dock ger de nya reglerna 
ännu bättre förutsättningar än de gamla.  Detta genom den nu ännu större del som kan 
kapitalbeskattas. Vi anser att de nya reglerna passar undersökningens stora handelsföretag 
bättre. Detta eftersom företaget går med en ordentlig vinst som gör att de skulle kunna ta ut 
hela gränsbeloppet till kapitalbeskattning, 20 procents skattesats. Gränsbeloppet är med de 
nya reglerna större än med det gamla, vilket gör att förutsättningarna för kapitalbeskattning 
har ökat avsevärt.   

6.3.4. Är de nya 3:12-reglerna ett slag i luften? 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de nya 3:12-reglerna slår ojämnt på företagen. Vi 
anser mot bakgrund av den nya schablonregeln och det vidgade löneunderlaget, att 
företagarnas skattekostnader kommer att sänkas. Det är en stor framgång för 
fåmansföretagarna i och med riskerna som det innebär att äga och driva egna företag. 
Regelförändringen innebär således att resurser kan utnyttjas på ett målinriktat sätt i relation 
till den strategi som finns och därigenom skapa en verksamhet som strävar efter 
behovstillfredsställelse på flera nivåer. 
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Enligt oss är förändringen angående avyttringar sämre eftersom den påverkar mindre företag 
negativt. Företag som tidigare såldes hade möjlighet att kapitalbeskatta hälften av 
realisationsvinsten, nu är den borta. För övrigt har ingen väsentlig förändring skett förutom att 
det sparade utdelningsutrymmet beskattas till 20 procent, vilket är en förbättring. 
 
Vi anser inte, sett utifrån regeringens mål med den nya lagstiftningen, att nyanställningen 
kommer att öka eftersom de allra flesta företagen har begränsat utrymme. Vi menar att det 
krävs större incitament än lägre skattekostnader för ägaren i syfte att öka antalet anställda. 
Dessutom måste det finnas skäl till att nyanställa, det måste finnas en efterfrågan på företagets 
produkter och tjänster.  
 
Slutligen anser vi att de nya 3:12-reglerna till stor del genomgått en positiv utveckling. Enligt 
oss överstiger fördelarna med reglerna dess nackdelar. Vi kan därför inte påstå att 
förändringen är något slag i luften.  

6.4. Förslag till vidare forskning 

Vi har under uppsatsens gång insett att det vore intressant att göra en kvantitativ studie om 
företagarna är medvetna om hur de nya 3:12-reglerna förändrats. En annan aspekt vore att 
undersöka vad företagarna kan om sin beskattning och vilken påverkan den får för 
privatekonomin. Det vore även av intresse att studera hur ägarna till de största, vinstgivande 
företagen påverkas av 3:12-reglerna, eftersom de kan ta ut enorma summor till 
kapitalbeskattning. Vidare vore det av intresse att undersöka om lagen har uppfyllt sitt syfte. 
Har incitamenten till nyanställning ökat?  
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Bilaga 1 

Företagsbeskrivning 

 
Tjänsteföretag 
En delägare och 10 anställda arbetar i företaget. 
Anskaffningskostnad för aktierna var 100 000 kronor. 
 
Delägarens lön: år 0 275 000 
  år 1 356 000 
  år 2 315 000 
 
De anställdas lön: år 0 1 953 000 
  år 1 2 480 000 
  år 2 2 742 000 
 
Den bäst betalde anställde: år 0 230 000 
  år 1 265 000 
  år 2 270 000  
 

Litet handelsföretag  
Delägaren och en anställda arbetar i företaget. 
Delägarens anskaffningskostnad för aktierna var 100 000 kronor. 
 
Delägarens lön:  år 0 350 000 
  år 1 350 000 
  år 2 490 000 
 
Den anställdes lön: år 0 95 000 
  år 1 165 000 
  år 2 195 000 
 

Stort handelsföretag 
Två delägare som är närstående och 48 anställda arbetar i företaget. 
Delägarnas anskaffningskostnad för aktierna var 150 000 kronor tillsammans. 
 
Delägarnas lön:  år 0 365 000 resp. 364 000 
  år 1 324 000 resp. 650 000 
  år 2 650 000 resp. 324 000 
 
De anställdas lön: år 0 9 500 000 
  år 1 10 265 000 
  år 2 10 562 000 
 
Den bäst betalde anställde: år 0 250 000 
  år 1 250 000 
  år 2 275 000  
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Beräkningar 

Tjänsteföretag 
 
Gamla regler 
Spärregel: 265 000 * 1,20 = 318 000 
Löneunderlag: 2 836 000 – 356 000 – 393 000 =  2 087 000 
Underlag för beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp: (2 087 000 + 100 000) = 
2 187 000 
Gränsbelopp: 2 187 000 * (0,0395+0,07) = 239 476,5 
Lättnadsbelopp: 2 187 000 * (0.70*0,0395) = 60 580 
 
Nya regler 
Spärregel 1: 43 300 * 15 = 649 500 
Spärregel 2: (0,05*2 836 000) + (43 300*6) = 401 600 
Räntebaserat underlag: 100 000 * (0,0395+0,09) = 12 950 
Lönebaserat underlag: (2 480 000+356 000 - (43 300*10)) * 0.2 = 480 600 
Gränsbelopp: 12 950 + 480 600 = 493 550 
 

