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SAMMANFATTNING
Många aktiebolag i Sverige idag är så kallade fåmansföretag, det vill säga företag med 
en  eller  ett  fåtal  ägare.  I  fåmansföretag  har  ägaren  och  företaget  ofta  samma 
ekonomiska intressen trots att de ska ses som skilda skatteobjekt. Detta innebär att 
ägaren i vissa fall kan anses genomföra transaktioner med sig själv. För att förhindra 
att  ägare  till  fåmansföretag  tillskansade  sig  otillbörliga  fördelar  infördes  speciella 
skatteregler för dessa företag. Dessa regler har förändrats vid flera tillfällen och den 
senaste förändringen trädde i  kraft  under 2006. Syftet  med denna uppsats  är  att 
belysa  bakgrunden  till  de  speciella  reglerna  för  fåmansföretag  samt  att  klarlägga 
gällande  rätt  för  beskattning  av  fåmansföretag  med  ett  särskilt  fokus  på  de  nya 
reformerade reglerna. 

Uppsatsen  behandlar  de  problem  som  lagstiftaren  bearbetat  vid  framtagandet  av 
reglerna  för  fåmansföretag.  En  översikt  av  reglernas  historiska  utveckling  och 
bakgrund redovisas samt en beskrivning av gällande rätt beträffande fåmansföretag. 
Av arbetet framgår att det finns många problem att ta hänsyn till vid utformningen av 
reglerna och att någon optimal lösning är svår att finna. Huruvida de nya reglerna är 
bättre än de gamla och om lagstiftaren lyckats med den svåra uppgiften att  både 
tillfredställa företagarnas behov och samtidigt förhindra skattefusk återstår att se.



ABSTRACT

Many Swedish  corporations  today  have just  one  or  a  few owners.  In  this  sort  of 
corporation it is common that the owner and the company have the same financial 
interests even though they are separate tax objects. This means that sometimes the 
owner is perceived as making transactions with themselves. To prevent that owners 
of  this  sort  of  company  get  undue  advantages,  a  special  tax  legislature  was 
introduced. This legislature has been changed at several occasions and the latest one 
was during 2006. The purpose of this thesis is to illustrate the background of the 
special rules for corporations with few owners, with emphasis on the new reformed 
regulations.

This thesis discusses the problems that were encountered while producing the special 
rules.  A  summary  of  the  regulations’  historic  development  and  background  is 
presented as well as an account of the current legislature concerning companies with 
few  owners.  We  have  found  that  there  are  many  problems  to  consider  while 
producing the rules and that an optimal solution is difficult to reach. Whether the 
new rules are better than the old and whether the new rules can satisfy the needs of 
the company owners as well as prevent tax evasion remains to be seen.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING                                                                              .........................................................  1  

1.1 Bakgrund                                                                                                 ........................................................................  1  

1.2 Syfte                                                                                                          ...............................................................................  2  

1.3 Avgränsningar                                                                                      ...............................................................  2  

1.4 Metod                                                                                                       ............................................................................  2  

2. TEORI                                                                                         ..................................................................  3  

2.1 Begreppsdefinitioner                                                                         .....................................................  3  
2.1.1 Fåmansföretag                                                                                                  ........................................................................  3  
2.1.2 Företagsledare och delägare                                                                       ....................................................  3  
2.1.3 Kvalificerade andelar                                                                                     ..............................................................  3  
2.1.4 Närståendekrets                                                                                              ......................................................................  4  
2.1.5 Utomståenderegeln                                                                                        .................................................................  4  
2.1.6 Begreppet ”3:12-reglerna”                                                                           .......................................................  5  
2.1.7 Inkomstbasbelopp                                                                                           ...................................................................  5  
2.1.8 Klyvningsränta                                                                                                 ........................................................................  5  

2.2 Historik                                                                                                   .........................................................................  5  
2.2.1 Särskilda regler för beskattning av fåmansföretag                            ..................  5  
2.2.2 Skattereformen 1990/91                                                                              .........................................................  6  
2.2.3 Slopande av stoppregler                                                                               ..........................................................  7  
2.2.4 Nya reformerade regler 2006                                                                    .................................................  8  

2.3 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
                                                                                                                         ...........................................................................................  8  

