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Sammanfattning 

År 1990 skedde en skattereform i Sverige. Då infördes vad som kom att kallas 3:12-reglerna. 

3:12-reglernas benämning har sitt ursprung i att de reglerna återfanns i 3 § 12 momentet i 

lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Reglerna har sedan de infördes gjorts om ett flertal 

gånger. De har även bemötts med mycket kritik genom åren. Då reglerna infördes hade de tre 

huvudsakliga syften att uppfylla – neutralitet, legitimitet och preventivitet.  

 

År 2006 tillsattes en expertgrupp vars uppdrag var att göra en djupgående analys av 3:12-

reglerna för att sedan lägga fram ett förslag på förändring. Förslagen presenterades i rapporten 

”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”. Förslagen behandlades 

vidare i propositionen ” Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag” där 

regeringen presenterade de slutgiltiga förslagen som ledde till nya 3:12-regler. I denna uppsats 

granskas och presenteras följande ändringar:  

 

 En reformerad löneunderlagsregel 

 Införandet av ett löneuttagskrav 

 

Löneunderlagsregeln såg efter ändringen ut på följande vis. Det lönebaserade utrymmet skulle 

under vissa villkor läggas till gränsbeloppet, dvs. maxbeloppet som ska beskattas i kapital. 

Löneunderlaget innebar den del av den sammanlagda kontanta ersättningen till alla anställda i 

företaget samt dess dotterbolag, året före inkomståret, som översteg 10 IBB. För ägare av 

kvalificerade andelar fick gränsbeloppet ökas med ett belopp motsvarande ägarens andel (av 

antalet andelar i företaget) multiplicerat med 20 procent av löneunderlaget och 30 procent av 

löneunderlaget som översteg 60 IBB. 

 

Löneuttagskravet innebar att för att löneunderlagsregeln skulle få tillämpas, skulle en ägare av 

kvalificerade andelar ha gjort ett eget löneuttag, någon gång under året före beskattningsåret. 

Detta löneuttag fick inte understiga det lägsta av dels summan av 6 IBB (med ett tillägg på 5 

procent av den totala kontanta ersättningen till företagets och dotterbolagens anställda) och 

dels 15 IBB. Detta skulle vara uppfyllt av minst en person i en närståendekrets. 

 

År 2013 startade Finansdepartementet en utredning av 3:12-systemet. Resultatet presenterades 

i promemorian ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014”. Det konstaterades att det 

skett ett överutnyttjande av 2006 års regler. Istället för att gynna småföretagare, hade reglerna 

varit förmånliga för stora fåmansföretag med många anställda. Regeringen gick vidare med 

Finansdepartementets förslag och i Budgetpropositionen för 2014 presenterades de slutgiltiga 

förslagen. De lagändringar jag valt att behandla i denna framställning är: 

 

 En reformerad löneunderlagsregel 

 Ett ändrat löneuttagskrav 

 Införandet av ett kapitalandelskrav 

 

Den sistnämnda punkten, införandet av ett kapitalandelskrav, väckte mycket uppmärksamhet. 

Regeringen har tidigare aldrig bemötts av så mycket kritik och fortfarande gått vidare med ett 

förslag. Lagändringen innebär att nu måste en delägare, eller någon närstående till denne, äga 

minst 4 procent av kapitalet i företaget. Kritiken som riktades mot ändringen var främst att 

flera företag riskerade att gå i konkurs, bl.a. Praktikertjänst.  
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Huruvida reglernas legitimitet, preventiva funktion och neutralitet bibehålls återstår att se. Det 

har diskuterats mycket i såväl propositionerna, artiklar och bland remissinstanserna. Vissa 

författare har valt att analysera 3:12-reglerna på olika vis genom att statuera exempel på hur 

framtiden kommer att bli. Andra har till och med ifrågasatt dess fortsatta existens och menar 

att regelverket helt enkelt spårat ur. 3:12-regelverkets huvudsyften krockar ofta med varandra 

och för att uppnå det ena, måste det andra uteslutas. Dock behövs alla tre faktorer för att nå en 

god skattelagstiftning. Detta har dock visat sig vara väldigt svårt att uppnå. 

 

I framställningen används främst den rättsdogmatiska metoden. Det innebär att källor som 

använts följer normhierarkin. Framställningen har också rättspolitiska inslag. Det tar sig 

uttryck i att utvalda artiklar och remissinstansers åsikter behandlas och presenteras. 3:12-

regelverkets tre huvudsyften – neutralitet, legitimitet och preventivitet, används som verktyg 

för att tolka och systematisera gällande rätt.  

 

3:12-reglernas tre huvudsyften – dvs. reglernas preventiva funktion, neutralitet och legitimitet 

har inte varit lätta att bibehålla. Flera gånger har de slagit ut varandra. 2014 års 

regelreformation med införandet av ett kapitalandelskrav väckte stor debatt och bemöttes med 

kritik från flera håll. Ändå valde regeringen att gå vidare med förslaget och införa ett 

kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme med 4 procent. Den främsta anledningen till det 

var att stoppa det överutnyttjande av 3:12-reglerna som skett – alltså att bibehålla neutraliteten 

och preventionen i skattesystemet. Däremot fick legitimiteten åsidosättas för att göra detta 

möjligt.  

 

2006 års 3:12-regelverk hade flera brister i form av att neutraliteten och legitimiteten inte 

bibehållits. Om remissinstanserna har rätt angående 2014 års 3:12-regler föreligger liknande 

problem. Flera forskare, bl.a. Tjernberg, har ifrågasatt regelverkets fortsatta existens. Vissa 

anser att regelverket är så pass komplext att det borde avskaffas helt, andra menar att det går 

att förbättra genom t.ex. omfattande regelförändringar. Hur 2014 års regelverk ter sig återstår 

att se. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I och med 1991 års skattereform infördes den tudelade inkomstbeskattning vi har idag. Det 

innebär att inkomster från kapital och tjänst beskattas olika. Samtidigt infördes också då de 

s.k. 3:12-reglerna för att förhindra småföretagare att omvandla högbeskattade arbetsinkomster 

till betydligt lägre beskattade kapitalinkomster.
1
 I Sverige finns ca 316 000 aktiebolag, varav 

ungefär 200 000 av dessa är fåmansföretag,
2
 3:12-reglerna omfattar därmed väldigt många 

företagare.
3
 3:12-reglernas benämning har sitt ursprung i att de reglerna återfanns i 3 § 12 

momentet i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.  

 

Det finns tre grundläggande syften som genomsyrat 3:12-reglerna sedan de infördes. Det 

första är neutraliteten. Neutralitetsprincipen inom skatterätten går ut på att skatten ska vara 

neutral.
4
 Det innebär att inte skattereglerna ska påverka den skattskyldiges val av 

företagsform och handlande.
5
 Det andra huvudsyftet är legitimiteten, att utformningen av 

reglerna ska vara begriplig och uppfattas som rimlig.
6
 Legitimiteten ska få skattskyldiga inte 

ska anse sig bli sämre behandlade än andra skattskyldiga.
7
 Det tredje grundläggande syftet är 

preventionen. Den preventiva funktionen reglerna har innebär att skattemässig 

inkomstomvandling ska motverkas – alltså att högbeskattade löntagarinkomster omvandlas till 

lågbeskattade kapitalinkomster.
8
 Hur dessa syften hänför sig till 3:12-regelverket beskrivs mer 

ingående i kommande kapitel.  

 

I BP05 gjorde regeringen bedömningen, med anvisning till den förordnade expertgruppen, att 

3:12-reglerna behövde förändras så att de gynnar fåmansföretagen.  Expertgruppen redovisade 

resultatet av sitt arbete i rapporten ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, 

legitimitet” som publicerades år 2005.
9
 I promemorian beskrevs att det fanns behov av ett 

förenklat regelverk. Följande förslag lades fram:
10

 

 

 En reformerad löneunderlagsregel. 

 En kompletterande förenklingsregel – ett schablonbelopp. 

 Klyvningsränta och ränta på sparade gränsbelopp. 

 Kapitalvinstbeskattningen av kvalificerade andelar. 

 20 procent skatt för kapitalavkastning på kvalificerade andelar. 

 En ny inträdesregel. 

 Förslag avseende tillämpningsområdet för 3:12-reglerna. 

 Avskaffade lättnadsregler. 

 Avskaffad förmögenhetsskatt. 

 Avskaffad nedsättning av socialavgifterna. 

 Ett begränsat alternativförslag – 25 procent skatt på utdelning och kapitalvinst på icke 

                                                 
1
 Prop. 1990/91:54, s. 3, se även Alstadsæter m.fl., “3:12-Corporations in Sweden: The effects of the 2006 Tax 

Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups”, ESO-rapport 2014, s. 3 
2
 Definitionen av ett fåmansföretag anges i 56 kap. 2 § IL. 

3
 Regeringen, ”Frågor och svar kring förändringarna i 3:12-reglerna”, 2013-09-12. 

4
 Prop. 2013/14:1, s. 259-260, och 278-281, se även Prop. 2005/06:40, s. 40-43, 46, och 56.. 

5
 Lodin m.fl., ”Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del ”1”, s. 45.  

6
 Prop. 2013/14:1, s. 6, 15, 25, 34 och 203, se även prop. 2005/06:40, s. 42 och 59. 

7
 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 6. 

8
 Prop. 2013/14:1, s. 259 och 265, se även prop. 2005/6:40, s. 42 och 56 och Lodin, Sven-Olof, Några 

kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007, s. 490. 
9
 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”. 

10
 Prop. 2005/06:40, s. 3. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?versid=397-1-2011
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?versid=397-1-2011
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 kvalificerade onoterade andelar m.m. 

År 2006 ändrades beskattningsreglerna för fåmansföretag och dess delägare genom 

propositionen ”Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag”.
11

  

 

År 2011 publicerade SvD i en artikelserie följande. 2006 års 3:12-regler visade sig ha medfört 

möjligheter för s.k. ”flerfåmansföretag” (främst konsultföretag, revisions- och advokatbyråer) 

att endast betala 20 procent skatt på en stor del av deras inkomster. De hade funnit kryphål i 

lagen som möjliggjorde omfattande skattelättnader genom användning av s.k. ”nakna aktier”. 

Ett sådant system gjorde att företagen kunde köpa aktier för endast 10 kronor som sedan gav 

över 10 000 kronor i årlig utdelning. Lodin trädde fram och förklarade att den överutnyttjning 

som skett låg långt utanför målen och syftet med 2006 års lagändringar.
12

  

 

I ett pressmeddelande år 2013 angav regeringen att ytterligare en förändring av 3:12-reglerna 

var nödvändig, detta främst för att skapa fler arbetstillfällen. För att det ska lyckas behöver det 

finnas starka drivkrafter att anställa och investera. 2006 års 3:12-regler missgynnade enligt 

regeringen mindre, växande företag då dessa inte fått samma skattelättnad när de anställer 

som delägarna i större företag. De gamla reglerna har inneburit att personer med ett mycket 

litet ägande har kunnat tillgodoräkna sig stora skattelättnader. Genom att köpa mycket små 

ägarandelar har anställda haft möjlighet att sänka sin marginalskatt från 57 till 20 procent på 

stora delar av sina inkomster. Det har resulterat i ett överutnyttjande där ca 3600 

höginkomsttagare har sänkt sin skatt med sammanlagt ca 650 miljoner per år.
13

  

 

Då presenterades ett nytt förslag i Finansdepartementets promemoria ”Vissa skattefrågor inför 

budgetpropositionen 2014”. Förslaget omfattade i korthet:
14

 
 

 Ett kapitalandelskrav på fyra procent för att löneunderlagsregeln ska få tillämpas 

införs. 

 Det högsta löneuttagskravet sänks från 10 inkomstbasbelopp (IBB) till 9,6 IBB.  

 Ett tak på det lönebaserade utrymmet införs. 

 Dotterbolag får en ny definition vid tillämpning av löneunderlagsregeln. 

 Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget upp till 60 

IBB. 

 En höjning av räntenivån för positiv räntefördelning. 

 

Det presenterade förslaget fick dock snabbt massiv kritik. Kritiken kom framförallt ifrån 

företagare, Lagrådet och flera remissinstanser.
15

 Skatteexperten Johan Fall skriver i Svenskt 

Näringsliv att regeringen aldrig tidigare fått sådana kraftfulla anmärkningar.
16

 ”Backa bandet, 

Borg” är en hemsida där all kritik mot de nya 3:12-reglerna samlats.
17

 

 

”I ett läge där vi behöver lägga allt fokus på att öka vårdkvaliteten, uppmuntra småskaliga 

modeller och uppmuntra vårdaktörer som betalar skatt i Sverige presenterar Anders Borg ett 

förslag som går motsatt väg.”. Så skriver Lemne, Jonsson och Lindh som är verksamma inom 

Praktikertjänst i DN. Vidare förklarar de att Borg skapar en skattemodell som gynnar 

                                                 
11

 Prop. 2005/06:40. 
12

 Lodin, ”Lagändring krävs mot revisorernas skattekryphål”, SvD, 2011-01-11. 
13

 Regeringen, ”Frågor och svar kring förändringarna i 3:12-reglerna”, 2013-09-12. 
14

 Finansdepartementets pressmeddelande, ”Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna”, 2013-09-12.  
15

 Finansdepartementets pressmeddelande, ”Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna”, 2013-09-12. 
16

 Fall, ”Hög tid att ta Lagrådet på allvar i 3:12-frågan”, Svenskt näringsliv, 2013-06-28. 
17

 http://www.backabandetborg.se  

http://www.backabandetborg.se/
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riskkapitalister på andra vårdgivares bekostnad. Enligt dem hotas över 90 mottagningar på 57 

orter att läggas ned pga. de nya 3:12-reglerna.
18

  

Innan 3:12-reglerna ändrades år 2006 skrev Finansdepartementets i en rapport att 3:12-

reglernas huvudsyfte är preventivt, att de ska förhindra ombildningar av 

lönetagaranställningar till konsultbolag, eller liknande, som skulle och skapa orättvisor. Det 

beskrevs att det var relativt enkelt att ”sätta sig på bolag” för personer med hög 

intjäningsförmåga på arbetsmarknaden. Vidare beskrev Finansdepartementet att det var 

viktigt att 3:12-reglerna varken gynnade eller diskriminerade investeringar i fåmansföretag, 

jämfört med investeringar i andra företag.
19

 Trots detta har ett överutnyttjande skett och 

orättvisor skapats under de åtta år som 2006 års regler tillämpades. Därför är det av vikt att se 

över syftet med både 2006 och 2014 års 3:12-regler för att avslutningsvis se huruvida den 

preventiva funktionen, neutraliteten och legitimiteten uttryckt sig. 

1.1.1 Tidigare forskning 

ESO-gruppen har gjort en omfattande rapport där effekterna av 2006 års 3:12-regler 

presenteras och analyseras.  De presenterade att det hittills inte finns några empiriska belägg 

för att 2006 års reform skulle ha påverkat företagandet. De kom fram till att reglerna kan ha 

påverkat investeringarna och företagsägarnas inkomster. Gruppen konstaterade dock att 

reglerna haft mycket liten effekt angående att skapa nya arbetstillfällen. 2006 års 3:12-regler 

har inte påverkat bildandet av nya företag men de har påverkat flera handelsbilad och enskilda 

företag att ombildas till fåmansföretag. Detta pga. av en mer förmånlig beskattning. 

 

Vidare har flera forskare analyserat gällande rätt och problematiken kring det komplicerade 

3:12-regelverket. De argumentationer och slutsatser som framförts är varierande. Vissa är på 

företagarnas sida, andra på lagstiftarnas. De har dock alla haft en överensstämmande åsikt – 

att 3:12-området är problematiskt.
20

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna framställning är att presentera gällande rätt (med undantag för praxis) på 

3:12-området och med avstamp i denna redogörelse särskilt diskutera: 

 

 reformeringen av löneunderlagsregeln 2006 och 2014 och därmed 

 införandet och justeringen av löneuttagskravet samt 

 införandet av ett kapitalandelskrav för det lönebaserade utrymmet 

 

Detta görs med hjälp av tre analysverktyg – neutraliteten, legitimiteten och den preventiva 

funktionen som är 3:12-reglernas huvudsyften.  

                                                 
18

 Lemne, Jonsson & Lindh, ”Anders Borg banar väg för riskkapitalister i vården”, DN 2013-05-08. 
19

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 20. 
20

 Se Finansdepartementet, ”Det fortsatta 3:12-arbetet – ett särskilt uppdrag”, 2004, Finansdepartementet, 

”Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet”, 2005, Tjernberg, ”3:12 vid vägs ände?”, 

SN 2005, Tjernberg, ”3:12 vid vägs ände?”, SN 2005, Burmeister, ”Nya 3:12-regler”, SN 2006, Tjernberg, 

”Beskattning av fåmansföretag”, 2006,  Lodin, ”Lagändring krävs mot revisorernas skattekryphål”, SvD, 2011-

01-11, Larsson & Sävenstrand, ”Nya 3:12-regler blir stoppregler för tillväxt”, SN 2013, Tjernberg, ”Förslaget 

till förändrade fåmansföretagsregler från 2014”, SN 2013, Finansdepartementet, ”Vissa skattefrågor inför 

budgetpropositionen 2014”, 2013. 
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1.3 Metod- och materialdiskussion 

1.3.1 Rättsdogmatiken och rättskälleläran 

Det är vanligt att beteckna en rättsvetenskaplig framställning som rättsdogmatisk. Begreppets 

innebörd är dock i mångas hänseende oklart. Enligt Sandgren framgår ordet ”rättsdogmatisk” 

som konstigt och förvirrande då argumentationen inom rättsvetenskapen är relativt fri och det 

finns många rättskällor att beakta. Han anser att den verksamhet som anses dogmatisk 

innefattar både kritik och rättspolitiska ställningstaganden. Sandgren menar att det är möjligt 

att välja att inte klassificera sitt arbete som dogmatiskt eller icke-dogmatiskt, utan att få kritik 

för detta.
21

  

 

Enligt Peczenik är ett erkänt rättsdogmatiskt mål att framställa rättsordningen som ett 

koherent närverk av huvudregler och undantag. Det finns då olika traditionella medel att 

argumentera enligt, så som per analogiam, e contrario, a fortio och analys av lagens ändamål. 

Han menar dock att det även finns modernare metoder att tillämpa inom rättsdogmatikens 

ramar, t.ex. genom rättsekonomi.  