Litet handelsföretag 
 
Gamla regler 
Löneunderlag: 515 000 – 350 000 – 393 000 = <0 
Underlag för beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp: 100 000 
 
Gränsbelopp: 100 000 * (0,0395+0,07) = 10 950 
Lättnadsbelopp: 100 000 * (0.70*0,0395) = 2 770 
 
Nya regler 
Spärregel 1: 43 300 * 15 = 649 500 
Spärregel 2: (0,05*515 000) + (6*43 300)  = 285 550 
Räntebaserat underlag: 100 000 * (0,0395+0,09) = 12 950 
Lönebaserat underlag: (165 000 + 350 000 - (43 300*10)) * 0,2 = 16 400  
Gränsbelopp: 16 400 + 12 950 = 29 350 
Schablon: 1,5 * 43 300 = 64 950 
 
Stort handelsföretag 
Gamla regler 
Spärregel: 250 000 * 1,20 = 300 000  
Löneunderlag: 11 239 000 – 650 000 – 324 000 – 393 000 = 9 872 000 
Underlag för beräkning av gränsbelopp och lättnadsbelopp/delägare: 9 872 000 +  
150 000 = 5 011 000 
 
Gränsbelopp: 5 011 000 * (0,0395+0,07) = 548 705 
Lättnadsbelopp: 5 011 000* (0,70*0,0395) = 138 805 
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Nya regler 
Spärregel 1: 43 300 * 15 = 649 500 
Spärregel 2: (0,05*11 239 000) + (43 300*6) = 821 750  
Räntebaserat underlag/delägare: (150 000 * (0, 0395+0,09))/2 = 9 713 
Lönebaserat underlag/delägare: (11 239 000 – (43 300*10)) * 0,20 = 2 161 200 

  (11 239 000 – (43 300*60)) * 0,30 = 2 592 300 
(2 161 200+ 2 592 300)/2 = 2 376 750 

Gränsbelopp/delägare: 9 713 + 2 376 750 = 2 386 463 
 
Vid avyttring av stort handelsföretag 
Substansvärde: 17 127 075 + (6 898 807 * 0,72) = 22 094 216 
Goodwill: 3 055 784 
Köpeskilling: 22 094 216 + 3 055 784 = 25 150 000 
 
Kapitalvinst: 25 150 000 – 150 000 = 25 000 000  
 
Gamla regler 
Kapitalvinst att fördela: 12 500 000 - 2 000 - 1 670 000 = 10 828 000 
Skattekostnad: 1965 000 * 0,57 = 1 120 050 

8 863 000 * 0,30 = 2 658 900 
1 670 000 * 0,30 = 501 000 
 

Total skattekostnad: 1 120 050 + 2 658 900 + 501 000 = 4 279 950 
 
Vinst efter skatt: 12 500 000 – 4 279 950 = 8 220 050 
 
Nya regler 
Skattekostnad (sparat lättnadsbelopp): 2000 * 0 = 0 
Skattekostnad (utdelningsutrymme): 1 670 000 * 0,20 = 334 000 
Skattekostnad (tjänstebeskattad del): 2 165 000* 0,57 = 1 234 050 
Skattekostnad (kapitalbeskattad del): 8 633 000* 0,3 = 2 598 900 
 
Total skattekostnad: 334 000 + 1 234 050 + 2 598 900 = 4 166 950 
 
Vinst efter skatt: 12 500 000 – 4 166 950 = 8 333 050 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Fråga 1. 
Vilka arbetsuppgifter gör att du kommer i kontakt med fåmansföretagare? 
 
Fråga 2. 
Vad anser du om de nya 3:12-reglerna? 
 
Fråga 3. 
Vilka är fördelarna med de nya 3:12-reglerna? 
 
Fråga 4. 
Vilka är nackdelarna med de nya 3:12-reglerna? Vilka problem medför nackdelarna för 
företagen? 
 
Fråga 5.  
Vi har förstått att 3:12-reglerna gynnar vissa typer av företag mer än andra, för vilka företag 
är förändringen bra respektive dålig? 
 
Fråga 6. 
Vilka reaktioner har du fått på de nya 3:12-reglerna, från fåmansföretagare, beroende på 
vilken typ av företag som delägaren är verksam i?(se nedanstående alternativ)  

a) Ett företag med höga lönekostnader 
b) Ett företag med två delägare som är närstående 
c) Ett företag med en ensam ägare och låga lönekostnader 

 
Fråga 7. 
Sett till den löpande verksamheten i företaget, hur har skatteplaneringen förändrats för att 
kunna utnyttja reglerna maximalt? 

a) i avseendet lön 
b) i avseendet utdelning 
c) hur kan dessa kombineras för att göra en så hög vinst som möjligt 

 
Fråga 8. 
Hypotetiskt sett, om en avyttring av företagets aktier (alla respektive delar av aktierna) skulle 
ske; hur har skatteplaneringen förändrats för att reglerna ska kunna utnyttjas maximalt? 
 
Fråga 9. 
Har reglerna inneburit en förenkling för dem som arbetar med deklarationen åt företagen? 
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