2.3.1 Uppdraget                                                                                                           ...............................................................................  8  
2.3.2 Utredningen                                                                                                      ...........................................................................  9  
2.3.3 Regeringens valde alternativ                                                                    ................................................  10  
2.3.4 Kritik                                                                                                                  .....................................................................................  11  
2.3.5 Försvar från utredarna                                                                               .........................................................  12  

2.4 Gällande rätt för fåmansföretag                                                 ...................................  13  
2.4.1 Lön från fåmansföretag                                                                              .........................................................  13  
2.4.2 Särskilda regler för utdelning och kapitalvinst                                ......................  14  
2.4.3 Lättnader i ägarbeskattning                                                                     ..................................................  18  
2.4.4 Beskattning av förtäckta förmåner                                                        ........................................  18  
2.4.5 Lån mellan fåmansföretag och delägare                                              ................................  19  
2.4.6 Avyttring av fastighet                                                                                  ............................................................  19  

3. SLUTDISKUSSION                                                             ............................................  20  



3.1 Förslag till fortsatt forskning                                                       .......................................  21  

KÄLLFÖRTECKNING                                                             ............................................  22  



FÖRKORTNINGAR

ABL Aktiebolagslag (1975:1385)
IL Inkomstskattelag (1999:1229)
Not. Notismål
Prop. Proposition
RÅ Regeringsrättens Årsbok
SIL Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 
SN Skattenytt
SOU Statens offentliga utredningar
SvSkt Svensk Skattetidning



INLEDNING

1. INLEDNING

Inledningsvis skildras bakgrunden till uppsatsens ämne, ur vilket arbetes syfte här-
leds. Vidare beskrivs de avgränsningar som gjorts och vilken metod som används.

1.1 Bakgrund

I  Sverige  utgörs  en  mycket  stor  andel  av  registrerade  aktiebolag  av  företag  med 
endast en eller ett  fåtal  ägare. Några särskilda civilrättsliga regler  för  dessa bolag 
finns i stort sett inte, utan Aktiebolagsslagen (ABL) är i  princip tillämplig på både 
små  och  stora  företag.  Särskilda  skäl  har  dock  medfört  en  speciell  skattemässig 
behandling av företag med få ägare, per lagdefinition så kallade fåmansföretag.1 Vårt 
land  är  unikt  i  världen  när  det  gäller  omfattningen  av  dessa  regler  som  styr 
beskattningen vid olika transaktioner mellan ägaren och företaget samt hur utdelning 
och  reavinst  avseende  aktier  i  fåmansföretag  skall  beskattas.  Den  bakomliggande 
orsak  till  bestämmelserna  är  det  faktum  att  det  saknas  ett  konkret 
tvåpartsförhållande mellan ett företag och dess ägare.2 I ett fåmansföretag beslutar 
dessutom  ägaren/ägarna  själva  om  företagets  överskott  ska  tas  ut  som  lön,  som 
utdelning eller  som kapitalvinst via försäljning av bolagets aktier.3 Egenföretagare 
anses därför ha större  möjlighet  att  utlämna inkomstuppgifter  och att  genomföra 
avdragsfusk  än  vad  vanliga  anställda  har.  Avsaknandet  av  ett  reellt 
tvåpartsförhållande  skapar  på  så  sätt  möjligheter  till  skatteundandragande 
transaktioner.4

Eftersom det under tiden fram till mitten av 1970-talet hade utvecklats en tendens att 
fåmansföretag  bildades  enbart  med  syfte  att  uppnå  skattelättnader  för  personlig 
arbetsinkomst  för  delägarna  önskade  lagstiftaren  införa  motverkande  regler.5 

Behovet  fanns  av  ett  regelverk  som  kunde  stävja  möjligheterna  för  en 
fåmansföretagsägare  att  föra  ut  pengar  från  företaget  i  form  av  lågbeskattad 
utdelning eller  kapitalvinst,  istället  för  att  ta  ut  normalbeskattad lön.  Även andra 
transaktioner mellan ägare och företaget borde förhindras, som exempelvis inköp av 
näringsfrämmande  egendom  och  lån  från  bolaget.  Under  mitten  av  1970-talet 
infördes  därför  särregleringar  i  form av  de  så  kallade  stoppreglerna.  Lagstiftaren 
hoppades  härigenom  uppnå  preventiva  effekter  som  förhindrade  olämplig 
skatteplanering.6

De  skatterättsliga  särregleringarna  av  fåmansföretag  var  länge  föremål  för  stark 
kritik.  Särskilt bland fåmansföretagarna höjdes röster mot reglerna då företagarna 
kände  sig  misstänkliggjorda  och  orättvist  hårt  behandlade  genom  den  stränga 
beskattningen.  Kritikerna  påpekade  den  skadlig  effekt  regelverket  hade  på  den 
svenska företagsamheten och tillväxten genom att begränsningar las på den enskilde 

1 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag,  s 13.