 

Enligt Peczenik använder sig rättsdogmatiken av analysering och systematik av juridiska 

begrepp och att dessa två stödjer varandra.
22

 Peczenik beskriver vidare att varje enskild 

rättsdogmatisk disciplin och metod bidrar till dogmatikens huvudsyfte – att beskriva, tolka 

och systematisera gällande rätt. På så vis utvecklar rättsdogmatiken också normativa 

ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar den gällande rätten.
23

 Peczenik förklarar i sin bok 

”rätten och förnuftet” att rättskällor omfattar alla auktoritativa texter som ska (lagar), bör 

(sedvänja, rättspraxis, förarbeten m.fl.) eller får (doktrin, myndigheters allmänna råd, 

upphävda lagar m.fl.) beaktas inom den juridiska argumentationen.
24

 Peczenik menar också 

att rättsdogmatiken inte är värderingsfri, utan att värderingar är nödvändiga för dogmatikens 

syfte. Det rör sig dock inte om några moraliska värderingar, enligt Peczenik, utan det är 

viktigt se till rättskällornas bundenhet till rättsdogmatiken. På så vis menar han att en 

värderingsfri rättsdogmatik endast är en dröm. På den grunden bedömer han att 

rättsdogmatiken varken är deskriptiv eller normativ, utan att den är deskriptivnormativ.
25

  

 

I denna framställning kommer rättskälleläran beaktas i normhierarkisk ordning, med undantag 

för praxis. Det finns ännu ingen relevant praxis på de nya 3:12-reglerna, då de infördes år 

2014. Syftet i denna framställning är att analysera 3:12-reglernas påverkan i stort, inte i 

enskilda fall. Med detta som grund kommer inte praxis att beaktas i framställningen. 

1.3.2 Komparativ metod som alternativ 

Ett alternativt metodval till denna framställning är en komparativ metod. Mats Tjernberg som 

i sin avhandling behandlar beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare använde sig av en 

komparativ metod där han jämförde det svenska systemet med det danska. Han beskriver i sitt 

metodavsnitt att en analys av de svenska och de danska reglerna för beskattning av 

fåmansaktiebolag kan berikas genom jämförande studier av andra länders skattesystem. Han 

beskriver att utländskt material kan visa på alternativ till det inhemska regelsystemet och på 

så vis ge stöd åt kritik och förslag till förändringar av det svenska skattesystemet.
26

 Den 

                                                 
21

 Sandgren, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 53. 
22

 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, s. 249. 
23

 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, s. 251f. 
24

 Peczenik, ”Rätten och förnuftet”, s. 197ff. 
25

 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, s. 249ff. 
26

 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, s. 15f. 
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komparativa metoden skulle leda till diskussion om de svenska 3:12-reglernas för- och 

nackdelar. Dock är mitt syfte att beskriva rättsläget och historien bakom den senaste 

reformeringen av löneunderlagsregeln. Därför behandlas endast svensk rätt i denna 

framställning. 

1.3.3 Rättspolitisk metod 

I denna uppsats kommer även en rättspolitisk metod tillämpas. Detta är ovanligt inom 

skatterätten. Två som tillämpat rättspolitisk metod i sina skatterättsliga avhandlingar är 

Dimitrievski och Persson.
27

 Persson skriver att han i och med användandet av en rättspolitisk 

metod ansluter sig till de författare som anser att rationalitet är ett legitimt angreppssätt i en 

rättspolitisk studie. Han menar att rationalitet i princip får förstås som en metod som sätter 

argumenten för och emot en lösning i fokus. Persson menar att Hellner visat att det är fullt 

möjligt att presentera rättspolitiska yttranden och fortfarande bibehålla framställningens 

vetenskaplighet.
28

 Denna framställnings rättspolitiska vinkling visar sig genom att artiklar 

från juridiska tidskrifter och remissinstansers yttranden behandlas. De tillfrågade 

remissinstanserna i proportionerna som analyseras i denna framställning är främst företagare. 

Genom att dessa yttranden beaktas får också företagarnas perspektiv ta plats i framställningen. 

Beaktandet av aktuella artiklar från juridiska tidsskrifter ger även forskning på det 

skatterättsliga området en plats i denna framställning. 

1.3.4 Neutralitet, legitimitet och preventivitet som verktyg 

1.3.4.1 Neutralitet 

I 1991 års skattereform betonades starkt principen om neutral beskattning.
29

 Innebörden av 

neutralitetsprincipen är att beskattningen ska vara utformad på så vis att den är neutral i 

förhållandet mellan olika handlingsalternativ. Alltså ska den enskildes handlande inte styras 

av beskattningsreglerna. Sveriges skattesystem vilar på neutralitetsprincipen till stor del. Dock 

finns det undantag då vissa regler införts med syftet att påverka den skattskyldiges val mellan 

olika handlingsalternativ. Ett tydligt exempel på detta är då särskilda skatter införts för att 

minska användningen av fossila bränslen. Då neutralitetsprincipen förbises på sådana vis 

beror det ofta på att ett omfattade samhällsmål väger tyngre. På företagsbeskattningens 

område innebär neutralitetsprincipen främst att valet av företagsform inte ska påverkas av 

skattereglerna. Vidare ska beskattningen vara neutral mellan företagets sätt att organisera sin 

produktion, sina inköp och sin distribution. Det är också av vikt att beskattningen är neutral 

gällande företagets val mellan skilda investerings- och finansieringsalternativ.
30

 3:12-

regelverket har tidigare varit så pass förmånligt att företagare anpassat sitt handlande efter 

regelverket, vilket lett till att neutraliteten till övervägande del inte uppfyllts på 3:12-

området.
31

 

 

Enligt Persson eftersträvas skatteneutralitet på två olika nivåer i samhällsekonomin. Den 

första är på det enskilda skattesubjektets nivå. Dessa enskilda subjekts handlingar ska inte 

påverkas av skattemässiga utfall. Det innebär att ett aktiebolag och ett enskilt företag bör 

beskattas på samma vis. Detta kallas för mikroneutralitet. Den andra nivån avser den 

överordnade effektiviteten i samhällsekonomin. Denna nivå kallas för makronivån och är 

                                                 
27

 Se Dimitrievski, ”Allmännytta som norm i svensk skatterätt – om inkomstskattefrihet i ideella föreningar” och 

Persson, ”Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen” 
28

 Persson, ”Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen”, s. 20. 
29

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 27. 
30

 Rabe & Hellenius, ”Det svenska skattesystemet”, s. 47. 
31

 Regeringen, ”Frågor och svar kring förändringarna i 3:12-reglerna”, 2013-09-12. 
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kopplad till bl.a. vilken nivå skattesatserna ska ha. Makronivån är överordnad mikronivån. 

Således menar Persson att mikroneutralitet är ofta ett verktyg för att uppnå makroneutralitet.
32

 

 

Enligt Gunnarsson innebär neutralitet att skattefördelningen ska vara neutral i förhållande till 

ekonomiskt handlande. Det är viktigt att förstå att neutralitetsbegreppet kan förstås på olika 

vis beroende på till vad det relateras och på vilken nivå det anläggs. Gunnarsson menar att en 

neutralitetsaspekt på beskattningen kan ha en formell innebörd, dvs. neutralitet i 

genomförande av diverse skattepolitiska mål.
33

 Hon har valt att dela in neutraliteten i två 

andra kategorier, materiell och formell neutralitet.
34

 

 

Persson menar att han föredrar att indela neutralitetsbegreppet i mikro- och makroneutralitet 

framför Gunnarssons indelning. Detta pga. av att det antyder att det inte föreligger något 

ekonomiskt samband.
35

 

 

Då löneunderlagsregeln reformerades år 2006 gjordes vissa skattelättnades, vilka regeringen 

ansåg var motiverade ur neutralitetshänsyn. I det fallet var det hänsyn till de anställdas löner 

som skulle ligga till grund för gränsbeloppet och löneunderlaget. De anförde att hur än 

reglerna skulle ändras var det viktigt att den samhällsekonomiska neutraliteten upprätthölls.
36

 

De anförde att hur än reglerna skulle ändras var det viktigt att den samhällsekonomiska 

neutraliteten upprätthölls. Utgångspunkten att det var av vikt att upprätthålla neutralitet på 

3:12-området gällde även vid införandet av 2014 års 3:12-regler.
37

 

 

Mikroneutralitet används ofta som analysverktyg i skatterättslig litteratur.
38

 Detta kommer jag 

att använda mig av i mitt avslutande kapitel då jag reflekterar över 3:12-reglerna. Då jag i 

denna framställning använder ordet neutralitet syftar jag till väljandet av företagsform. Detta 

innebär att företagarna inte ska välja företagsform efter skattereglerna. 

1.3.4.2 Legitimitet 

Legitimitet i skattesystemet innebär att utformningen av reglerna ska vara begriplig och 

uppfattas som rimlig. Legitimiteten ska få skattskyldiga att inte anse sig bli sämre behandlade 

än andra skattskyldiga.
39

 

 

Lodin har i en artikel i SN redogjort för vilka s.k. kvalitetskrav han anser är av vikt för en god 

skattelagstiftning. En av de faktorer han diskuterar är legitimiteten. Legitimiteten är 

avgörande, dels för att medborgarna ska vara lojala mot skattesystemet dels för att skatten i 

längden ska vara effektiv på en samhällsekonomisk nivå. Han menar att en skatts legitimitet 

beror på många olika faktorer. Det är viktigt att skatten uppfattas som rimlig och relevant för 

medborgarna samt att den står i proportion till det ingrepp den innebär. Om medborgarna inte 

förstår en skatts syfte pga. dess utformning kan den uppfattas som orättvis och vinner på så 

vis aldrig legitimitet. Lodin menar att en skatts legitimitet utgör ett slags överordnad kriterium 

som kan ses som resultatet av hur andra viktiga faktorer för en god skattelagstiftning 

uppfyllts. På så vis behöver ett antal andra faktorer uppfyllas innan legitimitet kan uppnås. 

                                                 
32

 Persson, ”Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen”, s. 29f. 
33

 Gunnarsson, ”Skatterättvisa”, s. 135. 
34

 Gunnarsson, ”Skatterättvisa”, s. 143f. (Formell neutralitet likställs med mikroneutralitet och materiell 

neutralitet likställs med makroneutralitet). 
35

 Persson, ”Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen”, s. 33. 
36

 Prop. 2005/06:40, s. 43f.  
37

 Se avsnitt 3.2.3, 3.3.3 och 3.4.3. 
38

 Persson, ”Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen”, s. 33. 
39

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 6. 
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Lodin diskuterar några utvalda av dessa faktorer: enkelhet/proportionalitet förutsebarhet och 

rättssäkerhet, kontrollerbarhet, likformighet och neutralitet samt synlighet.
40

 Detta innebär 

alltså att legitimitet och neutralitet till viss grad går hand i hand.  

 

Legitimitetsaspekten i 3:12-reglerna diskuterades av expertgruppen i promemorian 

”reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention och neutralitet”. De menade att om 

skattesystemet inte är proportionellt så blir inte de positiva effekterna fullständiga. Vid ett 

icke-proportionellt skattesystem blir legitimiteten aldrig fullständig.
41

 Det kan vara svårt att 

skapa ett system som i efterhand, först då effekterna är kända, kan nå legitimitet. Det är därför 

viktigt att reglerna har legitimitet från början.
42

 Legitimitetsfrågan diskuterades redan i början 

på 1990-talet. Återkommande i propositionen ”om kvarvarande frågor i reformeringen av 

inkomst- och företagsbeskattningen m.m.”
43

 diskuterades huruvida 3:12-regelverket var i 

behov av en förenkling.
44

 Detta visar på att en förstärkt legitimitet, ur ett 

förenklingsperspektiv, eftertraktades redan för 25 år sedan.  

1.3.4.3 Preventiv funktion 

Den preventiva funktionen reglerna har ska verka för att förhindra skattemässig 

inkomstomvandling. Skattemässig inkomstomvandling innebär att högbeskattade 

löntagarinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster.
45

 

 

Till skillnad från neutralitet och legitimitet är begreppet preventiv funktion inte svårdefinierat. 

Däremot har lagstiftarna sedan reglerna infördes stött på diverse problem. Det har visat sig att 

det skett ett överutnyttjande av reglerna.
46

 Det är viktigt att reglerna utformas så tillvida att 

det varken sker en överutnyttjning i form av att högbeskattade tjänsteinkomster omvandlas till 

lågbeskattade kapitalinkomster, samtidigt som investeringar i fåmansföretag inte får 

diskrimineras på något vis i jämförelse med andra företag.
47

  

1.3.4.4 Applicering av de tre verktygen 

Tanken med användningen av ovanstående tre begrepp är att ha de som analysverktyg genom 

hela redogörelsen. I de två teorikapitlen där regeländringarna år 2006 och år 2014 beskrivs 

finns avsnitt angående åsikter om förslagen och ändringarna. Dessa åsikter kopplas till de tre 

verktygen. I kapitel 4 sammanfattas regeländringarna och åsikterna om dessa ur ett 

legitimitets-, neutralitets- och preventivt perspektiv. 

1.4 Disposition 

I denna framställning redovisas de utvalda rättsreglernas historia i kronologisk ordning. I 

kapitel 2 behandlas 2006 års regler som valts ut. I kapitel 3 behandlas 2014 års 3:12-regler. 

Kapitel 2 och 3 följer samma struktur då varje utvalt förslag presenteras i följande ordning. 

Utredningens förslag från respektive promemoria, remissinstansernas åsikter på förslaget, 

regeringens förslag från respektive proposition och till sist det slutgiltiga förslaget och 

lagtexten det resulterade i. Därefter behandlas utvalda artiklar för att den rättspolitiska 

                                                 
40

 Lodin, ”Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning”, SN 2007, s. 480f. 
41

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 6. 
42

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 27. 
43

 Prop 1990/91:54. 
44

 Prop 1990/91:54, s. 175-176 och 221. 
45

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 5f.  
46

 Se bl.a. Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 

20. & Regeringen, ”Frågor och svar kring förändringarna i 3:12-reglerna”, 2013-09-12. 
47

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 20. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0004
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0005
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0005
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0006
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0007
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?frt=legitimitet&hide_flash=1&page=1&rank=4&versid=397-1-2011#SN_2007_S_0477_H0008
http://juridik.karnovgroup.se/document/1019041/1?versid=397-1-2011
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vinklingen ska få utrymme. Varje kapitel har en inledning med disposition, och en 

sammanfattande avslutning. I kapitel 4 diskuteras gällande rätt och det rättspolitiska material 

som valts ut. Det delas upp i tre delar – reglernas neutralitet, legitimitet och preventiva 

funktion. Till sist framför jag mina egna reflektioner angående ämnet i kapitel 5. 
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2 2006 års löneunderlagsregel och införandet av ett 

löneuttagskrav 

2.1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs de regler som gällde från år 2006 fram till år 2014. Inledningsvis, i 

avsnitt 2.2, görs en kortfattad beskrivning av tidigare gällande regler för att ge en klarare bild 

över 2006 års reformation. Därefter beskriver jag förändringen löneunderlagsregeln i avsnitt 

2.3. En del av den reformerade löneunderlagsregeln var införandet av ett löneuttagskrav, som 

kommer att beskrivas i avsnitt 3.4. Inledningsvis i varje avsnitt beskrivs argumenten för 

expertgruppens förslag. Därefter anges syftet och skälen för regeringens bedömning då 

propositionen ”Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag”
48

 lyfts. Sedan 

presenteras respektive lagändring i form av lagtext. På så vis tillämpas den rättsdogmatiska 

metoden och normhierarkin följs. Genom att remissinstansers åsikter på förslagen, samt 

utvalda artiklar om lagändringen anges har kapitlet även en rättspolitisk vinkling. Utvalda 

artiklar om 2006 års 3:12-regler redovisas i avsnitt 2.5. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av kapitlets viktigaste punkter i avsnitt 2.6. 

2.2 Bakgrunden till 2006 års reform 

År 1999 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över beskattningsreglerna för 

fåmansföretag. Utredningen kom att kallas ”3:12-utredningen”. År 2002 överlämnades 

betänkandet ”Beskattning av småföretagare”
49

, där 3:12-reglerna behandlades. Utredningen 

lämnade ett förslag som innebar att den del av inkomsten som tillhörde inkomstslaget kapital 

skulle kunna beräknas med utgångspunkt från bolagets beskattade egna kapital.  

 

I BP04
50

 meddelades att den s.k. klyvningsräntan skulle höjas. Klyvningsräntan har betydelse 

för hur stor del av kapitalinkomster i form av utdelning och kapitalvinst som ska beskattas i 

inkomstslagen kapital och tjänst. Att den skulle höjas från fem till sju procent kom att bli det 

första steget i arbetet med 2006 års 3:12-regler. Förslaget lades fram för första gången år 

2003
51

 och ledde till lagstiftning samma år. För att fortsätta arbetet med 3:12-reglerna kom 

regeringen i BP04 att ange alternativa skattelättnader som tillsammans med höjningen av 

klyvningsräntan skulle ge en bestående skattesänkning på en miljard kronor.
52

 Alternativa 

förslag var att höja klyvningsräntan ytterligare
53

 och att justera lönesummeregeln. 

Lönesummeregeln bestämde hur löner till anställda fick räknas med i underlaget för 

kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst. Även ett förslag om att förändra reglerna för 

kapitalvinstbeskattning lades fram.  

 

Ytterligare ett alternativ som lades fram i BP04 var den s.k. BEK-modellen, (BEK stod för 

”beskattat eget kapital”).
54

 Enligt dåvarande gällande rätt låg aktiernas anskaffningskostnader 

som underlag för beräkningen av hur stor del av utdelningen som skulle kapitalbeskattas. 

BEK-modellen innebar att en viss del av företagets beskattade kapital kom att ingå i 

underlaget för den utdelning som skulle kapitalbeskattas.
55

 Förslaget var att BEK-modellen 

                                                 
48

 Prop. 2005/06:40. 
49

 SOU 2002:52. 
50

 Prop. 2003/04:1. 
51

 Prop. 2003/04:17. 
52

 Prop. 2005/06:40, s. 33f. 
53

 Prop. 2004/05:1 volym 1, s. 211. 
54

 Riksskatteverkets yttrande, Betänkandet SOU 2002:52 ”Beskattning av småföretagare”, 2002.  
55

 Finansdepartementets promemoria, ”Det fortsatta 3:12-arbetet – ett särskilt uppdrag”, s. 1. 



 

 11  

skulle finansieras genom att kapitalvinster beskattades som tjänsteinkomst i sin helhet, inte 

med 50 procent som de tidigare gjort. Det skulle kunna medföra omfattande skatteskärpningar 

och det ansågs nu finnas en risk att dessa begränsningar av BEK-modellen inte skulle vara 

stabila. Med detta som grund gjordes bedömningen att nackdelarna med BEK-modellen vägde 

över fördelarna, varpå modellen därför avvisades.
56

 

 

Därefter förordnade dåvarande finansminister Bosse Ringholm en expertgrupp som skulle 

genomföra en fördjupad prövning av 3:12-reglerna.
57

 I BP05
58

 gjorde regeringen 

bedömningen, med anvisning till den förordnade expertgruppen, att 3:12-reglerna behövde 

förändras så att de gynnade fåmansföretagen.
59

 Expertgruppen redovisade resultatet av sitt 

arbete i rapporten ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet” som 

publicerades år 2005. I promemorian beskrevs behovet av ett förenklat regelverk.  

