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  Abstrakt    

 

I Sverige utgörs en stor del av Sveriges registrerade aktiebolag av fåmansföretag. Ett 
fåmansföretag i aktiebolagsform (FÅAB) är ett företag med endast en eller ett fåtal ägare. 
Dessa företag berörs av särskilda lagregler, de så kallade 3:12-reglerna. Anledningen till dessa 
regler är dels för att man vill skapa en neutralitetssträvan inom skattesystemet. Denna studie 
bygger på att genom en jämförande bild med förutsättningar tagna ur Inkomstskattelagen från 
åren 2005-2008, försöka beskriva de förändringar som skett av 3:12-reglerna när det gäller 
avyttring av andelar. Till min hjälp att försöka beskriva förändringarna samt vad dessa lett till 
har jag valt att använda mig av tre fiktiva företag. Studien visar att skattetrycket vid avyttring 
av andelar har minskat samt att det tillkommit nya regler vilka bland annat lett till en 
förenkling vid beräkningarna av skatten. Dock anses inte reglerna som fulländade varför nya 
regler kommer att formas i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

In the Swedish Register of Companies there are a large part of companies that are close 
companies. A close company is a company with just one or a few owners. These companies 
are affected by special law rules, the 3:12-rules. These rules are based on the wish to create 
neutrality within the Swedish tax system. This study is designed to compare the changes that 
has been in the 3:12-rules between the years 2005-2008 when it comes to a sale of shares. In 
my study I describe some of the effects of changes that recently been made in the rules, by 
comparing examples between three different companies. The study shows that the taxes 
decreased when a sale has been done. It also shows that the rules have gone through some 
changes that have led to a simplifying when we are going to calculate the taxes. But the rules 
are not complete why new rules are going to be presented in the future.   
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer bakgrunden till mitt problemområde att ges. Vidare kommer min 
problemformulering, syftet samt avgränsningen att tas upp. Sist kommer en kort disposition 
av arbetet.  

 

Ett fåmansföretag i aktiebolagsform (FÅAB) är ett företag med endast en eller ett fåtal ägare. I 
Sverige utgörs företagsstocken till största delen av små eller medelstora företag. Av 953 558 
registrerade företag (februari 2008) motsvarade 57 % enskild firma och drygt 28 % 
aktiebolag.1 Inom Sverige beskattas, såsom ägare till andelar i FÅAB, flera hundra tusen 
personer.2 Rent civilrättsligt finns inte några särskilda regler avseende FÅAB utan 
Aktiebolagslagen (ABL) är tillämplig på aktiebolag överlag. Dock finns specialregler i 
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL) som behandlar denna form av företag. Dessa brukar 
kallas för 3:12-reglerna.  

1.1      Problembakgrund 
Grunden till att det sedan 1993 finns särskilda regler som reglerar beskattning av FÅAB är 
dels för att man vill undvika orättvisor sett utifrån ett anställningsförhållande. Reglerna finns 
även till för att undvika ekonomiska fördelar i fåmansföretaget i jämförelse med andra 
företagsformer. På grund av det låga antalet ägare i FÅAB besitter ägaren en särskild kontroll. 
Delägarna kan på bolagsstämma besluta att utdela vinstmedel till ägarna utan att ta hänsyn till 
hur vinsten genererats, dvs om vinsten uppstått utifrån den egna arbetsinsatsen vilket skulle 
motsvara en egentlig lönekostnad eller inte. Med ett alltför stort inflytande över bolagets 
beslut uppstår en brist på ett verkligt tvåpartsförhållande, där aktiebolaget utgör en 
självständig enhet och i avsaknad av detta kan transaktioner utföras till fördel för ägarna. 
Sedan 1993 då de särskilda reglerna tillkom har det dock skett en hel del förändringar i 3:12-
reglerna.3  

Den 9 september 1999 tillsatte regeringen en utredning vilken hade till uppgift att se över de 
beskattningsregler vilka reglerar beskattning av utdelning samt beskattning av kapitalvinst vid 
försäljning av andelar i fåmansföretag. Utredningen fick namnet 3:12-utredningen. I juni 2002 
överlämnade utredningen sin redogörelse vilken kom att kallas ”Beskattning av 
småföretagare”. Detta ledde till att den 3 juni 2004 förordnade dåvarande finansministern 

                                                       

1 http://www.scb.se/templates/Standard34546.asp /2008-03-11 
2 Prop. 2005/06:40, s. 41 
3 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 58. 
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Bosse Ringholm en expertgrupp. Dessa fick till uppgift att genomföra en fördjupad prövning 
av 3:12-reglerna. När budgetpropositionen för 2005 presenterades hade regeringen gjort 
bedömningen att 3:12-reglerna borde förändras och detta på grund av att reglerna skulle bli 
mer gynnsamma för företagen.4 

1.2      Problemdiskussion 
För att man som företag skall klassas som ett FÅAB krävs det att aktiebolaget har upp till fyra 
fysiska personer vilka äger onoterade andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna i 
företaget. Detta är huvuddefinitionen och här identifieras företag med ett fåtal ägare som 
innehar det väsentliga inflytandet över företaget. I vissa fall kan även företag som ägs av flera 
fysiska personer än vad som anges i huvuddefinitionen klassas som FÅAB. Ett sådant fall är 
när ägande finns inom närståendekretsen, det vill säga om någon närstående till delägaren 
också äger andelar bildar dessa gemensamt en delägare. Även då ett företags verksamhet är 
uppdelat i olika grenar, oberoende av varandra och där den faktiska bestämmanderätten och 
möjligheten att förfoga över verksamhetens resultat finns hos flera fysiska personer kan detta 
komma att klassas som ett FÅAB. Den sista definitionen på ett FÅAB brukar kallas för den 
utvidgade definitionen. Den utgör i praktiken en ”utbyggnad” av huvudregelns definition och 
innebär att man kombinerar reglerna om närståendekretsen, indirekt ägande samt delägarnas 
verksamhet. Med andra ord omfattar definitionen företag som bedrivs gemensamt av flera 
personer vilka bidrar till vinstgenerering, exempelvis en konsultverksamhet. Anledningen till 
att dessa verksamheter skall klassas som ett FÅAB är för att de samlade vinstmedel som finns 
i verksamheten i de flesta fall utgör sparade arbetsinkomster.5 Beskattningsregler avseende 
FÅAB återfinns i 57 kap. IL, men omfattas även av 56 kap. IL vilket ger viktiga definitioner 
och hänvisningar.  

Den preventiva avsikten med 3:12-reglerna är att förhindra ägare i FÅAB att nyttja 
kapitalinkomster som en möjlighet till uttag av förvärvsinkomst till lägre beskattning. 
Kapitalinkomster dvs. utdelning och kapitalvinster beskattas proportionellt med en skattesats 
på 30 %. På grund av detta undviks den progressiva skatten vilken i annat fall kan uppgå till 
59 % när den kommunala skatten är 34 % och den statliga skatten 25 % (20 % + 5 %). Detta 
under förutsättningen att förvärvsinkomsten överstiger den övre skiktgänsen. Avsikten med 
3:12-reglerna är därför att förhindra skattemässig inkomstomvandling. Detta sker genom att 
reglerna ska begränsa det belopp vilket skall tas upp till kapitalbeskattning. Den principiella 
utgångspunkten för reglerna är således att en person som äger andelar och samtidigt är 
verksam i betydande omfattning i ett FÅAB skall belastas med, så långt som möjligt, samma 
beskattning som en löntagare vilken äger aktier i ett börsnoterat bolag.6 

                                                       

4 Prop. 2005/06:40, s. 33 
5 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 64-68. 
6 Ibid. s. 61. 
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Förutom den preventiva effekten skall 3:12-reglerna leda till ekonomisk effektivitet, det vill 
säga att reglerna inte skall diskriminera eller för den delen inte heller gynna investering i 
FÅAB. Reglerna skall fungera som en jämvikt i jämförelse med andra företag genom att 
situationen skall neutraliseras genom att andelsägarnas möjligheter till en skattemässigt 
förmånligare avkastning begränsas. Förutom reglernas preventiva och ekonomiska effektivitet 
skall de även förbättra effekterna på risktagandet i näringslivet samt att de skall vara enkla.7     

De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2006 men redan i januari 2007 kompletterades dessa. 
Kompletteringsförändringarna handlade i huvudsak om avyttring av andelar men innehöll 
även en korrigering av vissa beräkningssatser.8 Även i år 2008 har det skett kompletteringar. 
Dessa innebär bland annat att klyvningsregeln vid försäljning av kvalificerade andelar 
återinförs.9 Innebörden av det nya regelverket, inklusive kompletteringarna, medförde bland 
annat att den effektiva skatten på utdelning till den aktive delägaren sänktes till 20 % från 
tidigare 30 %. Den tidigare regeln om skattefri utdelning har slopats. För beräkning av 
gränsbeloppet, den del av utdelningen som beskattas som inkomst av kapital, har införts en 
schablonregel i förenklande syfte. Därutöver har förändringar skett avseende underlaget för 
beräkning av årets gränsbelopp. Klyvningsräntan, som används vid beräkning av årets 
gränsbelopp utifrån räntebaserat underlag har höjts. Enligt dess lydelse 2006 har dessutom 
reglerna för lönebaserad utdelning genomgått större förändringar.10 

När det gäller kapitalvinster så beskattades dessa fram till år 2005 genom den så kallade 
50/50-regeln eller klyvningsregeln. Med denna regel så menas det att 50 % av den kapitalvinst 
som översteg den sparade utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget kapital och resterande 
50 % i inkomstslaget tjänst. 2006 slopades denna regel och istället gällde det att hela 
kapitalvinsten som översteg den sparade utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. 
Detta beslut väckte mycket kritik vilket nu har lett till att man som aktiv ägare till andelar i ett 
FÅAB från och med 2008 återigen skall tillämpa 50/50-regeln. Retroaktivt kan man använda 
denna regel även för avyttringar som skett 2007 men då krävs det att man själv begär detta i 
deklarationen. Den återinförda 50/50-regeln kommer dock endast att vara tillämpbar fram till 
och med inkomståret 2009. Tanken är att regeln skall vara en övergångsregel och att det efter 
2009 skall införas ett nytt regelsystem. På grund av att 50/50-regeln åter har införts  kommer 
aldrig skatten vid en avyttring av kvalificerade andelar att överstiga 44,5 % (20 % kapitalskatt 
+ 24,5 % progressiv skatt) vid en högsta marginalskatt på 59 %.11 

Reglerna har som jag nyss nämnde vid ett flertal tillfällen förändrats och kritiserats. Trots 
förändringarna uppstår det nya diskussioner kring de bristfälligheter som uppdagas 

                                                       

7 Prop. 2005/06:40, s. 38 
8 Skatteverket, SKV 292 utgåva 15, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2007. 
9 Skatteverket, SKV 292 utgåva 16, Skatteregler för delägare i fåmansföretag. 2008 
10 Ibid. 
11 Prop. 2007/08:19, s. 15-21 
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allteftersom regelverket används i praktiken. Redan i dagsläget vet vi att reglerna kommer att 
vara föremål för ytterligare förändringar i framtiden.  

Av regeringens propositionen 2005/06:40 som behandlar reformen av beskattningsregler för 
ägare i FÅAB framgår att det förslag till förändringar som presenterats och beretts med 
Skatteverket inte får medföra nackdelar för någon skattskyldig.12 I samma proposition 
framgår att regeringen konstaterat att det är praktiskt omöjligt att genomföra en reform av 
gällande regler som på samma sätt påverkar samtliga typer av företag. I stället har reformen 
fått utgå från olika företagsgrupper i grova drag. De olika företagsgrupperna var: en 
företagare som har en hög intjäningsförmåga av eget arbete, konsultfallet, en företagare som 
driver en förhållandevis riskfylld verksamhet med fem till tio anställda och den sista 
företagaren äger ett företag med många anställda. 13  

Regeringen framhäver vikten av att regelverkets tillämpningsområde inskränks och i första 
hand tillämpas där det preventiva syftet är nödvändigt utifrån företagets struktur. Strukturen i 
ett formellt klassat FÅAB kan i praktiken uppvisa samma särdrag som ett företag med spritt 
ägande och ska i sådana fall undantas från 3:12-reglerna enligt utomståenderegeln.14  

De reformerade 3:12-reglerna har inte varit i bruk så länge och effekterna av förändringarna 
är därför inte dokumenterade och kanske svåra att förutspå. Genom att det hela tiden 
uppkommer nya förändringar leder inte heller detta till att det blir lättare att se vilka effekter 
som uppstår på grund av förändringarna. Diskussioner kring följder av det nya regelverket 
förs ständigt i media och är ett mycket aktuellt ämne. Ämnet öppnar upp frågor om 
förutsättningarna för olika FÅAB-ägares möjlighet att tillgodogöra sig de olika reglerna och 
hur dessa påverkar ägarnas skattesituation. Frågan är då om det uppstår skiljaktigheter mellan 
olika företagstyper, med hänsyn till antalet anställda, inom FÅAB trots att man försökt 
undvika sådana?   

1.2.1 Forskningsfrågor 
• Hur har regelverket avseende 3:12-reglerna förändrats?  
• Vilken effekt har förändringarna av regelverket fått på olika företagsgrupper inom 

FÅAB?     

1.2.2 Syfte 
Denna studie är en vidareutveckling av C-uppsatsen ”Sätta sig på bolag – en studie av 
förändringen i 3:12-reglerna”. Syftet med denna uppsats är densamma som i den tidigare 
studien dvs. att beskriva delar av 3:12-reglerna genom en jämförande bild av förutsättningar i 
2005, 2006 samt 2007 års regelverk. Dock kommer denna uppsats att kompletteras med de 
förändringar som skett 2008. Jämförelsen sker genom beräkningar utifrån fiktiva bolag och 

                                                       

12 Prop. 2005/06:40, s. 34 
13 Ibid. s. 131 
14 Ibid. s. 42 
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med beräkningssatser från samma taxeringsår. Vidare skall uppsatsen förklara effekten av 
förändringarna samt belysa vissa skattekonsekvenser som uppstår. 

1.3       Problemavgränsning 
Arbetet begränsas genom att enbart behandla aktiebolag samt att jag endast utgår från 
delägarens privata perspektiv och behandlar därför inte bolagsbeskattningen i samband med 
beräkningarna. Vidare kommer endast avyttring av andelar att behandlas. Men då 
beskattningen vid avyttring är beroende på vilken utdelning som skett kommer även denna att 
tas upp men då endast i syfte att förklara de olikheter vilka kan uppstå vid en avyttring. För en 
fördjupad inblick i utdelningsfrågan hänvisar jag till den tidigare uppsatsen ”Sätta sig på 
bolag – en studie av förändringen i 3:12-reglerna”. Vid beräkningarna kring avyttring av 
andelar kommer ej grundavdraget att beaktas.   
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1.4      Disposition av arbetet 

Del 2 Definitioner 
I detta kapitel kommer vissa begreppsdefinitioner att presenteras. Begreppsdefinitionerna 
kommer att presenteras i bokstavsordning och detta för att kapitlet skall anses som en liten 
uppslagsbok kring de huvudsakliga begreppen som behandlas i 3:12-reglerna. De begrepp 
som definieras i detta kapitel hänförs till skattelagstiftning 2008 (taxeringsår 2009) om inget 
annat anges. 

Del 3 Metod 
I detta kapitel kommer en diskussion kring valet av metod att göras. Vidare kommer 
tillvägagångssättet att beskrivas samt en redogörelse för den insamling och bearbetning som 
skett av data. Vidare kommer begreppen reliabilitet och validitet att diskuteras. Syftet med 
kapitlet är att redogöra för det tillvägagångssätt som jag haft då jag försökt besvara de 
forskningsfrågor vilka jag ställt. 

Del 4 Teori 
I teoriavsnittet kommer bakgrunden till 3:12-reglerna att genomgås samt att vissa av reglernas 
förändring mellan åren 2005-2008 kommer att diskuteras. Vidare kommer vissa begrepp att 
tas upp mer ingående. Förutom detta kommer skatt vid utdelning samt avyttring att genomgås 
och till sist kommer vissa åsikter som återgivits i media att framföras.  

Del 5 Resultat 
I detta kapitel kommer skatteberäkningar kring utdelning samt avyttring att presenteras. 
Resultatet kommer att presenteras med hjälp av de tre olika företag som studien bygger på: 
Bolag 1, företaget utan anställda, Bolag 2, företaget med tre anställda samt Bolag 3, företaget 
med åtta anställda.  

Del 6 Analys 
I analysavsnittet kommer resultatet från min studie av de tre delägarna att kopplas samman 
med syftet av den reformering som skedde 2006 samt ytterligare förändringar vilka 
genomgåtts i teoriavsnittet.   

Del 7 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen ger jag svar på de forskningsfrågor som jag ställde i början av denna studie. 
Jag tar även upp mina egna åsikter samt förslag till vidare forskning.  
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2. Begreppsdefinitioner 
 

I detta kapitel kommer vissa begreppsdefinitioner att presenteras. Begreppsdefinitionerna 
kommer att presenteras i bokstavsordning och detta för att kapitlet skall anses som en liten 
uppslagsbok kring de huvudsakliga begreppen som behandlas i 3:12-reglerna. De begrepp 
som definieras i detta kapitel hänförs till skattelagstiftning 2008 (taxeringsår 2009) om inget 
annat anges. 

 

Aktiv delägare (57 kap. 4§, p.1 IL) 
Delägare eller dennes närstående som under de senaste fem åren varit verksam i företaget 
eller annat koncernföretag i betydande omfattning.15  

Avyttring (44 kap. 3§ IL) 
Med avyttring av en tillgång avses försäljning, byte samt liknande överlåtelser av tillgångar.  

Beskattningsår (1 kap. 13§ 1 st. IL) 
För fysiska personer är beskattningsåret kalenderåret före taxeringsåret. Beskattningsåret är 
således detsamma som inkomstår. 

Betydande omfattning (57 kap. 4§ p.1 IL) 
Begreppet används för att fastställa huruvida ägda andelar i FÅAB är kvalificerade eller inte. 
För detta krävs att ägaren varit verksam i ”betydande omfattning”. Den allmänna 
motiveringen till begreppet är att ägarens arbetsinsats skall ha haft betydelse för 
verksamhetens resultat.16 

Delägare (56 kap. 6§, 1st. IL) 
Fysisk person som direkt eller indirekt innehar andelar i företaget. Ett indirekt innehav avser 
ägande via en juridisk person.17 

Fåmansföretag (56 kap. 2§ IL) 
I uppsatsen behandlas detta begrepp såsom aktiebolag där upp till fyra fysiska personer äger 
andelar motsvarande mer än 50 % av rösterna eller där näringsverksamheten är uppdelad på 
sådant sätt att en fysisk person innehar den faktiska bestämmanderätten över en sådan 

                                                       

15 Lodin, S-O./Lindencrona, G./Melz, P./Silfverberg, C. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt. Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s.376. 
16 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 76-77. 
17 Ibid. s. 96. 
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verksamhet och självständigt förfogar över dess resultat. Vid ägande inom delägarens 
närståendekrets behandlas dessa tillsammans med delägaren som en fysisk person.18 

Gränsbelopp (57 kap. 10§ IL) 
Gränsbeloppet motsvarar den del av kapitalvinsten som skall beskattas i inkomstslaget kapital 
och beräknas enligt förenklingsregeln eller löneunderlagsregeln.  

Inkomstbasbelopp (57 kap. 9§ IL) 
Det inkomstbasbelopp (IBB) som används är det belopp som gällde året innan 
beskattningsåret. Det vill säga för taxeringsår 2008 (beskattningsår 2007) gäller 2006 års 
inkomstbasbelopp.  