2 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, omslaget.

3 Sandström & Svensson, Fåmansföretag, s 12 f.

4 Tjernberg,  Fåmansaktiebolag,  s 71.

5 SOU 1975:54, s 162.

6 Sandström & Svensson, a a s 12 f.
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INLEDNING

företagarens handlingsutrymme vilket bromsade dennes incitament till risktagande 
och expansion.7

Vid början av 1990-talet genomfördes den stora skattereformen som innebar en rejäl 
sänkning  av  kapitalinkomstskatten  jämfört  med  skatten  på  arbetsinkomster. 
Spänningen som därmed uppstod mellan skattebelastningen av arbetsinkomster och 
kapitalinkomster skapade ett behov av ytterligare regler för fåmansföretag och kom i 
form av fördelningsreglerna i 3 § 12 mom. SIL.8

Kritiken  från  företagarhåll  mot  stoppreglerna  fortsatte  att  höras.  Ett  antal 
intresseorganisationer  gjorde  utredningar  för  att  övertyga  politikerna  om  det 
oacceptabla i att reglerna enbart var riktade mot en särskilt typ av företag. Mot slutet 
av  1990-talet  uppkom så  ett  politiskt  incitament  att  minska  arbetslösheten bland 
annat genom att stödja småföretagarnas verksamhet. Följden blev en utredning som 
slutligen  mynnade  ut  i  slopande  av  de  flesta  av  stoppreglerna  från  och  med 
taxeringsåret 2001. Fortfarande fanns dock särregleringar kvar i form av bland annat 
3:12-reglerna. Dessa blev senare föremål för en egen utredning som presenterades 
2005.  Utredningen  blev  inte  underlag  för  borttagande  av  alla  stoppregler,  men 
däremot för omfattande ändringar av fåmansföretagsbeskattningen som infördes från 
och med 2006.

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte har varit att belysa gällande rätt för beskattning av fåmansföretag 
och dess bakgrund med ett särskilt fokus på de nya reformerade reglerna gällande 
från 2006. Den svenska skattelagstiftningen för fåmansföretag är komplicerad, men 
vår ambition har ändå varit att försöka ge en överblick på en något enklare och mer 
konkret nivå.

1.3 Avgränsningar

Vi  har  avgränsat  oss  till  att  behandla  beskattning  av  fåmansdelägare  med 
kvalificerade  andelar  i  ett  fåmansföretag  som  är  aktiebolag.  Regleringar  som  rör 
beskattning av andra företagsformer behandlas således inte.

1.4 Metod

För vår uppsats har vi valt att använda en traditionell juridisk metod. Med syfte att 
spegla  gällande  rätt  och  vilken  historisk  grund  den  har  byggts  på  har  vår 
utgångspunkt varit lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.

7 Magnusson,  SN, 2004,  s 610.

8 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, s 17.
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2. TEORI

För att ge läsaren en ökad förståelse för de teorier som följer inleds kapitlet med 
aktuella begreppsdefinitioner.  Vidare ger vi en bred historisk bakgrund, följt av en 
redogörelse kring framtagandet av de nya reformerade beskattningsreglerna som 
trädde i kraft 2006. Kapitlet avrundas med en beskrivning av vad som per i dag är 
gällande rätt vid beskattning av fåmansföretag.

2.1 Begreppsdefinitioner

2.1.1 Fåmansföretag 

Den  skatterättsliga  definitionen  av  begreppet  fåmansföretag  hittar  vi  i 
Inkomstskattelagen (IL) i 56 kapitlet 2 §:

”Ett  fåmansföretag  är  ett  aktiebolag eller  en  ekonomisk  förening där  fyra eller 
färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent  av rösterna för  
samtliga  andelar  i  företaget,  eller  näringsverksamheten  är  uppdelad  på 
verksamheter  som  är  oberoende  av  varandra  och  där  en  fysisk  person  genom 
innehav  av  andelar,  genom  avtal  eller  på  liknande  sätt  har  den  faktiska  
bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över  
dess resultat.”