 

Efter att regeringen i 2005 års budgetproposition bedömt att en förändring av 3:12-reglerna 

behövde göras lades följande förslag fram: 

 

 En reformerad löneunderlagsregel 

 En kompletterande förenklingsregel – ett schablonbelopp 

 Klyvningsränta och ränta på sparade gränsbelopp 

 Kapitalvinstbeskattningen av kvalificerade andelar 

 20 procent skatt för kapitalavkastning på kvalificerade andelar 

 En ny inträdesregel 

 Förslag avseende tillämpningsområdet för 3:12-reglerna 

 Avskaffade lättnadsregler 

 Avskaffad förmögenhetsskatt  

 Avskaffad nedsättning av socialavgifterna 

 Vårt begränsade alternativförslag – 25 procent skatt på utdelning och kapitalvinst på 

icke-kvalificerade onoterade andelar m.m.
60

 

 

Av ovanstående förslag kommer jag att behandla den förändrade löneunderlagsregeln i sin 

helhet. Utöver det beskrivs även införandet av löneuttagskravet, som ingår i 

löneunderlagsregeln. Detta pga. av att förändringen av den är intressant för införandet av 2014 

års 3:12-regler. Löneunderlagsregeln har lett till att reglerna överutnyttjats och är en av 

anledningarna till att ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme har kommit att införas.
61

 

Syftet med det dåvarande löneuttagskravet är också av intresse för den senaste reformationen 

av 3:12-reglerna, eftersom det ändrats ännu en gång.
62

  

2.3 En reformerad löneunderlagsregel 

2.3.1 Reglernas utformning innan förändringen av löneunderlagsregeln 

Nedan följer en kort beskrivning av de regler som gällde innan år 2006. Den utdelning som 

översteg gränsbeloppet beskattades i tjänst. Kapitalvinst som översteg det sparade 

                                                 
56

 Prop. 2004/05:1, volym 1, s. 211f, se även Finansdepartementets promemoria, ”Det fortsatta 3:12-arbetet – ett 

särskilt uppdrag”, s. 1f. 
57

 Prop. 2005/06:40, s. 33f. 
58

 Prop. 2004/05:1. 
59

 Prop. 2004/05:1 volym 1, s. 211f. 
60

 Prop. 2005/06:40, s. 3. 
61

 Se avsnitt 3.3. 
62

 Se avsnitt 3.4. 
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utdelningsutrymmet delades upp lika, 50 procent till kapital och 50 procent till tjänst upp till 

100 PBB. Gränsbeloppet räknades ut på följande vis. Omkostnadsbeloppet för andelarna med 

tillägg för dels eventuellt sparat utdelningsutrymme och dels i vissa fall ett löneunderlag. 

Summan av det multiplicerades med statslåneräntan ökad med sju procentenheter och tillägg 

för sparat utdelningsutrymme, detta angavs i dåvarande 57 kap. IL. 

 

Löneunderlaget beräknades i enighet med 43 kap. IL. För beräkningen spelade det ingen roll 

om andelarna var onoterade eller kvalificerade. Löneunderlaget bestod av lönesumman i 

företaget före beskattningsåret (statliga bidrag och ersättning till andelsägaren räknades inte 

med). Lön till anställda i dotterbolag ingick i lönesumman och räknades ut i proportion till 

moderbolagets ägarandel. Lön till passiva delägare och lön som betalades ut till närstående 

som inte var aktieägare räknades också med i löneunderlaget.  

 

Från den totala lönesumman gjordes ett avdrag om 10 PBB. Löneunderlaget fördelades sedan 

lika på andelarna i företaget och en aktiv delägares sammanlagda löneunderlag (som avsåg 

dennes ägarandel) fick inte överstiga 50 gånger dennes egna löneuttag.
63

 

2.3.2 Expertgruppens förslag 

Expertgruppen angav att en reformerad löneunderlagsregel var betydelsefull av dels 

legitimitets- och samhällsekonomiska effektivitetsskäl.
64

 Expertgruppens bedömning var att 

reglerna för hur löner till anställda skulle påverka utrymmet för kapitalbeskattad inkomst 

skulle ges ökad tyngd.
65

 De avvisade en undantagsmodell, som presenterats av Svenskt 

näringsliv år 2003.
66

 Modellen skulle innebära att 3:12-reglerna inte skulle tillämpas om det 

inte fanns ett visst antal anställda. Bedömningen gjordes med grunden att dåvarande regler 

innebar att gränsbeloppet under vissa förutsättningar påverkades av löner till anställda i 

företaget. Dåvarande löneunderlagsregel innebar att löner till anställda (exklusive löner till 

kvalificerade ägare) under året före beskattningsåret under vissa villkor fick adderas till 

kapitalunderlaget.
67

  

 

Expertgruppen ansåg att löneunderlagsreglerna behövde förändras så att ägare till 

kvalificerade andelar under angivna premisser inte beskattades i inkomstslaget tjänst. De 

ansåg samtidigt att det var viktigt att 3:12-reglernas preventiva funktion och neutralitet skulle 

upprätthållas. Expertgruppen menade att det fanns två viktiga förhållanden som var av 

betydelse för 3:12-reglernas tillämpningsområde. Det ena handlade om att den aktiva ägarens 

arbetsinsats beskattas korrekt. Det andra handlade om antalet anställda och dess löner.  

 

Ett krav på eget löneuttag i dåvarande löneunderlagsregler ansågs vara behövligt för att 

säkerställa att företagsledarens inkomster beskattades korrekt. I ovanstående situationer 

menade expertgruppen att det av neutralitetsskäl var motiverat med skattelättnader. 

Skattelättnaderna kunde enligt gruppen frambringas genom att ta hänsyn till de anställdas 

löner.
68

 Efter expertgruppen justerat löneunderlagsregeln gjorde de ett försök att se huruvida 

de tre huvudsyften för 3:12-reglerna skulle kunna uppfyllas. De menade att deras presenterade 

förslag innebar att andelar i företag med många anställda undantogs från 3:12-beskattning, 

                                                 
63

 Prop. 2005/06:40, s. 45. 
64

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 8. 
65

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 41. 
66

 Prop. 2005/06:40, s. 43. 
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 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 42f. 
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 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 41f. 
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samtidigt som det preventiva syftet med reglerna uppfylldes. Den samhällsekonomiska 

neutraliteten (makroneutraliteten)
69

 uppfylldes också, enligt expertgruppen.
70

 

2.3.3 Remissinstansernas synpunkter på förslaget 

Skatteverket ansåg att lönesumman inte skulle få läggas till gränsbeloppet för kvalificerade 

andelar som inte avsåg fåmansföretag. De menade att moderbolagets del av lönerna i 

dotterbolagen, om de var handelsbolag, skulle svara mot den faktiska ägarandelen. Sveriges 

advokatsamfund ansåg att samma andel av lönesumman, oavsett storlek, skulle få beaktas vid 

beräkningen av det lönebaserade utrymmet. I övrigt tillstyrkte de förslaget. NSD avstyrkte det 

föreslagna avdraget på 10 IBB samt ansåg att också förmåner skulle räknas in i gränsbeloppet. 

Företagarförbundet ansåg att förmåner skulle jämställas med kontant lön. De menade att de 

föreslagna reglerna skulle vara tillväxthämmande pga. att delägare i mindre lönsamma företag 

riskerade att inte kunna utnyttja löneunderlaget om fler skulle anställas. LO ansåg att inte 

ägarens lön skulle räknas till löneunderlaget.
71

 

2.3.4 Regeringens förslag  

Regeringens skäl att ändra löneunderlagsregeln var följande. Reglerna som tidigare gällde 

innebar att gränsbeloppet kunde påverkas av lönerna till företagens anställda. Ägare till 

kvalificerade andelar kunde under vissa förutsättningar få inkomster i form av kapitalvinster 

och utdelning. Detta ansågs inte önskvärt och regeringen anförde att det var möjligt genom 

antingen en förändring av dåvarande regelverk eller helt nya regler. Hur än reglerna skulle 

ändras var det viktigt att dess preventiva funktion
72

 och syfte att ge en samhällsekonomisk 

neutralitet
73

 upprätthölls.
74

  

 

Målet med reglerna före 2006 års 3:12-regler var att aktiva delägares och anställdas 

arbetsinkomster skulle beskattas på samma sätt. Tillämpningsområdet för reglerna var då en 

företagsledare också äger mest i företaget, alltså anses vara den dominerande ägaren. På så vis 

skulle reglerna säkerställa en korrekt beskattning av fåmansföretaget. Regeringen anförde 

vidare att det är viktigt, ur legitimitetssynpunkt, att 3:12-reglerna var väl utformade då 

företagare ska välja en företagsform och investera inför en osäker framtid.
75

  

 

I företag där det egna kapitalet var relativt litet innebar de dåvarande reglerna att en stor del 

av företagets resultat tjänstebeskattades. I sådana situationer var det motiverat med 

skattelättnader av neutralitetsskäl. Regeringen menade att sådana skattelättnader kunde 

åstadkommas genom ett hänsynstagande till de anställdas löner på liknande sätt som i den 

tidigare gällande löneunderlagsregeln.
76

 På så vis byggde regeringens förslag på en tidigare 

löneunderlagsregel. 

 

De tidigare gällande reglerna var komplicerade. De innebar att löner till anställda indirekt 

påverkade gränsbeloppet, via adderingen till underlaget för gränsbeloppet, och därmed också 

klyvningsräntan. Därför fanns det enligt regeringens mening anledning att förändra 

löneunderlagsregeln så att de anställdas löner påverkade gränsbeloppet på ett mer direkt sätt. 
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 Se avsnitt 1.3.4.1. 
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 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 9. 
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 Prop. 2005/06:40, s. 44f. 
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 Se avsnitt 1.3.4.3. 
73
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Dessutom behövde en förenkling av reglerna ske. Tidigare hade löner till ägare av 

kvalificerade andelar särredovisats av företagen, vilket enligt regeringen inte var optimalt. 

Istället skulle nu även dessas löner räknas med i löneunderlaget.
77

 Enligt tidigare gällande 

regler fick inte aktiva delägare utnyttja löneunderlaget fullt ut. Delen som sådana delägare 

fick tillgodoräkna sig fick inte överstiga 50 gånger det egna löneuttaget. Av förenklingsskäl 

ansåg regeringen att den begränsningen skulle upphävas.  

 

I och med det nya förslaget kom lönesumman året före beskattningsåret att ligga till grund för 

löneunderlaget. Det ansåg regeringen vara bättre än att använda beskattningsårets lönesumma, 

pga. att det då blir direkt klart vilket årets gränsbelopp kommer bli.
78

 Vidare anförde 

regeringen att förmåner inte kommer att räknas med i löneunderlaget för att det skulle leda till 

värderingsproblem, t.ex. om förmåner som utbetalats av arbetsgivare utanför EES. Därför 

fattades beslutet att endast kontant lön skulle räknas in i löneunderlaget.  

 

Löner till dotterbolag kom att räknas med på samma vis som tidigare. Dock skulle ett 

förtydligande i lagtexten skrivas ut, angående att ersättningar som betalats ut under den tid 

som moderbolaget ägt andelar i dotterbolaget.  

 

Angående kritiken om ett avdrag för de första 10 IBB vid beräkningen av löneunderlaget 

svarade regeringen att avdraget skulle bestå av preventiva skäl. Det som skulle komma att 

utgöra löneunderlaget skulle bestå av kontant ersättning som betalats ut till företagens 

anställda och dess dotterbolag som har sitt säte inom EES. Den sammanlagda kontanta 

ersättningen skulle sedan reduceras med 10 IBB. Ersättningar och kostnader som täcktes av 

statliga bidrag skulle inte räknas med.
79

  

2.3.5 Den reformerade löneunderlagsregeln 

Expertgruppen studerade hur olika regler påverkade skatteutfallet i olika kombinationer av 

marknadsmässig intjäningsförmåga hos ägaren och antalet anställda i företaget. De ansåg att 

löneunderlagsregeln kunde utformas på ett generöst vis för företag med stor lönesumma. 

Förslaget var att 20 procent av lönesumman skulle få läggas till gränsbeloppet. Om 

lönesumman översteg 60 IBB skulle ytterligare 30 procent läggas till. Detta förslag 

beräknades på utbetalda löner i företaget efter att ett avdrag med 10 IBB gjorts. Det innebar 

att den faktiska gränsen för gruppens förslag var totalt 70 IBB.
80

 För en ägare med 400 000 

kronor som marknadsmässig intjäningsförmåga och vid en genomsnittslön till de anställda på 

250 000 kronor skulle detta gälla för företag med drygt 10 heltidsanställda. För lönesummor 

som understeg 3 031 000 kronor ansåg de att reglerna skulle vara mer restriktiva. De lade då 

fram ett förslag som innebar att en fast procentandel av den totala kontanta ersättningen i 

företaget, minskad med 10 IBB
81

 (det s.k. löneunderlaget) skulle läggas till gränsbeloppet. För 

den del av löneunderlaget som året före beskattningsåret understeg 60 IBB skulle 20 procent 

få läggas till gränsbeloppet. Gällande den del av lönesumman året före beskattningsåret som 

översteg denna gräns skulle 50 procent få läggas till gränsbeloppet.
82

 

 

På ovanstående grunder tillstyrkte regeringen detta förslag och ansåg att löneunderlagsregeln 

skulle vara utformad på följande vis. 20 procent av löneunderlaget fick läggas till 
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 Prop. 2005/06:40, s. 45. 
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gränsbeloppet och för den del av löneunderlaget som översteg 60 inkomstbasbelopp skulle 

ytterligare 30 procent av löneunderlaget läggas till.
83

 

2.4 Införandet av ett löneuttagskrav 

2.4.1 Expertgruppens förslag 

Expertgruppen föreslog att löner till anställda skulle läggas till gränsbeloppet för en viss 

närståendekrets på följande villkor. Minst en person i närståendekretsen skulle under året före 

beskattningsåret gjort ett eget löneuttag med ett belopp som minst motsvarande 7 IBB. Detta 

med tillägg för 5 procent av totalt utbetalda löner från företaget och 15 IBB. 

 

Tidigare regler krävde att ägaren till kvalificerade andelar behövde föra ett eget löneuttag över 

en viss nivå för att löneunderlaget skulle beaktas vid beräkningen av gränsbeloppet. 

Expertgruppen menade att en sådan regel är nödvändig även vid en förändring av 

löneunderlagsregeln. Om inte ett löneuttagskrav existerade skulle det vara möjligt för aktiva 

delägare att omvandla ersättningen från lön till lågt beskattad utdelning.
84

  

 

Expertgruppen redogjorde vidare för vad som skulle anses som ersättning för delägares 

arbetsinsatser. Begreppet ”marknadsmässig intjäningsförmåga”
85

 var det gruppen utgick ifrån 

vid beräkningen. Den marknadsmässiga ersättningen varierade självklart från företag till 

företag, beroende på antalet anställda och dess löner. Vidare angav gruppen att 

företagsledaren skulle betala statlig inkomstskatt på sina förvärvsinkomster i tillräcklig 

omfattning. De ansåg att löneuttagskravet skulle ligga högre än den övre brytpunkten
86

 för 

statlig inkomstskatt, då det gällde större företag. Gruppens förslag var att gränsen skulle vara 

15 IBB, vilket då motsvarade en årsinkomst på 600 000 kronor.
87

  

 

Vidare angav expertgruppen att ett löneuttagskrav på minst 15 IBB skulle medföra att en stor 

del av ägarna till kvalificerade andelar inte skulle ha möjlighet att tillgodoräkna sig något 

löneunderlag. De ansåg därför att ett alternativ på kravet till löneuttag på 15 IBB. Förslaget de 

lade fram var att löner upp till en nivå på 7,5 IBB skulle ge tillkommande sociala förmåner i 

form av framtida allmän pension. Gruppen ansåg att det var en skälig nivå för mindre företags 

delägare att ta ut en lön till den nivån. Detta under förutsättningen att den marknadsmässiga 

ersättningen var minst så hög. 

 

Regeringen beskrev att löneuttagsregeln skulle innehålla ett krav i nivå med det dåvarande 

förmånstaket. I proportion till dåvarande socialförsäkringsregler var gruppens förslag att 

uttagsregeln skulle innehålla ett fast belopp på 7 IBB. Tidigare regler krävde ett löneuttag på 

minst 10 PBB, vilket motsvarade mer än 7 IBB. Alternativregeln som tidigare gällde krävde 

att löneuttaget översteg 120 procent av lönen till den högst avlönade anställde. Expertgruppen 

menade att det inte skulle vara tillräckligt att den alternativa regeln endast skulle arbeta med 

ett krav på 7 IBB. Skulle det bli så kunde det komma att försvaga kravet att de ägare med 

högre marknadsmässig lön skulle betala skatt på sina inkomster i tillräcklig omfattning. 

Gruppen menade därför att alternativregeln skulle kräva att det egna löneuttaget skulle räknas 
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in i den totala lönesumman, utöver uttagskravet på 7 IBB. På så vis innebar det att kravet på 

eget löneuttag skulle bli beroende av det enskilda företagets förhållanden. Uttagskravet skulle 

komma att bli högre för större företag med högre lönesumma, och lägre för mindre företag.  

 

Sammanfattningsvis innebar expertgruppens förslag angående den alternativa 

löneunderlagsregeln följande. Ägare till kvalificerade andelar skulle ta ut minst summan av 7 

IBB och 5 procent av löner till anställda. Alternativregeln synkroniseras med det fasta 

uttagskravet på 15 IBB genom att en ägare till kvalificerade andelar gör ett eget löneuttag som 

minst uppgår till det minsta av:  

 

1. summan av 7 IBB (med tillägg för 5 procent av löner till anställda) och 

2. 15 IBB. 

 

Expertgruppens förslag gällde en förändring av 57 kap. 25-28 §§ IL.
88

 

2.4.2 Remissinstansernas synpunkter på förslaget 

Skatteverket ansåg att kravet på löneuttag även fortsättningsvis endast skulle gälla för 

enskilda delägare som var verksamma i betydande omfattning året före beskattningsåret. 

Verket anförde också att begränsningen till 15 IBB skulle medföra att det fanns möjlighet för 

vissa att omvandla sina tjänsteinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster. LRF och NSD 

yttrade att kravet på eget löneuttag skulle vara detsamma som i tidigare lydelser, dvs. 10 IBB. 

Företagarna avstyrkte ett krav på eget löneuttag, och Företagarförbundet ansåg att det 

föreslagna kravet var för högt. SRS anförde att det föreslagna löneuttagskravet var för högt 

och att det skulle reduceras till 7,5 PBB, dvs. förmånstaket för socialavgifter. FAR ansåg att 

delägarlöner inte skulle ingå i underlaget för beräkningen av tillägget med 5 procent utöver 

det föreslagna lägre löneuttagskravet, detta pga. förenklingsskäl.
89

  

2.4.3 Regeringens förslag 

Enligt tidigare lydelser krävdes att aktiva delägare tog ut en viss summa lön
90

 för att 

löneunderlaget skulle kunna beaktas vid gränsbeloppsberäkningen. Passiva delägare kunde 

enligt tidigare gällande regler beräkna löneunderlag utan krav på löneuttag. Detsamma gällde 

anställda delägare som inte var aktiva men var närstående till en aktiv delägare. För makar 

som båda var delägare i fåmansföretag innebar det att löneunderlag alltid beräknades, även 

om de var passiva eller verksamma utan att vara aktiva. En make fick endast beräkna 

löneunderlag om denne själv uppfyllde löneuttagskravet.
91

  

 

Som expertgruppen anförde var det viktigt att vissa krav på eget löneuttag skulle behållas. 