Inkomstskattelagen – ”3:12-reglerna” (56 & 57 kap. IL)  
Här redogörs för bestämmelser kring utdelningar, räntor, andra inkomster samt kapitalvinster 
på tillgångar och förpliktelser avseende FÅAB och tidigare FÅAB. Ursprungligen fanns dessa 
regler införda i Lagen om statlig inkomstskatt (SFS 1947:576) 3§ 12 mom. Detta ursprung 
hänger ännu kvar i reglernas allmänna benämning såsom ”3:12-reglerna”.  

Klyvningrsregeln – 50/50-regeln (57kap 12§ -05) 
Efter avräkning av sparad utdelning samt skillnadsbeloppet skall den kapitalvinst som återstår 
att beskatta fördelas med 50 % vardera mellan inkomstslaget kapital och inkomstslaget 
tjänst.19 

Klyvningsränta (57 kap. 11§ p.2 IL) 
Om ägare till ett FÅAB har utdelningsinkomster som överstiger gränsbeloppet skall 
överutdelningen beskattas som arbetsinkomst, den s.k. klyvningsräntan används vid beräkning 
av årets gränsbelopp och utgörs (taxeringsår 2008) av statslåneräntan vid utgången av 
november året före (2006) beskattningsåret (2007) + nio procentenheter.20 

Kvalificerade andelar (57 kap. 4§ IL) 
Begreppet FÅAB innebär inte automatiskt att samtliga delägare omfattas av bestämmelserna i 
3:12-reglerna. Ägaren eller närstående till denne skall genom arbetsinsatser åstadkommit 
intäkter till bolaget. En andel är kvalificerad om delägaren eller någon närstående till honom 
varit verksam inom företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de 
fem föregående beskattningsåren. Utöver detta kan andelar vara kvalificerad om delägaren 
eller närstående till delägaren varit aktiv i ett annat ägt FÅAB som bedriver samma eller 
likartad verksamhet under motsvarande period.21 

                                                       

18 Lodin, S-O./Lindencrona, G./Melz, P./Silfverberg, C. Inomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt. Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s.371. 
19 Prop. 2007/08:19 s. 15 
20 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 350. 
21 Ibid. s. 75. 
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Lättnadsbelopp (43 kap. 3§ p.1 IL -05) 
En viss del av kapitalvinsten på onoterade andelar var tidigare skattefri för mottagaren. Den 
skattefria delen utgjorde 70 % av statslåneräntan multiplicerat med ett underlag grundat på 
omkostnadsbelopp samt lönesumma exklusive ägarens egna löneuttag. Regeln slopades i och 
med reformen och gäller ej från och med taxeringsåret 2007. Men eventuellt sparat 
lättnadsutrymme från taxeringsår 2006 kan nyttjas fram till och med taxeringsår 2011.22 

Närståendekretsen (2 kap. 22§ IL) 
Den faktiska ägarkretsen i ett FÅAB kan vara mycket stor. Kretsen av närstående räknas som 
en person. Som barn omfattas även styvbarn och fosterbarn. I närståendekretsen ingår även 
dödsbo där delägaren eller någon närstående till denne är delägare i.23  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Närståendekretsen. Källa: Egen bearbetning av information från Skattemyndigheten.  

Omkostnadsbelopp (44 kap. 14§ IL)  
Med omkostnadsbelopp avses den eller de utgifter som man haft vid anskaffningen 
(anskaffningsutgifter). Till detta kan utgifter för förbättring medräknas (förbättringsutgifter). 

Ovillkorat/villkorat aktieägartillskott 
Med ovillkorat aktieägartillskott menas att aktieägaren har tillskjutit ett tillskott som är 
oåterkalleligt. Genom att aktieägaren gör detta så har han inga som helst krav på att få tillbaka 
pengarna. Motsatsen till detta är ett villkorat aktieägartillskott. Här förväntar sig aktieägaren 
att pengarna skall betalas tillbaka.24 

                                                       

22 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 345. 
23 Skatteverket, SKV 292 utgåva 15, Skatteregler för delägare i fåmansföretag 
24 Sandström et. al. Fåmansföretag - skatteregler och skatteplanering. Näsviken; Björn Lundén information, s. 
223 
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Passiv delägare (56 kap. 6§ 1 st. IL) 
Delägare som inte är verksamma i företaget i betydande omfattning. Dessa omfattas ej av 
3:12-reglerna utan beskattas utifrån vanliga utdelnings- och kapitalvinstregler utan 
inskränkning.25 

Prisbasbeloppet (2 kap. 27§ IL) 
Prisbasbeloppet (PBB) är ett tal i kronor som bygger på prisutvecklingen i samhället och som 
fastställs av regeringen varje år.26 Det belopp som används för beskattningsåret 2008 är 2007 
års prisbasbelopp. 

Skiktgräns (65 kap. 5§ IL) 
En skiktgräns är en gräns vilken används vid beräkning av den statliga inkomstskatten. De 
skiktgränser som använts i denna studie är från beskattningsåret 2006. Den nedre skiktgränsen 
var då 306 000 kronor och den övre 460 600 kronor. 

Sparat utdelningsutrymme (57 kap. 13§ IL) 
Utgörs av differensen mellan utdelat belopp upp till beräknat gränsbelopp, dvs. den del av 
kapitalbeskattat utrymme som ej nyttjas. Om bolaget t ex inte lämnar utdelning tas hela 
gränsbeloppet upp som sparat utdelningsutrymme.  

Spärregeln (57 kap. 19§ IL) 
Spärregeln är ett belopp vilket ska överstigas för att den aktive delägaren ska kunna använda 
sig av löneunderlagsregeln vid beräkning av gränsbeloppet.  

Statslåneränta (57 kap. 8§ IL) 
Den statslåneränta som används i beräkningar enligt 57 kapitlet IL avser statslåneräntan vid 
utgången av november året före beskattningsåret.  

Taxeringsår (1 kap. 12§ IL) 
Det kalenderår då taxeringsbeslut om årlig taxering för ett beskattningsår ska meddelas. Det 
vill säga, för fysisk person kalenderåret efter beskattningsåret.  

                                                       

25 Lodin, S-O./Lindencrona, G./Melz, P./Silfverberg, C. Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt. Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s.375. 
26 Lag (1962:381)om allmän försäkring 1 kap. 6§. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer en diskussion kring valet av metod att göras. Vidare kommer 
tillvägagångssättet att beskrivas samt en redogörelse för den insamling och bearbetning som 
skett av data. Vidare kommer begreppen reliabilitet och validitet att diskuteras. Syftet med 
kapitlet är att redogöra för det tillvägagångssätt som jag haft då jag försökt besvara de 
forskningsfrågor vilka jag ställt.  

 

3.1     Bakgrund 
Mot bakgrund av den svenska företagsstrukturen, med FÅAB som en vanlig förekommande 
bolagsform, väcktes intresset för mig och min dåvarande kollega att studera beskattningen av 
andelsägaren i samband med utdelning i FÅAB. Vidare fördes diskussionen kring avyttring av 
aktier i ett FÅAB. Men då utdelningsfrågan i sig var ett nog brett perspektiv fick avyttringen 
falla åt sidan. Därför tog jag tillfället i akt och fördjupade mig i den delen av regelverket i 
denna uppsats istället.  

3.2     Val av metod 
Denna studie bygger på ett kvantitativt synsätt på grund av att jag har min utgångspunkt i 
lagtexten och då min avsikt med studien var att den skulle kunna tillämpas på vilket FÅAB 
som helst. Dock ej till punkt och pricka men allt som behandlats i uppsatsen bygger på det 
svenska regelverket för beskattning av FÅAB. Anledningen till att jag valde att göra en 
generell undersökning var för att jag ville bilda mig en uppfattning om det förekommer några 
skillnader vid skatteberäkningen kring avyttring av kvalificerade aktier i ett FÅAB. Jag ville 
även försöka täcka in en så stor del som möjligt av de företag som berörs av 3:12-reglerna.  
Samt att jag ville få en överblick av de förändringar som skett inom regelverket. Då mitt syfte 
med uppsatsen var att beskriva och förklara reglerna samt de förändringar som skett ansåg jag 
det lämpligt att grunda studien på sekundärdata.  

För att kunna studera lagförändringens effekter valde jag att göra en komparativ studie på tre 
fingerade företag. Siffrorna är fiktiva och har ingen direkt verklighetsanknytning. Men vid 
jämförelse med jämtländska fåmansföretagares löner, vilka ligger kring 35-60 000 kronor i 
månaden, så befinner sig den aktive delägaren inom denna gräns med sina cirka 40 000 
kronor. Siffrorna är hämtade från min och min dåvarande kollegas tidigare uppsats ”Sätta sig 
på bolag – en studie av förändringen i 3:12-reglerna” (se bilaga 1). Då upprättades siffrorna 
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av vår handledare Eva Pettersson, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet.27 Denna uppsats 
kan återfinnas vid Mittuniversitetet i Östersund och har nummer 2007: 97.  

Anledningen till att jag valde dessa siffror återigen var för att jag vill ge mig själv och andra 
en helhetssyn på förändringen av 3:12-reglerna utifrån både utdelnings- samt avyttrings 
perspektiven. Att behålla beloppen lika ger möjligheten till en jämförelse mellan de båda 
uppsatserna då dessa behandlar samma reformering vilken hade till syfte att förenkla, 
förbättra regelverkets effekter på risktagande i näringslivet, motverka skattemässig 
inkomstomvandling samt att se till att beskattningsreglerna skall vara neutrala28. 

3.3     Tillvägagångssätt 
Inledningsvis har jag gjort litteraturstudier för att fördjupa mina kunskaper inom ämnet. Det 
första som studerats har varit de förarbeten som ligger till grund för regelförändringen dvs. 
regeringens proposition 2005/06:40. Vidare har annan aktuell litteratur, lagtexter samt 
Skatteverkets publicerade alster studerats. Skatteverkets publikationer har återfunnits på 
www.skatteverket.se. De sökvägar som använts när det gäller litteratur har varit LIBRIS samt 
MIMA vilka återfinns i Mittuniversitetets bibliotek på Internet. De sökord som använts är: 
3:12-reglerna, fåmansföretag samt beskattning och avyttring. Vidare har jag även studerat 
tidigare uppsatser inom ämnet och dessa har sökts via www.uppsatser.se samt 
Mittuniversitetets bibliotek, Östersund. Aktuella artiklar inom ämnet har även de studerats 
och dessa har inhämtats från tidskriften Balans nummer 2007, Svenskt näringsliv samt 
Näringslivets regelnämnd (NNR). Anledningen till att jag valde att ta med en artikel från 
tidskriften Balans var för att denna skrevs av Mats Tjernberg och Bo Svensson. Mats 
Tjernberg är docent i finansrätt vid Lunds universitet och brukar anses vara den mest 
framstående inom detta område här i Sverige. 

Dessvärre har jag inte haft möjligheten att tillämpa utländska artiklar då min studie bygger på 
det svenska regelverket. Vid en större studie skulle man dock kunna göra en jämförelse 
mellan det svenska systemet och något utländskt. Men i denna studie fanns det tyvärr varken 
utrymme eller tid för detta.  

Som teoretisk grund i uppsatsen ligger 56:e och 57:e kap. IL. Utifrån dessa har sedan övrig 
litteratur inhämtats, detta för att jag ville öka förståelsen kring de olika lagtexterna samt deras 
betydelse. Då inhämtat material varit allt för stort har en gallring skett och det som jag ansett 
varit mest relevant har sedan kommit att användas i uppsatsen. Jag har så långt som möjligt 
försökt att återgå till de huvudkällor som finns inom området.  

3.4      Val av undersökningsobjekt 
De siffror som hämtats från uppsatsen ”Sätta sig på bolag – en studie av förändringen i 3:12-
reglerna” och som återges i respektive bolags förutsättningar avser beskattningsåren 2004 och 
                                                       

27 Pettersson E. 2007-04-26 063-165982 
28 Prop. 2005/06:40, s. 38 

http://www.skatteverket.se/
http://www.uppsatser.se/
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2005, det vill säga taxeringsår 2005 respektive 2006. Motsvarande siffror används sedan i 
beräkningar avseende beskattningsår 2006 (taxeringsår 2007), beskattningsår 2007 
(taxeringsår 2008) samt beskattningsår 2008 (taxeringsår 2009). Siffrorna framgår av bilaga 1. 
Att jag valt att använda mig av samma siffror över samtliga år är för att man lättare ska se hur 
regelförändringarna slår i kronor och procent.   

De fingerade bolagen har flera gemensamma egenskaper, bland annat vad avser ägarstruktur, 
utdelningsbild samt den aktive ägarens lön. Dessa är gemensamma nämnare som jag anser 
nödvändig för att kunna möjliggöra en jämförelse. 

Beräkningarna sker utifrån lagregler gällande från taxeringsåren 2006 till taxeringsår 2009. 
Men beräkningarna grundar sig på beskattningsåret 2006 vilket leder till att 2005 års 
inkomstbasbelopp används vilket var 43 300 kronor. Detsamma gäller även prisbasbeloppet, 
39 400 kronor och statslåneräntan vilken var 3,26 %. Då inkomstbasbeloppet, prisbasbeloppet 
samt statslåneräntan är desamma mellan åren kan förändringen mätas och eventuella 
skillnader framgår mellan de olika bolagens förutsättningar.  

Den gemensamma förutsättningen för exempel 1, vilket är mitt grundexempel, är att samtliga 
bolag har formen aktiebolag med totalt 1000 andelar. Av dessa äger den aktiva delägaren 900 
andelar och den passive 100 andelar. Ägarna har inget närståendeförhållande och det 
nominella priset per andel är 100 kronor. Under åren har utdelning skett vilket bidrar till att 
det finns ett sparat utdelningsutrymme på 10 000 kronor. Beräkningarna har gjorts genom att 
dels en utdelning för året har skett med en krona per aktie samt motsatsen att ingen utdelning 
skett. I samtliga bolag tar den aktive delägaren ut 500 000 kronor i lön varje år och den 
kommunala skatten har jag valt att uppge till 30 % i rent förenklingssyfte. Det är även denna 
procentsats som brukar användas vid diskussioner kring beskattning av FÅAB då dessa regler 
egentligen ska syfta till förhållandet med kapitalbeskattning. Denna siffra speglar även det 
nationella snittet vilket ligger på cirka 31 %.29 De skiktgränser som använts vid kommunal- 
och statlig inkomstskatt är från beskattningsåret 2006. Den nedre skiktgränsen är 306 000 
kronor och den övre är 460 600 kronor. Det innebär att vid maximal tjänstebeskattning uppgår 
den totala skatten till 55 % (30 % +20 % +5 %). 

Nya siffror för denna uppsats är att en avyttring av andelarna har skett. Samtliga aktier är 
införskaffade efter 1992 och försäljningspriset per aktie är 200 kronor.  

3.4.1     Urval av fingerade bolag 
Nedan kommer en liten presentation av de olika bolag vilka behandlas i uppsatsen.  

Bolag 1 
Företaget har inga anställda.  I företaget arbetar endast delägaren själv.  

                                                       

29 http://www.skatteverket.se/skatter/skattetabeller/08/om.4.19b9f599116a9e8ef368000257.html 2008‐05‐
20 
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Bolag 2 
I företaget arbetar förutom delägaren själv, tre anställda. Den högst betalde anställde har 200 
000 kronor i lön. Under beskattningsår 2004 och 2005 uppgår lönekostnaderna per år till 
1 093 000 kronor inklusive delägarens lön.  

Bolag 3 
Företaget har åtta anställda förutom delägaren själv och den högst betalde anställde har en lön 
om 200 000 kronor. Under beskattningsår 2004 och 2005 uppgår lönekostnaderna per år till 
2 000 000 kronor inklusive delägarens lön.  

Anledningen till att den högst betalde anställde endast har en lön på 200 000 kronor är för att 
jag hellre vill räkna i nederkant än överkant då min mening med studien är att den skall kunna 
appliceras på de flesta FÅAB.  

Förutom exempel 1 finns det ytterligare ett beräkningsexempel, exempel 2, där den aktive 
delägarens lön sänkts till 300 000 kronor. Siffrorna framgår av bilaga 3. Exemplet är en tänkt 
variation av företagets resultat och den aktive delägarens möjlighet till löneuttag, alternativt 
kan detta även utgöra en skatteplaneringssituation. Detta då delägaren avsiktligt sänkt sin lön 
för att slippa tjänstebeskattning med cirka 59 % och istället tar ut denna summa som 
kapitalvinst och då endast beskattas med 30 %.  

Avseende den passive delägaren har beräkningar gjorts enbart avseende skatt vid avyttring. 
Beräkningen framgår av bilaga 4. Anledningen till detta är att eftersom den passive delägaren 
inte berörs av 3:12-reglerna blir beräkningarna inte desamma som för den aktive delägaren. 
Dock erhåller den passive delägaren kapitalvinster från FÅAB-företaget.  

3.5      Källkritik 
Tillgången på material i ämnet är stor och lagtext som behandlas i uppsatsen har diskuterats 
och definierats i en mängd litteratur. I lagtexten förekommer ibland svårdefinierade begrepp. 
För att försöka förtydliga dessa begrepp har information sökts i övrig litteratur för att få en 
bekräftelse på att korrekta tolkningar gjorts.  

Med hänsyn till de olika tolkningar som avspeglas i litteratur kring lagreglerna, exempelvis 
utifrån fåmansföretagaren respektive Skatteverket, måste litteraturen läsas kritiskt och 
eventuella slutsatser och åsikter som framkommer måste beaktas utifrån respektive synsätt. 
Här måste även tas i beaktande att reglerna är relativt oprövade. Och då reglerna ständigt 
förändras leder detta till att den åsikt som kanske fanns inte längre stämmer.  
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3.6      Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är fenomen som uppstår när man samlar in empirisk information.30 
Med hänsyn till detta skulle inte dessa begrepp kunna vägas in i denna uppsats. Trots detta vill 
jag ändå föra en diskussion kring dessa begrepp på grund av den koppling som finns mellan 
teorin och resultatet. Jag är väl medveten om att studien inte grundar sig på någon empirisk 
information. Men trots detta så bedömer jag att det resultat som jag kommit fram till är 
verklighetstroget även då jag valt att använda mig av fiktiva siffror. Detta grundar jag på att 
syftet med uppsatsen var att beskriva delar av 3:12-reglerna genom en jämförande bild av 
förutsättningar i 2005, 2006, 2007 samt 2008 års regelverk. Samt att jag genom studien ville 
förklara effekten av de förändringar som skett. Man bör dock ha i åtanke att reglerna hela 
tiden förändras vilket leder till att studien skall anses som en färskvara. Eventuellt så kan den i 
framtiden ses som en tillbakablick på hur regelverket såg ut under åren 2005 till 2008.  

Reliabiliteten i ett arbete anger hur tillförlitlig mätningarna är. För att nå hög reliabilitet måste 
oberoende mätningar ske och dessa skall leda till någorlunda identiska resultat31. Då studien 
bygger på Inkomstskattelagen 1999:1229 bör vi ha i åtanke att regelverket hela tiden 
genomgår lagförändringar vilket i sin tur leder till att vi i framtiden vid en liknande studie inte 
kommer att få likartade svar om vi inte utgår från samma års regelverk. Då siffrorna är fiktiva 
kan även detta leda till en diskussion kring reliabiliteten. Men som ett försvar till detta är att 
tanken på att ha verkliga företag som grund för de olika siffrorna har funnits. Anledningen till 
att jag valde bort detta var för att undvika att den personliga integriteten skulle skadas. Många 
gånger kan det anses vara en personlig sak hur mycket man som ägare tar ut i lön. Och då 
syftet med min studie inte var att få ett exakt resultat i kronor utan att reglernas förändring 
skulle studeras kan, enligt min mening, reliabiliteten anses vara acceptabel.  