I 56 kapitel 3 § framkommer att  ”aktiebolag vars aktier är noterade vid en svensk 
eller utländsk börs och privatbostadsföretag är inte fåmansföretag”.

2.1.2 Företagsledare och delägare

I IL 56 kapitel 6 § preciseras vem som anses vara företagsledare samt delägare i ett 
fåmansföretag:

”Med företagsledare i  ett fåmansföretag avses den eller de fysiska personer som 
genom eget eller närståendes innehav av andelar och sin ställning i företaget har 
ett väsentligt inflytande i företaget.”

” Med delägare i fåmansföretag avses en fysisk person som, direkt eller indirekt,  
äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget. ”

2.1.3 Kvalificerade andelar

En andel är kvalificerad om en delägare eller dennes närstående har varit verksam i 
företaget i väsentlig omfattning under det aktuella beskattningsåret eller något av de 
fem föregående åren.  Tillsvarande gäller även om delägaren eller någon av dennes 
närstående har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller 
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något  av  de  fem  föregående  år  i  ett  hel-  eller  delägt  fåmansföretag  eller  ett 
fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.9

2.1.4 Närståendekrets

I en närståendekrets ingår enligt IL 2 kapitlet 22 § enligt följande personer:

”- make,
- förälder,
- mor- och farförälder,
- avkomling10 och avkomlings make,
- syskon, syskons make och avkomling, och
- dödsbo som den skattskyldige eller  någon av de tidigare nämnda personerna är 
delägare i.”

En närståendekrets kan skisseras enligt följande:

Figur 1. Närståendekretsen (Lundén & Svensson, Fåmansföretag, 1996, s 24).

2.1.5 Utomståenderegeln

Om utomstående som har rätt  till  utdelning som motsvarar  deras  ägarandel  äger 
minst  30  procent  av  andelarna  i  ett  företag,  räknas  företaget  inte  som  ett 
fåmansföretag  utom  när  särskilda  skäl  finns.  En  ägare  av  andelar  i  ett  annat 
fåmansföretag med liknande verksamhet räknas dock inte som utomstående.11

9 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, Skattenyheter 2006, s 55.

10 Även styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling.

11 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 55.
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2.1.6 Begreppet ”3:12-reglerna”

I samband med 1990 års skattereform infördes särskilda regler för att motverka att 
ägare av fåmansföretag kunde flytta inkomst från högt beskattade förvärvsinkomster 
till betydligt lägre beskattat utdelning eller reavinst. Dessa regler placerades i 3 § 12 
mom.  samt  12  a  -  e  mom.  i  SIL.  Benämningen  3:12-regler  har  följt  med 
bestämmelserna trots att dom numera är placerade i 57 kapitlet IL.12

2.1.7 Inkomstbasbelopp

De nya  reformerade  reglerna  som infördes  2006 grundas  på  inkomstbasbeloppet 
istället  för  som  tidigare  används,  prisbasbeloppet.  Utredarna  ansåg  det  vara 
lämpligare  att  använda  ett  grundlag  som  byggde  på  den  allmänna 
inkomstutvecklingen  i  samhället  istället  för  konsumentprisutvecklingen  –  som 
påverkas av förändringar i penningvärdesnivån – vilket prisbasbeloppet avspeglar.13

2.1.8 Klyvningsränta

Klyvningsräntan  är  en  procentuell  given  nivå  som  anger  hur  stor  del  av  ett 
fåmansföretags inkomster som skall beskattas i inkomstslaget kapital.14

2.2 Historik

Redan 1933 kom vissa generella beskattningsbara regleringar kring företag ägda av 
en eller ett fåtal ägare. Den uttryckliga definitionen av fåmansföretag introducerades i 
lagstiftningen först 1951 och ytterligare enstaka särregler för fåmansföretag infördes 
då och under 1960-talet. Avsikten var att bland annat försöka hindra skattefrihet för 
utdelning hos fåmansföretag.15