Gruppens förslag var att löneuttagskravet skulle uppgå till 15 IBB för företag med många 

anställda och hög lönesumma. Denna uppfattning delades av regeringen. Vidare sades att det 

även skulle finnas ett alternativt löneuttagskrav som var lägre, vilket också fanns i tidigare 

lydelser. Gruppen föreslog att löneuttagskravet för aktiva delägare skulle uppgå till minst 7 

IBB och 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen till alla anställda i företaget och 

dess dotterbolag.
92

  

 

                                                 
88

 Finansdepartementets rapport, ”Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet”, s. 45ff. 
89

 Prop. 2005/06:40, s. 49. 
90

 Motsvarande det lägsta av 120 procent av den lön som betalats ut till den högst betalde anställde och tio PBB. 
91

 Prop. 2005/06:40, s. 49. 
92

 Prop. 2005/06:40, s. 49f. 



 

 17  

Regeringen delade expertgruppens bedömning att ett lägre löneuttagskrav skulle bestå. Detta 

för att säkerställa att aktiva delägare tar ut en passande lön och att arbetsinkomstbeskattningen 

skulle vara skälig. Ett löneuttagskrav på 15 IBB innebar att många ägare till kvalificerade 

andelar inte skulle kunna tillgodoräkna sig något löneunderlag.
93

  

 

Dock ansåg regeringen att det lägre löneuttagskravet skulle uppgå till 6 IBB och ett tillägg 

med 5 procent för den sammanlagda kontanta ersättningen till alla anställda i företaget och 

dess dotterbolag. Underlaget för beräkningen av anställdas löner skulle komma att bli 

detsamma som för uträkningen av löneunderlaget, utan avdraget på 10 IBB
94

. Genom att en 

andel av företagets lönesumma lades till det fasta beloppet skulle kravet på eget löneuttag 

komma att bli beroende av fåmansföretagens förhållanden. Det skulle innebära högre 

löneuttagskrav för stora företag med hög lönesumma och lägre löneuttagskrav för 

fåmansföretag med lägre lönesumma. Bakgrunden till beslutet var att målet med förändringen 

av 3:12-regelverket var att begränsa tillämpningsområdet och att samtidigt motverka 

skattemässig inkomstomvandling.
95

  

 

Skatteverket uttalade att förslaget skulle medföra en ökad risk för inkomstomvandling. 

Regeringen svarade med att det ur jämställdhetssynpunkt var viktigt att makar som båda är 

aktiva inte behandlades olika då löneunderlagsregeln skulle tillämpas. Med det föreslagna 

förändrade regelverket skulle makar nu kunna beräkna löneunderlag om en av dem uppfyller 

uttagskravet. FAR ansåg att delägarlöner inte skulle ingå i underlaget för beräkningen av 

tillägget med 5 procent utöver 6 IBB. Regeringen svarade med att det inte skulle förenkla 

reglerna, eftersom att alla anställdas löner ingick i beräkningen av 

löneunderlaget.
96

Avslutningsvis skrevs att regeringen hade i avsikt att följa utvecklingen för 

att se till att inte reglerna skulle komma missbrukas.
97

  

2.4.4 Löneuttagskravet 

För att tillämpa löneunderlagsregeln skulle en ägare av kvalificerade andelar ha gjort ett eget 

löneuttag, någon gång under året före beskattningsåret. Detta löneuttag fick inte understiga 

det lägsta av dels summan av 6 IBB
98

 (med ett tillägg på 5 procent av den totala kontanta 

ersättningen till företagets och dotterbolagens anställda) och dels 15 IBB
99

. Detta skulle vara 

uppfyllt av minst en person i en närståendekrets.
100

 

2.5 Åsikter angående 2006 års förslag 

2.5.1 ”3:12 vid vägs ände?” 

Tjernberg skrev en artikel i SN där han ifrågasatte om det var nödvändigt att behålla 3:12-

regelverket eller inte.  Han angav att frågan om 3:12-reglernas fortsatta existens bör tas på 

allvar och inte beblandas med diskussionen om tillväxt och bibehållandet av neutralitet och 

likformighet. Enligt Tjernberg skulle fokus läggas på två saker - dels behovet av en 

regelförenkling och dels frågor som påkallades av den gränsöverskridande starka ekonomiska 

globaliseringen. Han ansåg att förenklingsregeln var efterlängtad men att dess gränsbelopp 
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skulle behövas sättas högt så att mindre företag skulle inse att det var till fördel att tillämpa 

förenklingsregeln istället för huvudregeln. Detta för att öka chansen att syftet med 

förenklingsregeln skulle slå igenom.  

 

Vidare skrev Tjernberg att expertgruppens bedömning av de nya 3:12-reglerna skulle 

utformas var djupgående och analytisk, samtidigt som han ifrågasatte om den var tillräcklig. 

Han angav därefter att då möjligheterna och påfrestningarna av den liberala och globala 

ekonomins påverkan på vårt skattesystem blir tydliga, liknar 3:12-reglerna en 

”sandlådelagstiftning”. Resurser skulle istället läggas på att skapa ett skattesystem som skulle 

kunna förhålla sig till de globala flöden som möjliggjordes på marknaden i allt större 

utsträckning.  

 

Avslutningsvis skrev Tjernberg att han inte ansåg att ett avskaffande av 3:12-regelverket 

skulle vara en stor förlust, snarare tvärtom. Han uttalade att hans förslag skulle kunna anses 

som drastiskt men att det skulle kunna gå att skapa legitimitet för ett slopande. Det skulle vara 

möjligt om regeringen klargjorde att EU-medlemskapet och internationaliseringen innebar ett 

större hot för det svenska skatte- och välfärdssystemet.
101

  

2.5.2 Konsekvenserna av en reformerad löneunderlagsregel 

Burmeister skrev en artikel i SN att när löneunderlagsregeln infördes år 1994 valde regeringen 

att beakta anställda i fåmansföretag. Att arbetskraften påverkade användandet av 

löneunderlagsregeln skapade incitament att anställa nya medarbetare. Vidare skrev han att 

införandet var sysselsättningspolitiskt grundad, inte för att förhindra inkomstomvandling som 

från början var den reella tanken. Burmeister skrev att det återstod att se om 2006 års 

löneunderlagsregel skulle komma att skapa fler arbetstillfällen eller inte.
102

  

 

Enligt Burmeister kunde den reformerade löneunderlagsregeln komma att medföra vissa 

oönskade effekter gällande fåmansföretagarnas handlande. Han menade att eftersom det 

endast var kontant utbetalade löner som var till stor vikt för delägarnas beskattning skulle det 

kunna medföra att företagen istället valde att använda sig av inhyrd arbetskraft hellre än att 

nyanställa. Han skrev vidare att expertgruppen och regeringen möjligtvis gjorde ett avsteg 

från neutralitetsprincipen. Detta för att det nya 3:12-regelverket kunde riskera att styra 

fåmansföretagarnas handlande i målsättningarna att skapa sysselsättning. Burmeister skrev att 

motiven bakom införandet av 2006 års löneunderlagsregel var företag med många anställda. 

Proportionaliteten minskar i takt med att antalet anställda ökar och då ökas även den 

ekonomiska risken – på så vis menar Burmeister att lönesumman givits större vikt för att 

förstärka reglernas legitimitet. Att lönesumman skulle beaktas i företaget menar han 

förmodligen skulle skapa legitimitet för 2006 års 3:12-regler.
103

   

 

Avslutningsvis skrev Burmeister huruvida 2006 års 3:12-regler behåller legitimiteten, 

neutraliteten och preventiva funktion. Han menar att legitimitet sannolikt skapas för 

fåmansföretag med många anställda. Däremot var bestämmelsen att endast kontanta löner 

skulle beaktas i löneunderlagsregeln inte anpassat till ett näringsliv där fokus var att endast 

driva kärnverksamheten kunde det uppkomma orättvisor för de företag som uttryckte i att 

företag vars fokus var att bedriva kärnverksamhet åsidosattes från de förmånliga 

beskattningsreglerna. På så vis ansåg Burmeister att det var svårbedömt huruvida legitimitets- 
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och neutralitetssyftet skulle komma att uppfyllas. Den preventiva funktionen ansåg han 2006 

års 3:12-regler uppfyllde.
104

 

2.5.3 ”Lagändring krävs mot revisorernas skattekryphål” 

Efter några år började det bli allt tydligare att 2006 års regler hade kommit att överutnyttjats. 

Under 2011 publicerades en artikelserie i SvD där 3:12-reglernas brister diskuterades. De 

brister som var i fokus för artikelserien var de som gjort det möjligt för flera fåmansföretag, 

främst revisions- och advokatbyråer, att avsevärt sänka sin skatt. Revisorer hade funnit ett 

kryphål som gjort det möjligt att endast betala 20 procent skatt på en stor del av sina höga 

inkomster. Efter artikelseriens slut framförde Lodin, som var med och utformade 2006 års 

3:12-regler, att han var förvånad över situationen. Det revisionsbyråerna gjort har varit lagligt, 

dock har inte resultatet av företagens handlande varit i linje med tanken bakom 3:12-

regelverket. Lodin menade att problemet kunde lösas med hjälp av en enkel lagändring.  

 

I SvD:s tidigare artiklar om ämnet framgick att ägarkonstruktionen i vissa fåmansföretag 

kännetecknades av faktorer som gjorde att denna inkomstomvandling varit möjlig. En ny 

delägare fick köpa aktier till ett lågt, fast pris, utan rätt att överlåta aktierna till någon annan 

än själva företaget eller en ny delägare. När hen sedan lämnde företaget skulle överlåtelse ske 

till samma fasta pris. Detta kallas för ”nakna aktier”. SvD redovisade i artikelserien flera fall 

där aktiepriset och utdelningen inte stått i proportion. Ett extremt exempel på det var PwC, där 

endast 10 kronor betalades för den aktie som gav över 10 000 kronor i årlig utdelning. En 

aktie som ger 10 000 kr i årlig utdelning måste vara mer värd än 10 kr, och även mer värd än 

10 000 kr.  

 

Lodin framförde att genom ett enkelt tillägg i lagtexten, kunde detta problem lösas. 2006 års 

lönesummeregel gav företagarna rätt att kapitalbeskattas för utdelningar motsvarande 25-50 

procent av företagets lönesumma. Lodin uttryckte att den koncentration och tillväxt som skett 

i flera konsultbranscher, hade inte lagstiftarna räknat med. Lönesummeregeln hade gett stora 

bolag som använt sig av s.k. ”nakna aktier” större fördelar än väntat, vilket inte var önskvärt. 

Då innehav av sådana aktier inte innebär något risktagande finns det ingen anledning att dess 

innehavare har rätt till de förmåner lönesummeregeln innebär. Lodin menade att detta kunde 

uppnås genom ett tillägg i lagstiftningen som innebar att aktieinnehavare i större 

fåmansföretag, inte skulle ha rätt att tillämpa lönesummeregeln om aktierna inte givit ett 

adekvat ägarskap, utan annan begränsning än hembudsskyldighet till verkligt värde. Lodin 

ansåg att beskattningen av delägare i ”flerfåmansföretag”, som använt sig ”nakna aktier” och 

liknande, skulle bli både proportionerlig och rättvis genom ett sådant tillägg i lagstigningen.
105

  

2.6 Sammanfattande kommentarer 

Dåvarande finansminister Bosse Ringholm förordnade en expertgrupp som skulle genomföra 

en avancerad prövning av 3:12-reglerna. Gruppen arbetade fram ett antal förslag som år 2005 

redovisades i rapporten ”Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet”. I 

BP05 konstaterade regeringen att 3:12-reglerna behövde förnyas så de skulle gynna 

fåmansföretagen.
106

  

 

Innan regelförändringen år 2006 gällde följande. Utdelningen som översteg gränsbeloppet 

beskattades i tjänst. Kapitalvinst som översteg det sparade utdelningsutrymmet delades upp, 
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50 procent beskattades i tjänst och resterande beskattades i kapital upp till 100 PBB. 

Löneunderlaget bestod av lönesumman i företaget före beskattningsåret. Från den 

sammanlagda lönesumman gjordes ett avdrag på 10 PBB som sedan delades lika på andelarna 

i företaget. En aktiv delägares totala löneunderlag fick inte överstiga 50 gånger dennes egna 

löneuttag.
107

  

 

Expertgruppens ansåg att löneunderlagsregeln behövde förändras så att ägare med 

kvalificerade andelar under vissa omständigheter inte skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Gruppen angav att reglernas preventiva funktion var något som prioriterades högt. Gruppen 

ansåg att det var motiverat med skattelättnader av neutralitetsskäl.
108

 Regeringens skäl till att 

ändra löneunderlagsregeln var att enligt tidigare regler kunde gränsbeloppet påverkas av 

lönerna till företagens anställda. Ägare till kvalificerade andelar kunde i flera fall få inkomster 

i form av lågt beskattad utdelning. De belyste att hur än reglerna skulle förändras var det 

viktigt att dess preventiva funktion upprätthölls.  

 

Målet med de föreslagna reglerna var att anställdas och aktiva delägares arbetsinkomster 

skulle beskattas på samma sätt. Regeringen angav också att det var viktigt att 3:12-reglerna 

var väl utformade då företagare skulle välja en företagsform och investera – detta ur 

legitimitetssynpunkt. Regeringen beslutade att endast kontant lön skulle räknas in i 

löneunderlaget. Löneunderlaget skulle sedan reduceras med 10 IBB.
109

 Sammanfattningsvis 

beslutades att löneunderlaget skulle beräknas på följande vis. Under vissa villkor skulle det 

lönebaserade utrymmet läggas till gränsbeloppet. Löneunderlaget bestod av den sammanlagda 

kontanta ersättningen till företagets alla anställda (samt dess dotterbolag), året före 

inkomståret som översteg 10 IBB. För ägare till kvalificerade andelar fick gränsbeloppet ökas 

med ett belopp motsvarande ägarens andel, multiplicerat med 20 procent av löneunderlaget 

och 30 procent av löneunderlaget som översteg 60 IBB.
110

 

 

Det infördes också ett krav på löneuttag vid 2006 års reformering av 3:12-reglerna. 

Expertgruppen föreslog följande. Anställdas löner skulle läggas till gränsbeloppet för en 

närståendekrets om minst en person i kretsen gjort ett eget löneuttag på minst 7 IBB. Detta 

med ett tillägg på 5 procent av totalt utbetalda löner från fåmansföretaget och 15 IBB (detta 

belopp eftersom gruppen ansåg det skulle ligga högre än den övre brytpunkten för statlig 

inkomstskatt). Detta skulle göra att reglernas preventiva funktion bibehölls.
111

 Regeringen 

ansåg att expertgruppens förslag var rimligt. Löneuttagskravet för aktiva delägare skulle 

uppgå till minst 7 IBB. Dock ansåg regeringen att det lägre löneuttagskravet skulle uppgå till 

6 IBB med tillägg 5 procent för den sammanlagda kontanta ersättningen till företagets 

anställda. På så vis skulle underlaget för beräkningen av anställdas löner bli detsamma som 

för uträkningen av underlaget (utan avdraget på 10 IBB).
112

 Förslaget blev slutligen följande. 

För att tillämpa löneunderlagsregeln skulle en ägare av kvalificerade andelar dels gjort ett eget 

löneuttag på minst 6 IBB (med ett tillägg på 5 procent av den totala kontanta ersättningen till 

företagets anställda) och dels 15 IBB. Detta skulle vara uppfyllt av minst en person i en 

närståendekrets. Förslaget gällde förändring av 57 kap. 25-28 §§ IL.
113
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2006 års 3:12-regelverk väckte debatt och här följer några av de åsikter som framfördes. 

Tjernberg diskuterade i sin artikel i SN om det var nödvändigt att behålla 3:12-reglerna eller 

inte. Han ansåg att fokus skulle läggas på en regelförenkling och frågor gällande den 

ekonomiska globaliseringen. Avslutningsvis skrev han att ett avskaffande av 3:12-reglerna 

inte skulle vara någon stor förlust, snarare motsatsen
114

 Burmeister diskuterade huruvida 2006 

års löneunderlagsregel skulle bidra till mer arbetstillfällen eller inte. Han menade att eftersom 

det endast var kontanta löner som var av vikt vid delägarnas beskattning kunde det medföra 

att företag, istället för att anställa, valde att använda sig av inhyrd arbetskraft. Burmeister 

skrev också att det fanns en möjlighet att regeringen gjort ett avsteg från 

neutralitetsprincipen.
115

 År 2011 stod det klart att 3:12-regelverket överutnyttjats och det 

började diskuteras om ytterligare en förändring av regelverket.
116

  

 

Vid införandet av 2006 års 3:12-lagstiftning beaktades alla dess tre huvudsyften – 

neutraliteten, legitimiteten och den preventiva funktionen. Vissa ändringar var motiverade 

legitimitetshänsyn, men inte ur neutralitetshänsyn. Den preventiva funktionen upprätthölls, 

men de andra två huvudsyften kolliderade på vissa plan.  

 

I de rättsvetenskapliga artiklar som valts ut diskuterades rättsläget ur ett rättspolitiskt 

perspektiv. Vissa av författarna såg reformationen ur företagarnas perspektiv, andra ur 

regeringens. Genom att beakta sådana uttalanden kan regelverket analyseras ur flera 

synvinklar. Jag anser att Burmeister, Lodin och Tjernberg belyser problematiken på 3:12-

området på ett tydligt vis. De har uppmärksammat svårigheterna att bibehålla neutraliteten, 

legitimiteten och den preventiva funktionen på både ett rättsvetenskapligt och rättspolitiskt 

sätt. 
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3 2014 års löneunderlagsregel, införandet av ett kapitalandelskrav 

och ett ändrat löneuttagskrav 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer 2014 års förändringar av löneunderlagsregeln att presenteras. I avsnitt 

3.2.1 beskrivs Finansdepartementets skäl till den föreslagna reformeringen av 

löneunderlagsregeln. I avsnitt 3.2.2 presenteras remissinstansernas synpunkter på den 

föreslagna ändringen. Vidare anges regeringens argument kring den reformerade 

löneunderlagsregeln i avsnitt 3.2.3. Kommande avsnitt följer samma struktur, gällande 

ordningen avsnitten presenteras i. I avsnitt 3.3 presenteras det omdiskuterade förslaget 

angående införandet om ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme. I avsnitt 3.4 anges 

förslaget om ett förändrat löneuttagskrav. Åsikter angående 2014 års 3:12-regler presenteras i 

form av artiklar som valts ut i avsnitt 3.5. Avslutningsvis presenteras kapitlets viktigaste 

punkter i en sammanfattning i avsnitt 3.6.  