Validiteten beror på vad vi mäter. Det som avses att mäta skall också vara utklarat i den 
frågeställning som ställts.32 De frågeställningar som jag ställde var: 

• Hur har regelverket avseende 3:12-reglerna förändrats?  
• Vilken effekt har förändringarna av regelverket fått på olika företagsgrupper inom 

FÅAB?     

Och genom dessa frågeställningar anser jag att studiens validitet är acceptabel. Detta grundar 
jag på att jag i studien mätt de skillnader som uppkommit genom regelförändringarna samt att 
jag genom de olika beräkningarna tagit hänsyn till tre olika företagsgrupper vilka kan 
förekomma inom ett FÅAB.  

                                                       

30 Holme, I.M./ Solvang, B.K. Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, 1997 s. 163 
31 Halvorsen, K. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992, s.42.   
32 Holme, I.M./ Solvang, B.K. Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, 1997 s. 163 
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Det som skulle kunna sänka studiens reliabilitet och validitet är att ämnet är stort och att jag 
på grund av detta inte har fått med all information. Tiden är också en begränsning för mig i 
denna studie då jag endast har haft tio veckor till förfogande.  
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4 Teori 
 

I teoriavsnittet kommer bakgrunden till 3:12-reglerna att genomgås samt att vissa av 
reglernas förändring mellan åren 2005-2008 kommer att diskuteras. Vidare kommer vissa 
begrepp att tas upp mer ingående. Förutom detta kommer skatt vid utdelning samt avyttring 
att genomgås och till sist kommer vissa åsikter som återgivits i media att framföras.  

 

4.1 Förarbeten 

Reformering – bakgrund och utgångspunkter 
Genom den delade inkomstskattemodell som introducerades i 1990 års skattereform infördes 
en separat skatteskala där man skilde på beskattning av förvärvsinkomster respektive inkomst 
av kapital. Medan förvärvsinkomsterna beskattas progressivt med en högsta marginalskatt om 
59 % (utifrån en kommunalskatt om 34 %), beskattas inkomst av kapital proportionellt med 
30 %. Vinsten i ett bolag beskattas även med bolagsskatten om 28 % samt belastas 
löneinkomster med arbetsgivaravgifter om 24,6 % på bruttot (lön inklusive avgifter).  

Exempel: 

Lön    Utdelning   

Vinst i AB  100  Vinst i AB  100 

Sociala avg.  ‐24,6  Skatt 28 %  ‐28 

Lön  75,4  Utdelning  72 

Skatt 59 %  ‐44,5  Skatt 30 %  ‐21,6 

Netto  30,9  Netto  50,4 

Figur 2. Exempel totala skatteuttaget avseende utdelning 

I samband med förvärvsinkomster kan således det totala skatteuttaget uppgå till 69,1 % 
respektive för utdelning till 49,6 %.33 Skillnaden mellan skattetrycket på förvärvs- och 
kapitalinkomst, upp till 19,5 procentenheter, medför försök att undvika den progressiva 
tjänstebeskattningen. Denna risk är uppenbar i FÅAB som saknar ett reellt tvåpartsförhållande 
och där delägaren i praktiken själv kan hantera uppkommen vinst. Möjligheten finns alltså att 

                                                       

33 Prop. 2005/06:40, s. 35. 
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reglera skattebelastningen genom att den inkomst som i verkligheten är arbetsinkomst i stället 
tas ut som utdelning.34  

”Syftet med regelverket är att förhindra skattemässig 
inkomstomvandling.”35 

Enligt de tidigare reglerna fördelades den utdelning samt kapitalvinst som tillföll den aktiva 
delägaren upp i inkomstslagen tjänst och kapital. Detta skedde genom gränsbeloppet som 
utgjorde ett schablonmässigt fastställande av det maximala belopp som skulle beskattas som 
inkomst av kapital. Hade den aktiva ägaren erhållit utdelning därutöver beskattades denna 
överutdelning såsom inkomst av tjänst. Outnyttjat utrymme tilläts sparas till kommande år. De 
kapitalvinster som översteg sparat utdelningsutrymme skulle fördelas lika mellan 
inkomstslaget kapital och tjänst. Dock fanns ett tak på 100 PBB. Kapitalvinster som översteg 
detta skulle enbart beskattas som kapital.36  

”Grundtanken bakom beräkningen av gränsbeloppet är att ägaren varje 
år skall kunna få bli kapitalinkomstbeskattad dels för ett belopp som 
beror på hur mycket kapital som hon eller han tillfört företaget, dels för 
ett belopp som beror på hur mycket sysselsättning företaget skapar.”37 

Utifrån denna grundtanke omfattades omkostnadsbeloppet, anskaffningsutgiften samt 
nyemissionstillskott i det underlag som låg till grund för beräkning av gränsbeloppet.38 
Underlagets andra del, med syfte till grundtankens sysselsättningsansats, utgjordes av ett 
löneunderlag. Endast de anställdas löner var kvalificerat underlag som sedan reducerades med 
10 PBB inför beräkning. Den aktiva ägarens lön inkluderades inte och dessutom kunde 
löneunderlaget endast omfattas i beräkningen om den aktiva ägaren uttagit egen lön inom 
vissa gränser.39 

För beräkning av det belopp som skulle fördelas (”klyvas”) till gränsbelopp användes den s.k. 
klyvningsräntan vilken motsvarade statslåneräntan med ett tillägg om sju procentenheter 
(fr.o.m. 2005 års taxering). Gränsbeloppet fördelades därefter utifrån ägarandel.40 

De kvalificerade andelarna omfattades också av lättnadsregler vilka innebar att en viss del av 
utdelat belopp samt kapitalvinst var skattefri för mottagaren. Lättnadsbeloppet beräknades 
utifrån samma underlag som utgjorde underlag för gränsbeloppet men med en beräkningssats 

                                                       

34 Prop. 2005/06:40, s. 35. 
35 Ibid, s. 36. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. s. 37. 
40 Ibid. 
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lägre än klyvningsräntan. Underlaget för lättnadsbeloppet multiplicerades med en procentsats 
motsvarande 70 % av statslåneräntan.41  

När de kvalificerade andelarna skulle avyttras fanns det ytterligare två regler som skulle 
begränsa andelen inkomst vilken skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Den första regeln, 
50/50-regeln, var att om kapitalvinsten översteg det sparade utdelningsutrymmet så skulle  
50 % av det överskjutande beloppet beskattas i inkomstslaget tjänst och resterande 50 % tas 
upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Den andra regeln, 100-basbeloppsregeln, innebar 
att under en period av sex år skulle ett maximalt belopp av kapitalvinster motsvarande  
100 PBB beskattas i inkomstslaget tjänst. Belopp utöver detta skulle kapitalbeskattas.42 

Utgångspunkter för reformering 

”…syftar bl.a. till att förbättra regelverkets effekter på risktagande i 
näringslivet.” 

”…reglernas preventiva funktion bibehållas.” 

”…neutrala…” 

”...bli enklare.”43 

Den schablonberäkning av kapitalbeskattad utdelning som sker, måste grundas antingen 
utifrån en bestämd ”normallön” eller ”normal kapitalavkastning”. Den tillsatta expertgruppen 
med flera tidigare utredningar förkastade samtliga ”normallönemodellen”. Förutom det 
faktum att begreppet ”normalt” är svårdefinierbart beaktades även problem genom det duala 
skattesystemet. Genom en ”normallönemodell” skulle ägare av andelar i FÅAB helt undvika 
den statliga inkomstskatten där motsvarande inkomst hos arbetstagaren beskattas statligt. 
Samtidigt skulle vid låg utdelning och ingen lön en kapitalinkomst komma att beskattas som 
inkomst av tjänst. Dessa effekter överensstämmer inte med regelverkets syfte varför även 
reformen bestämdes till att byggas på den kapitalavkastningsmodell som varit bas även för 
tidigare regler. Genom denna modell bestäms kapitalinkomsten på ett schablonmässigt sätt 
och inkomster därutöver beskattas som inkomst av tjänst. 44  

”Vid reformering av regelverket måste också reglernas  inverkan på 
ägarnas risktagande beaktas.”45  

                                                       

41 Prop. 2005/06:40, s. 37 
42 Ibid. 
43 Prop. 2005/06:40, s. 38. 
44 Ibid. 
45 Ibid. s. 39. 
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Det svenska skattesystemet är inte strikt proportionellt, det vill säga skatt på ett positivt utfall 
motsvaras inte av negativ skatt genom avdrag vid negativt utfall. Goda och dåliga utfall 
beskattas olika. Reglernas inverkan, med hänsyn till utfallets beskattning, på 
investeringsbeslut har hanterats inom expertgruppen. Ett investeringsbeslut fattas inte enbart 
utifrån vad investeraren beräknar som positivt utfall, utan även med grund i den avdragseffekt 
ett negativt utfall kan ge. Gruppen har konstaterat svårigheter med att utforma regler inom ett 
icke-proportionellt system, vilka accepteras på bredden och som både beaktar risk och det 
krav på prevention samt neutralitet som finns. För att bibehålla reformens avsikter måste en 
avvägning ske mellan de olika kraven samt hänsyn tas till skattesystemets praktiska utfall, det 
vill säga proportionellt för vissa, för andra inte.46  

I ett försök att avväga effekten av reglerna har den teoretiska modellen prövats på tre olika 
typer av företagare. Ett av dessa typfall är företagaren med hög intjäningsförmåga av eget 
arbete, begränsad kapitalinsats och ett fåtal anställda. I verkligheten skulle denna kunna 
motsvaras av konsult, den typ av företag i vilken reglernas preventionseffekt är särskilt viktig. 
Detta eftersom det är just denna typ av verksamhet som personer har möjlighet att utifrån sin 
kompetens, i stället för att vara anställd, väljer att driva aktiebolag enbart för att undvika 
progressiv tjänsteinkomstbeskattning.47 I detta typfall anses skattesystemet fungera strikt 
proportionellt eftersom en hög avkastning på kapitalet bemöts med hög marginalskatt men 
samtidigt har den skattskyldige möjligheten, att vid låg eller negativ avkastning, anpassa sitt 
löneuttag för att redovisa en maximal kapitalbeskattad inkomst.48  

Som ett andra typfall hänvisas till mer riskfylld verksamhet med fler anställda, fem till tio, 
och ägarens intjäningsförmåga är lägre än i första typfallet. Ägaren kan inte alltid ta ut en hög 
lön och löneuttaget varierar med verksamhetens resultat. För denna grupp av företagare menar 
expertgruppen att den normala avkastningen av kapital vanligtvis ryms inom det beräknade 
gränsbeloppet och således skulle hela inkomsten av kapital också kapitalbeskattas. Dessutom 
räknar man med att den aktiva ägaren inte heller i normalfallet tar ut en lön som överstiger 
brytpunkten för statlig inkomstskatt. Om utfallet i stället är bättre än vad som angetts som 
”normalfallet” kommer viss del av avkastningen att beskattas progressivt vid fördelning till 
inkomst av tjänst. Samtidigt möter inte ett negativt utfall upp den progressiva skatten då ett 
eventuellt underskott har olika skattemässigt värde utifrån kvittningsmöjligheter. Denna 
företagare möts således av ett icke-proportionellt skattesystem.49 

Orsaken till varför vissa företagare möts av ett proportionellt skattesystem medan andra inte, 
anges dels till företagarens egen intjäningsförmåga, dels antalet anställda. Detta är faktorer 
som påverkar och varierar det ekonomiska utfallet i satsat kapital. Naturligtvis finns en mängd 
andra orsaker som också påverkar, men för att göra det praktiskt möjligt att uppnå någon typ 
                                                       

46 Prop. 2005/06:40, s. 40. 
47 Ibid. s. 131. 
48 Ibid. s. 131-132. 
49 Ibid.  
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av sammanfattande mått har expertgruppen valt antalet anställda, genom lönesumman, som en 
samlingsfaktor för dessa faktorer.50 

Som tredje typfall av företagare exemplifieras företaget med många anställda. På samma sätt 
som företagaren nummer två möts denne av ett icke-proportionellt skattesystem. Återigen 
hänvisas till samlingsfaktorn anställda som orsak till resultatets variation. Behovet av 
preventiva regler anses inte heller vara lika nödvändiga som i de två tidigare typfallen utan 
istället bör reglerna för denna typ av företagare i stället se till att inte alltför stor del beskattas 
som inkomst av tjänst.51 

Expertgruppen har kommit fram till att det finns flera skäl för införandet av lättnader. Som 
lämplig metod anges ett tillägg till den riskfria räntan vid beräkning av gränsbeloppet. 
Neutraliteten mellan skattesystem och olika typ av företagare skulle på sådant sätt balanseras 
men är svår att helt uppnå eftersom det redan med tidigare regler förekommer företagare vilka 
beskattas strikt proportionellt. En lättnad skulle även gynna dessa. Samtidigt skulle de fall där 
inkomst, genom det schablonmässigt satta gränsbeloppet, till alltför stor del eller alltför liten 
del beskattas som inkomst av tjänst utjämnas.52  

I ett försök att eftersträva neutralitet och på grund av det legitimitetskrav som tynger reglerna 
finns motiven för att införa lättnader dels genom ökad klyvningsränta och nedsättning av 
kapitalskatten men även framhävs här tyngden av antalet anställda. Regeringen finner det 
angeläget att motivera företagare att ta den risk som medföljer företag med fler anställda 
vilket i sin tur styrker ett tillägg till statslåneräntan. Som en följd av den vikt som läggs vid 
antalet anställda följer även förslag till att begränsa regelverkets tillämpning på företag som, 
även om dessa är FÅAB, uppvisar en karaktär motsvarande företag med ett spritt ägande.53 

Behovet att förenkla reglerna har efterfrågats både av de skattskyldiga liksom av Skatteverket. 
Svårigheterna har angetts till både materiellt innehåll liksom den i deklarationen efterfrågade 
informationen. Förenklingar är inte alldeles lätta att införa eftersom skattesystemet i sig 
medför en automatisk komplexitet. Här föreslås det att en förenklingsregel införs vid 
beräkning av gränsbeloppet, i första hand med hänsyn till det mindre företaget med litet 
kapital och få anställda. 54 

4.2.1 3:12-reglerna 2006 
Den 1 januari 2006 trädde de nya 3:12-reglerna i kraft. De viktigaste förändringarna rörde 
beräkningen av löneunderlaget samt beskattningen av utdelning. Gränsbeloppet kom att 
omfattas av både en huvudregel och en förenklingsregel att använda vid beräkning. Detta för 
att underlätta för FÅAB-ägaren vid beräkningen av denna. Den tidigare 50/50-regeln som 
                                                       

50 Prop. 2005/06:40, s. 133. 
51 Ibid. s. 133-134. 
52 Ibid. 
53 Ibid. s. 41-42. 
54 Ibid.  
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använts vid avyttring av andelar togs bort vilket ledde till att den kapitalvinst som översteg det 
sparade utdelningsutrymmet helt och hållet skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. En 
begränsningsregel förhindrade dock att maximalt 100 PBB skulle tjänsteinkomstbeskattas.55 

3:12-reglernas förändring i ett kort sammandrag: 

• En schablonregel infördes som gör det möjligt att beräkna gränsbeloppet till 1,5 IBB.  
• Möjligheten till skattefri vinstutdelning och kapitalvinst, den så kallade lättnadsregeln, 

slopades. Den som hade sparade belopp kan dock plocka ut dessa skattefritt fram till 
och med taxeringsåret 2011.  

• Den effektiva skatten på kapitalinkomster till den aktive delägaren sänktes till 20 %.  
• Spärregeln förändrades beräkningsmässigt. Fr.o.m. taxeringsår 2007 skall den aktive 

delägarens, eller dennes närståendes, löneuttag överstiga det lägsta av summan av  
6 IBB och 5 % av kontant ersättning eller 15 IBB.  

• Löneunderlaget fick ökad betydelse vid beräkningen av hur stor del av 
kapitalinkomsten som skulle kapitalbeskattas. I beräkningarna fick nu även ägarens 
lön medräknas. 

• IBB (43 300 kronor under 2005) ersatte PBB (39 300 kronor under 2005) vid alla 
beräkningar i regelverket.56 

Ändrade regler 2007-01-01 
Från och med den 1 januari 2007 tillkom det ytterligare nya regler om beskattning av 
utdelning för den som äger kvalificerade andelar i ett FÅAB. De regler som tillkom återfinns i 
57 kap. 11§ IL som handlar om årets gränsbelopp samt 16§ och 17§ som handlar om 
lönebaserat utrymme.57 

• Schablonbeloppet i förenklingsregeln höjdes från 1,5 IBB till 2 IBB.  
• Det lönebaserade utrymmet, även kallat löneunderlagsregeln, höjdes från 20 % till  

25 % av löneunderlaget . 
• I det fall löneunderlaget överstiger ett belopp som motsvarar 60 IBB skall 25 % av 

detta belopp läggas till det lönebaserade utrymmet. Denna procentsats var tidigare  
30 %.   

• Det avdrag som har funnits på 10 IBB vilket begränsat den lönesumma som legat till 
grund för beräkning av lönebaserat utrymme slopades.58 

                                                       

55 http://www.skatteverket.se/download/18.2a9d99b2110b7fcf5c080009964/29215.pdf  2008-04-10 
56 Skatteverket, SKV 292 utgåva 15, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2007. 
57http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/skattenyheter/skattenyheter2006/20061019skattenyheter1906den1
9oktober2006.5.7459477810df5bccdd480004555.html#31.7459477810df5bccdd480004600 2008-04-10 
58Ibid. 2008-04-10 
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Ändrade regler 2008-01-01 
Även under 2008 har det tillkommit en ny regel vid avyttring av kvalificerade andelar. Denna 
innebär att om du gör en kapitalvinst som överstiger det sparade utdelningsutrymmet så skall 
50 % av denna del tas upp i inkomstslaget tjänst och resterande 50 % tas upp i inkomstslaget 
kapital, 50/50-regeln. Man bör dock komma ihåg den spärregeln som finns på 100 PBB vilket 
ytterligare reglerar beskattningen genom att det belopp som överstiger detta belopp endast 
skall tas upp till kapitalbeskattning. 50/50-regeln började gälla den 1 januari 2008 men kan 
även tillämpas på inkomståret 2007. Då måste man själv ange detta i sin deklaration och 
regeln gäller endast under förutsättningen att det inte handlar om en s.k. intern 
andelsöverlåtelse.59 

4.2.2 Huvudregeln 
Huvudregeln (57 kap. 2§ IL) säger att utdelning och kapitalvinst för fysiska personer ska tas 
upp i inkomstslaget tjänst istället för i inkomstslaget kapital. Detta för att undvika ekonomiska 
fördelar i fåmansföretaget i jämförelse med andra företagsformer. Då antalet ägare i FÅAB är 
lågt besitter ägaren en särskild kontroll. På grund av detta kan delägarna på bolagsstämma 
besluta att utdela vinstmedel till ägarna utan att ta hänsyn till hur vinsten genererats, dvs om 
vinsten uppstått utifrån den egna arbetsinsatsen vilket skulle motsvara en egentlig lönekostnad 
eller inte. Vinst vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av andelar och vinst vid 
överlåtelse till ett aktiebolag av företagets egna andelar ska även de behandlas som utdelning. 
Denna huvudregel har funnits med under samtliga förändringar av lagtexten. I 2005 års 
lagtext stod det även att vid tillämpning av 57 kap. skulle andra delägarrätter som utgetts av 
företaget även dessa ses som andelar. Samtidigt likställs med utdelning ränta på sådana 
delägarrätter.60 Vid lagändringen 2006 utökades lagtexten något genom att vinstandelsbevis, 
kapitalandelsbevis och konvertibler även de ska behandlas som delägarrätter oavsett i vilken 
valuta som de utgetts i. Lagen tar även upp förpliktelser avseende optioner som återfinns i  
44 kap. IL. Mellan 2006 och 2008 har i denna lagtext inte några förändringar skett.  