2.2.1 Särskilda regler för beskattning av fåmansföretag

Under  början  av  1970-talet  uppmärksammades  stora  svårigheter  kring 
fåmansföretagens beskattningsregler. Problemen var så påtagliga att åtgärder i form 
av  ett  mer  omfattande  regelverk  ansågs  nödvändigt.16 1975  kom 
företagsskatteberedningen  med  betänkandet  SOU  1975:54  Fåmansbolag,  där  det 
uttrycktes  bekymmer  över  det  allmänt  utbredda  missbruk  av  de  då  gällande 
skatterättsliga bestämmelserna för fåmansbolag. Undersökningar visade att de allra 
flesta  berörda  lojalt  följde  beskattningsreglerna,  men  synliggjorde  även  en 
galopperande utveckling av olämplig skatteplanering bland vissa aktörer. Det visade 

12 Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, Inkomstskatt, s 364 f.

13 Lodin, SN, 2005, s 420.

14 Prop. 2005/06:40, s 1.

15 Eriksson, SvSkt, s 852.

16 A st.
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sig att  det  under denna period bildats  ett  större antal  bolag enbart för  att  uppnå 
skattelättnader  för  inkomster  som  egentligen  var  personlig  arbetsinkomst  för 
ägarna.17

I betänkandet uttrycks att problemet 

”kan till stor del föras tillbaka till det associationsrättsliga systemet. Svagheterna i  
detta har länge kunnat utnyttjas vid beskattningen. Trots att i flertalet bolag endast  
en eller några få personer har ett avgörande inflytande upprätthålls i skatterätten 
den civilrättsliga grundsynen att två skilda subjekt föreligger, nämligen ägaren och 
bolaget.  Dessa  behandlas  helt  fristående  från  varandra,  ehuru  de  ekonomiskt 
framstår  som en  enhet.  Att  uppdelning  på bolag och  ägare  bara är  en  illusion 
framträder inte minst vid de allt vanligare avtalen om köp och försäljning av olika 
slags  egendom. Reellt  innebär sådana avtal  ingenting annat än att  den fysiska 
personen genomför en transaktion med sig själv.”18

Beredningen önskade mot denna bakgrund stävja den framskridande utvecklingen då 
man fruktade att det förutom uteblivna skatteinkomster även kunde uppstå allvarliga 
effekter som snedvridning i konkurrenssituationen bland företagen.19

Utredningen mynnade slutligen ut i de så kallade stoppreglerna som infördes genom 
proposition 1975/76:79 och SFS 1976:86. Reglerna utformades medvetet hårt för att 
motverka den då rådande situationen och hindra företagsledare och delägare från att 
skapa obehöriga skatteförmåner.20 Syftet med stoppreglerna var emellertid inte att 
införa  skärpt  beskattning  av  fåmansföretagen  och  dess  delägare  utan  att  försöka 
uppnå likformig beskattning – neutralitet – mellan alla företagsformer.

2.2.2 Skattereformen 1990/91

Stoppreglerna för fåmansföretag blev starkt kritiserade från många håll då de ansågs 
vara oklara och i vissa fall obefogat hårda. 1980 fick därför företagsskattekommittén i 
uppgift  att  se  över  1976  års  lagstiftning,  något  som  ledde  till  betänkandet: 
Beskattning  av  fåmansföretag,  SOU  1989:2.21 Här  var  uppdraget  att  utifrån  en 
värdering av gällande rätt ge förslag till lagändringar i de fall det ansågs befogat med 
syfte att förenkla tillämpningen och avhjälpa brister i systemet.22

1990/91 genomfördes så den stora skattereformen som var genomgripande för såväl 
företag som privatpersoner.23 I och med förändringarna infördes den så kallade duala 
inkomstskattemodellen  innebärande  en  uppdelning  där  förvärvsinkomster 
beskattades  åtskilt  från  kapitalinkomster24 och  där  förvärvsinkomster  beskattades 
utifrån  en  progressiv  skatteskala  med  högsta  marginalskatt  på  57  procent. 

17 Sandström och Svensson, a a s 14 f.

18 SOU 1975:54, s 9.

19 Sandström & Svensson, a a s 14 f.

20 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s 17.