3.2 Ändringar i löneunderlagsregeln 

3.2.1 Finansdepartementets resonemang  

Finansdepartementet anger i sin promemoria att det finns ett behov av att ändra 

löneunderlagsregeln så att den inte längre orsakar en överkompensation till delägare i stora 

fåmansföretag med många anställda och delägare. Det finns utöver det även ett behov av att 

ändra de lönebaserade utrymmenas storlek.
117

  

 

Skälen som Finansdepartementet angav var följande. En delägare som omfattas av 3:12-

reglerna får, om hen använder sig av den s.k. huvudregeln, under vissa villkor lägga till ett 

lönebaserat utrymme till sitt gränsbelopp. Denna regel kallas löneunderlagsregeln. Denna 

regel ändrades 2006
118

 och syftet med det var att förbättra 3:12-reglernas effekter på 

risktagande i näringslivet. Utgångspunkten vid införandet av 3:12-reglerna var fåmansföretag 

med ett begränsat antal ägare. Dagens regler omfattar dock fåmansföretag med många 

delägare och många anställda och det finns i praktiken ingen gräns för hur många aktiva 

delägare i ett företag som kan omfattas av reglerna. Detta pga. av att alla delägare som är 

”verksamma i betydande omfattning” enligt 57 kap. 3 § IL ska anses som delägare. På så vis 

kan ett fåmansföretag ha flera hundra ägare, och fortfarande definieras som fåmansföretag 

(om det inte i betydande omfattning ägs av någon utomstående inte är marknadsnoterat).
119

 

 

Bestämmelsen i 57 kap. 3 § IL i kombination med en förmånlig löneunderlagsregel har gjort 

det lönsamt att bilda stora företag med många aktiva delägare och anställda. Risktagandet 

sprids i takt med det spridda ägandet och utan ett kapitalandelskrav eller krav på minsta 

insats, riskerar detta att äventyra 3:12-reglernas legitimitet. Detta har inneburit att 

fåmansföretag kunnat tillgodoräkna sig stora lönebaserade utrymmen, som gjort det möjligt 

att få en förmånlig kapitalbeskattad utdelning istället för lön. Detta i mycket större 

utsträckning än för andra ägare i onoterade bolag.
120
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Finansdepartementet anger i sin promemoria att de lönebaserade utrymmenas storlek behöver 

begränsas generellt. Det finns också enligt dem skäl att sporra mindre fåmansföretag att 

anställa. Därför anger de slutsatsen att det offentligfinansiella utrymmet som befrias genom 

skärpta regler bör återföras till delägare som omfattas av 3:12-reglerna.
121

 

3.2.2 Remissinstansernas synpunkter på Finansdepartementets resonemang 

De flesta av remissinstanser som yttrat sig angående förslaget höll med om att en förändring 

av reglerna behövde göras, men hade olika synpunkter på hur förändringen skulle ske. LO var 

positiva till att möjligheterna för att omvandla tjänsteinkomster till lågt beskattade 

kapitalinkomster skulle begränsas. ESV ansåg att den föreslagna förändringen skulle bidra till 

att 3:12-reglernas legitimitet skulle öka.
122

  

 

Det var också ett antal remissinstanser som ansåg att löneunderlagsregeln inte behövde 

förändras. Sveriges advokatsamfund ansåg att det var felaktigt att de tidigare 3:12-reglerna 

gjort det lönsamt att bilda stora företag. NSD angav att skatteintäkterna från fåmansföretag 

ökat sedan reglerna förändrades år 2006 och att en förändring därmed inte var nödvändig samt 

att en justering av tidigare regler hade varit tillräcklig. Detta framförde också Sveriges 

Byggindustrier. Enligt Sveriges advokatsamfund skulle det varit mer konkurrensneutralt om 

dåvarande gällande regler justerades. Justeringen de föreslog innebar ett ökat lönekrav och att 

beräkningen av löneunderlagskravet förändrades.
123

 Vidare ansåg Sveriges advokatsamfund 

att den överutnyttjning av 2006 års regler som skett inte berodde på antalet delägare i 

företagen, utan snarare antalet anställda.
124

  

 

Flera instanser, såsom Saco och Kammarrätten i Jönköping angav att de föreslagna reglerna 

skulle komma att öka komplexiteten ytterligare, vilket inte var önskvärt. De två nämnda 

instanserna tillsammans med TCO och LO anser att en mer genomgående skatteöversyn över 

reglerna var nödvändig.
125

  

3.2.3 Regeringens förslag 

Då löneunderlagsregeln reformerades år 2006
126

 var syftet att förbättra regelverkets effekter 

på risktagande i näringslivet. Detta samtidigt som 3:12-reglernas neutralitet
127

 och preventiva 

funktion
128

 skulle upprätthållas. Reglerna skulle även bli enklare genom reformen. Dåvarande 

regering ansåg att de skattelättnader som införandet av 2006 års 3:12-regler var motiverade ur 

neutralitetshänsyn. Vissa skattelättnader som gjordes var dock inte motiverade ur 

neutralitetshänsyn, men däremot nödvändiga ur legitimitetshänsyn.
129

 Det handlade om att 

beskattningen av faktiska utfall skulle i största möjliga utsträckning uppfattas som legitima av 

företagarna. Dock skulle omfattningen av de skattelättnader som infördes avvägas mot risken 

att reglerna öppnade möjligheter att göra affärer som endast genomfördes för att generera 

pengar snabbt, s.k. arbitrageaffärer, i allt för stor omfattning. Risken att avvika från den 

samhällsekonomiska neutraliteten skulle också avvägas mot skattelättnaderna. Dåvarande 

regering var medveten om att reformeringen skulle komma att gynna investeringar i företag 
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med aktiva delägare jämfört med andra företag. Detta ansåg den dock vara motiverat för att 

undvika en för hög beskattning av ägare till företag med mycket hög avkastning. 

 

Utgångspunkten då 3:12-reglerna infördes var fåmansaktiebolag med ett begränsat antal 

anställda. Dock har reglerna omfattat stora företag med många anställda och delägare. Detta 

pga. av 57 kap. 3 § IL som anger att alla delägare som är verksamma i betydande omfattning 

räknas som delägare vid bedömningen om ett företag är ett fåmansföretag eller inte. Detta har 

gjort det väldigt förmånligt att bilda stora företag med många aktiva delägare. Det spridda 

ägandet innebär också ett spritt risktagande. Tillsammans med avsaknaden av ett 

kapitalandelskrav har det blivit lönsamt att göra anställda till delägare och omvandla deras 

tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Regeringen menade att detta sänkte 3:12-

regelverkets legitimitet. Utformningen av 2006 års 3:12-regler har gjort att delägare i s.k. 

flerfåmansföretag har kunnat tillgodoräkna sig betydligt större lönebaserade utrymmen än vad 

den dåvarande regeringen räknade med. 2006 års löneunderlag har, trots sitt preventiva syfte, 

till och med möjliggjort en förmånligare beskattning än vad som gäller för andra ägare av 

andelar i onoterade företag.
130

  

 

Databasen FRIDA
131

 visar på att det år 2010 fanns totalt 226 000 fåmansföretag med totalt ca 

355 000 verksamma delägare. Av dessa delägare tillämpade ca 80 000 huvudregeln, varav ca 

55 000 av dem tillämpade löneunderlagsregeln. Statistiken ur FRIDA visade också att ca 

5 000 (som sammantaget var delägare i 400 fåmansföretag) av delägare med en mindre än 4 

procent ägarandel använde sig av löneunderlagsregeln årligen mellan år 2008 och år 2010. 

Delägarna med en ägarandel som understiger 4 procent representerar ägandet i en mycket 

liten andel av fåmansföretagen. Av alla de delägare som tillämpat löneunderlagsregeln i 

fåmansföretag med en lönesumma som översteg 250 miljoner kronor, visade statistiken i 

FRIDA att över 85 procent av dessa hade ägarandelar som understeg 4 procent. Av delägare i 

fåmansföretag med en lönesumma understigande 20 miljoner var det endast ca 2,5 procent av 

de delägare (av de som valt att tillämpa löneunderlagsregeln) som hade ägarandelar 

understigande 4 procent. Denna statistik tydliggjorde att mycket små kapitalandelar var 

mycket vanligare i s.k. flerfåmansföretag än i mindre fåmansföretag. Delägare med 

ägarandelar understigande 4 procent är koncentrerade till vissa personalintensiva branscher. 

Sådana branscher har en tendens att generera stora lönebaserade utrymmen till sina delägare. 

Pga. av många anställda är lönenivåerna höga och på så vis uppfyller de oftast 

löneuttagskravet. Statistiken visade också att de företag som tillämpar löneunderlagsregeln 

också har spritt ägande och då också en omfattande riskspridning.
132

  

 

Sammantaget visade statistiken ur databasen FRIDA att det har skett viss anpassning efter 

3:12-reglerna i vissa företag. Speciellt bland företag med många delägare med små 

ägarandelar som tillämpar löneunderlagsregeln. Sådana företag har, jämfört med andra 

företag, visat sig dela ut en betydligt högre andel av årets vinst. Sådana företag återfinns 

dessutom oftast i personalintensiva branscher där behovet att återinvestera vinsterna är litet, 

vilket gjort att löneunderlagsregeln blivit väldigt förmånlig beskattningsmässigt.
133

 På dessa 

grunder gjorde regeringen bedömningen att de skattelättnader som 2006 års 

löneunderlagsregel givit utrymme för, inte längre är motiverade i samma utsträckning. 

Regeringen angav vidare att legitimiteten inte upprätthållits och att löneunderlagsregeln skulle 
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förändras så att inte längre innebar en sådan överkompensation. Utöver det gjorde regeringen 

bedömningen att det fanns ett behov av att förändra de lönebaserade utrymmenas storlek. 

Löneunderlagsregelns legitimitet har försämrats, detta pga. att det främst har varit 

höginkomsttagare som kunnat dra nytta av den. Det ledde i sin tur till att inkomstskillnaderna 

efter skatt ökat i samhället. Samtidigt har rättvisan minskats, då främst vissa informerade 

personer haft möjlighet att genom regeln sänka sin skatt.
134

 

 

NSD och Sveriges Byggindustrier menade att skatteintäkterna ökat sedan 2006 års 

reformering av 3:12-reglerna. Regeringen menade att denna ökning förmodligen berodde på 

utdelning från balanserade vinstmedel från tidigare år, samt att utrymmet för lågt beskattad 

utdelning blev större med 2006 års löneunderlagsregel. En ytterligare faktor på de ökade 

skatteintäkterna påverkades också av en minskning av skatteintäkterna för tjänsteinkomster. 

Dessa faktorer angav regeringen skulle förhindras genom en reformerad 

löneunderlagsregel.
135

 Saco och Kammarrätten i Jönköping anförde att komplexiteten skulle 

öka ytterligare om de föreslagna reglerna infördes. Denna bedömning delades inte av 

regeringen. För vissa företag kommer förändringen att innebära vissa nya moment, men för 

andra kommer andra företag att få det enklare. De instanser som ansåg att en förändring av 

befintliga regler skulle göras av proportionalitetshänsyn svarar regeringen på följande vis. 

Skulle befintliga regler förändras skulle det innebära en förhöjd skatt för alla delägare i 

fåmansföretag, vilket regeringen inte ansåg vara nödvändigt.
136

 De remissinstanser som ansåg 

att en skatteöversyn var nödvändig och att inte förändringen behövde göras så snabbt var bl.a. 

LO, Saco och TCO. Regeringen svarade med att syftet med förändringsarbetet var att 

förhindra överutnyttjning av löneunderlagsregeln som varit omfattade. Därför ansåg 

regeringen att det var viktigt att detta skedde så snabbt som möjligt och att det därför inte var 

nödvändigt att skicka frågan till någon större utredning.
137

  

 

Ytterligare ett skäl för regeringens bedömning var att öka incitamentet för mindre företag att 

etablera sig och anställa nya medarbetare. Det offentligfinansiella utrymme som frigörs 

genom de skärpande åtgärderna ansåg regeringen skulle hänföras till de delägare som 

omfattas av 3:12-reglerna. Detta pga. av att regeringen ansåg att det var viktigt att inte de 

företagare som omfattas 3:12-reglerna endast skulle påverkas negativt av förslaget. De anför 

slutligen att noggranna konsekvensanalyser av varje föreslagen regel gjorts och att det är 

därför är skäligt att förslagen läggs till grund för lagstiftning.
138

 

3.3 Införandet av ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme 

I detta avsnitt redogörs förslaget om ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme. Först 

anges vad remissinstanserna uttalat, dels genom BP14 och dels genom specifika 

remissutlåtanden. Därefter beskrivs regeringens förslag och argument för- och emot 

remissinstansernas utlåtanden.  

 

Innan lagändringen genomfördes angavs följande i 57 kap. 19 § IL. 

 
Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller någon närstående under året före 

beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som avses i 17 § första stycket från företaget och dess 

dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av 
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– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i 

företaget och i dess dotterföretag, och 

   – tio inkomstbasbelopp.  

 

Det fanns alltså inget kapitalandelskrav för att nyttja det lönebaserade utrymmet. Införandet 

av ett sådant anser regeringen ska hindra att överutnyttjandet av det förmånliga 3:12-

regelverket fortgår. 

3.3.1 Finansdepartementets förslag  

Finansdepartementet framlade ett förslag om införande av ett kapitalandelskrav för 

lönebaserat utrymme i sin promemoria. ”Lönebaserat utrymme ska endast beräknas om 

delägaren äger en andel i företaget som motsvarar minst fem procent av kapitalet i 

företaget.”
139

  

 

2006 års löneunderlagsregel har gjort att beskattningen för delägare i fåmansföretag blivit 

väldigt låg.  Delägare har kunnat sänka sin skatt med upp till 30 procentenheter, vilket varit 

väldigt förmånligt. Finansdepartementet menar att detta sänkt legitimiteten i skattesystemet 

och att det inte är önskvärt. 

 

För att bevara 3:12-reglernas preventiva funktion föreslogs därför att ett kapitalandelskrav för 

att utnyttja det lönebaserade utrymmet skulle införas. Procentsatsen som föreslogs var 5 

procent. Åtgärden skulle enligt Finansdepartementet bredda skattebasen och minska 

skatteplaneringsmöjligheterna (omvandling av tjänsteinkomst till kapitalinkomst) för vissa 

fåmansföretag.
140

 

3.3.2 Remissinstansernas synpunkter på promemorian 

Finansdepartementets förslag var att lönebaserat utrymme endast skulle beräknas om 

delägaren äger en andel i företaget som motsvarar minst 4 procent av kapitalet i företaget. 

Finansdepartementet angav samma förslag i sin promemoria, bortsett från att de ansåg att 

kapitalandelskravet skulle vara 5 procent.  

 

Några av remissinstanserna, bl.a. TCO och Skatteverket tillstyrkte förslaget.
141

 TCO uttalade 

att de ansåg att det var viktigt att inte skattesystemet bidrar till att anställningsbegreppet 

urholkas och att ett kapitalandelskrav minskar risken för detta.
142

 Skatteverket ansåg att den 

krets delägare som har möjlighet utnyttja det lönebaserade utrymmet bör begränsas 

ytterligare.  

 

Majoriteten av remissinstanserna som yttrade sig avstyrkte förslaget. SRF ansåg att förslaget 

skapar tröskeleffekter och incitament till skatteplanering i form av att de företag som idag 

existerar delar upp sig i mindre enheter. Flera andra instanser yttrade att en sådan förändring 

skulle innebära an snedvridningseffekt mellan företag med stort antal delägare som bedriver 

samma eller likartad verksamhet. Praktikertjänst ställde sig också emot förslaget i och med att 

de själva är ett av de fåmansföretag som kommer beröras av de föreslagna reglerna. De 

menade vidare att de flesta företag kommer hitta ett sätt att lyckas komma runt de nya 

reglerna. Några instanser framförde också att det skulle bli svårare att rekrytera nya 
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medarbetare. LRF uttalade att ett erbjudande om delägarskap i många fall kan vara avgörande 

för att locka nya kvalificerade personer till arbeten på mindre orter, en åsikt de även delar med 

Sven-Olof Lodin.
143

  

 

Angående kapitalandelskravets storlek har remissinstanserna skilda åsikter. Skatteverket 

tycker att det borde höjas till 10 procent. SRF ansåg att 2 procent var maxgränsen för var som 

var skäligt.
144

  

3.3.2.1 Skatteverkets yttrande angående förslaget om ett kapitalandelskrav 

Skatteverket angav i sitt yttrande att de tillstyrkte ett kapitalandelskrav för lönebaserat 

utrymme. Dock är Skatteverkets bedömning inte förenlig med regeringens förslag helt och 

hållet. Skatteverket anser att en ytterligare begränsning bör ske av möjligheten att tillämpa 

löneunderlagsregeln. Motiveringen var följande. Löneunderlagsregeln infördes år 1994 och 

det fanns flera motiv bakom regeln, såsom att göra det enklare för företagen att omsätta sitt 

entreprenörskap i verksamheten och att ägarna i fåmansföretagen skulle lockas till att anställa 

fler i sina företag. År 1996 reglerades att de första 10 IBB inte skulle räknas med i 

löneunderlaget. 2006 slopades detta avdrag på 10 IBB för att göra regeln mer förmånlig för 

mindre företag att nyanställa. Syftet med löneunderlagsregeln har alltså varit att underlätta 

entreprenörskap och locka till nyanställningar.  

 

Vidare beskrev Skatteverket att det föreslagna kapitalandelskravet skulle kunna kringgås 

genom omstruktureringar av företag, exempelvis att ett företag med 40 anställda delas upp 

och blir två företag med 20 anställda i varje och på så vis fortfarande kan ta del av den 

förmånliga beskattningen.  

 

Skatteverket belyste vikten av att regelsystemets legitimitet och preventiva syfte bibehålls. 

Det som diskuterades i Finansdepartementets promemoria
145

 om att det är de stora företagen 

med många anställda som ska ”sållas bort” genom ett kapitalandelskrav, ansåg inte 

Skatteverket är helt riktigt. Trots att det totala löneunderlaget är lägre i de mindre 

fåmansföretagen än de som anges i promemorian, kan skatteeffekten för den enskilde 

delägaren i ett företag med 20 eller färre anställda vara densamma som för ett större företag. 

Därför ansåg Skatteverket att det fanns skäl att begränsa löneunderlagsregeln ytterligare för 

att inte 3:12-reglernas legitimitet ska undanröjas.  

 

Skatteverket angav följande förslag. Enbart delägare i företag där fyra eller färre delägare äger 

andelar som motsvarar 50 procent av rösterna i företaget ska få beräkna lönebaserat utrymme. 

Alltså ansåg verket att huvuddefinitionen av fåmansföretag i 56 kap. 2 § 1 st. IL skulle reglera 

hur många delägare som ska få tillämpa löneunderlagsregeln. Skatteverket ville också att 

kapitalandelskravet skulle höjas till 10 procent för ytterligare begränsningar.
146

  

3.3.3 Regeringens förslag 

Löneunderlagsregeln innebär att en andel av vissa kontanta ersättningar läggs till årets 

gränsbelopp. Enligt 2006 års regler ska 25 procent av löneunderlaget upp till 60 IBB och 50 

procent av löneunderlaget utöver det läggas till årets gränsbelopp. Villkoret för detta är att 

delägaren uppfyller löneuttagskravet som innebär att ägaren själv, eller någon närstående till 
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denne ska ta ut en lön på minst 6 IBB. Detta med tillägg för fem procent av den sammanlagda 

kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag, alternativt minst 10 IBB året före 

beskattningsåret. Gränsbeloppet innebär det belopp som ska beskattas i kapital med 20 

procent. Om inte hela gränsbeloppet utnyttjas, kan resterande sparas till nästa år. 