4.2.3 Utomståenderegeln 
Utomståenderegeln (57 kap. 5§ IL) förtydligar när en andel får anses som kvalificerad.  Den 
säger att om en utomstående, direkt eller indirekt, äger en del i företaget i betydande 
omfattning och genom detta har direkt eller indirekt rätt till utdelning så ska andelen endast 
ses som kvalificerad om det finns särskilda skäl. För att kunna göra en bedömning av dessa 
skäl ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren 
beaktas. 61 

Delägaren eller någon närstående till denne måste ha varit verksam i företaget i betydande 
omfattning. Ett företag ska anses som ägt av utomstående förutom när det ägs av fysiska 
personer som äger kvalificerade andelar i företaget eller om den fysiska personen indirekt 
                                                       

59 Skatteverket, SKV 292 utgåva 16, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2008. 
60 Statens offentliga utredningar SOU 2002:52, Beskattning av småföretagare. Stockholm 2002, s. 36 
61 Inkomstskattelagen 1999:1229  
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äger andelar som om de hade varit kvalificerade om de ägts direkt.62 Syftet med denna 
bestämmelse är att ett företag som bedrivs gemensamt av flera aktiva delägare ska behandlas 
som ett FÅAB. Anledningen till att dessa verksamheter skall klassas som ett FÅAB är för att 
de samlade vinstmedel som finns i verksamheten i de flesta fall utgör sparade 
arbetsinkomster.63 Denna regel har ej genomgått några förändringar under beskattningsåren 
2005-2008.  

4.2.4 Gränsbeloppet 
För beskattningsåret 2005 var underlaget för gränsbeloppet (57 kap. 7§ IL) summan av 
omkostnadsbeloppet, det sparade utdelningsutrymmet samt löneunderlaget. Enligt 57 kap. 12§ 
IL lydelse beskattningsår 2005 var omkostnadsbeloppet det belopp som skulle använts vid en 
avyttring av andelen vid tidpunkten för utdelningen. Om utdelning ej skett används vid 
beräkningen av gränsbeloppet, det omkostnadsbelopp som skulle använts vid avyttring vid 
beskattningsårets utgång. Denna regel gällde även i praxis för 2005 års regler men skrevs först 
in i lagen vid 2006 års reformering. Denna lag har inte kommit att ändrats något under 2007 
eller 2008. 64 

För att beräkna gränsbeloppet (57 kap. 10§ IL) använder man sig av årets gränsbelopp och det 
eventuella sparade utdelningsutrymmet som finns kvar. Det sparade utdelningsutrymmet ska 
räknas upp med statslåneräntan ökat med tre procentenheter (2006-2008).65 Beskattningsår 
2005 var det gränsbeloppet (57 kap. 7§ IL) som skulle räknas upp med statslåneräntan plus 
sju procentenheter och det sparade utdelningsutrymmet skulle läggas till.66 

Vid beräkning av årets gränsbelopp har det varit en del förändringar mellan åren. För 
beskattningsåret 2005 (57 kap. 7§ IL) använde man sig av underlaget för gränsbeloppet 
multiplicerat med statslåneräntan ökad med sju procentenheter därtill adderas det sparade 
utdelningsutrymmet.67 Underlaget bestod av omkostnadsbeloppet, sparat utdelningsutrymme 
och löneunderlag. Genom att sparat utdelningsutrymme omfattas i beräkningen tas hänsyn till 
företagets kapitalutveckling genom en ränta-på-ränta-effekt.68 Beskattningsår 2006 (57 kap. 
11§ IL) kunde man välja mellan att använda förenklingsregeln som var 1,5 IBB eller 
löneunderlagsregeln som innebar att man räknade ut det räntebaserade utrymmet och det 
lönebaserade utrymmet vilket tillsammans kom att bilda gränsbeloppet.69 Beskattningsåren 
2007 och 2008 (57 kap. 11§ IL) kan man använda sig av förenklingsregeln som innebär 2 IBB 
eller löneunderlagsregeln.70 När det gäller löneunderlagsregeln beskattningsår 2007 så 

                                                       

62 Inkomstskattelagen 1999:1229  
63 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 64-68. 
64 Statens offentliga utredningar SOU 2002:52, Beskattning av småföretagare. Stockholm 2002, s. 41 
65 Inkomstskattelagen 1999:1229 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Rydin, U, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006, s. 343 
69 Inkomstskattelagen 1999:1229 
70 Ibid. 
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slopades spärrbeloppet på 10 IBB (57 kap. 17§ 3 st. IL).71 Det vill säga att man i dagens läge 
får göra beräkningar utifrån första kronan. 

4.2.5 Sparat utdelningsutrymme 
Beskattningsår 2008 gäller att ett outnyttjat utdelningsutrymme (57 kap. 13§ IL) kan sparas 
till senare års utdelning. Detta ska ske även om andelen inte har varit kvalificerad under några 
år. Det outnyttjade utrymmet får hänföras till inkomstslaget kapital vilket leder till en lägre 
skattesats än om det skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjänst. 72 

Sparad utdelning ska även läggas till anskaffningskostnaden. Denna ska räknas upp med 
statslåneräntan plus tre procentenheter (när det gäller övriga tillgångar och delägarrätter ska 
dessa räknas upp med en procentenhet) varje år. Det är endast den som ägde andelarna vid 
utdelningstillfället som får tillgodoräkna sig det sparade utdelningsutrymmet. 73 

Om utdelning ej skett är det den som ägde andelarna vid beskattningsårets utgång som får 
tillgodoräkna sig det sparade utdelningsutrymmet. Dessa regler är desamma under 
beskattningsåren 2005-2008. Den enda förändringen som skett kring sparat 
utdelningsutrymme är att det tillkommit en paragraf som behandlar avyttring av andelar. Den 
infördes i 2006 års lagstiftning och innebär att om andelar avyttras utan att någon utdelning 
skett under året får tidigare sparad utdelning räknas upp med statslåneräntan plus tre 
procentenheter (57 kap. 13§ 2 st.). 74 I 2008 års lagstiftning har det även lagts till att om 
ytterligare utdelning sker under beskattningsåret så skall det återstående sparade 
utdelningsutrymmet utgöra gränsbeloppet.75 

4.2.6 Skatt på utdelning  
Avseende beskattningsår 2005 beskattas den aktive delägaren för utdelning som överstiger 
lättnadsbeloppet upp till och med gränsbeloppet med kapitalskatt om 30 % (43 kap. 3§, 57 
kap. 7§, 65 kap. 7§ IL). Från och med beskattningsåret 2006 (57 kap. 20§ IL) skall delägaren 
ta upp den utdelning som understiger gränsbeloppet till 2/3 i inkomstslaget kapital, det vill 
säga med en effektiv skatt på 20 %. Resterande tas upp i inkomstslaget tjänst och beskattas 
allt ifrån 30 % upp till 59 % (i vissa fall även mera).76 Detta gäller även beskattningsår 2007 
samt 2008. 

Andelar som är onoterade och inte är kvalificerade andelar, det vill säga där ägaren är passiv, 
ska inte beröras av 3:12-reglerna oavsett det är ett FÅAB eller inte. Fram till och med 
beskattningsåret 2005 beskattades den passive delägaren i inkomstslaget kapital med 30 % för 
erhållen utdelning utöver lättnadsbeloppet (43 kap. 3§, 57 kap. 7§, 65 kap. 7§ IL). I samband 

                                                       

71 Inkomstskattelagen 1999:1229 
72 Tjernberg, M. Beskattning av fåmansföretag. Stockholm Thomson fakta AB, 2005, s. 81 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Inkomstskattelagen 1999:1229 
76 Ibid. 
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med reformeringen av 3:12-reglerna kom ägaren till dessa istället att ta upp utdelning i 
inkomstslaget kapital till 5/6 (42 kap. 15a§ 1 st. IL -06). Det vill säga med en effektiv skatt på 
25 %.77 Detta förhållande gäller även 2007 och 2008.  

 

Figur 3. Skatt på utdelning i FÅAB. Källa: Egen bearbetning (Tjernberg, M. Beskattning av fåmansföretag. 
Stockholm Thomson fakta AB, 2005, s. 60) 

4.2.7 Skatt vid avyttring 
Under åren har det skett en del förändringar vid beräkningen av skatt på kapitalvinst vid 
avyttring. Nedan kommer en kort genomgång av förändringarna år från år med start år 2005.  

2005 
Under beskattningsåret 2005 skulle den kapitalvinst som översteg det sparade 
utdelningsutrymmet delas upp lika mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Vid 
beräkning av skatten skulle det sparade utdelningsutrymmet samt det sparade 
lättnadsutrymmet dras från den totala kapitalvinsten (försäljningspris – omkostnadsbelopp). 
Det sparade utdelningsutrymmet fick även räknas upp med statslåneräntan + tre 
procentenheter.78 

Ett eventuellt ovillkorat aktieägartillskott skulle även det dras av. Det belopp som återstod 
skulle sedan 50 % kapitalbeskattas och 50 % tjänstebeskattas. På grund av detta så kunde 
kapitalvinsten beskattas på fem olika sätt. Dock inte genom att utesluta varandra utan 
kapitalvinsten delades upp i olika kategorier. Det sparade lättnadsutrymmet var skattefritt och 
det sparade utdelningsutrymmet beskattades med 30 %. Tjänstebeskattningen kunde variera 
mellan cirka 26 % och 59 % detta beroende på den egna intjänandeförmågan. Dock fanns det 
ett tak för hur mycket som skulle tas upp till tjänstebeskattning. Spärregeln sa att en 
kapitalvinst som skulle medföra att den skattskyldige eller en närstående till denne under 
avyttringsåret samt de fem föregående åren hade uppnått ett belopp på 100 prisbasbelopp 
skulle inte beskattas i inkomstslaget tjänst för det belopp som översteg denna spärr.79 

                                                       

77 Tjernberg, M. Beskattning av fåmansföretag. Stockholm Thomson fakta AB, 2005, s. 66 
78 Skatteverket, SKV 292 utgåva 14, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2006. 
79 Skatteverket, SKV 292 utgåva 15, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2007. 



Teori 

27 

 

Del av kapitalvinsten  Skatt 

Sparat lättnadsutrymme  0 % 

Sparat utdelningsutrymme  30 % 

Kapitalbeskattad del (50/50)  30 % 

Tjänstebeskattad del  26‐59 %* 

> 100 prisbasbelopp      30 % 

* Marginalskatten kan variera mellan ca 26 och 59 % 

Figur 4. Skattesatser 2005.Källa: Egen bearbetning. 

2006-2007 
Enligt regler som gällde för beskattningsåren 2006 och 2007 beräknades även nu 
kapitalvinster genom att man tog försäljningspriset på aktierna och minskade detta med det 
verkliga omkostnadsbeloppet samt eventuellt ovillkorat aktieägartillskott. Från detta drogs nu 
endast det sparade utdelningsutrymmet då man vid reformeringen 2006 hade beslutat att slopa 
det sparade lättnadsutrymmet. Det sparade lättnadsutrymmet kan dock användas fram till och 
med år 2010. Men även under dessa år fick man räkna upp det sparade utdelningsutrymmet 
med statslåneräntan + tre procentenheter. Reformeringen ledde till att den del som kunde tas 
upp till noll procent försvann. Istället kom det en regel om att endast 2/3 av det sparade 
utdelningsutrymmet skulle tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Denna del kom nu 
endast att ha ett skattetryck på 20 %.80  

Del av kapitalvinsten  Skatt 

Årets gränsbelopp och sparat 
utdelningsutrymme 

30 %* 

Kapitalbeskattad del  30 % 

Tjänstebeskattad del  26‐59 %** 

> 100 inkomstbasbelopp  30 % 

* Skattetryck 20 % (2/3) 
* *Marginalskatten kan variera mellan ca 26 och 59 % 
Figur 5. Skattesatser 2006-2007. Källa: Egen bearbetning. 

                                                       

80 Skatteverket, SKV 292 utgåva 15, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2007. 
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2008 
I början av beskattningsåret 2008 var det ytterligare dags för en förändring av reglerna vid 
beskattningen av kapitalvinsten i ett FÅAB. Nu gäller återigen 50/50-regeln. Det vill säga att 
hälften av kapitalvinsten skall tas upp i inkomstslaget kapital och resterande i inkomstslaget 
tjänst. Men denna gång är den bara till som en övergångsregel och den kommer endast att 
gälla mellan åren 2008-2010. Sedan kommer regelverket återigen förnyas.81 

Del av kapitalvinsten  Skatt 

Sparat utdelningsutrymme  30 %* 

Kapitalbeskattad del (50/50)  30 % 

Tjänstebeskattad del (50/50)  26‐59 %** 

> 100 inkomstbasbelopp  30 % 

* Skattetryck 20 % (2/3) 
** Marginalskatten kan variera mellan ca 26 och 59 % 
Figur 6. Skattesatser 2008.Källa: Egen bearbetning. 

Vid en avyttring av icke kvalificerade andelar beskattas kapitalvinsten med 30 % på 5/6 av 
vinsten enligt 42:15a § IL. Detta leder till en effektiv skatt på 25 % för den passive delägaren. 
Detta har gällt mellan åren 2006-2008.82 2005 beskattades den passive delägaren också med 
30 % av kapitalvinsten. Skillnaden då var att hela beloppet skulle tas upp. Med andra ord så 
fanns det ingen kvotering.  

4.3      Åsikter återgivna i media   
Diskussioner kring 3:12-reglerna förs ständigt i media. Under 2005 var det många som ansåg 
att förslagen till de nya reglerna inte gjorde tillvaron enklare för landets småföretagare vilket 
var ett av syftena med lagändringen. Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på 
Svenskt Näringsliv ansåg att det som landets småföretagare behövde var ”enklare och 
rättvisare skatter”.83  

Nyligen tillsatte svenskt näringsliv en skattekommission som fram till hösten 2009 ska 
klarlägga hur det svenska skattetrycket påverkar företagen. De har även till uppgift att visa 
hur skattesystemet bör se ut för att öka deras konkurrenskraft. Rune Andersson, en av de 
företagsledare som ingår i skattekommissionen säger: ”Skattefrågorna har hamnat lite i 
skymundan i politiken. Visst har det genomförts en del bra åtgärder men det finns mycket kvar 
att göra. För de små företagen ställer 3:12-reglerna fortfarande till med problem. Det finns 
en lista med regler som diskriminerar fåmansföretag jämfört med stora börsbolag. Dessutom 

                                                       

81 Skatteverket, SKV 292 utgåva 16, Skatteregler för delägare i fåmansföretag, 2008. 
82 Inkomstskattelagen 1999:1229  
83 http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/article6208.ece 2008-04-10 
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är skatterna otroligt viktiga för tillväxten av nya entreprenörer och nya företag. Skatterna är 
ju trots allt den enskilt största kostnaden för ett företag.” 84  

Näringslivets regelnämnd (NNR) lät 2007 konsultföretaget Arkitraven undersöka vilka 
kostnader företagen har för att hantera 3:12-reglerna. Dessa regler utpekas av företag som en 
av de mer komplicerade skattefrågorna att hantera. Resultatet av undersökningen blev att 
fåmansföretagarnas kostnad på ett enbart hantera reglerna (den administrativa biten) slutade 
på 1,5 miljarder per år. Den största kostnaden för företagarna låg i den tid det tar att tränga in i 
regelverket. Hela 60 % av kostnaden låg där. För ett enskilt företag gjordes bedömningen att 
de administrativa kostnaderna uppgick till cirka 13 000 kronor per år. De kom även fram till 
att de totala kostnaderna kopplat till 3:12-reglerna blev cirka 4,5 miljarder. Då har hänsyn 
tagits till administrativa, materiella samt finansiella kostnader. Slutnotan blev då cirka 32 000 
kronor per år och företag.85  

Bo Svensson (skattejurist, universitetslektor) och Mats Tjernberg (docent i finansrätt) skrev i 
en artikel 2007 att regeringen ville återinföra den uppdelning av kapitalvinsten som togs bort 
den 1 januari 2006. Det vill säga uppdelningen mellan tjänst och kapital av den kapitalvinst 
som översteg det sparade utdelningsutrymmet (50/50-regeln). Då diskuterade de kring att den 
skattskyldige som säljer sina aktier i ett fåmansaktiebolag, och då denna anses vara 
kvalificerad, inte vet hur han kommer att beskattas. De ansåg att det var olyckligt att lagstifta 
på detta sätt då de ansåg att varken rådgivare eller skattskyldiga skulle kunna planera sin 
avyttring då de inte visste vilka regler som gällde. De uttryckte sig enligt följande: 

”I Alice i underlandet finns det en scen där Alice träffar på katten 
och frågar om vägen. Katten frågar. Vart ska du? Jag vet inte, 
svarar Alice. Katten svarar: Hur ska jag kunna visa vägen när du 
inte vet vart du ska gå?” 86 

                                                       

84 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/skattekommissionen/article46666.ece 2008-04-10 
85 http://www.nnr.se/assets/files/publikationer/nnr_foretagenskostnaderfor312.pdf 2008-04-10 
86 http://www.wistrand.se/photo/aktuellt/Nya%20regler.pdf 2008-04-10 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer skatteberäkningar kring utdelning samt avyttring att presenteras. 
Resultatet kommer att presenteras med hjälp av de tre olika företag som studien bygger på: 
Bolag 1, företaget utan anställda, Bolag 2, företaget med tre anställda samt Bolag 3, 
företaget med åtta anställda.  

 

I samtliga beräkningsexempel har bolaget totalt 1000 andelar som är uppdelade genom att den 
aktive delägaren äger 900 andelar och den passive delägaren äger 100 andelar. Dessa har 
införskaffats för 100 kronor styck och vid avyttringen säljs de för 200 kronor styck. Delägarna 
har inget närståendeförhållande. I beräkningsexempel 1, grundexemplet, har det under tidigare 
år skett utdelning vilket har resulterat i att det finns ett sparat utdelningsutrymme på 10 000 
kronor. Beräkningarna sker genom att dels en utdelning för året kommer att ske med en krona 
per aktie samt motsatsen att ingen utdelning sker. Anledningen till att utdelning endast sker 
med en krona är för att spegla hur lite som krävs för att årets gränsbelopp skall få beräknas. 
Grundexemplet (bilaga 2) är utgångspunkten och vid en jämförelse med det andra exemplet 
(bilaga 3) kommer detta att framgå. Samtliga belopp i texten är avrundade till närmast 
hundratal och är angivna i tusentals kronor (tkr.). I figurerna presenteras beloppen dock i 
heltal. 

5.1     Den passive delägaren 
Den passive delägaren återfinns i bilaga 4. Denne berörs ej av 3:12-reglerna vilket leder till en 
annan beräkning än för den aktive delägaren. 2005 beräknades skatten på kapitalvinsten för 
den passive delägaren genom att man tog kapitalvinsten och drog bort lättnadsbeloppet. 
Summan det vill säga den totala kapitalvinsten för Bolag 1 blev då 9,8 tkr. Den skattesats som 
gällde var 30 % och hela kapitalvinsten skulle beskattas. Detta ledde till en effektiv skatt för 
Bolag 1 på 29 %. På grund av att Bolag 2 och 3 hade ett högre löneunderlag ledde detta till att 
deras lättnadsbelopp blev högre i jämförelse med Bolag 1. Bolag 2 fick en effektiv skatt på  
28 % och Bolag 3 fick en effektiv skatt på 22 %.  
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Figur 7. Den passive delägarens skatt. Källa: Egen bearbetning.  