21 A st.

22 SOU 1989:2, s 9.

23 Sandström & Svensson, a a s 14 f.

24 Tjernberg, SN, 2005, s545.
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Kapitalinkomster däremot beskattades separat och proportionellt med en skattesats 
på 30 procent. Utan några motverkande regler skulle ägare av fåmansföretag inom 
detta  system  kunna  göra  om  högt  beskattade  arbetsinkomster  till  åtskilligt  lägre 
beskattade  kapitalinkomster  och  på  så  sätt  undvika  en  progressiv  beskattning  av 
förvärvsinkomster.  I  syfte  att  motverka  denna  ”duala  inkomstskattesystems 
akilleshäl”  infördes  därför  de  så  kallade  3:12-reglerna  som  tillät  att  en 
schablonmässigt beräknat avkastning beskattades som vanlig kapitalavkastning, det 
vill säga med 30 procent skatt. Om en fåmansföretagare valde att ta ut utdelning och 
kapitalvinst  utöver  schablonen  beskattades  den  överskjutande  del  som 
förvärvsinkomst med högsta marginalskatt på upp till 57 procent. Företagaren hade 
därmed inte något att vinna på att ta ut arbetsinkomsten som kapitalinkomst och 
3:12-reglerna fick därigenom en preventiv effekt.25

2.2.3 Slopande av stoppregler

Familjeföretag  och  andra  småföretags  betydelse  för  svensk  samhällsekonomi  blev 
från mitten av 1990-talet uppmärksammade ur en mer positiv synvinkel än tidigare, 
såväl  massmedialt  som  politiskt.  Industriförbundets  utredning 
”Fåmansföretagsbeskattning”,  från  1997,  var  en  bland  flera  intressegruppers  så 
kallade skuggutredningar, där kritiska röster höjdes kring stoppreglerna.  Ägare av 
fåmansföretag  uppfattade  sig  vara  misstänkliggjorda  från  samhällets  sida  och 
framförde därför krav på slopande av stoppreglerna. Ett uttryckt politiskt mål var 
dessutom att  minska arbetslösheten genom att  bland annat stödja småföretagares 
verksamhet.26 Mot  denna  bakgrund  tillsatte  regeringen  1997  en  utredning  med 
uppdrag  att  värdera  vilka  möjligheter  som  förelåg  för  avskaffande  av  ytterligare 
stoppregler.  Utgångspunkten  var  att  inte  låta  en  viss  ägarstruktur  utgöra  någon 
grund för skattemässig diskriminering.27

Följden av utredningen SOU 1998:116 blev som väntat ett förslag om avskaffande av 
de flesta stoppregler och genom proposition 1999/2000:15 gav lagstiftaren uttryck 
för  att  huvudsyftet  var  att  uppnå  ett  bättre  företagsklimat  särskilt  för  små  och 
medelstora företag.  En förutsättning var  att  kravet  på neutralitet  mellan de  olika 
företagsformerna  inte  skulle  frångås  eftersom  just  neutraliteten  anses  vara  en 
grundläggande utgångspunkt i skattesystemet. Skattereglerna skulle vara generella, 
särregleringar  för  vissa  grupper  skulle  så  långt  som  möjligt  undvikas  och  en 
förenkling  av  systemet  var  dessutom  önskvärd.  Förutsättningen  var  dock  att  en 
korrekt beskattning var genomförbar inom det ordinära skattesystemets ramar och 
att inte obehöriga skatteförmåner skulle kunna utnyttjas i alltför stor utsträckning.28 

Utifrån  propositionen  1999/2000:15  genomfördes  en  hel  del  förändringar  med 
verkan från inkomståret  2000.29 De flesta särregler  avskaffades och med syfte att 
ytterligare förbättra rättsäkerheten, skapades tydligare definitioner av begrepp som 
fåmansföretag, företagsledare och ägare.30

25 Ström, SN, 2005, s 134 f.

26 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s 18.

27 SOU 1998:116, s 9.

28 Prop. 1999/2000:15, s 34 f.

29 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s 18.