 

Regeringen menar att utformningen av löneunderlagsregeln har medfört möjligheten för 

delägare i fåmansföretag med många anställda, att ta ut en stor andel av resultatet som lågt 

beskattad utdelning. Detta trots att de haft relativt låga löneuttag. Dessutom har den 

förmånliga löneunderlagsregeln och bestämmelserna som gör det möjligt för företag med 

många verksamma delägare att också utnyttja 3:12-reglerna, gjort att ersättningen för risk och 

avkastningen på insatt kapital inte står i proportion till den avkastning som kan erhållas i form 

av kapitalbeskattad utdelning. Det har resulterat i att det i vissa fall varit förmånligt att träda 

in som delägare och ta ut ersättning i form av lågbeskattad utdelning istället för lön.  

 

Löneunderlagsregeln ställer inte heller något krav på att ägaren ska inneha en minsta 

kapitalandel, eller ha investerat en minsta kapitalinsats i företaget. På så vis har företag kunnat 

erbjuda anställda ett delägarskap som berättigar till löneunderlag och de anställdas löner kan 

omvandlas till lågt beskattade kapitalinkomster. Det sänker individens skatt med hela 30 

procentenheter. Regeringen menar att genom att ersätta anställda med utdelning istället för lön 

sänker legitimiteten i skattesystemet.
147

  

 

Regeringens skäl för en förändrad löneunderlagsregel var att regeln har inneburit en 

överkompensation till delägare i stora företag med många anställda.
148

 Med hänsyn till detta 

gjorde regeringen bedömningen att det fanns anledning att begränsa möjligheterna att tillämpa 

löneunderlagsregeln för delägare som endast äger små kapitalandelar i fåmansföretag. För att 

behålla reglernas preventiva funktion, alltså att motverka skattemässig inkomstomvandling, 

krävs ett kapitalandelskrav, anger regeringen. Syftet med förslaget om kapitalandelskravet var 

att begränsa användandet av löneunderlagsregeln i de fall då delägarens risk inte står i 

proportion till den skattelättnad som erhålls genom regeln. Flera remissinstanser ansåg att 

införandet av ett kapitalandelskrav skulle kunna skapa tröskeleffekter, regeringen är medveten 

om att det kan ske men de menar att det i så fall inte kommer att påverka bolagsbeskattningen, 

utan endast delägarnas skatt.
149

  

 

Regeringen skriver också att det finns en risk att företag väljer att omorganisera sig för att 

delägarna ska uppnå kapitalandelskravet, men att de brister som tidigare varit inte ger 

möjligheten att blunda för detta. Det kommer fortfarande att ske en förmånlig 

utdelningsbeskattning för de delägare som investerar i kapital. Lagrådet ansåg att införandet 

av ett kapitalandelskrav skulle kunna motverka ägarens incitament att knyta medarbetare 

närmare företaget genom att erbjuda små aktieposter. Regeringen svarar med att det kan ske, 

men att det i de fall där den låga beskattningen varit en bidragande faktor till att anställda 

erbjudits delägarskap visar på att reglerna överutnyttjats och att detta måsta åtgärdas. Syftet 

med 3:12-reglerna har aldrig varit att locka nyckelpersoner till företag med låga skatter, anger 

regeringen.
150
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Det var flera remissinstanser som ansåg att kapitalandelskravet skulle ligga på 5 procent, bl.a. 

Finansdepartementet. Regeringen svarar med att syftet med införandet av ett 

kapitalandelskrav är att motverka överutnyttjandet som skett. Vidare förklaras att det inte är 

önskvärt att regeln ska beröra fler än nödvändigt, utan avsikten är att kravet ska beröra 

delägare i företag där riskspridningen är stor. Skatteverket ansåg att kapitalandelskravet skulle 

uppgå till 10 procent, vilket regeringen anger skulle påverka fler delägare i företag där 

riskspridningen inte är lika stor, vilket inte anses skäligt. Att istället sänka kravet från 5 till 4 

procent skulle innebära att färre andelsägare träffas av begränsningen, samtidigt som det inte 

rör sig om en för låg nivå. På så vis anger regeringen att det skulle bli en bra balans bland 

antalet påverkade delägare och att syftet om ett begränsat överutnyttjande samtidigt kan 

uppfyllas. På de grunderna anger regeringen att 4 procent är en skälig nivå på 

kapitalandelskravet för det lönebaserade utrymmet.
151

 

3.3.4 Kapitalandelskravet 

Förslaget ledde till en förändring av 57 kap. 19 § IL, och där anges nu följande.  

 
Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om  

1. andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget, och 

2. andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som 

avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte 

understiger det lägsta av 

– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i 

företaget och i dess dotterföretag, och 

   – 9,6 inkomstbasbelopp.  

3.4 Ett ändrat löneuttagskrav 

3.4.1 Finansdepartementets förslag 

Finansdepartementet angav följande förslag för ett höjt löneuttagskrav. Lönebaserat utrymme 

ska beräknas endast om delägarens, eller någon närståendes, löneuttag uppgår till 9 IBB. Om 

delägarens del av löneunderlaget, fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, överstiger 

100 IBB ska löneuttagskravet öka med ett tillägg på 10 procent av delägarens del av 

löneunderlaget som överstiger 100 IBB. Om andelsägaren är en del av en närståendekrets ska 

tillägget beräknas på den del av löneunderlaget som tillhör delägaren i kretsen som äger flest 

andelar i fåmansföretaget. Dock har det föreslagna kravet ett tak på 90 IBB per år. Under åren 

2014 och 2015 ska det lägsta löneuttagskravet uppgå till 9,5 IBB.
152

  

 

Skälen för Finansdepartementets förslag var följande. Enligt 57 kap. 19 § IL skulle det 

lönebaserade utrymmet endast beräknas om andelsägaren eller någon närstående till denne fått 

kontant ersättning från företaget som inte understiger det lägsta av 6 IBB (med tillägg för 5 

procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget) och 10 IBB.
153

 

Finansdepartementet menar att dessa regler gjort att 3:12-regelverket numera omfattar stora 

företag med många anställda som kunnat ta ut ersättning i form av lågt beskattad utdelning, 

vilket inte är syftet med lagstiftningen. De ansåg att ett rimligt sätt att öka kraven på den som 

vill beräkna ett lönebaserat utrymme var att öka löneuttagskravet vid högre löneunderlag. 

Kravet skulle då komma att omfatta alla delägare som vill tillgodoräkna sig lönebaserat 
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utrymme. Stora löneunderlag innebär stora lönebaserade utrymmen och trots ett 

löneuttagskrav skapar det ett incitament att anställa.
154

  

 

Finansdepartementet angav att det var viktigt att gränsen för när löneuttagskravet ska öka 

ställdes i relation till ägarens del av löneunderlaget. Detta pga. att det endast är den del av 

löneunderlaget som ligger till grund då delägarens gränsbelopp ska beräknas. Vidare föreslog 

Finansdepartementet att löneuttagskravet skulle öka med 10 procent av delägarens del av 

löneunderlaget fördelat med lika belopp på företagets andelar till den del delägarens del av 

löneunderlaget överstiger 100 IBB. De ansåg vidare att det tidigare lägsta löneuttagskravet på 

6 IBB med tillägg för 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget var 

komplicerad att tillämpa. Det har förekommit felberäkningar som gjort att hela löneunderlaget 

gått förlorad för företag. Bestämmelsen som Finansdepartementet föreslagit är också 

komplicerad, men kommer tillämpas av färre företag och av företag med bättre förutsättningar 

att tillämpa och förhålla sig till en sådan regel.
155  

3.4.2 Remissinstansernas synpunkter på förslaget 

TCO, Förvaltningsrätten i Stockholm, ESV, Saco var några av de instanser som tillstyrkte 

förslaget om ett ändrat löneuttagskrav. FAR, LRF, Fastighetsägarna Sverige, Föreningen 

Svenskt Näringsliv var några av de instanser som avstyrkte förslaget. NSD och Företagarna 

ansåg att det höjda löneuttagskravet inte skulle kompenseras genom att löneunderlag som 

understiger 60 IBB räknades med i större omfattning. FAR anförde att ett höjt löneuttagskrav 

skulle innebära att företag minskade antalet anställda.  

 

Sveriges advokatsamfund anförde att kravet på eget löneuttag kan öka så mycket att företagets 

resultat inte medger någon utdelning. De angav vidare att löneuttagskravet ofta överstiger vad 

som anses vara marknadsmässig lön och menar att detta kan komma att påverka 

personalintensiva branscher med låga marginaler negativt. Det menade Sveriges 

advokatsamfund påverkar företagen på så vis att de kommer säga upp personal och ersätta den 

med inhyrd arbetskraft. NSD menade att de föreslagna reglerna kommer medföra att det blir 

dyrare för företag att nyanställa och att de därför kommer motverka en ökad sysselsättning. 

 

Företagarna anförde att ett höjt löneuttagskrav skulle leda till att många delägare i mindre 

företag helt går miste om att använda sig av lönesummeregeln. ICA-handlarnas Förbund AB 

anförde att om förslaget trädde i kraft skulle det ha en negativ effekt på förutsättningarna för 

en ökad sysselsättning inom handeln i hela Sverige.
156

 

3.4.3 Regeringens förslag 

2006 års 3:12-regler omfattade stora företag med många anställda. De lönebaserade 

utrymmena har varit helt obegränsade och har ofta rymts inom gränsbeloppet för vardera 

delägare och därmed beskattats med endast 20 procent. Finansdepartementets bedömning var 

att om kraven på den som vill beräkna ett lönebaserat utrymme skulle öka var det rimligt att 

öka löneuttagskravet då löneunderlaget var högre. Löneuttagskravet föreslogs därför öka i takt 

med löneunderlaget. För delägare vars del av löneunderlaget översteg 100 IBB skulle kravet 

på löneuttag öka med ett tillägg på 10 procent på den del av löneunderlaget som översteg 100 

IBB.
157
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Förslaget om ett höjt löneuttagskrav var inte det mest centrala av förändringarna i 

löneunderlagsregeln. Trots detta var det många remissinstanser som kritiserade förslaget, 

vilket regeringen inte ansåg vara befogat. Ändå gjorde de bedömningen att kritiken som mot 

att lönuttagskravet skulle höjas utgjorde tillräckliga skäl för att inte gå vidare med förslaget.
158

  

 

Vad gällde den andra föreslagna ändringen, om det högsta löneuttagskravet skulle sänkas från 

2006 års 10 IBB angav regeringen följande. Om de övriga föreslagna ändringarna av 

löneuttagskravet slopades helt medför det ett offentligfinansiellt överskott på 360 miljoner 

kronor. Regeringen anför att det är viktigt att inte förändringen av 3:12-reglerna innebär 

negativa effekter för fåmansföretag. Därför ska överskottet som frigörs fördelas inom 3:12-

systemet. Därför gjorde regeringen bedömningen att det fanns anledning att sänka det högsta 

löneuttagskravet från 2006 års 10 IBB till 9,6 IBB. Regeringen menar att en sänkning skulle 

förbättra villkoren för delägare i många företag. Det skulle också bli i princip 

offentligfinansiellt neutralt på sikt. För att det inte ska innebära ett offentligfinansiellt 

underskott beslutade regeringen att sänkningen skulle omfatta löneuttag som görs från och 

med år 2015.
159

  

3.4.4 Löneuttagskravet 

Förslaget ledde till en ändring av 57 kap. 19 § IL och lagtexten anger numera följande: 
 

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om  

1. andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget, och 

2. andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som 

avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte 

understiger det lägsta av 

 

– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i 

företaget och i dess dotterföretag, och 

– 9,6 inkomstbasbelopp. 

 

Löneuttagskravet är nu 9,6 IBB istället för tidigare 10 IBB. 
 

3.5 Åsikter angående förslag på nya regler 

3.5.1 ”Nya 3:12-regler slår hårt mot tjänstenäringen” 

Johansson, policychef för Stockholms Handelskammare skriver i en artikel i SVD att de 

föreslagna reglerna riskerar att hämma den svenska tjänstenäringen. Johansson menar att det 

är värt att ifrågasätta om de föreslagna reglerna uppfyller sina uttalade syften. Förslaget har 

bemötts med massiv kritik från näringslivet och också av lagrådet. Författaren menar att det 

finns en risk att förslaget beretts i en sådan hast att en djupare analys av dess konsekvenser 

inte varit möjlig. 

 

Det föreslagna kapitalandelskravet på 4 procent sätter ett tak vid 25 delägare, skriver 

Johansson. Detta ska sättas i perspektiv till att det idag finns många företag med många fler 

delägare. Remissinstanser och lagråd har uttalat att kapitalandelskravet kommer göra att flera 

av dessa företag väljer att omorganisera sig till mindre företag. Detta hindrar vissa 

organisationsmodeller att växa sig större. Johansson skriver vidare att det är uppenbart att 

detta kommer leda till olikheter i konkurrensförutsättningar, bl. a. vid rekryteringar.  
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Stockholms Handelskammare kritiserar förslaget på följande vis. År 2040 kommer Stockholm 

att stå för 40 procent av Sveriges ekonomiska tillväxt, vilket gör att de av förslaget berörda 

verksamheterna inte ska missgynnas. En utvecklad och konkurrenskraftig tjänstesektor är 

avgörande för den ekonomiska tillväxten i Sverige. 3:12-reglerna handlar inte endast om de 

verksamheter som kommer drabbas, de handlar också om många arbetstillfällen och 

underleverantörer som är kopplade till deras verksamheter. Stockholm är hem till många av 

Sveriges multinationella företag och även utländska företag. Det är en stor tillgång för Sverige 

och betydelsefullt för vår kunskapsutveckling och ekonomi. De föreslagna nya 3:12-reglerna 

kommer inte att leda till att huvudkontor flyttar från Sverige omedelbart men i det längre 

perspektivet är det viktigt att området får den uppmärksamhet som krävs, skriver Johansson. 

Avslutningsvis anges att regeringen har alla förutsättningar för att ta till sig den kritik som 

riktats mot förslaget. Det vore fel om prestige eller svårbegriplig hast ledde till ogenomtänkta 

beslut på detta område, skriver Johansson.
160

 

3.5.2 Praktikertjänsts kritik mot införandet av ett kapitalandelskrav 

Praktikertjänst är med sina 8 780 anställda den största koncernen inom privat tandvård och 

hälso- och sjukvård i Sverige. Det finns 2 120 aktieägare i bolaget som själva är 

verksamhetsansvariga på de olika mottagningarna runt om i Sverige. Aktieägarna är både 

läkare, psykologer, sjuksköterskor mm. De omsätter ca 9,7 miljarder årligen. Detta företag är 

en av de som kommer påverkas av de nya 3:12-reglerna.
161

  

 

I en artikel i DN skriver Lemne, Jonsson och Lindh hur de nya reglerna kommer att påverka 

Praktikertjänst. Författarna skriver att över 90 vårdinrättningar på 57 orter hotas av 

nedläggning. Det kan inte vara Borgs syfte att skapa en skattemodell som främjar 

riskkapitalister i vården, även om det blir resultatet, skriver de. De nya reglerna kommer att 

bli ett tungt bakslag för Praktikertjänst. De skriver att Anders Borgs förslag om ett 

kapitalandelskrav är ett förslag som går emot satsningar på ökad vårdkvalitet och uppmuntran 

av vårdaktörer som betalar skatt. De menar att en översyn av 3:12-reglerna är nödvändig då 

de begränsar orättvisa, komplicerade och skattedrivna upplägg. Vidare beskriver de att det 

tidigare regelverket varit för generöst och att de utnyttjats i hög grad.  

 

Praktikertjänst själva omfattas av regelverket, men skriver att de aldrig utnyttjat reglerna till 

fullo, pga. att de inte överensstämmer med företagets värderingar. I artikeln skriver de att 

förslaget påverkar många fler än de stora revisions- och advokatbyråerna som regeringen vill 

åt. De föreslagna reglerna hotar Praktikertjänsts unika modell som varit ledande inom sitt 

område i 50 år. 

 

Vidare kommer kapitalandelskravet att bidra till utarmningen av vårdservice i glesbygden. 

Enligt Lemne, Jonsson och Lindh tar regeringen bort incitamentet för nya aktörer att ta över 

då praktiker ska gå i pension. Trösklarna är för höga för att våga stå på egna ben och då väljer 

många att istället ta anställning i något av de riskkapitalägda företagen. De skriver att på lång 

sikt står hela Praktikertjänsts rörelse inför en stegvis nedgång, vilket skulle innebära stora 

förluster för svensk sjuk- och hälsovård.  

 

Trots ovanstående argument menar författarna att det inte är det största problem de förslagna 

reglerna kommer medföra. Förslaget kommer att betyda en koncentration över makten och 
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ägandet i svenska vårdföretag. Kontentan av det blir att ett fåtal kapitalstarka ägare kan driva 

vårdbolag med en väldigt förmånlig beskattning jämfört med om samma vårdbolag drivs av 

utövande praktiker och anställda. I dagens läge möter ägarna patienter dagligen, vilket inte 

kommer att bestå. Istället kommer ägarna komma längre ifrån praktiken, menar författarna. 

Avslutningsvis skriver de att en ny utredning bör tillsättas och att reglerna då ska diskuteras 

och analyseras ur olika branschers perspektiv.
162

 

3.5.3 De nya 3:12-reglerna – ett hinder för tillväxten? 

Larsson och Sävenstrand skriver i SN att ”nya 3:12-reglerna blir stoppregler mot tillväxt”.
163

 

De skriver att tung kritik från flera riktades mot förslaget då det presenterades i 

Finansdepartementets promemoria
164

 under våren 2013. Vidare i artikeln har författarna givit 

exempel på effekter reglerna kan komma att medföra. De presenterar ett exempel där 

kapitalandelskravet och det höjda lönebaserade utrymmet testas.  

 

En ensam ägare till ett bolag med sju anställda och totala löner på 3 miljoner kronor. Det 

lönebaserade utrymmet kommer enligt de nya reglerna fördubblas från 750 000 kronor till 1,5 

miljoner kronor. Det resulterar i att om ägaren tar ut en lön på 510 000 kronor kan denne 

samtidigt ta ut 1,5 miljoner kronor i kapitalbeskattad utdelning.  

 

 
 

Situationen kräver dock god vinstmarginal, vilket sällan är fallet för nystartade företag. 

Författarna menar att exemplet passar den etablerade konsulten som inte vill bygga någon 

större organisation runt sig. Om ägaren i exemplet skulle låta sin verksamhet köpas upp av ett 

större bolag, utan att denne själv skulle äga mer är fyra procent i det köpande företaget, 

medföres att ägaren årligen förlorar 1,5 miljoner kronor i inkomster som beskattas med 20 

procent. 