I det andra exemplet blir den effektiva skatten densamma på grund av att beräkningen görs på 
samma sätt. Under åren 2006-2008 slopades lättnadsbeloppet vilket ledde till att den totala 
kapitalvinsten som skulle tas upp till beskattning blev högre. Dock infördes regeln om att 
endast 5/6 av den totala kapitalvinsten skulle beskattas med 30 % vilket ledde till en effektiv 
skatt på 25 %. Detta gäller för samtliga bolag.  

5.2     Den aktive delägaren 
Hädanefter kommer den aktive delägaren endast att benämnas ”Delägaren”. Detta på grund av 
att de beräkningar som kommer att redovisas nedan endast gäller för den aktive delägaren då 
endast denne berörs av 3:12-reglerna. Vidare kommer bolagen att förkortas till B1, B2 samt 
B3. De belopp som kommer att redovisas är endast beräknade på den aktive delägarens andel 
vilken är 90 %. De figurer som kommer att presenteras är skapade efter exempel 1.  

5. 2.1 Löneunderlagsregeln och förenklingsregeln 
Förändringarna kring löneunderlagsregeln samt förenklingsregeln kommer att redovisas årsvis 
för de samtliga bolagen. På detta sätt kan man se hur skattetrycket vid en kapitalvinst som 
uppstått på grund av att en avyttring skett har kommit att förändras. Beräkningar kommer att 
ske delvis innan ett beslut om utdelning har tagits samt när ett beslut om utdelning tagits.  

2005 års regler; Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 
Under 2005 fanns ej förenklingsregeln vilket resulterade i att endast löneunderlagsregeln var 
tillämplig vid beräkning av kapitalvinsten vid avyttring av andelar. Den totala kapitalvinsten 
beräknades fram genom att man tog försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet. Från den 
totala kapitalvinsten drog man sedan bort det sparade utdelningsutrymmet vilket skulle 
uppräknas med statslåneräntan plus tre procentenheter. Det sparade utdelningsutrymmet 
skulle sedan tas upp till kapitalbeskattning. Det belopp som återstod efter beräkningen delades 
sedan enligt 50/50-regeln, dvs. hälften till inkomstslaget kapital och den andra hälften till 
inkomstslaget tjänst. Förutom det sparade utdelningsutrymmet fick man år 2005 använda sig 

Bolag 1

Kapitalvinst

Bolag 2 Bolag 3 

Lättnads‐
belopp 

Skatt i 
kronor

10 000 10 000 10 000 

228 682 2 752

2 932 2 795 2 174

Total 
kapitalvinst

9 772 9 318 7 248



Resultat 

32 

 

av ett lättnadsutrymme. Detta var skattefritt men för att få tillgodoräkna sig lättnadsbeloppet 
samt gränsbeloppet måste Delägaren överskrida ett spärrbelopp. 2005 var spärregeln antingen 
120 % av den högsta löneunderlagsgrundande ersättningen som utbetalats samma år till en 
arbetstagare eller tio prisbasbelopp.  

 

Figur 8.  Spärregeln 2005 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

Enligt 2005 års regler beräknades lättnadsbeloppet enligt följande.  

 

Figur 9.  Lättnadsbeloppet 2005 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

Samtliga Delägare översteg spärregeln vilket resulterade i att Delägaren B1 fick ett belopp på 
48,3 tkr som skulle beskattas i inkomstslaget kapital samt 39,7 tkr i inkomstslaget tjänst. 
Detta då det sparade utdelningsutrymmet blev efter uppräkningen 10,6 tkr. Delägaren B2 fick, 
på grund av att denne hade ett större lättnadsbelopp, ett lägre belopp som skulle delas upp 
enligt 50/50-regeln. För honom blev summan 39,7 tkr som skulle tas upp i inkomstslaget 
tjänst och till inkomstslaget kapital skulle en summa på 44,2 tkr. Och för Delägaren B3 blev 
skillnaden ännu större då denne hade ett lättnadsbelopp på hela 24,8 tkr. Därmed fick han ta 
upp 25,6 tkr till kapitalbeskattning och en summa på 39,7 tkr i inkomstslaget tjänst. För 
samtliga Delägare var den del som motsvarade lättnadsbeloppet skattefri och denna del drogs 
från den intäkt som skulle tas upp i inkomstslaget kapital.   

 

 

 

Lättnads‐ 
beloppet  Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

2 054 6 141 24 769 
Löne‐ 

underlag 
X(79%xSLR)

Löneunderlag 
X(70%x3,26%) 

         Lägst av:
120 % av
Högsta lön 
eller…

…. 10 PBB 

200 000x 
120 %

10 x 
39 400 

240 000 394 000 
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Figur 10. Skattefördelning enligt löneunderlagsregeln 2005. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 där Delägarens lön sänkts till 300 tkr leder detta till att Delägaren B1 inte får 
tillgodoräkna sig något lättnadsbelopp då spärregeln är 394 tkr. På grund av att detta bolag 
inte har några anställda så kan spärregeln endast beräknas på 10 prisbasbelopp. För de övriga 
Delägarna leder inte det minskade löneuttaget till någon påverkan när det gäller vilka belopp 
som skall tas upp i kapital respektive tjänst. Detta på grund av att det minskade löneuttaget 
inte fick medräknas enligt 2005 års regler. Så beloppen blir desamma som i exempel 1.   

Skattefördelning 
De skiktgränser som använts vid beräkningarna är från beskattningsåret 2006. Detta innebär 
att belopp under den nedre skiktgränsen vilken var 306 tkr endast skulle beskattas med den 
kommunala inkomstskatten vilken i denna studie har angetts till 30 %. Tjänsteinkomst 
överstigande den nedre skiktgränsen skulle beskattas med ytterligare 20 % statlig 
inkomstskatt upp till den övre skiktgränsen vilken i studien är 460,6 tkr. Belopp därutöver 
beskattas med ytterligare 5 % statlig inkomstskatt.  

Den totala skatten för Delägare B1 blir 36,3 kr. Han kommer att beskattas inom tjänst med 
både den kommunala inkomstskatten plus den statliga. Inom den statliga inkomstskatten 
kommer denne upp både till en 20 procentig beskattning samt en 5 procentig. Detta ger ett 
skattetryck på 40 %. Delägare B2 får en lägre summa på 35,1 tkr men kommer även han upp i 
statlig inkomstskatt och därmed blir skattetrycket 39 %. Den som får lägst belopp att beskatta 
är Delägaren B3 som ska betala en skatt på 29,5 tkr. Även han kommer upp till 
tjänstebeskattning och för honom blir skattetrycket 33 %. Att skattetrycket blir så olika beror 
på att lättnadsbeloppet varierar för de olika bolagen. 

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Löneunder‐ 
lagsregeln 

         Försäljningspris 

      Omk.belopp 

Lättnads‐ 
utrymme      

Total
kapitalvinst 

Beskattas 
som kapital 

Beskattas 
som tjänst 

 180 000  180 000   180 000 

 ‐90 000  ‐90 000   ‐90 000 

90 000 90 000 90 000 

2 054 6 141     24 769 

 37 633 33 546   14 918 

  39 687   39 687 39 687
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Figur 11. Skatt i kronor efter löneunderlagsregeln 2005. Källa: egen bearbetning.  
 

I exempel 2 kommer Delägaren B1 att ta upp ett högre belopp till kapitalbeskattning. Detta 
för att han ej får tillgodoräkna sig lättnadsbeloppet. Men då denne inte kommer upp till full 
statlig inkomstskatt blir skattetrycket lägre, nu 37 %. För de övriga Delägarna blir 
uppdelningen av beloppen till tjänst och kapital desamma som i exempel 1. Detta gäller även 
den del som skall beskattas med den kommunala inkomstskatten på 30 %. Däremot får de en 
lägre del att beskatta med den statliga inkomstskatten på 20 % och inget belopp att beskatta 
med 5 % statlig inkomstskatt. Detta på grund av att Delägarna endast tar ut en lön på 300 tkr 
och därmed aldrig överstiger den övre skiktgränsen på 406,6 tkr. Skattetrycket för Delägaren 
B2 blir därmed på 35 % och för Delägaren B3 blir skattetrycket 26 %. Anledningen till de 
olika skattetrycken är detsamma som i exempel 1 det vill säga att lättnadsutrymmet varierar 
och då denna är skattefri bidrar detta förstås till ett minskat skattetryck.   

Beslut om utdelning före försäljning 
Om det innan försäljning sker beslutas om utdelning får Delägaren även göra beräkningar på 
gränsbeloppet. Detta belopp får han lägga till det belopp som skall kapitalbeskattas. Enligt 
gällande lag 2005 beräknades gränsbeloppet genom att man tog summan av löneunderlaget 
gånger statslåneräntan ökad med sju procent.  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

Kapital‐
skatt 30 % 

     Statlig  
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig
skatt 5 % 

Summa  
skatt 

14 478 7 663 13 252

7 937 7 9377 937

1 984 1 9841 984

11 906 11 90611 906

Inkomst av tjänst: 

36 306 35 079 29 491 

Skattefördelning 
2005 
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Figur 12. Gränsbeloppet 2005 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

För Delägaren B1 leder detta till att denne får tillgodoräkna sig ytterligare 9,2 tkr att 
kapitalbeskatta. På grund av detta minskar den totala skatten till 35,2 tkr och därmed blir 
skattetrycket 39 %. För delägaren B2 ökar det belopp som skall kapitalbeskattas med 27,6 tkr 
och skattetrycket blir därmed 35 %. För Delägaren B3 blir det en stor skillnad då denna får ta 
upp hela sin kapitalvinst vilken överstiger lättnadsbeloppet till kapitalbeskattning. Detta gör 
att Delägaren B3 endast får ett skattetryck på 22 %.  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

Lönekostnad
     exkl. ägarens  

lön 

     Omkostnads‐ 
beloppet 

Minska med
10 PBB 

S:a  
löneunderlag 

Löneunderlag 
X(SLR+7%) 

0 1 500 000 593 000

100 000 100 000100 000

1 206 000 299 000100 000

‐394 000 ‐394 0000

9 234 27 610 111 362 

Löneunder‐
lagsregeln

10 x 39 400
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Figur 13. Beslut om utdelning 2005. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 leder beslutet till att delägaren B1 får en total skattesumma på 33,6 tkr. Den enda 
skillnaden för honom blir att han får skatta några kronor mer vid avyttringen då utdelningen 
dras från det sparade utdelningsutrymmet. Så det blir ingen skillnad för honom när det gäller 
skattetrycket. Delägaren B2:s skattebelopp blir 29 tkr och skattetrycket blir  
32 %. För Delägaren B3 blir beslutet positivt då denna nu får ta upp hela kapitalvinsten till 
kapitalbeskattning. Skattebeloppet slutar på 19,6 tkr och skattetrycket blir därmed 22 %. 

2006 års regler; Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 
Den 1 januari 2006 trädde de nya 3:12-reglerna i kraft. En av de viktigaste förändringarna var 
hur löneunderlaget skulle beräknas. Detta år fick nämligen den aktive delägarens lön 
medräknas. Detta ledde till att löneunderlaget fick en ökad betydelse vid beräkningen av hur 
stor del av kapitalinkomsten som skulle kapitalbeskattas.  

Gränsbeloppet kunde från och med detta år beräknas enligt en förenklingsregel. 50/50-regeln 
som användes vid beräkningen av hur mycket som skulle tas upp i inkomstslaget tjänst 
respektive kapital togs bort och istället skulle den kapitalvinst som översteg det sparade 
utdelningsutrymmet tas upp till sin helhet i inkomstslaget tjänst. Vidare så slopades även 
möjligheten till den skattefria delen vid en kapitalvinst, den så kallade lättnadsregeln. Dock 
kan denna regel användas fram till och med taxeringsåret 2011 under förutsättningen att det 

Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 

Kapital‐ 
skatt 30 % 

Statlig  
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig 
skatt 5 % 

Summa  
skatt 

15 849  19 569 17 380 

05 1857 023

0 1 2961 756

07 77810 535

Inkomst av tjänst: 

35 163  31 640  19 569 

Beslut om 
utdelning 

      Gränsbelopp  9 234 27 610 111 362 
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finns ett sparat lättnadsbelopp. Den effektiva skatten på kapitalinkomster till den aktive 
delägaren sänktes till 20 %.  

Så vid beräkningen av den totala kapitalvinsten tog man fortfarande försäljningspriset minus 
omkostnadsbeloppet. Från den totala kapitalvinsten drog man sedan bort det sparade 
utdelningsutrymmet vilket skulle uppräknas med statslåneräntan plus 3 procentenheter. Det 
belopp som återstod skulle sedan tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst.  

Förenklingsregeln 
Resultatet av regelförändringen blev att samtliga Delägare, när de använde 
kapitalvinstberäkning utifrån förenklingsregeln, fick ett belopp på 10,6 tkr som skulle 
beskattas i inkomstslaget kapital samt 79,4 tkr i inkomstslaget tjänst. Från och med år 2006 
skulle dock endast två tredjedelar av den del som skulle kapitalbeskattas tas upp. Vilket 
gjorde att den summa som skulle kapitalbeskattas för samtliga Delägare blev 7,1 tkr.   

 

Figur 14. Skattefördelning enligt förenklingsregeln 2006/2007. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 blir resultatet desamma. När det gäller förenklingsregeln så beräknas ju denna på 
samma sätt oavsett storleken på företaget. Därmed blir resultatet lika. 

Skattefördelning 
Samtliga Delägare kommer att beskattas både inom inkomstslaget kapital samt tjänst. Inom 
tjänstebeskattningen kommer även samtliga Delägare att passera den övre skiktgränsen vilket 
leder till att den progressiva skatten blir 55 %. Den totala skatten blir för samtliga Delägare 
45,8 kr vilket leder till ett skattetryck på 51 %.  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Förenklings
‐regeln 

         Försäljningspris 

      Omk.belopp 

      Sparat 
       utd.utrymme 

Total
kapitalvinst 

Beskattas 
som kapital 

Beskattas 
som tjänst 

 180 000  180 000   180 000 

 ‐90 000  ‐90 000   ‐90 000 

90 000 90 000 90 000 

10 626 10 626     10 626 

 7 084  7 084   7 084 

79 374   79 374 79 374
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Figur 15. Skatt i kronor efter förenklingsregeln 2006/2007. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 sker dock en liten förändring på grund av att Delägarna minskat sitt löneuttag. 
Men den enda skillnaden som blir är att det belopp som skall tas upp till statlig inkomstskatt 
20 % minskar och att de undviker den statliga inkomstskatten på 5 %. Därmed blir 
skattetrycket för samtliga Delägare 45 %. Fortfarande så är det en stor summa av 
kapitalvinsten som går till skatt men det blir dock ett bättre resultat än för Delägarna i 
exempel 1.  

Beslut om utdelning före försäljning 
När ett beslut om utdelning tagits innan avyttring sker krymper den effektiva skatten rejält. 
Detta på grund av att större delen av deras kapitalvinst nu istället hamnar till beskattning i 
inkomstslaget kapital istället för som tidigare enbart i inkomstslaget tjänst.  

 

Figur 16. Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 2006. 

Anledningen är den att samtliga Delägare nu får tillgodoräkna sig gränsbeloppet på 58,5 tkr. 
För Delägarna blir den effektiva skatten nu istället 28 %. Den totala summan skatt blir  
25,4 tkr. 

Förenklingsregeln 

58 455      90% av 1,5xIBB
90%x(1,5x
43 300) 

Bolag 1‐3

Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 

Kapital‐ 
skatt 30 % 

     Statlig  
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig 
skatt 5 % 

Summa  
skatt 

2 125    2 125    2 125 

15 875 15 87515 875

3 969 3 9693 969

23 812 23 81223 812

Inkomst av tjänst: 

45 781  45 781  45 781 

Skattefördelning 
2006 
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Figur 17. Beslut om utdelning efter förenklingsregeln 2006. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 kapitalbeskattas nu 46 tkr i kapital och 21 tkr i tjänst. Detta leder till att 
skattetrycket för samtliga Delägare minskar till 26 %.  

Löneunderlagsregeln 
För att få använda sig av löneunderlaget 2006 var man tvungen att överstiga en summa på  
6 inkomstbasbelopp med ett tillägg på 5 % av den kontanta ersättningen som lämnats till 
arbetstagarna i företaget.  

 

Figur 18. Spärregeln 2006/2007/2008 enligt löneunderlagsregeln 

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

S:a 6 IBB (6x
         43 300) och  

5 % 

… eller 15 IBB 
(15x43 300) 

259 000+ 

25 000 
259 800+ 
100 000 

259 800+ 
54 650

649 500 649 500 649 500 

Lägst av:

284 800 314 450 359 800 

Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 

Kapital‐ 
skatt 30 % 

  Statlig  
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig 
skatt 5 % 

Summa  
skatt 

13 798  13 798 13 798 

4 2024 2024 202

1 050 1 0501 050

6 3036 3036 303

Inkomst av tjänst: 

25 353  25 353  25 353 

Beslut om 
utdelning 

      Gränsbelopp  58 455 58 455 58 455
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Detta gjorde samtliga Delägare. Men förändringarna i löneunderlagsregeln ledde inte till 
några förändringar när det gällde beskattningen innan beslut om utdelning tagits. Samtliga 
Delägare fick ta upp 7,1 tkr till kapitalbeskattning och resterande 79,4 tkr skulle 
tjänstebeskattas.  

 

Figur 19. Skattefördelning enligt löneunderlagsregeln 2006/2007. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 blev resultatet desamma för Delägaren B1. Men för de andra Delägarna ledde det 
låga löneuttaget på 300 tkr till att de inte fick använda sig av löneunderlagsregeln då de inte 
översteg spärrbeloppet som för Delägaren B2 var 304,5 tkr och för Delägaren B3 349,8 tkr. 
Observera att här blir spärrbeloppet annorlunda i jämförelse med exempel 1 på grund av att 
Delägarens lön medräknas men den är lägre i detta exempel. På grund av  det låga löneuttaget 
blev därför Delägarna B2 samt B3 hänvisade till förenklingsregeln. 

Skattefördelning 
Den totala skatten blev för samtliga Delägare densamma som när beräkningar skedde med 
hjälp av förenklingsregeln. Det vill säga att den totala skatten blev 45,8 tkr och det slutliga 
skattetrycket blev 51 %.  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 Löneunder‐
lagsregeln 

         Försäljningspris 

      Omk.belopp 

      Sparat 
       utd.utrymme 

Total
kapitalvinst 

Beskattas 
som kapital 

Beskattas 
som tjänst 

 180 000  180 000   180 000 

 ‐90 000  ‐90 000   ‐90 000 

90 000 90 000 90 000 

10 626 10 626     10 626 

 7 084  7 084   7 084 

79 374   79 374 79 374
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Figur 20. Skatt i kronor efter löneunderlagsregeln 2006/2007. Källa: Egen bearbetning. 

För Delägaren B1 i exempel 2 blev den totala skatten 40,5 tkr och detta ledde till ett 
skattetryck på 45 %.  

Beslut om utdelning före försäljning 
När bolagen 2006 beslutar om utdelning blir det en stor skillnad främst för Delägaren B2 samt 
B3. Dessa kommer på grund av att de nu får tillgodoräkna sig gränsbeloppet att endast 
beskattas i inkomstslaget kapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

Kapital‐
skatt 30 % 

     Statlig  
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig
skatt 5 % 

Summa  
skatt 

2 125  2 125    2 125

15 875 15 87515 875

3 969 3 9693 969

23 812 23 81223 812

Inkomst av tjänst: 

45 781 45 781 45 781 

Skattefördelning 
2006/2007 
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Figur 21. Gränsbeloppet enligt löneunderlagsregeln 2006. 