30 Prop. 1999/2000:15, s 36.
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2.2.4 Nya reformerade regler 2006

Vid utredningen om stoppreglernas  avskaffande berördes inte de  så  kallade 3:12-
reglerna, något utredarna ansåg begränsade deras mandat och minskade utrymmet 
för  mer  radikala  förenklingar  av  fåmansföretagens  situation.31 Reglerna  blev 
emellertid föremål för en egen utredning som slutligen presenterades januari 2005.32

Redan  2002  kom  dock  den  så  kallade  3:12-utredningen  med  förslag  på  nya 
föreskrifter,  vilka  blev  föremål  för  relativt  hård  kritik.  Regeringen  tillsatte  därför 
2004 en  särskild  expertgrupp med uppgift  att  utreda  problematiken  ytterligare.33 

Uppdraget  gruppen  erhöll  var  att  försöka  konstruera  3:12-regler  som  i  större 
utsträckning än tidigare tillgodosåg kravet på neutralitet mellan olika inkomster och 
investeringar  med  olika  risk.  Föreskrifterna  fick  dock  inte  förlora  sin  preventiva 
funktion.34

Lagstiftaren önskade få fram ett regelverk för fåmansföretagare som inte bara skulle 
vara gynnsammare än tidigare,  men även medföra en enklare praktisk  hantering. 
2005 kom slutligen expertgruppens förslag som efter vissa ändringar resulterade i en 
färdig  proposition  från  regeringen  –  prop.  2005/06:40,  Reformerade 
beskattningsregler  för  ägare  i  fåmansföretag.35 De  nya  reformerade 
beskattningsreglerna för fåmansföretag trädde slutligen i kraft den 1 januari 2006.36 I 
nästa avsnitt ger vi en utförligare beskrivning av hur dessa utformats. Därefter ger vi 
en  redogörelse  av  vad  som är  gällande  rätt  vid  fåmansföretagsbeskattning  i  dag. 
Läsaren ges därmed möjlighet till en djupare insikt i regelverket på området.

2.3 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

2.3.1 Uppdraget

Uppdraget expertgruppen fick av regeringen var som tidigare nämnts att utreda och 
ge  förslag  till  ändringar  av  3:12-reglerna  som  kunde  öka  den  skattemässiga 
jämlikheten  mellan  olika  inkomster  samt  ge  bättre  skattemässig  behandling  av 
riskinvesteringar. Regeringen angav särskilda önskemål om en utvidgning av den så 
kallade takregeln och att undanta företag med många anställda från 3:12-reglerna. 
Man  ansåg  även  att  behov  fanns  av  att  pröva  lättnadsreglerna  (som  innebar 
skattefrihet  för  viss  utdelning  och  kapitalvinst  på  onoterade  andelar)37 samt 
klyvningsräntans nivå på sju procent. Som kostnadsram gavs en gräns på en miljard 
kronor  och  i  fall  denna  överskreds  ställdes  krav  på  kompletterande  finansiering 
genom  föreslagna  åtgärder  via  förslag  om  förändrade  skatteregler  för  företag 
och/eller deras finansiärer.38

31 SOU 1998:116, s 44.

32 Lodin, a a s 417.

33 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 40 f.

34 Ström, a a s 135 f.

35 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 40 f.

36 Rutberg & Nilsson, SvSkt, 2006, s 164.

37 Prop. 2005/06:40, s 1.

38 Lodin, a a s 417.
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2.3.2 Utredningen 39

Expertgruppen bestod av tre erfarna utredare – P-O Edin,  Ingemar Hansson och 
Sven-Olof  Lodin  –  vilka  tidigare  även  varit  engagerade  i  utformningen  av  de 
ursprungliga 3:12-reglerna som infördes vid den stora skattereformen 199o/91. Lodin 
uttrycker i  en artikel  i  Skattenytt  2005,  där han presenterar gruppens förslag,  att 
gruppen med hänsyn till sin historiska bakgrund på området, kände ett särskilt stort 
ansvar  inför  det  anförtrodda  uppdraget.  Förslaget  innehöll  två  delar  –  ett 
huvudförslag samt en alternativ lösning.

Enligt  Lodin  ansåg  utredarna  att  3:12-reglerna  måste  sättas  in  i  ett  större 
sammanhang för att ökad jämlikhet i beskattningen av företagsinkomster ska kunna 
uppnås.  För  att  göra  beskattningssituationen  för  ägare  av  fåmansföretag  mer 
likvärdig ägare av andra bolagsformer, fann expertgruppen det önskvärt att ta fram 
mer  rationella,  likformiga  och  samhällsekonomiskt  effektivare  regler  för 
kapitalförsörjningen  till  alla  sorters  aktiebolag.  På  så  sätt  kunde  man  ”jämna  ut 
spelplanen” så att den blev likvärdig för alla aktiebolag.