 

Införandet av ett kapitalandelskrav menar därför Larsson och Sävenstrand försvårar för 

företagare som vill expandera sina bolag. De skriver ”i vart fall vill ägaren vid en försäljning 

ha kompensation så att nettot efter en försäljning inte blir lägre”
165

. Ytterligare ett exempel 

presenteras av författarna. I ett företag med trettio eller fler ägare där ingen äger mer än 4 

procent, har ingen delägare rätt till något lönebaserat utrymme. De menar att i situationer som 

med detta företag kommer det bli svårt för företaget att rekrytera nya delägare.
166

  

 

Vidare beskriver författarna att större familjeföretag med stora löneunderlag och spritt ägande 

även till passiva delägare med ägarandelar som understiger 4 procent, förlorar på 

regelförändringarna. I sådana situationer krävs stora löneuttagskrav för aktiva delägare. 

Samtidigt kan de minsta ägarna komma att försöka få kompensation för att de får utdelning 

beskattad som inkomst av tjänst. Larsson och Sävenstrand menar att huvudägare inte alltid 
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varken vill eller kan lösa ut passiva delägare med små andelar. I Finansdepartementets 

promemoria skrivs att bolaget då får förlita sig på eventuella sparade utdelningsutrymmen. 

Efter det diskuteras förmodligen utköp av de små delägarna så att de kan investera kapitalet, 

så att avkastningen inte tjänstebeskattas, menar författarna. Därefter anger dem att detta 

kommer leda till värderingsfrågor alternativt försäljning av hela bolaget. Detta stärker inte 

3:12-reglernas legitimitet, enligt författarna.
167

 

 

Efter att ha redovisat ovanstående exempel i sin artikel skriver Larsson och Sävenstrand att 

Finansdepartementet haft för stort fokus på de stora konsultföretagen och att andra företag 

inte visats hänsyn pga. det. De menar att reglerna stoppar tillväxten och sammanfattar sina 

kommentarer i en lista. Där läses att förslagen förmodligen kommer att drabba många fler än 

vad Finansdepartementet räknat med. Sannolikt gör ett kapitalandelskrav att många bolag inte 

kommer att ta in fler delägare och att anställningarna är dyra så att företagens tillväxt 

hämmas. De skriver också att personalägda företag med många delägare riskerar att 

omorganiseras eller i vissa fall även splittras. Då det ger en skattenackdel att köpa en andel 

under 4 procent, samtidigt som det ofta är för dyrt att köpa en andel över kapitalandelskravet 

kommer det blir svårare, och i vissa fall även omöjligt att locka nyckelpersoner till 

fåmansföretagen, skriver Larsson och Sävenstrand.
168

 

3.5.4 Avskaffa 3:12-regelverket? 

Tjernberg har i en artikel i SN diskuterat förslaget på nya 3:12-regler. Han skriver att 

regeringen, trots mycket kritik, valt att gå vidare med förslaget. Han menar att 3:12-

regelverket sedan 2006 varit på väg i fel riktning och att det är väldigt långt ifrån sitt 

ursprungliga syfte. År 1991 fanns det en skälig förklaring varför regelverket då var 

nödvändigt, att med sin preventiva funktion hindra att arbetsinkomster omvandlades till 

lågbeskattad utdelning. Utmaningen var då hur ”rätt” företag skulle fångas in i garnet, skriver 

Tjernberg. Sedan 2006 har regeringen istället haft utmaningen att se till att 3:12-regelverket 

inte varit allt för förmånligt.
169

  

 

Regeringen yttrade att det kanske skett viss anpassning till reglerna. Tjernberg menar att det 

kan ha varit så. Vidare menar han att reglerna ständigt, sedan de infördes, stått inför vägval 

mellan politiska ideologier. På så vis anser Tjernberg att en justering inte var läglig. Enligt 

honom har flera remissinstanser känt sig orättvist uthängda av regeringen. Det är inte så 

konstigt, menar Tjernberg. Om de velat och kunnat anpassa sin vinstplanering till bästa 

möjliga ekonomiska utfall är det inte konstigt att de valt att göra det. Han skriver vidare att 

han dock förstår regeringen i att kombinationen av fördelaktiga skatteregler och hög 

avkastning på andelskapitalet lett till resultat som regeringen inte vill acceptera. Dock 

kommer samma problem upp återigen – hur ska regeringen kunna träffa rätt företag?
170

  

 

Enligt Tjernberg har införandet av kapitalandelskravet väckt mest reaktioner. Införandet av ett 

kapitalandelskrav på 4 procent kommer ”ofrånkomligen innebära tröskel- och 

inlåsningseffekter samt konkurrenssnedvridning”
171

 enligt honom. Han anser att det 

intressanta är att den nya regeln gör att en ny kategori av fåmansföretagare uppkommer – de 

som inte uppfyller kapitalandelskravet, men ändå har kvalificerade andelar. Gällande 

revisions- och advokatbyråer där anskaffningskostnaderna är låga, kommer ägarna gå från 20 
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procent utdelningsbeskattning till hela 57 procent skatt. Delägare kan komma att få viss tröst i 

sparade utdelningsutrymmen, men kommer ändå hamna utanför det generösa 3:12-

regelverket. Tjernberg menar att regeringen i princip kommer hamna där de var då 

skattereformen skedde 1991 – då utdelningsutrymmet var knappt och alla större utdelningar 

blev föremål för tjänstebeskattning.
172

 

 

Tjernbergs slutsatser var följande. Alla försök att göra systemet legitimt, neutralt och icke 

avskräckande har gjort att regelverket spårat ur. Han menar att genom en omfattande 

regelförenkling och ett förtydligande på vad som är reglernas syfte skulle regeringen vinna 

mycket – om systemet överhuvudtaget ska behållas.
173

 Avslutningsvis statuerade Tjernberg ett 

exempel på hur ett förenklat regelverk skulle kunna se ut. Att utdelningsbeskattning (och 

kapitalvinster på onoterade andelar) skulle beskattas med 25 procent och övriga regler 

avskaffades skulle kunna vara en lösning. De teoretiska gränsbeloppen är så pass stora att en 

förlorad möjlighet till tjänstebeskattning av utdelningar inte skulle innebära en så stor förlust i 

förhållande till de utdelningar som skulle göras. En normal skatteplanering skulle innebära att 

en delägare uppmanas att ta ut mycket lön att full pension och socialförsäkring uppnås. Även 

om inte statlig inkomstskatt kommer betalas, kommer bolaget att betala arbetsgivaravgifter på 

löneuttagen. Möjligheten till viss skatteplanering vid ett avskaffande skulle istället kunna, 

enligt Tjernberg, ses som ett ökat incitament att starta och driva företag.
174

  

3.6 Sammanfattande kommentarer 

Finansdepartementet angav i sin promemoria att anledningen till att löneunderlagsregeln 

behövde förändras var att den orsakat en överkompensation till delägare i stora fåmansföretag 

med många anställda. Syftet med 3:12-reglerna var att de skulle omfatta mindre företag med 

färre anställda. Detta uppfylldes dock inte, utan det blev stora fåmansföretag som drog vinst 

av 2006 års 3:12-regelverk istället.
175

 De flesta remissinstanser som yttrade sig angående den 

föreslagna förändringen av löneunderlagsregeln ansåg att det var skäligt och höll med om att 

legitimiteten skulle öka. De som var emot förslaget ansåg att en justering av 2006 års regler 

skulle vara tillräckligt. Andra instanser menade på att reglerna medfört ökade skatteintäkter 

sedan 2006 och att det därför inte var nödvändigt att förändra dem.
176

 

 

Då 3:12-reglerna reformerades år 2006 var vissa skattelättnader som gjordes motiverade ut 

legitimitetshänsyn, men inte ur neutralitetshänsyn. Statistik har visat att det skett viss 

anpassning efter 3:12-reglerna i vissa företag. Därför anser regeringen nu att 2006 års 

löneunderlagsregel medfört skattelättnader som inte längre är motiverade i samma 

utsträckning. Löneunderlagsregelns legitimitet har försämrats då det främst varit 

höginkomsttagare som dragit nytta av den. Ytterligare ett skäl för en reformerad 

löneunderlagsregel var att öka incitamentet för mindre företag att anställa nya medarbetare 

och på så vis etablera sig på marknaden.
177

 

 

Införandet av ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme är det förslag som väckte störst 

diskussioner och bemöttes med mycket kritik från olika håll. Det innebär i korthet att 

lönebaserat utrymme endast ska beräknas om delägaren äger en andel i företaget som minst 

motsvarar en 4 procent av företagets totala kapital. Ett sådant krav skulle göra att 3:12-
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regelverket träffade de små fåmansföretagen, istället för de stora.
178

 Förslaget fick mycket 

negativ kritik från flera håll. Det fanns dock två remissinstanser som höll med om att ett 

kapitalandelskrav var nödvändigt, Skatteverket och TCO.
179

 

 

2006 års löneunderlagsregel möjliggjorde att delägare i fåmansföretag kunde ta ut en stor del 

av resultatet som lågt beskattad utdelning – trots låga löneuttag. Utan ett kapitalandelskrav har 

det varit möjligt att sänka individens skatt med hela 30 procentenheter, vilket var regeringens 

skäl till att ändra bestämmelsen. Regeringen ansåg att den skäligaste nivån på ett 

kapitalandelskrav var 4 procent. Förslaget ledde till en förändring av 57 kap. 19 § IL.
180

  

 

Finansdepartementet ville att löneuttagskravet skulle höjas till 9 IBB. Detta för att öka kraven 

på de företag som ville beräkna lönebaserat utrymme.
181

 Förslaget bemöttes av mycket kritik 

och flera instanser ansåg att ett höjt löneuttagskrav skulle innebära att företagen minskade på 

antalet anställda och ersatte dem med inhyrd arbetskraft.
182

 Regeringen ansåg liksom 

Finansdepartementet att 2006 års löneunderlagsregel gynnat stora företag, vilket inte var 

syftet. De lönebaserade utrymmena har varit helt obegränsade och har rymts inom 

gränsbeloppet för vardera delägare och därmed beskattats med endast 20 procent. Dock 

bedömde regeringen att inte gå vidare med förslaget om ett höjt löneuttagskrav, då förslaget 

fått så mycket kritik.  

 

En annan föreslagen ändring var att sänka det högsta löneuttagskravet från 2006 års 10 IBB 

till 9,6 IBB. Detta valde regeringen att göra, eftersom slopandet av ett förhöjt löneuttagskrav 

lett till att det blivit ett offentligfinansiellt överskott på 360 miljoner kronor. Regeringen ansåg 

att en sänkning av det högsta löneuttagskravet skulle förbättra villkoren för många delägare i 

fåmansföretag och att det skulle bli i princip offentligtfinansiellt neutralt på sikt. Ändringen 

kommer börja gälla löneuttag som görs från och med 2015.
183

  

 

2014 års 3:12-regler väckte mycket diskussioner. Johansson skrev i en artikel i SVD att de 

föreslagna nya reglerna riskerar att hämma den svenska tjänstenäringen. Han menar att det är 

värt att ifrågasätta om reglerna verkligen uppfyller sitt syfte och att lagstiftarna inte analyserat 

rättsläget tillräckligt. Han menar också att kapitalandelskravet kan undgås genom 

omorganiseringar.
184

 Lemne, Jonsson och Lindh skrev i en artikel i DN om konsekvenserna 

för Praktikertjänst då kapitalandelskravet kom att införas. Författarna menar att pga. 

kapitalandelskravet riskerar nu över 90 vårdinrättningar på 57 orter att läggas ned. Hela 

Praktikertjänst på sikt står inför en stegvis nedgång, vilket kommer innebära stora förluster för 

den svenska hälso- och sjukvården.
185

 Larsson och Sävenstrand skrev i SN att de nya 3:12-

reglerna blir stoppregler mot tillväxt. Också de tror att kapitalandelskravet kommer att kunna 

undgås genom omorganiseringar.
186

 Tjernberg skriver i en artikel i SN att regeringen gjort att 

3:12-regelverket spårat ur. Enligt honom har reglerna varit på väg i fel riktning sedan de 

ändrades år 2006. Han ifrågasatte reglernas fortsatta existens och menade att det vore en 

fördel, snarare än nackdel, om regelverket avskaffades helt.
187
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4 Neutralitet, legitimitet och preventiv funktion – några 

reflektioner med koppling till löneunderlagsregeln, 

löneuttagskravet och införandet av ett kapitalandelskrav 

4.1 Inledning 

I detta kapitel diskuteras utvalda 3:12-reglers
188

 tre huvudsyften – dess neutralitet, dess 

legitimitet och dess preventiva funktion i inbördes ordning. Detta kapitel baseras på 

uppsatsens två första kapitel, och främst då den juridiska litteratur som använts vid 

framställningen, som sammanfattas med utgångspunkt i de tre analysverktyg jag använt som 

vid tillämpningen av min metod. Jag har samlat de synpunkter expertgruppen och 

Finansdepartementet lagt fram, regeringens argument och åsikterna som presenterats i de 

utvalda artiklarna. 

4.2 3:12-reglernas neutralitet 

En viktig faktor i 3:12-regelverket är att neutraliteten bibehålls. Neutralitetsprincipen inom 

skatterätten innebär att skatten ska vara neutral. Det innebär dels att skattereglerna inte ska 

påverka den skattskyldiges val av företagsform och handlande och dels att beskattningen ska 

vara neutral gällande företagens val mellan olika investerings- och finansieringsalternativ.
189

 

 

Då expertgruppen utredde behovet av en förändrad löneunderlagsregel år 2006 belyste de 

vikten av att 3:12-reglernas neutralitet skulle bibehållas. Genom att justera två faktorer skulle 

detta ske – dels att den aktiva delägarens arbetsinkomster beskattades korrekt och dels att 

antalet anställda och dess löner ges utrymme i lagstiftningen. Av neutralitetsskäl menade de 

att det var motiverat med skattelättnader för anställdas löner.
190

 Regeringen hade liknande 

synpunkter gällande reglernas neutralitet. Det angavs i propositionen att i företag där det egna 

kapitalet är relativt litet innebar tidigare regler
191

 att en stor del av företaget 

tjänstebeskattades. Regeringen menade att det i sådana situationer var motiverat med 

skattelättnader.
192

 

 

I kaptel 2 i denna framställning presenterades Burmeisters en artikel i SN angående 2006 års 

3:12-regler. Han menade på att löneunderlagsregeln kunde få vissa oönskade effekter på 

fåmansföretagarnas handlande. Det var endast kontanta löner som var viktigt för delägarnas 

beskattning och det kunde enligt Burmeister leda till att företagen valde att hyra in arbetskraft, 

istället för att anställa. Han menade vidare att det inte var klart om regeringen och 

expertgruppen gjort ett avsteg från neutralitetsprincipen vid införandet av 2006 års 3:12-regler 

eller inte. Burmeister menade att genom att genom regeringens målsättning att skapa fler 

arbetsmöjligheter kan de ha äventyrat 3:12-reglernas neutralitet. Detta pga. att de riskerade att 

styra fåmansföretagarnas handlande genom att ha haft motivet att gynna stora företag med 

många anställda.
193

 

 

Då regeringen i sin proposition diskuterade 2014 års 3:12-regler angavs följande. Då reglerna 

förändrades år 2006 var vissa skattelättnader som gjordes motiverade ut legitimitetshänsyn, 

men inte ur neutralitetshänsyn. Dåvarande regering valde alltså att rucka på neutraliteten för 
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att stärka legitimiteten. Utgångspunkten då 3:12-reglerna infördes från början var 

fåmansaktiebolag med ett fåtal anställda. Dock har inte reglerna följt sitt syfte i och med att de 

gynnat företag med många anställda och delägare. Bestämmelsen i 57 kap. 3 § IL innebär att 

alla delägare som är verksamma i betydande omfattning ska anses som delägare vid 

bedömningen om ett företag är ett fåmansföretag eller inte. Denna bestämmelse i kombination 

med en förmånlig löneunderlagsregel har gjort det förmånligt att bilda stora företag med 

många aktiva delägare. Detta har inte varit motiverat ur neutralitetshänsyn.
194

 

 

Tjernberg har dock en annorlunda syn på att neutraliteten äventyrats. Han menar att precis 

som regeringen anfört, kan det ha skett en viss anpassning efter 3:12-regelverket hos 

företagarna. Frågan han ställer är om det verkligen är något fel i det? Att ett företag har 

möjlighet att få en förmånligare beskattning kan enligt honom göra att incitamentet att starta 

och driva företag ökar.
195

 Dock ställer detta argument sig emot Burmeisters åsikt angående att 

regeringens mål att skapa mer sysselsättning äventyrat neutraliteten i skattesystemet.  

 

Det finns en avvägning mellan makro- och mikroneutralitet. Mikroneutraliteten riktar sig mot 

skattesubjektet, i detta fall företagen och delägarna. Gällande 3:12-reglerna innebär det att 

företagarnas handlingar inte ska påverkas av skattemässiga utfall – alltså att alla bolagsformer 

bör beskattas på samma vis. Makroneutraliteten syftar till hela skattesystemet, i detta fall 

skattesatsernas nivå. Enligt Persson är makroneutraliteten överordnad mikroneutraliteten. 

Dock behöver en avvägning mellan dessa två göras.
196

 Å ena sidan vill regeringen uppmuntra 

till småföretagande genom att ha förmånliga skatteregler, å andra sidan har utfallet blivit att 

3:12-reglerna överutnyttjats och att ”fel” företag har gynnats. De företag som avses med 

lagstiftningen är mindre företag, men innan införandet av kapitalandelskravet var det s.k. 

”flerfåmansföretag”, främst i form av advokat- och revisionsbyråer som drog nytta av reglerna 

i mycket större omfattning än vad lagstiftarna räknat med.
197

 

 

År 2006 ansågs samhällsekonomisk neutralitet (makroneutralitet) uppfyllas genom den 

reformerade löneunderlagsregeln och införandet av löneuttagskravet.
198

 Dock visade det sig 

att detta inte riktigt stämma. År 2013 angav regeringen i ett pressmeddelande att de gamla 

reglerna har inneburit att personer med ett mycket litet ägande har kunnat tillgodoräkna sig 

stora skattelättnader. Genom införskaffa mycket små ägarandelar hade anställda haft 

möjlighet sänka sin marginalskatt från 57 till 20 procent på stora delar av sina inkomster. 

Detta överutnyttjande har gjort att 3600 höginkomsttagare har sänkt sin skatt med sammanlagt 

ca 650 miljoner per år sedan 2006 års regler infördes.
199

 Huruvida detta kommer att förbättras 

genom införandet av ett kapitalandelskrav
200

 återstår att se. Några remissinstanser hävdade att 

det fanns olika sätt att komma runt även dessa regler.
201
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4.3 3:12-reglernas legitimitet 

Legitimitet i 3:12-regelverket innebär att utformningen av reglerna ska vara begriplig och 

uppfattas som proportionell. Den ska också få skattesubjekten att inte anse sig sämre 

behandlade än andra skattsubjekt.
202

  

 

När 2006 års 3:12-regler diskuterades menade regeringen att det var viktigt att legitimiteten 

upprätthölls. När en person ska starta företag innebär det att hen väljer att investera för en 

osäker framtid. Då är det viktigt att välja rätt företagsform som passar för verksamheten.
203

 I 

och med att lönesumman kom att beaktas i företagen då 2006 års regler infördes menade 

Burmeister att detta skulle stärka legitimiteten i 3:12-regelverket. Dock menade han att detta 

gällde stora företag. Därför, trots att det enligt Burmeister skulle skapa legitimitet hos större 

företag, var det värt att ifrågasätta huruvida legitimiteten för mindre fåmansaktiebolag skulle 

upprätthållas vid införandet av 2006 års regler.
204

  

 

Det kom att visa sig att legitimiteten i 2006 års 3:12-regler inte upprätthållits. Då 

Finansdepartementet genomförde sin utredning inför lagändringen 2014 förstods att 

löneunderlagsregeln varit så förmånlig att den äventyrat legitimiteten. Den hade orsakat en 

överkompensation till delägare i stora fåmansaktiebolag med många delägare och anställda. 