För Delägaren B1 blir det också bättre siffror då även denne har ett gränsbelopp att tillgodo 
räkna sig, men han kommer fortfarande upp till tjänstebeskattning. Delägaren B1 får ett 
skattebelopp på 37,7 tkr och detta leder till ett skattetryck på 42 %. För de övriga Delägarna 
B2 och B3 blir skattetrycket nu endast 20 % då summan skatt endast uppgår till 18 tkr.   

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

90% av s:a  
  ränte‐ och 

 lönebaserad del 

  Avgår 
10 PBB 

Löner inkl. 
delägaren 

S:a
löneunderlag 

20% av löne‐ 
underlag 

‐433 000 ‐433 000‐433 000

2 000 000 1 093 000500 000

Räntebaserad del 

67 000 660 000 1 567 000 

      Omkostnads‐ 
beloppet 
x(SLR+9%) 

12 260 12 260 12 260 

Löneunderlags‐
regeln 

Lönebaserad del: 

10x 43 300 

13 400 132 000

129 834 293 094 23 094

313 400 
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Figur 22. Beslut om utdelning efter löneunderlagsregeln  2006. Källa: Egen bearbetning. 

I exempel 2 blir det nu ingen skillnad i skattetrycket för Delägaren B1. Detta på grund av att 
denne inte får tillgodoräkna sig något gränsbelopp. Då denne endast tar ut en lön på 300 tkr 
blir beräkningen av gränsbeloppet enligt löneunderlagsregeln negativt vilket leder till att det 
inte blir något gränsbelopp. Skillnaden blir endast att summan skatt i kronor ökar med  
27 kronor (40 519 – 40 492) på grund av att utdelning skett.  

2007 års regler; Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 
Från och med den 1 januari 2007 tillkom det ytterligare nya regler vid beskattning av 
kapitalvinster för den som äger kvalificerade andelar i ett FÅAB. Det som förändrades var att 
schablonbeloppet i förenklingsregeln höjdes från 1,5 IBB till 2 IBB. Samt att det lönebaserade 
utrymmet, även kallat löneunderlagsregeln, höjdes från 20 % till 25 % av löneunderlaget. Och 
till sist försvann det avdrag som funnits på 10 IBB vilket begränsat den lönesumma som legat 
till grund för beräkning av lönebaserat utrymme.  

Förenklingsregeln 
Innan beslut om utdelning skett blev det dock inget resultat av regelförändringen när 
Delägarna använde sig av kapitalvinstberäkning utifrån förenklingsregeln. Utan de fick 
fortfarande ett belopp på 7,1 tkr som skulle beskattas i inkomstslaget kapital samt 79,4 tkr 
skulle tas upp i inkomstslaget tjänst (se figur 14).  

Bolag 1 Bolag 2 Bolag 3 

Kapital‐
skatt 30 % 

  Statlig 
skatt 20 % 

Kommunal 
skatt 30 % 

Statlig
skatt 5 % 

Summa 
skatt 

6 726 18 000 18 000

0 011 274

0 02 819

0 016 911

Inkomst av tjänst: 

37 730 18 000 18 000 

Beslut om 
utdelning 

      Gränsbelopp  23 094 129 834 293 094 
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Som tidigare nämnts blir beloppen lika för exemplen ett och två då förenklingsregeln 
beräknas på samma sätt.   

Skattefördelning 
Med förenklingsregeln som beräkningsunderlag blir den totala skatten för samtliga Delägare 
fortfarande 45,8 tkr innan beslut om utdelning tagits. Samtliga Delägare översteg den övre 
skiktgränsen och fick på detta vis en progressiv skatt på 55 %. Det slutgiltiga skattetrycket för 
samtliga Delägare blev 51 % (se figur 15).  

I exempel 2 blev den totala skatten 40,5 tkr för samtliga Delägare. Men då de ej översteg den 
övre skiktgränsen blev den progressiva skatten lägre i jämförelse med exempel 1 och 
skattetrycket blev för var och en av delägarna 45 %.  

Beslut om utdelning före försäljning 
När ett beslut tagits om utdelning innan avyttringen skett får samtliga Delägare tillgodoräkna 
sig gränsbeloppet. År 2007 beräknades gränsbeloppet på ett annat sätt än för år 2006 vilket 
ledde till att samtliga Delägare fick ett gränsbelopp som uppgick till 77,9 tkr. 

Figur 23. Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 2007. 

Sedan tidigare hade Delägarna ett sparat utdelningsutrymme som uppräknades enligt 
uppräkningsregeln. Detta leder till att den totala summan som kan kapitalbeskattas blir  
88,5 tkr. Så nästan hela kapitalvinsten kunde nu tas upp till kapitalbeskattning och 
skattetrycket för samtliga Delägare blev 21 %. 

Förenklingsregeln 

77 940       90% av 2xIBB
90 % x(2x
43 300) 

Bolag 1‐3
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Figur 24. Beslut om utdelning efter förenklingsregeln 2007. Källa: Egen bearbetning.  

I exempel 2 kommer Delägarna i stort sett endast upp till kapitalbeskattning av kapitalvinsten. 
Detta på grund av att gränsbeloppet år 2007 höjdes till 2 gånger inkomstbasbeloppet istället 
för som år 2006 till 1,5 gånger inkomstbasbeloppet. På grund av att löneuttaget är lägre än i 
exempel 1 blir skattetrycket nu 20 % för samtliga Delägare.  

Löneunderlagsregeln 
Förändringarna i löneunderlagsregeln ledde inte till några förändringar innan beslut om 
utdelning skett. Utan den del som skulle kapitalbeskattas blev fortfarande 7,1 tkr för samtliga 
Delägare. Och till tjänstebeskattning skulle fortfarande 79,4 tkr tas upp (se figur 19). 

I exempel 2 blev det heller inga förändringar innan beslut om utdelning tagits. Och 
fortfarande gäller det att det är endast Delägaren B1 som får använda sig av 
löneunderlagsregeln. Denne fick som vid exempel 1 ta upp ett belopp på 7,1 tkr till 
kapitalbeskattning och 79,4 tkr till tjänstebeskattning.  

Skattefördelning 
Den totala skatten för samtliga Delägare, som tidigare beräkningar visar, blev 45,8 tkr och 
skattetrycket blev därmed 51 % för samtliga Delägare (se figur 20). 
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Kapital‐ 
skatt 30 % 

  Statlig  
skatt 20 % 
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Statlig 
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Summa  
skatt 

17 695  17 695 17 695 

305 305305
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Inkomst av tjänst: 

18 533  18 533  18 533 

Beslut om 
utdelning 

      Gränsbelopp  77 940 77 940 77 940 
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I exempel 2 fick Delägaren B1 i jämförelse med exempel 1 ett lägre skattetryck på 45 % då 
ingen statlig inkomstskatt på 5 % förekom.  

Beslut om utdelning före försäljning 

Då beslut tagits om en utdelning på en krona per aktie leder detta till att samtliga Delägare 
kommer att få ta upp hela sin kapitalvinst till kapitalbeskattning. Detta på grund av att de nu 
får tillgodoräkna sig gränsbeloppet.  

 
 

Figur 25. Gränsbeloppet enligt löneunderlagsregeln 2007. 

För Delägaren B1 blev gränsbeloppet 123,5 tkr, för Delägaren B2 blev det 257 tkr och för 
Delägaren B3 blev gränsbeloppet 461 tkr. Därmed blir skattetrycket för alla Delägarna endast 
20 %. 
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Figur 26. Beslut om utdelning efter löneunderlagsregeln  2007. Källa: Egen bearbetning. 

För Delägaren B1 i exempel 2 blir skattetrycket också 20 %. Dock hamnar en liten del av 
kapitalvinsten till tjänstebeskattning. Men den delen är endast 1 tkr vilket inte påverkar 
skatten i procent.  

2008 års regler; Bolag 1, Bolag 2, Bolag 3 
Även under 2008 har regelverket förändrats. En nygammal regel har återinförts den så kallade 
50/50-regeln. Denna innebär att om du gör en kapitalvinst som överstiger det sparade 
utdelningsutrymmet så skall 50 % av denna del tas upp i inkomstslaget tjänst och resterande 
50 % tas upp i inkomstslaget kapital.  

Förenklingsregeln 
De förändringar som skett leder till att kapital kommer att beskattas på två olika sätt. Den del 
som är det sparade utdelningsutrymmet kommer som för de senaste åren 2006-2007 att endast 
tas upp till två tredjedelar för beskattning i inkomstslaget kapital. Skillnaden detta år är att 
även ett belopp på 39,7 tkr skall tas upp till kapitalbeskattning. Det vill säga 50 % av den del 
av kapitalvinsten som överstiger det sparade utdelningsutrymmet. Detta leder till att endast 
39,7 tkr kommer att tjänstebeskattas. Detta gäller för samtliga Delägare.   
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Figur 27. Förenklingsregeln 2008. Källa: Egen bearbetning.  

I exempel 2 ledde förändringen även här till att ett belopp på 39,7 tkr skulle tas upp till 
tjänstebeskattning samt att 46,8 tkr skulle tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital.   

Skattefördelning 
Med förenklingsregeln som beräkningsunderlag blir den totala skatten för samtliga Delägare 
35,9 tkr. Den övre skiktgränsen överskrids vilket leder till en progressiv skatt på 55 %. 
Skattetrycket för samtliga Delägare blir 40 %.  
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Figur 28. Skattefördelning enligt förenklingsregeln 2008. Källa: Egen bearbetning. 

För samtliga Delägare i exempel 2 blir den totala skatten 32,6 tkr och skattetrycket blir då  
36 %.  

Beslut om utdelning före försäljning 
Då beslut tagits om utdelning får samtliga Delägare nyttja gränsbeloppet på 77,9 tkr (se figur 
23). Gränsbeloppet plus det sparade utdelningsutrymmet blir då en summa på 88,5 tkr och i 
och med detta så får Delägarna nästan ta upp hela sin kapitalvinst till kapitalbeskattning. 
Endast en summa på 0,8 tkr skall upp till tjänstebeskattning (hälften av den återstående 
summan att beskatta) och därmed minskar skattetrycket till 20 %.  
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Figur 29. Beslut om utdelning efter förenklingsregeln 2008. Källa: Egen bearbetning.  

I exempel 2 blir totalsumman som kan kapitalbeskattas lika som i exempel 1 men då 
Delägarna här har tagit ut en lägre lön kommer de ej att beskattas med den statliga 
inkomstskatten. Men för samtliga Delägare blir skillnaden i kronor så marginell (0,2 tkr) att 
skattetrycket fortfarande blir 20 %.  

Löneunderlagsregeln 
Enligt löneunderlagsregeln så gjordes beräkningarna som tidigare. Skillnaden var här som vid 
förenklingsregeln att det sparade plus det uppräknade utdelningsutrymmet endast skulle tas 
upp till två tredjedelar. Därmed blev den del som skulle tas upp till kapitalbeskattning 46,8 tkr 
och den del som skulle tjänstebeskattas 39,7 tkr.  
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Figur 30. Löneunderlagsregeln 2008. Källa: Egen bearbetning.  

I exempel 2 är det endast Delägaren B1 som får tillgodoräkna sig löneunderlaget och det blir 
ingen skillnad i de belopp som skall tas upp till kapital- respektive tjänstebeskattning i 
jämförelse med föregående års regler.   

Skattefördelning 
Då beräkningarna sker som tidigare med den enda förändringen att det sparade plus 
uppräknade utdelningsutrymmet endast skall tas upp till två tredjedelar leder detta till att 
skattefördelningen blir desamma som i förenklingsregeln. Skillnaden mellan 
förenklingsregeln och löneunderlagsregeln är hur gränsbeloppet räknas fram och då ingen 
utdelning kommer att ske blir därför beräkningarna desamma. Så skattetrycket för samtliga 
Delägare blir 40 %.  
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Figur 31. Skattefördelning enligt löneunderlagsregeln 2008. Källa: Egen bearbetning. 

Det ovan nämnda gäller även för Delägare B1 i exempel 2 fast att denne då får ett skattetryck 
på 36 % på grund av att han inte kommer upp till lika hög statlig inkomstskatt.  

Beslut om utdelning före försäljning 
Då beslut tagits om en utdelning blir skattetrycket desamma som för löneunderlagsregeln 
2007 på grund av att gränsbeloppet är högre än kapitalvinsten. Hade så inte fallet varit skulle 
skillnaden endast legat i den nu återigen införda 50/50-regeln. Men nu får samtliga delägare 
en skattesumma på 18 tkr vilket leder till ett skattetryck på 20 %.  
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Figur 32. Beslut om utdelning efter löneunderlagsregeln  2008. Källa: Egen bearbetning. 

För Delägaren B1 i exempel 2 blir skattetrycket också 20 %. Dock hamnar en liten del av 
kapitalvinsten till tjänstebeskattning. Men den delen är endast 0,5 tkr vilket inte påverkar 
skatten i procent. Och de två övriga Delägarna får på grund av det låga uttaget av lön ej 
använda sig av löneunderlagsregeln. För Delägaren B2 hade det räckt med ett ytterligare 
löneuttag på 4,5 tkr för att få använda sig av regeln och för Delägaren B3 skulle löneuttaget 
ha ökats med 49,8 tkr.
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6. Analys 
 

I analysavsnittet kommer resultatet från min studie av de tre Delägarna att kopplas samman 
med syftet av den reformering som skedde 2006 samt ytterligare förändringar vilka 
genomgåtts i teoriavsnittet.   

 

6.1     Passive delägaren 
Då den passive delägaren ej berörs av 3:12-reglerna leder detta till att denne får en vanlig 
kapitalvinstberäkning enligt de regler som återfinns i inkomstslaget kapital. För den passive 
delägaren har således förändringarna endast lett till att den skattefria delen, lättnadsbeloppet, 
försvunnit samt att nu tas endast 5/6 av kapitalvinsten upp till beskattning. Den effektiva 
skatten för år 2005 blev för den passive delägaren B1 29 %, den passive delägaren B2 28 % 
och för den passive delägaren B3 22 %. De övriga åren (2006-2008) blev den effektiva 
skatten för samtliga 25 %. Detta leder med andra ord till att de passiva delägarna B1 och B2 
får ett något sänkt skattetryck medan den passive delägaren B3 får ett ökat skattetryck.  

Samma siffror gäller för den passive delägaren i exempel 2.  

6.2  Aktive delägaren 
Då det totala skatteuttaget kan uppgå till 69,1 % leder detta ofta till att man som Delägare i ett 
företag försöker att undvika den progressiva tjänstebeskattningen. För Delägaren finns 
möjligheten att reglera sin skattebelastning genom att istället för att ta upp sin inkomst som 
arbetsinkomst välja att göra en utdelning. Syftet med den nya reformeringen av 3:12-reglerna 
var därför att förhindra denna skattemässiga inkomstomvandling. Förutom detta så skulle 
reformeringen även leda till ekonomisk effektivitet, förbättra effekterna på risktagandet i 
näringslivet samt att reglerna skulle vara enkla att tillämpa.  

6.2.1 Risksyftet 
För att ta hänsyn till Delägarens risktagande gjordes det förändringar genom hur 
gränsbeloppet skulle beräknas. Detta för att Delägaren skulle kunna bli 
kapitalinkomstbeskattad i jämförelse med hur mycket kapital som tillförts företaget samt för 
hur mycket sysselsättning som företaget skapade. År 2005 utgjordes gränsbeloppet av de 
anställdas lönekostnad samt omkostnadsbeloppet. Men från detta skulle ett schablonbelopp på 
10 IBB dras av. Förutom detta så fanns det år 2005 även ett lättnadsbelopp som man som 
Delägare fick tillgodoräkna sig. Denna del var skattefri vilket ledde till en begränsning av den 
del som skulle tjänstebeskattas. Gränsbeloppet samt lättnadsbeloppet fick dock endast 
medräknas vid en avyttring om beslut tagits om utdelning innan försäljningen skett.  

Efter reformeringen 2006 förändrades löneunderlagsregeln genom att Delägarens egen lön 
fick medräknas och år 2007 försvann schablonavdraget på 10 IBB. Bakgrunden till detta var 
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för att det ökade löneunderlaget skulle ses som en drivkraft för att öka sysselsättningen inom 
företaget.  

Exempel 1 
Då samtliga Delägare tagit ut en lön på 500 tkr fick de år 2005 använda sig av 
löneunderlagsregeln. Delägaren B1 fick dock ingen lönekostnad att göra beräkningar på då 
denne ej har några anställda. Detta bidrog till att dennes gränsbelopp samt lättnadsbelopp blev 
betydligt lägre än för de övriga Delägarna. Därmed kom Delägaren B1 endast att grunda sitt 
gränsbelopp på omkostnadsbeloppet. 

När Delägarens egen lön fick medräknas år 2006 ledde detta till ett ökat gränsbelopp för 
samtliga Delägare. Och vid år 2007 fick gränsbeloppet ytterligare ett ökat utrymme för hur 
mycket som skulle tas upp till kapitalbeskattning på grund av schablonbeloppet på 10 IBB 
försvann samt en ökning av det lönebaserade utrymmet. 2008 skedde det däremot ingen 
förändring när det gällde framräknandet av gränsbeloppet.  

Exempel 2 
När man som i exempel två korrigerar lönen till 300 tkr leder detta till att Delägaren B1 år 
2005 inte får tillgodoräkna sig något lättnadsbelopp eller gränsbelopp då han inte överstiger 
spärregeln på 394 tkr. För de öriga två Delägarna blir utfallet lika som i exempel 1.  De senare 
åren påverkas gränsbeloppet för Delägarna B2 och B3 till att de inte får använda sig av 
löneunderlagsregeln. Detta då de nu inte överstiger spärregeln. Från och med år 2007 kunde 
delägaren B1 använda sig av gränsbeloppet enligt löneunderlagsregeln.  

6.2.2    Preventiva syftet 
Då man som Delägare i ett FÅAB ofta försökt att inkomstomvandla på grund av det höga 
skattetryck som förekommit vid ett löneuttag ville man med reformeringen försöka att 
förhindra detta. Vid reformeringen 2006 gav det ökade löneuttaget större gränsbelopp och på 
grund av detta har inkomstomvandlingen kunnat förhindras då den del som får 
kapitalbeskattas blir högre ju högre gränsbelopp som Delägaren får tillgodoräkna sig. Vid en 
avyttring kan man se stora skillnader i det belopp som skall tas upp till kapitalbeskattning 
beroende på storleken på gränsbeloppet. Men återigen för att årets gränsbelopp skall få 
användas vid beräkningen av beskattningen vid en avyttring så måste ett beslut om utdelning 
ske.   

6.2.3   Neutrala syftet 
Då en stor del av reformeringen handlade om att investeringar som sker i FÅAB varken skall 
gynnas eller missgynnas genom belastning i form av beskattning måste en skälig del av 
kapitalvinsten vid en avyttring kunna tas upp till kapitalbeskattning. Detta då en investering i 
ett FÅAB skall kunna likställas med en investering i ett börsnoterat bolag för en passiv 
delägare. För att försöka nå en liknelse har det genom reformeringen skett en ökning av 
gränsbeloppet. Det har genom åren även skett en del förändringar i den del som skall tas upp 
till kapitalbeskattning. Under 2005 var det 50/50-fördelningen som gällde för att sedan övergå  
till en kvotering på två tredjedelar av den del som rymdes inom gränsbeloppet (2006-2007), 
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resterande skulle tas upp till tjänstebeskattning. Och till sist skulle kapitalbeskattning hamna i 
ett mellanting där först 50/50-regeln skulle användas. För att sedan från den kapitalbeskattade 
delen dra bort det sparade utdelningsutrymmet vilket skulle tas upp till två tredjedelar i 
inkomstslaget tjänst.  