Utgångspunkten vid införandet av 2006 års löneunderlagsregel hade varit mindre 

fåmansföretag, men kom att gynna motsatsen.
205

  

 

Pga. av att bestämmelsen i 57 kap. 3 § IL angav att alla delägare som är verksamma i ett 

företag i betydande omfattning ska anses som delägare. Ett fåmansföretag kunde därför 

tidigare ha flera hundra delägare och ändå anses som ett fåmansföretag och på så vis 

beskattats väldigt förmånligt.
206

 Delägare i stora fåmansaktiebolag har kunnat sänka sin skatt 

med hela 30 procentenheter. Genom att ge anställda lågbeskattad utdelning istället för lön 

anser regeringen försvagar legitimiteten i skattesystemet.
207

 Detta har aldrig varit syftet, då 

3:12-regelverket infördes för att gynna mindre företag. I och med bestämmelsen i 57 kap. 3 § 

IL och avsaknaden av ett krav på minsta kapitalandel spred sig risktagandet i takt med det 

spridda ägandet. Fåmansföretag har på så vis kunnat tillgodoräkna sig stora lönebaserade 

utrymmen och tagit ut ersättning i form av lågt beskattad utdelning, istället för lön. 

Legitimiteten i 3:12-regelverket har därför äventyrats. Finansdepartementet gjorde då 

bedömningen att detta inte var hållbart och att en förändring av löneunderlagsregeln var 

behövlig.
208

  

 

Regeringen gjorde bedömningen att legitimiteten sänkts pga. att det till väldigt stor del varit 

höginkomsttagare som dragit nytta av 2006 års löneunderlagsregel. Inkomstskillnaderna efter 

skatt har därför ökat, vilket självklart minskat rättvisan. Detta berodde enligt regeringen till 

stor del på att det främst varit informerade personer som haft möjlighet att sänka sin skatt med 

hjälp av löneunderlagsregeln.
209

  

 

                                                 
202

 Se avsnitt 1.3.4.2. 
203

 Se avsnitt 2.3.4. 
204

 Se avsnitt 2.5.2. 
205

 Se avsnitt 3.2.1. 
206

 Se avsnitt 3.2.1. 
207

 Se avsnitt 3.3.1. 
208

 Se avsnitt 3.2.1. 
209

 Se avsnitt 3.2.3. 



 

 40  

Larsson och Sävenstrand skrev att de nya reglerna förmodligen kommer medföra att företagen 

först får förlita sig på eventuella sparade utrymmen. Därefter kommer med stor sannolikhet 

ägare till små andelar att köpas ut, så att kapitalet kan investeras och att avkastningen inte 

tjänstebeskattas. Sedan återstår värderingsfrågor, alternativt försäljning av hela bolaget. Detta 

scenario äventyrar också 3:12-regelverkets legitimitet. De belyste även att det förmodligen 

kommer bli många företag som väljer att omstrukturera sig till mindre företag, och på så vis 

”går förbi” kapitalandelskravet. Det medför också att det inte längre kommer vara lönsamt att 

köpa en andel under 4 procent, sett ur skattesynpunkt. Samtidigt kommer det vara väldigt dyrt 

att köpa en andel som överstiger 4 procent, vilket kommer medföra svårigheter för företag att 

locka till sig nyckelpersoner.
210

  

 

Tjernberg menar att alla försök till att göra regelverket legitimt har lett till att 3:12-systemet 

helt spårat ur, detta framförde han vid 2014 års reform.
211

 En liknande åsikt framförde han 

även då reglerna reformerades 2006.
212

 Enda sedan reglerna infördes har de stått inför ett 

politiskt vägval, enligt honom. Det har också alltid varit ett problem att träffa ”rätt” företag, 

både då det gällt förmåner och begränsningar. Frågan är om regeringen lyckas denna gång? 

Enligt Tjernberg är det hårt att delägares skatt ska höjas från 20 procent till hela 57 procent. 

Han menar också att det varit flera remissinstanser som känt sig påhoppade av regeringens 

argument för att begränsa 3:12-reglernas förmåner. Enligt Tjernberg är det inte konstigt att 

företagen valt att utnyttja de regler som funnits, och att det inte heller är något fel i att ha gjort 

det.
213

 Frågan är om 3:12-regelverkets legitimitet någonsin kommer uppfyllas, eller om 

Tjernberg har rätt i att 3:12-regelverket spårat ur. Det kan vara svårt att skapa legitimitet i ett 

så pass omdiskuterat lagområde, där en stor del av kritiken som framförts har varit att reglerna 

är alldeles för komplicerade. 

 

Lodin menar att legitimiteten är ett kvalitetskrav av vikt för en god skattelagstiftning. Han 

menar att det är legitimiteten som är avgörande för medborgarnas lojalitet för skattesystemet 

och för att skatten ska vara effektiv på en samhällsekonomisk nivå. Enligt Lodin finns det 

ingen chans för en skatt att vinna legitimitet om dess syfte inte förstås av medborgarna.
214

 

Fallet i denna framställning är att reglerna är svårbegripliga samtidigt som det hela tiden 

funnits diverse ”kryphål” som lett till överutnyttjning. Tidigare kryphål var bestämmelsen i 57 

kap. 3 § IL i kombination med en förmånlig löneunderlagsregel som gjorde det lönsamt att 

bilda stora företag med många aktiva delägare och anställda.
215

 Praktikertjänst menar 

dessutom att förmodligen kommer att uppstå kryphål även i det nya 3:12-regelverket.
216

 

 

Detta skulle kunna leda till att reglerna inte vinner legitimitet hos medborgarna, samtidigt som 

staten gått miste om stora summor offentligfinansiella medel. Att 3:12-regelverket ändrats så 

många gånger sen dess tillkomst bidrar inte heller till stärkt legitimitet. 
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4.4 3:12-reglernas preventiva funktion 

3:12-reglernas preventiva funktion innebär att skattemässig inkomstomvandling ska 

motverkas. Dvs. att högbeskattade löntagarinkomster inte ska omvandlas till lågbeskattade 

kapitalinkomster.
217

 

 

Då reglerna ändrades 2006 var både expertgruppen och regeringen överens om att den 

preventiva funktionen skulle bibehållas.
218

 I regeringens föreslagna ändring av reglerna ingick 

skattelättnader som de ansåg vara motiverade ur neutralitetssynpunkt. Samtidigt infördes ett 

löneuttagskrav som skulle säkerställa att företagsledarnas inkomster beskattades korrekt. 

Detta för att den preventiva funktionen skulle upprätthållas. Regeringen fick i sitt förslag om 

en ny löneunderlagsregel kritik för avdraget av de första 10 IBB vid beräkningen av 

löneunderlaget. De ansåg dock att detta skulle bestå av preventiva skäl. Det beslutades även 

att det endast skulle vara kontant ersättning som skulle räknas med i löneunderlagsregeln, 

vilket också var motiverat av preventiva skäl. Statliga bidrag och ersättning från dotterbolag 

utanför EES skulle inte räknas med i löneunderlaget. Detta var pga. att det då kunde skapa en 

skattemässig inkomstomvandling genom att stora statliga bidrag eller ersättningar från 

utomlands placerade dotterbolag räknades in i löneunderlaget.
219

 Burmeister ansåg att 2006 

års 3:12-regler uppfyllde den preventiva funktionen. 

 

Då regelförändringen 2014 skedde hade regeringen som mål att förstärka dess preventiva 

funktion. Detta skulle göras med hjälp av ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme. 

Genom att ett kapitalandelskrav infördes skulle vissa stora företag, främst s.k. 

”flerfåmansföretag” i form av advokat- och revisionsbyråer, ”sållas bort” från 3:12-reglernas 

förmåner – vars syfte är att gynna småföretagare.
220

 Kapitalandelskravet infördes för att sätta 

stopp för den överkompensationen regeringen menar ha skett av 2006 års 3:12-regler. Kravet 

ska sätta stopp för att delägare med små ägarandelar kan tillämpa löneunderlagsregeln och 

därmed sänka sin skatt avsevärt – i de fall få delägarens risk inte står i proportion till den 

skattelättnad som erhålls genom regeln.
221

 

 

Då Tjernberg presenterade sina synpunkter angående 3:12-reglernas preventiva funktion i en 

artikel i SN, angav han följande. Enligt honom är 3:12-regelverket på väg utför och har 

hamnat väldigt långt ifrån sitt ursprungliga syfte. Utmaningen regeringen till en början stod 

inför var att ”rätt” företag ska träffas av reglerna. Enligt honom är nu utmaningen för 

regeringen att se till att 3:12-reglerna inte är allt för förmånliga.  Huruvida regeringen lyckats 

genom 2014 års reform återstår att se. Det har enligt Tjernberg inte varit konstigt om 

företagen valt att anpassa sig och utnyttja förmånerna de haft möjligheten att göra. Han 

skriver vidare att han förstår att regeringen inte accepterar de förmånliga konsekvenser 2006 

års regler medfört. Dock ifrågasätter han regelverkets fortsatta existens och menar att 3:12-

regelverket kan ha nått vägens ände. Detta i och med att alla försök regeringen gjort att få 

regelverket preventivt, neutralt och legitimt lett till att regelverket spårat ur.
222

  

 

Den preventiva funktionen är det huvudsyfte som är lättast att definiera. Det har dock inte 

varit lätt att uppfylla kravet. Detta pga. att det är gynnandet av små fåmansföretag som ska 

uppnås, inte de stora. Det kan vara väldigt svårt att ”sålla bort” de företag som inte ska träffas 
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av reglerna. Tjernberg menar att det inte är något fel i att en viss anpassning skett till 3:12-

regelverket som gjort att ”fel” företag haft möjlighet att sänka sin skatt avsevärt, utan att det 

snarare bidrar till att företagandet i Sverige gynnas.
223

 Burmeister anser däremot att det är fel 

att 3:12-reglernas neutralitet äventyras genom att den preventiva funktionen inte uppfylls. Det 

har förmodligen inte varit ovanligt att företagare valt att anpassa sig efter regelverket för att få 

en förmånligare beskattning.
224

 Den preventiva funktionen är viktigt för att staten inte ska gå 

minste om offentligfinansiella medel. I och med att staten förlorat stora belopp årligen sedan 

2006, är det viktigt att 2014 års 3:12-regler uppfyller den preventiva funktionen bättre. Det 

som främst var tänkt att bidra till detta var införandet av kapitalandelskravet för lönebaserat 

utrymme.
225

 Dock menar vissa remissinstanser att det redan finns sätt att undgå detta krav. 

Genom att omorganisera ett flerfåmansföretag till flera små företag kan företagen uppfylla 

kapitalandelskravet och därmed ha en fortsatt avsevärt lägre beskattning på sina inkomster.
226

 

Huruvida detta potentiella kryphål i lagen kommer utveckla sig återstår att se. 
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5 Avslutande reflektioner 
3:12-regelverkets preventiva funktion är en viktig faktor i reglernas utformning. Att motverka 

skattemässig inkomstomvandling har jag uppfattat varit regeringens största prioritet. Det 

baserar på de analyser av regelverket som jag behandlat. Enligt dem har den preventiva 

funktionen uppfyllts i såväl 2006 års som 2014 års 3:12-regler.
227

 Dock har det visat sig svårt 

för regeringen att träffa rätt företag vid utformningen av reglerna. Det är svårt då ett regelverk 

som behandlar ett stort område med många företag ska gynna en grupp, samtidigt som det inte 

får bli allt för förmånligt för en annan.  

 

Regeringen gjorde bedömningen att det främst varit informerade personer som haft möjlighet 

att sänka sin skatt med hjälp av 2006 års löneunderlagsregel. Dessutom vore det inte konstigt 

om företagen inte förstod syftet med reglerna fullt ut, då de ändrats så mycket. Det kan vara 

krångligt och svårt för ett fåmansföretag att anpassa sig efter nya regler så pass ofta, speciellt 

för mindre företag som inte har revisorer lättillgängliga.  

 

Efter att ha läst skälen till varför regelverket förändrades återigen får jag uppfattningen om att 

reglernas komplexitet varit ett problem. Dock finns det inte mycket som tyder på att 

regeringen lagt resurser på att förenkla regelverket. Att den överkompensation som skett av 

2006 års regler kan komma att minskas är positivt. Däremot ställer jag mig frågan huruvida 

det kommer att hjälpa de mindre företagen med färre resurser att dra nytta av reglerna, vilket 

var syftet vid införandet av dem från början. Om reglerna skulle göras enklare för mindre 

bolag skulle kanske incitamentet att starta företag öka, och på så vis ökar även 

sysselsättningen på marknaden.  

 

Efter att ha tagit del av Tjernbergs artiklar
228

 i SN angående 3:12-reglernas fortsatta existens 

ändrades min syn lite. Då jag läst regeringens argument till ett förändrat, mer begränsat 

regelverk blir det tydligt att det finns en problematik och att ett förändrat regelverk är 

nödvändigt. Tjernbergs artikel fick mig dock att se annorlunda på de företag som dragit nytta 

av reglerna. Det var inte regeringens syfte att stora, kapitalstarka företag skulle gynnas, men 

att de dragit nytta av reglerna är förståeligt. Att flera av delägarna i sådana större företag nu 

kommer att höjas från 20 procent till hela 57 procent kanske inte är skäligt? Jag ställer mig 

frågan om argumenten Tjernberg presenterade, dvs. en avveckling av delar av 3:12-

regelverket samt en betydande regelförenkling
229

, kanske vore rimligare?  

 

Då 3:12-reglerna reformerades år 2006 och återigen år 2014 var regeringens argument delvis 

baserade på att neutraliteten i skattesystemet kommit att äventyras. Att neutraliteten inte 

upprätthållits är ett tecken på att det skett en anpassning till 3:12-reglerna då företag bildats, 

dvs. att blivande företagare valt företagsform baserat på förmånliga skatteregler. Dock valde 

regeringen att bortse från neutraliteten för att stärka legitimiteten vid 2006 års reform. Frågan 

är huruvida neutraliteten och legitimiteten ska värderas. Måste det ena leda till att det andra 

försvagas? Då är frågan om neutraliteten kan upprätthållas samtidigt som sysselsättningen 

gynnas? 

 

Angående reglernas huvudsyften anser jag följande – den preventiva funktionen, neutraliteten 

och legitimiteten hänger ihop med varandra. Det är svårt att uppnå alla tre och de har slagit ut 

varandra flera gånger. Ett exempel då detta inträffat är vid reformeringen av 2006 års 
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löneunderlagsregel. Ett av regeringens mål var att förbättra regelverkets effekter på 

risktagandet i näringslivet. Samtidigt skulle neutraliteten, legitimiteten och den preventiva 

funktionen upprätthållas. Regeln skulle också bli enklare genom reformen. Dåvarande 

regering införde medvetet år 2006 skattelättnader som var motiverade ur neutralitetshänsyn, 

andra ur legitimitetshänsyn. Det handlade om att beskattningen av faktiska utfall i största 

möjliga utsträckning skulle uppfattas som legitima av företagarna. Dock skulle omfattningen 

av de skattelättnader som infördes avvägas mot risken att reglerna gjorde det möjligt att göra 

affärer som endast genomfördes för att generera pengar snabbt i allt för stor utstäckning. 

Dåvarande regering var medveten om att reformationen skulle komma att gynna investeringar 

i företag med aktiva delägare mer än andra företag. Detta ansågs dock vara motiverat för att 

undvika en allt för hög beskattning av ägare till företag med hög avkastning.
230

 I och med det 

ställningstagandet gjorde dåvarande regering en avvägning mellan neutraliteten och 

legitimiteten där ena syftet fick åsidosättas för att det andra skulle uppfyllas. Detta tyder på att 

det är svårt att upprätthålla alla tre huvudsyften i varje bestämmelse och att det istället behövs 

en avvägning mellan vilket syfte som är viktigast i en specifik bestämmelse.  

 

Ett annat exempel på när 3:12-reglernas huvudsyften slagit ut varandra är då 

kapitalandelskravet infördes år 2014. Införandet av kapitalandelskravet skulle göra att 3:12-

reglernas preventiva funktion och neutralitet upprätthölls, däremot åsidosattes i det fallet 

legitimiteten. Detta pga. att regeringen gick vidare med förslaget, trots all kritik det bemöttes 

av. Flera företag menar att deras verksamhet skulle komma att påverkas så negativt att de 

skulle vara tvugna att begränsa sin verksamhet.
231

 Detta gör inte skattesystemet legitimt, men 

regeringen menade att den överutnyttjning som skett skadade neutraliteten och den preventiva 

funktionen och därför var det motiverat att gå vidare med förslaget och införa ett 

kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme.
232

  

 

Förslaget om ett kapitalandelskrav för lönebaserat utrymme
233

 var det mest kritiserade och 

omdiskuterade förslaget regeringen framförde vid 2014 års regelreformation. Några 

remissinstanser hävdade att det fanns olika sätt att komma runt även föreslagna regler. SRF 

ansåg att förslaget skapar incitament till skatteplanering i form av att större företag delar upp 

sig i mindre enheter. På så vis kommer de undan kapitalandelskravet samtidigt som 

verksamheten kan fortsätta bedrivas på samma sätt. Praktikertjänst framförde att de flesta 

företag med stor sannolikhet skulle komma att hitta vägar runt kapitalandelskravet.
234

 LRF 

och Lodin menade att ett erbjudande om delägarskap i många fall kan vara avgörande för att 

locka kvalificerade personer till arbeten på mindre orter. Om det remissinsanserna framför 

stämmer kommer såväl neutraliteten som legitimiteten att äventyras.  

 

Kapitalandelskravet införs främst för att upprätthålla neutralieten, alltså motverka att blivande 

företagare väljer företagsform för att få en förmånligare beskattning.
235

 Legitimiteten 

äventyras också om remissinstansernas antaganden blir verklighet. Regelverket blir inte 

legitimt om det är lätt att komma undan. Då ställer jag mig frågan huruvida det är rimligt att 

äventyra neutraliteten och legitimiteten genom införandet av en regel som med stor 

sannolikhet kommer vara möjlig att komma undan? Att tillfrågade företag kommer på sätt att 

fortsätta ”överutnyttja” reglelverket redan innan regelförändringen trätt i kraft skapar stabilt 
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regelverk. Om företagarnas antaganden stämmer eller om införandet av ett kapitalandelskrav 

kommer stoppa överutnyttjningen av 3:12-regelverket återstår att se. .  
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