Exempel 1 
När det gäller beskattningen vid en avyttring av kvalificerade andelar så kan utfallet bli 
mycket olika beroende på om man får tillgodoräkna sig gränsbeloppet eller inte. För 
Delägaren B1 skiljer sig skattetrycket mellan som högst 51 % och som lägst 20 % vid 
användandet av löneunderlagsregeln.  

 

Figur 33. Skattetryck för Delägaren B1 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

För Delägaren B2 blir det samma spann på spridningen av skattetrycket. Men skillnaden mot 
Delägaren B1 är att efter utdelning skett redan år 2006 så har en rejäl sänkning av 
skattetrycket skett.  

 

Figur 34. Skattetryck för Delägaren B2 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 
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Även för Delägaren B3 så varierar skattetrycket mellan 20 och 51%. Den största skillnaden 
mellan Delägarna B1, B2 och B3 ser man år 2005. Sedan så jämnas skattetrycket ut till att år 
2008 bli lika oavsett storleken på företaget.  

 

Figur 35. Skattetryck för Delägaren B3 enligt löneunderlagsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

Exempel 2 
För de Delägare som får använda sig av löneunderlagsregeln blir skattetrycket i de flesta fall 
lägre (annars lika) än för Delägarna i exempel 1. Detta beror på att Delägarens löneuttag på 
300 tkr inte överstiger den övre skiktgränsen när kapitalvinsten har lagts till arbetsinkomsten. 
Vilket i sin tur leder till att han i de flesta fall aldrig kommer upp till den statliga 
inkomstskatten på 5 %.  

6.2.4   Förenklingssyftet 
Det sista syftet som togs upp i propositionen 2005/06:40 var att reglerna skulle vara enkla att 
tillämpa. Kring detta förs det ständigt diskussioner i media. 3:12-reglerna utpekas av företag 
som en av de mer komplicerade skattefrågorna att hantera. I och med reformeringen så kom 
förenklingsregeln till för att beräkna gränsbeloppet. Denna regel var främst till för de små 
företagen vilka hade låga kapitalinsatser. Meningen med förenklingsregeln är att man skall 
kunna beräkna ett gränsbelopp efter ett schablonbelopp. Denna regel skall kunna användas 
oavsett hur stort löneuttag delägaren tar.  

Förenklingsregeln har även den genomgått vissa mindre förändringar. År 2006 beräknades 
den på 1,5 IBB i jämförelse med åren 2007/2008 då den skulle beräknas på 2 IBB.  

Exempel 1 
Då förenklingsregeln beräknas lika oavsett storleken på bolaget blir också utfallet på 
skattetrycket lika mellan de olika Delägarna. Men variationen är lika som vid 
löneunderlagsregeln, det vill säga mellan 20 % till 51 %.  
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Figur 36. Skattetryck för Delägaren B1-B3 enligt förenklingsregeln. Källa: Egen bearbetning. 

Exempel 2 
I exempel 2 blir utfallet lika mellan bolagen från år till år. Dock kommer ingen delägare upp 
till mer än 45 % skattetryck. Som lägst blir skattetrycket 20 %. Att skattetrycket inte blir 
högre beror på att Delägarna aldrig kommer upp till den statliga inkomstskatten på 5 % då de 
aldrig överstiger den övre skiktgränsen.  
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7. Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen ger jag svar på de forskningsfrågor som jag ställde i början av denna 
studie. Jag tar även upp mina egna åsikter samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1     Reglernas förändring 
Syftet med den här studien var att beskriva delar av 3:12-reglerna med hjälp av en jämförande 
bild av de regelförändringar som skett mellan åren 2005-2008. Till min hjälp att försöka lösa 
denna uppgift valde jag att använda mig av tre fiktiva företag vilka skulle symbolisera de 
olika företagsgrupperna som presenterades i propositionen 2005/06:40. Jag ställde mig två 
frågor varav den ena frågan löd enligt följande: 

”Hur har regelverket avseende 3:12‐reglerna förändrats?” 

Det som regeringens expertgrupp fick till uppgift var att se över de beskattningsregler vilka 
reglerar beskattning av utdelning samt beskattning av kapitalvinst vid försäljning av andelar i 
fåmansföretag. Detta skedde genom en fördjupad prövning av 3:12-reglerna. Resultatet av 
utredningen ledde till att utgångspunkterna för reformeringen var att förbättra regelverkets 
effekter på risktagande i näringslivet, att reglernas preventiva funktion skulle bibehållas samt 
att reglerna skulle vara neutrala och att de skulle bli enklare.  

När det gäller risktagandet har detta tagits hänsyn till mest genom de förändringar som skett 
av gränsbeloppet. Då främst genom det ökade löneunderlaget nu när Delägarens egen lön får 
medräknas. Denna del får en ökad effekt oberoende om företaget har anställda eller inte. En 
annan viktig del är att det schablonbelopp på 10 inkomstbasbelopp som skulle dras från 
lönekostnaderna slopats. Skattetrycket vid en avyttring av kvalificerade andelar har lättats 
oavsett om beslut om utdelning har tagits eller ej. Detta i sin tur medför att de i dagens läge 
inte är lika fördelaktigt att inkomstomvandla som det tidigare var. Reglerna vad det gäller 
gränsbeloppet kan nu, med hjälp av att förenklingsregeln tillkommit, tillämpas av samtliga 
företag. Därmed anser jag att reformeringen har med hänsyn till utgångspunkterna uppnått sitt 
syfte.  

När det gäller den passive delägaren har förändringen av 3:12-reglerna inte påverkat denne då 
han ej berörs av dessa regler. Andra förändringar har dock skett i IL vilket lett till att 
lättnadsbeloppet försvunnit samt att den effektiva skatten blivit lägre.  

7.2     Förändringens effekt  
Då reformeringens syften kan anses vara uppfyllda ställs då frågan istället till dess effekt. I 
studien valde jag att begränsa mig till att enbart behandla aktiebolag vilka skulle göra en 
avyttring av sina andelar. Jag valde att göra två olika scenarion där det ena var att ingen 
utdelning har beslutats före avyttringen samt det andra att beslut om utdelning har skett. För 
att ytterligare försöka göra studien efter samma underlag som regeringen haft vid 
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reformeringen så valde jag att använda mig av tre olika storlekar på bolagen. Den fråga som 
ställdes var: 

”Vilken effekt har förändringarna av regelverket fått på olika 
företagsgrupper inom FÅAB?”     

Vid en jämförelse av beräkningarna utifrån löneunderlagsregeln för Delägaren B1 och det 
skattetryck som denne utsätts för ser vi att mellan åren 2005 och 2006 ökade skattetrycket till 
följd av reformeringen. Detta oavsett om Delägaren valde att göra en utdelning eller ej. 2007 
när det lönebaserade utrymmet ökades med 5 % samt att avdraget på 10 inkomstbasbelopp 
försvann ledde detta till en kraftig sänkning av skattetrycket när ett beslut om utdelning hade 
tagits. Nu blev det 20 % istället för som år 2006 när det var 42 %.  

Även under 2008 förändrades regelverket vilket ledde till en skattesänkning innan ett beslut 
om utdelning tagits. Utfallet när det gäller avyttring efter att utdelning tagits blev densamma 
som för år 2007.  

För Delägarna B2 och B3 blev det även här en ökning av skattetrycket innan beslut om 
utdelning skett år 2007. Däremot fick de ett sänkt skattetryck när beslut om utdelning tagits. 
Anledningen till att skattetrycket ökade innan utdelningsbeslut tagits var för att 50/50-regeln 
försvann. Detta på grund av att den del som översteg det sparade utdelningsutrymmet 
(uppräknat med statslåneräntan) skulle detta år tas upp helt och hållet till tjänstebeskattning. 
Däremot så ledde reformeringen till ett ordentligt sänkt skattetryck för Delägaren B2 då beslut 
om utdelning tagits. För Delägaren B3 blev förändringen inte lika markant men skattetrycket 
sänktes även här.  

När man jämför skattetrycket efter beräkningar enligt löneunderlagsregeln ser man att det från 
och med år 2007 blir lika för alla Delägarna både före och efter beslut om utdelning. Detta 
anser jag leder till att förändringen av regelverket har lett till en neutralitet när det gäller 
skattetrycket. Dock anser jag inte att man lyckats med att förbättra det risktagande som man 
som aktiv delägare i ett FÅAB ställs inför. En risk förutom det omkostnadsbelopp som man 
har är antalet anställda. I och med att skattetrycket blir lika oavsett hur många anställda 
företaget har bidrar ju inte regelförändringarna till att driva företagen att anställa flera vilket 
var ett av de syften man hade med reformeringen. 

När det gäller att reglerna skall förenklas så anser inte jag att detta har skett när det gäller 
löneunderlagsregeln, snarare tvärtom. Reglerna förändras varje år och det kräver att delägaren 
alltid håller sig uppdaterad.  Som tidigare nämnts så kostar hanteringen av 3:12-reglerna i snitt 
företaget 32 000 kronor. För ett litet företag är detta mycket pengar och att den största 
kostnaden beror på att tränga in i regelverket säger ju en hel del om den komplexitet som 
finns med 3:12-reglerna.  

Vid användandet av förenklingsregeln ser vi att oavsett vem av Delägarna som använder sig 
av den att utfallet blir desamma. Detta på grund av att förenklingsregeln är en schablonregel 
och därmed ger lika resultat när samma regel används. Dock har regeln lett till ett minskat 
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skattetryck allt eftersom åren gått både före och efter beslut om utdelning då den förändrats 
genom att inkomstbasbeloppet har ökats samt att beräkningen av de belopp som skall 
beskattas har förändrats.  

Förenklingsregeln har definitiv gjort det enklare för Delägaren att beräkna sitt gränsbelopp. 
Men så länge som det finns två alternativ att beräkna så anser jag att Delägaren oftast kommer 
att vilja göra de båda beräkningarna för att se vilken som är mest lönsam.  

I min studie har det visat sig att det alltid lönar sig för samtliga Delägare att besluta om 
utdelning. Detta på grund av att man då får tillgodoräkna sig gränsbeloppet vilket leder till en 
högre andel som kan kapitalbeskattas och därmed sänks skattetrycket.  

På grund av detta för jag nu endast en diskussion kring vilken metod jag skulle valt om 
utdelning skett. År 2005 fanns det ju inget annat än löneunderlagsregeln att använda sig av 
varför den blir det självklara valet att använda sig av för samtliga Delägare. Som Delägare B1 
skulle jag under de övriga åren valt att använda mig av förenklingsregeln då skattetrycket blir 
betydligt lägre eller lika i jämförelse med löneunderlagsregeln. En annan fördel är ju att denna 
är så otroligt mycket enklare att använda sig av.  

Som Delägare B2 eller B3 skulle jag under åren 2006 och 2007 använda mig av 
löneunderlagsregeln då denna är mest fördelaktig. Men år 2008 blir skattetrycket desamma 
mellan löneunderlagsregeln samt förenklingsregeln varför jag då i rent förenklingssyfte skulle 
valt förenklingsregeln.  

Under de gångna åren (2005-2008) ser vi ett mönster i löneunderlagsregeln mellan de olika 
Delägarna genom att det i och med reformeringen skedde en ökning av skattetrycket innan 
utdelning beslutats. År 2008 är nu åter skattetrycket för Delägarna B1 samt B2 i stort sätt lika 
som år 2005 innan utdelning skett. För Delägaren B3 är det dock en bit kvar. Här ligger man 
fortfarande över det skattetryck som då förekom.  

Efter att utdelning skett har skattetrycket från och med år 2007 utjämnats för samtliga 
Delägare. För Delägarna B2 och B3 skedde utjämningen redan i och med reformeringen 2006. 
Men för delägaren B1 ledde reformeringen till ett ökat skattetryck.  

När det gäller exempel 2 påverkas Delägarna B2 och B3 av det lägre löneuttaget genom att de 
ej når över spärregeln vilket leder till att de för åren 2006-2008 endast kan tillämpa 
förenklingsregeln. För delägaren B1 blev effekten av regelverkets förändringar väldigt lika 
som för exempel 1. Den enda skillnaden är att skattetrycket innan beslut om utdelning blir 
något lägre på grund av att deras löneuttag ej leder till en progressiv skatt på 55 %. Trots att 
Delägaren B1 får använda sig av löneunderlagsregeln anser jag att han istället bör använda sig 
av förenklingsregeln då denna kräver mindre resurser. Och det leder inte heller till något ökat 
skattetryck.  

Min slutsats blir att regelverkets förändring har lett till en neutralitet när det gäller 
skattetrycket. Men att reglerna skall vara lika och ge samma utfall oberoende vilken typ av 
företag det är som bedrivs anser jag vara svårt. Detta bidrar i sin tur till att reglerna förblir 
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komplexa då schablonmetoder inte skulle ge ett rättvist utfall. Särskilt inte med hänsyn till 
den risk ett företag med flera anställda tar i jämförelse med den ensamme delägaren. Om man 
ska utse den som har haft störst vinning av reglernas förändring så anser jag att det är 
Delägaren B1 som nu får samma skattetryck som de övriga Delägarna trots att han inte riktigt, 
enligt min mening, tar samma risk. Jag anser även att denne fortfarande har möjligheten att 
inkomstomvandla då Delägaren B1 måste ta ut en relativt stor lön för att få använda sig av 
löneunderlagsregeln. Varför han då hellre väljer förenklingsregeln och på detta sätt tar ut de t 
egentliga löneuttaget i kapitalvinst. Kommer vi någonsin att finna det optimala sättet att 
behandla beskattningen av kapitalvinster i ett FÅAB? Och hur skall den aktive delägaren 
kunna planera sin avyttring på bästa sätt när reglerna hela tiden förändras? Eller som 
Tjernberg och Svensson uttryckte sig:  

”Hur ska jag kunna visa vägen när du inte vet vart du ska gå?” 

7.3     Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning anser jag att det vore intressant att göra en jämförelse med 
ett annat land och se hur de hanterar sina småföretag rent skattemässigt. Finns det ytterligare 
något land som valt att ha särskilda beskattningsregler när det gäller hur kapitalvinster skall 
beskattas? En fortsatt studie av regelverkets förändring skulle också vara intressant då vi 
redan i nuläget vet att regelförändringar kommer att ske. 
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Bakgrund till beräkningar 

 

I alla tre fallen gäller det att bolaget totalt har 1 000 andelar/aktier. Av dessa så äger den 
aktive ägaren 900 st och den passive 100 st, ägarna är inte släkt med varandra eller på annat 
sätt närstående till varandra. De har köpt aktierna/andelarna för 100 kr st. Den aktive 
delägaren tar ut 500 000 kr i lön varje år. Det finns ett sparat utdelningsutrymme på 10 000 
kr från tidigare år. Den kommunala skatten uppgår till 30 %. När aktierna/andelarna avyttras 
är priset 200 kr st.  

 

BOLAG 1  

Inga anställda 

 

BOLAG 2 

Under både 2004 och 2005 uppgår lönekostnaderna till 1 093 000 kr inklusive delägarens 
lön. Den högst betalde anställde har 200 000 kr i lön. 

 

BOLAG 3 

Under både 2004 och 2005 uppgår lönekostnaderna till 2 000 000 kr inklusive delägarens 
lön. Den högst betalde anställde har 200 000 kr i lön. 
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2005       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
120% av högsta ersättning  ‐ 240 000 240 000 
10 PBB  394 000 394 000 394 000 
       
Löneunderlag       
Lönekostnad exkl. ägarens lön  0 593 000 1 500 000 
Minska med 10 PBB  0 ‐394 000 ‐394 000 
Addera omkostnadsbeloppet  100 000 100 000 100 000 
Summa löneunderlag  100 000 299 000 1 206 000 
       
Gränsbeloppet 90%       
Löneunderlaget x (SLR+7%)  9 234 27 610 111 362 
       
Lättnadsbeloppet 90%       
Löneunderlaget x (70%xSLR)  2 054 6 141 24 769 
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2005       

       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 

       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat  10 626 10 626 10 626 

       
Lättnadsbelopp (0 %)  2 054 6 141 24 769 
       
50/50 fördelning       
Belopp som kapitalbeskattas   37 633 33 546 14 918 
Belopp som tjänstebeskattas  39 687 39 687 39 687 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  14 478 13 252 7 663 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  11 906 11 906 11 906 
Statlig inkomstskatt 20%  7 937 7 937 7 937 
Statlig inkomstskatt 5%  1 984 1 984 1 984 
       
Summa skatt   36 306 35 079 29 491 
       
Skattetryck  40% 39% 33% 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

3 

 

 

           
       

2005       

       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  9 234 27 610 111 362 
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Belopp som kan kapitalbeskattas   19 770 38 146 121 898 
       
Lättnadsbelopp (0 %)  2 054 6 141 24 769 
       
50/50 fördelning       
Belopp som kapitalbeskattas   33 061 19 786 65 231 
Belopp som tjänstebeskattas  35 115 25 927 0 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  15 849 17 380 19 569 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  10 535 7 778 0 
Statlig inkomstskatt 20%  7 023 5 185 0 
Statlig inkomstskatt 5%  1 756 1 296 0 
       
Summa skatt i kronor  35 163 31 640 19 569 
       
Effektiv skatt  39% 35% 22% 
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2006       

       

Förenklingsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln       
1,5x IBB 90%  58 455 58 455 58 455 
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2006       
       

Kapitalvinst beräknat enligt förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat   10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374 
       

Total beskattning i kronor       
       

Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  23 812 23 812 23 812 
Statlig inkomstskatt 20%  15 875 15 875 15 875 
Statlig inkomstskatt 5%  3 969 3 969 3 969 
       
Summa skatt   45 781 45 781 45 781 
       
Skattetryck  51% 51% 51% 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

6 

 

 

           
       

2006       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  58 455 58 455 58 455 
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  68 991 68 991 68 991 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  45 994 45 994 45 994 
Belopp som tjänstebeskattas  21 009 21 009 21 009 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  13 798 13 798 13 798 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  6 303 6 303 6 303 
Statlig inkomstskatt 20%  4 202 4 202 4 202 
Statlig inkomstskatt 5%  1 050 1 050 1 050 
       
Summa skatt i kronor  25 353 25 353 25 353 
       
Effektiv skatt  28% 28% 28% 
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2006       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800 
5% av kontanta ersättningen  25 000 54 650 100 000 
Summa  284 800 314 450 359 800 
       
15 IBB  649 500 649 500 649 500 
       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       
Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260 
       
Lönebaserad del:       
Anställdas löner  0 593 000 1 500 000 
Ägarens lön  500 000 500 000 500 000 
Avgår 10 IBB  ‐433 000 ‐433 000 ‐433 000 
Summa lönebaserad del  67 000 660 000 1 567 000 
       
Lönebaserat utrymme:       
20% av lönebaserad del  13 400 132 000 313 400 
       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   23 094 129 834 293 094 
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2006       
       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat   10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374 
       
Total beskattning i kronor       

       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  23 812 23 812 23 812 
Statlig inkomstskatt 20%  15 875 15 875 15 875 
Statlig inkomstskatt 5%  3 969 3 969 3 969 
       
Summa skatt   45 781 45 781 45 781 
       
Skattetryck  51% 51% 51% 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

9 

 

 

           
       

2006       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  23 094 129 834 293 094 
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  33 630 140 370 303 630 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  22 420 60 000 60 000 
Belopp som tjänstebeskattas  56 370 0 0 
       
Total beskattning i kronor       

       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  6 726 18 000 18 000 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  16 911 0 0 
Statlig inkomstskatt 20%  11 274 0 0 
Statlig inkomstskatt 5%  2 819 0 0 
       
Summa skatt i kronor  37 730 18 000 18 000 
       
Effektiv skatt  42% 20% 20% 
           
       

 



Bilaga 2 

Exempel 1 

10 

 

 

           
       

2007       

       

Förenklingsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln       
2x IBB  77 940 77 940 77 940 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

11 

 

 

           
       

2007       
       

Kapitalvinst beräknat enligt förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat   10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374 
       
Total beskattning i kronor       

       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  23 812 23 812 23 812 
Statlig inkomstskatt 20%  15 875 15 875 15 875 
Statlig inkomstskatt 5%  3 969 3 969 3 969 
       
Summa skatt   45 781 45 781 45 781 
       
Effektiv skatt  51% 51% 51% 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

12 

 

 

           
       

2007       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       

Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 

Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  77 940 77 940 77 940 
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  88 476 88 476 88 476 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  58 984 58 984 58 984 
Belopp som tjänstebeskattas  1 524 1 524 1 524 
       
Total beskattning i kronor       

       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  17 695 17 695 17 695 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  457 457 457 
Statlig inkomstskatt 20%  305 305 305 
Statlig inkomstskatt 5%  76 76 76 
       
Summa skatt i kronor  18 533 18 533 18 533 
       
Effektiv skatt  21% 21% 21% 
           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

13 

 

 

           

       

2007       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800 
5% av kontanta ersättningen  25 000 54 650 100 000 
Summa  284 800 314 450 359 800 
       
15 IBB  649 500 649 500 649 500 
       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       
Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260 
       
Lönebaserad del:       
Anställdas löner  0 593 000 1 500 000 
Ägarens lön  500 000 500 000 500 000 
Summa lönebaserad del  500 000 1 093 000 2 000 000 
       
Lönebaserat utrymme:       
25% av lönebaserad del  125 000 273 250 500 000 
       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   123 534 256 959 461 034 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

14 

 

 

           
       

2007       
       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat 
utd.utrymme  10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  23 812 23 812 23 812 
Statlig inkomstskatt 20%  15 875 15 875 15 875 
Statlig inkomstskatt 5%  3 969 3 969 3 969 
       
Summa skatt   45 781 45 781 45 781 
       
Skattetryck  51% 51% 51% 
           
       



Bilaga 2 

Exempel 1 

15 

 

 

           
       

2007       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  123 534 256 959 461 034 
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  134 070 267 495 471 570 
       
Belopp som kapitalbeskattas   60 000 60 000 60 000 
Belopp som tjänstebeskattas  0 0 0 
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  18 000 18 000 18 000 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  0 0 0 
Statlig inkomstskatt 20%  0 0 0 
Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0 
       
Summa skatt i kronor  18 000 18 000 18 000 
       
Effektiv skatt  20% 20% 20% 
           
       
 



Bilaga 2 

Exempel 1 

16 

 

 

           

       

2008       

       

Förenklingsregeln       

       

Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln 90%     
2x IBB  77 940 77 940 77 940 

           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

17 

 

 

           

       

2008       

       

Kapitalvinst beräknat enligt förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 

Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 

       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 

Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat  10 626 10 626 10 626 

       
Belopp som beskattas 2/3  7 084 7 084 7 084 

       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  79 374 79 374 79 374 

       
Belopp som kapitalbeskattas  39 687 39 687 39 687 

Belopp som tjänstebeskattas  39 687 39 687 39 687 
       
Total beskattning i kronor       
       

Beskattas som kapital       
Kapital 2/3  2 125 2 125 2 125 

Kapital 30 %  11 906 11 906 11 906 
Beskattas som tjänst:       

Kommunal inkomstskatt 30%  11 906 11 906 11 906 
Statlig inkomstskatt 20%  7 937 7 937 7 937 

Statlig inkomstskatt 5%  1 984 1 984 1 984 
       

Summa skatt   35 859 35 859 35 859 
       

Effektiv skatt  40% 40% 40% 
           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

18 

 

 

           

       

2008       

       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 

Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  77 940 77 940 77 940 

Sparat utd.utrymme inkl. uppräkn.  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 

Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas   88 476 88 476 88 476 

       
Belopp som beskattas 2/3  58 984 58 984 58 984 

       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  1 524 1 524 1 524 

       
Belopp som kapitalbeskattas   762 762 762 

Belopp som tjänstebeskattas  762 762 762 
       

Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 2/3  17 695 17 695 17 695 

Kapital 30 %  229 229 229 
Beskattas som tjänst:       

Kommunal inkomstskatt 30%  229 229 229 
Statlig inkomstskatt 20%  152 152 152 

Statlig inkomstskatt 5%  38 38 38 
       

Summa skatt i kronor  18 343 18 343 18 343 
       

Effektiv skatt  20% 20% 20% 
           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

19 

 

 

           

       

2008       
       

Löneunderlagsregeln       

       

Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       

Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800 

5% av kontanta ersättningen  25 000 54 650 100 000 
Summa  284 800 314 450 359 800 

       
15 IBB  649 500 649 500 649 500 

       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       

Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260 

       
Lönebaserad del:       

Anställdas löner  0 593 000 1 500 000 
Ägarens lön  500 000 500 000 500 000 

Summa lönebaserad del  500 000 1 093 000 2 000 000 
       

Lönebaserat utrymme:       
25% av lönebaserad del  125 000 273 250 500 000 

       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   123 534 256 959 461 034 

           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

20 

 

 

           

       

2008       

       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 

Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 

       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 

Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat utdelningsytrymme  10 626 10 626 10 626 

       
Belopp som beskattas 2/3  7 084 7 084 7 084 

       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  79 374 79 374 79 374 

       
Belopp som kapitalbeskattas  39 687 39 687 39 687 

Belopp som tjänstebeskattas  39 687 39 687 39 687 
       
Total beskattning i kronor       
       

Beskattas som kapital       
Kapital 2/3  2 125 2 125 2 125 

Kapital 30 %  11 906 11 906 11 906 
Beskattas som tjänst:       

Kommunal inkomstskatt 30%  11 906 11 906 11 906 
Statlig inkomstskatt 20%  7 937 7 937 7 937 

Statlig inkomstskatt 5%  1 984 1 984 1 984 
       

Summa skatt   35 859 35 859 35 859 
       

Skattetryck  40% 40% 40% 
           

       



Bilaga 2 

Exempel 1 

21 

 

 

           

       

2008       

       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 

Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  123 534 256 959 461 034 

Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 

Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  134 070 267 495 471 570 

       
Belopp som beskattas 2/3  60 000 60 000 60 000 

       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  0 0 0 

       
Belopp som kapitalbeskattas   60 000 60 000 60 000 

Belopp som tjänstebeskattas  0 0 0 
       
Total beskattning i kronor       
       

Beskattas som kapital       
Kapital 2/3  18 000 18 000 18 000 

Kapital 30 %  0 0 0 
Beskattas som tjänst:       

Kommunal inkomstskatt 30%  0 0 0 
Statlig inkomstskatt 20%  0 0 0 

Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0 
       

Summa skatt i kronor  18 000 18 000 18 000 
       

Effektiv skatt  20% 20% 20% 
           

       



Bilaga 3 

Exempel 2 

1 

 

  
 
          
       

2005       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive delägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
120% av högsta ersättning  ‐ 240 000 240 000
10 PBB  394 000 394 000 394 000
       
Löneunderlag       
Lönekostnad exkl. ägarens lön  0 593 000 1 500 000
Minska med 10 PBB  0 ‐394 000 ‐394 000
Addera omkostnadsbeloppet  100 000 100 000 100 000
Summa löneunderlag  100 000 299 000 1 206 000
       
Gränsbeloppet 90%       
Löneunderlaget x (SLR+7%)  9 234 27 610 111 362
       
Lättnadsbeloppet 90%       
Löneunderlaget x (70%xSLR)  2 054 6 141 24 769
           



Bilaga 3 

Exempel 2 

2 

 

 

           
       

2005       
       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626
Summa sparat + uppräknat 
utd.utrymme  10 626 10 626 10 626
       
Lättnadsutrymme  0 6 141 24 769
       
50/50 fördelning       
Belopp som kapitalbeskattas  39 687 33 546 14 918
Belopp som tjänstebeskattas  39 687 39 687 39 687
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  15 094 13 252 7 663
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  11 906 11 906 11 906
Statlig inkomstskatt 20%  6 617 6 617 6 617
Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0
       
Summa skatt   33 617 31 775 26 187
       
Skattetryck  37% 35% 29%
           
       



Bilaga 3 
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3 

 

 

           
       

2005       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000
       
       
Gränsbelopp  0 27 610 111 362
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90
Belopp som kan kapitalbeskattas   10 536 38 146 121 898
       
Lättnadsutrymme  0 6 141 24 769
       
50/50 fördelning       
Belopp som kapitalbeskattas   39 732 19 786 65 231
Belopp som tjänstebeskattas  39 732 25 927 0
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  15 080 17 380 19 569
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  11 920 7 778 0
Statlig inkomstskatt 20%  6 626 3 865 0
Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0
       
Summa skatt i kronor  33 626 29 023 19 569
       
Effektiv skatt  37% 32% 22%
           
       
 



Bilaga 3 
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4 

 

 
 

           

2006       
       

Förenklingsregeln       
       
Den aktive delägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln       
1,5x IBB 90%  58 455 58 455 58 455 
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5 

 

 

           
       

2006       
       

Kapitalvinst beräknat efter förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat  10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  23 812 23 812 23 812 
Statlig inkomstskatt 20 %  14 555 14 555 14 555 
Statlig inkomstskatt 5 %  0 0 0 
       
Summa skatt   40 492 40 492 40 492 
       
Skattetryck  45% 45% 45% 
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2006       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  58 455 58 455 58 455 
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  68 991 68 991 68 991 
       
Belopp som kapitalbeskattas 2/3  45 994 45 994 45 994 
Belopp som tjänstebeskattas  21 009 21 009 21 009 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  13 798 13 798 13 798 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  6 303 6 303 6 303 
Statlig inkomstskatt 20 %  2 882 2 882 2 882 
Statlig inkomstskatt 5 %  0 0 0 
       
Summa skatt i kronor  22 983 22 983 22 983 
       
Effektiv skatt  26% 26% 26% 
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2006       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive delägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800 
5% av kontanta ersättningen  15 000 44 650 90 000 
Summa  274 800 304 450 349 800 
       
15 IBB  649 500 649 500 649 500 
       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       
Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260 
       
Lönebaserad del:       
Anställdas löner  0 593 000 1 500 000 
Ägarens lön  300 000 300 000 300 000 
Avgår 10 IBB  ‐433 000 ‐433 000 ‐433 000 
Summa lönebaserad del  ‐133 000 460 000 1 367 000 
       
Lönebaserat utrymme:       
20% av lönebaserad del  0 92 000 273 400 
       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   0 93 834 257 094 
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2006       
       

Kapitalvinst beräknat efter löneunderlagsregeln   
       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐ 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐ 
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐ 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 ‐ ‐ 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐ 
Summa sparat + uppräknat  10 626 ‐ ‐ 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 ‐ ‐ 
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 ‐ ‐ 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 ‐ ‐ 
Beskattas som tjänst:     
Kommunal inkomstskatt 30 %  23 812 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 20 %  14 555 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 5 %  0 ‐ ‐ 
       
Summa skatt   40 492 ‐ ‐ 
       
Skattetryck  45% ‐ ‐ 
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2006       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐ 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐ 
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐ 
       
Gränsbelopp  0 ‐ ‐ 
Sparat utd.utrymme  10 000 ‐ ‐ 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐ 
Utdelning  ‐90 ‐ ‐ 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  10 536 ‐ ‐ 
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 024 ‐ ‐ 
Belopp som tjänstebeskattas  79 464 ‐ ‐ 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 107 ‐ ‐ 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  23 839 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 20 %  14 573 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 5 %  0 ‐ ‐ 
       
Summa skatt i kronor  40 519 ‐ ‐ 
       
Effektiv skatt  45% ‐ ‐ 
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2007       
       

Förenklingsregeln       
       
Den aktive delägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln 90%     
2x IBB  77 940 77 940 77 940
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2007       
       

Kapitalvinst beräknat efter förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626
Summa sparat + uppräknat  10 626 10 626 10 626
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 7 084 7 084
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 79 374 79 374
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 2 125 2 125
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  23 812 23 812 23 812
Statlig inkomstskatt 20 %  14 555 14 555 14 555
Statlig inkomstskatt 5 %  0 0 0
       
Summa skatt i kronor  40 492 40 492 40 492
       
Effektiv skatt  45% 45% 45%
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2007       
       
Beslut om utdelning före försäljning       
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000
       
Gränsbelopp  77 940 77 940 77 940
Sparat utd.utrymme  10 000 10 000 10 000
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  88 476 88 476 88 476
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)   58 984 58 984 58 984
Belopp som tjänstebeskattas  1 524 1 524 1 524
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  17 695 17 695 17 695
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  457 457 457
Statlig inkomstskatt 20 %  0 0 0
Statlig inkomstskatt 5 %  0 0 0
       
Summa skatt i kronor  18 152 18 152 18 152
       
Effektiv skatt  20% 20% 20%
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2007       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive delägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800
5% av kontanta ersättningen  15 000 44 650 90 000
Summa  274 800 304 450 349 800
       
15 IBB  649 500 649 500 649 500
       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       
Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260
       
Lönebaserad del:       
Anställdas löner  0 593 000 1 500 000
Ägarens lön  300 000 300 000 300 000
Summa lönebaserad del  300 000 893 000 1 800 000
       
Lönebaserat utrymme:       
25% av lönebaserad del  75 000 223 250 450 000
       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   78 534 211 959 416 034
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2007       
       

Kapitalvinst beräknat efter löneunderlagsregeln   
       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 ‐ ‐
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐
Summa sparat + uppräknat  10 626 ‐ ‐
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  7 084 ‐ ‐
Belopp som tjänstebeskattas  79 374 ‐ ‐
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  2 125 ‐ ‐
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  23 812 ‐ ‐
Statlig inkomstskatt 20 %  14 555 ‐ ‐
Statlig inkomstskatt 5 %  0 ‐ ‐
       
Summa skatt   40 492 ‐ ‐
       
Skattetryck  45% ‐ ‐
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2007       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐
       
Gränsbelopp  78 534 ‐ ‐
Sparat utdelningsutrymme  10 000 ‐ ‐
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐
Utdelning  ‐90 ‐ ‐
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  89 070 ‐ ‐
       
Belopp som kapitalbeskattas (2/3)  59 380 ‐ ‐
Belopp som tjänstebeskattas  930 ‐ ‐
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 30 %  17 814 ‐ ‐
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30 %  279 ‐ ‐
Statlig inkomstskatt 20 %  0 ‐ ‐
Statlig inkomstskatt 5 %  0    
       
Summa skatt i kronor  18 093 ‐ ‐
   
Effektiv skatt  20% ‐ ‐
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2008       
       

Förenklingsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln 90%       
2x IBB  77 940 77 940 77 940 
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2008       
       

Kapitalvinst beräknat enligt förenklingsregeln   

       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Summa sparat + uppräknat  10 626 10 626 10 626 
       
Belopp som beskattas 2/3  7 084 7 084 7 084 
       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  79 374 79 374 79 374 
       
Belopp som kapitalbeskattas  39 687 39 687 39 687 
Belopp som tjänstebeskattas  39 687 39 687 39 687 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 2/3  2 125 2 125 2 125 
Kapital 30 %  11 906 11 906 11 906 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  11 906 11 906 11 906 
Statlig inkomstskatt 20%  6 617 6 617 6 617 
Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0 
       
Summa skatt   32 555 32 555 32 555 
       
Effektiv skatt  36% 36% 36% 
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2008       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 180 000 180 000 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐90 000 ‐90 000 
Total kapitalvinst  90 000 90 000 90 000 
       
Gränsbelopp  77 940 77 940 77 940 
Sparat utdelningsutrymme  10 000 10 000 10 000 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 626 626 
Utdelning  ‐90 ‐90 ‐90 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  88 476 88 476 88 476 
       
Belopp som beskattas 2/3  58 984 58 984 58 984 
       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  1 524 1 524 1 524 
       
Belopp som kapitalbeskattas   762 762 762 
Belopp som tjänstebeskattas  762 762 762 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital       
Kapital 2/3  17 695 17 695 17 695 
Kapital 30 %  229 229 229 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  229 229 229 
Statlig inkomstskatt 20%  0 0 0 
Statlig inkomstskatt 5%  0 0 0 
       
Summa skatt i kronor  18 152 18 152 18 152 
       
Effektiv skatt  20% 20% 20% 
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2008       
       

Löneunderlagsregeln       
       
Den aktive ägarens andel 90%  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Spärregeln (lägst av)       
6 IBB  259 800 259 800 259 800 
5% av kontanta ersättningen  15 000 44 650 90 000 
Summa  274 800 304 450 349 800 
       
15 IBB  649 500 649 500 649 500 
       
Gränsbelopp enligt löneunderlagsregeln       
Räntebaserad del:       
Omkostnadsbelopp x (SLR+9%)  12 260 12 260 12 260 
       
Lönebaserad del:       
Anställdas löner  0 593 000 1 500 000 
Ägarens lön  300 000 300 000 300 000 
Summa lönebaserad del  300 000 893 000 1 800 000 
       
Lönebaserat utrymme:       
25% av lönebaserad del  75 000 223 250 450 000 
       
90% av Summa ränte‐, lönebaserad del   78 534 211 959 416 034 
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2008       
       

Kapitalvinst beräknat enligt löneunderlagsregeln   
       
Inget beslut om utdelning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐ 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐ 
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐ 
       
Sparat utdelningsutrymme  10 000 ‐ ‐ 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐ 
Summa sparat + uppräknat  10 626    
       
Belopp som beskattas 2/3  7 084    
       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  79 374    
       
Belopp som kapitalbeskattas  39 687    
Belopp som tjänstebeskattas  39 687    
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 2/3  2 125    
Kapital 30 %  11 906    
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  11 906    
Statlig inkomstskatt 20%  6 617    
Statlig inkomstskatt 5%  0    
       
Summa skatt   32 555    
       
Skattetryck  36%    
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2008       
       
Beslut om utdelning före försäljning  Bolag 1  Bolag 2  Bolag 3 
       
Försäljningspris  180 000 ‐ ‐ 
Omkostnadsbelopp  ‐90 000 ‐ ‐ 
Total kapitalvinst  90 000 ‐ ‐ 
       
Gränsbelopp  78 534 ‐ ‐ 
Sparat utdelningsutrymme  10 000 ‐ ‐ 
Uppräkningsregeln (SLR+3 %)  626 ‐ ‐ 
Utdelning  ‐90 ‐ ‐ 
Totalsumma som kan kapitalbeskattas  89 070 ‐ ‐ 
       
Belopp som beskattas 2/3  59 380 ‐ ‐ 
       
Kvar att beskattas enligt 50/50‐regeln  930 ‐ ‐ 
       
Belopp som kapitalbeskattas   465    
Belopp som tjänstebeskattas  465 ‐ ‐ 
       
Total beskattning i kronor       
       
Beskattas som kapital:       
Kapital 2/3  17 814 ‐ ‐ 
Kapital 30 %  140 ‐ ‐ 
Beskattas som tjänst:       
Kommunal inkomstskatt 30%  140 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 20%  0 ‐ ‐ 
Statlig inkomstskatt 5%  0 ‐ ‐ 
       
Summa skatt i kronor  18 093 ‐ ‐ 
       
Effektiv skatt  20% ‐ ‐ 
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Skatt på kapitalvinst till den passive delägeren     
          
          
Exempel 1  2005   2006  2007  2008 
          
Kapitalvinst 10 000 10 000 10 000  10 000  10 000  10 000
Lättnadsbelopp 228 682 2 752  -  -  -
        
Total kapitalvinst        
att beskatta 9 772 9 318 7 248  10 000  10 000  10 000
          
Skatt 2 932 2 795 2 174  2 500  2 500  2 500
          
Effektiv skatt 29% 28% 22%  25%  25%  25%
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