Expertgruppen  ansåg  det  finnas  olika  villkor  för  kapitalförsörjning  till  gruppen 
aktiebolag  genom  olikformig  förmögenhetsskatt  och  lättnadsregler  för  onoterade 
aktier  i  kombination  med  3:12-reglerna.  Resultat  av  dessa  skillnader  ledde  till 
samhällsekonomiska förluster av olika slag. 3:12-aktier i företag med hög lönsamhet 
och  A-listenoterade  aktier  (på  grund  av  förmögenhetsbeskattningen)  blev  högst 
beskattade  enligt  det  tidigare  regelverket.  Lägst  beskattade  blev  onoterade  icke-
kvalificerade aktier och 3:12-företag med låg inkomst. I just lågavkastande företag 
gavs möjligheter att genom 3:12-reglerna omvandla högt beskattad arbetsinkomst till 
lägre beskattad kapitalinkomst. Sådana skillnader ansåg expertgruppen kunde leda 
till  avsevärda  samhällsekonomiskt  ineffektiva  allokeringseffekter  och  kapitalflykt. 
Mot bakgrund av dessa värderingar lade expertgruppen därför fram ett huvudförslag 
som omfattade avskaffande av såväl förmögenhetsskatt som lättnadsregler samt en 
särskilt nedsättning av sociala avgifter.

Expertgruppen  sökte  dessutom  hitta  en  modell  för  normalavkastning  som  kunde 
undanröja överbeskattningen av högavkastande företag, vilka varit en del av orsaken 
till  3:12-reglernas  impopularitet.  För  det  första  önskade  gruppen ett  symmetriskt 
system med full proportionalitet där positiv och negativ avkastning skulle behandlas 
lika  och  ge  symmetriska  effekter.  En  sådan  lösning  skulle  medföra  lika  stor 
skatteminskning vid förluster – i extremfall även skatteåterbäring – som vinst ger 
skatteökning. Därmed fanns knappast någon anledning att ge fåmansföretagen högre 
normalavkastningsnivå än för andra sorters investeringar. Nackdelen med de tidigare 
3:12-reglerna,  ansåg  utredarna,  var  avvikelser  från  idealmodellen  där  skatten  på 
positiv avkastning gav större inkomstminskning än skattebehandlingen av negativ 
avkastning medförde skatteminskning. Införande av ett symmetriskt system skulle 
enligt  expertgruppen  minska  denna  negativa  effekt,  men  även  andra  instrument 
krävdes för att uppnå önskad verkan.

Klyvningsräntan föreslogs som ett påverkningsinstrument, men kunde inte höjas mer 
än  två  procent  eftersom preventionsbehovet  begränsade nivån.  Lönesummeregeln 
förordades  dock  som  huvudinstrument  för  justeringar  av  normalavkastnings-

39 Avsnittet bygger på: Lodin, a a s 417 ff.
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modellen för att visa en liberalare hållning för företag med hög lönsamhet. Motiven 
var att ju fler anställda ett företag har desto lägre är risken för att bolaget har bildats 
enbart  med  syfte  att  omvandla  egen  arbetsinkomst  till  lägre  beskattad 
kapitalinkomst.  Ju  fler  anställda  desto  mindre  andel  av  företagets  inkomst  är  då 
hänförlig till ägarens personliga arbetsinsats och företagets risknivå kommer typiskt 
sett öka ju fler som anställs. Villkoren för större företag kan dessutom komma att 
påminna  mer  om  vad  som  gäller  för  marknadsbolag.  Mot  denna  bakgrund 
rekommenderade expertgruppen att den kapitalbeskattade andelen av utdelning och 
försäljningsvinster skulle göras beroende av lönesummans storlek i  högre grad än 
tidigare. I praktiken skulle då företag med ett någorlunda stort antal anställda inte 
beröras av normalavkastningsmodellens begränsningar av vad som får beskattas som 
kapitalinkomst.

Att  avskaffa  lättnadsreglerna och sätta  ned socialavgifterna,  ansåg expertgruppen, 
skulle skapa det finansiella utrymme som krävdes för att det totala förslaget skulle få 
plats  inom  ramen  för  kostnader  på  en  miljard  som  regeringen  ställt  som  krav. 
Avskaffandet  av  förmögenhetsskatten  och  nedsättningen  av  socialavgifterna  föll 
enligt mångas åsikt inte inom uppdraget, men expertgruppen ansåg att aspekterna 
var så hårt knutna till uppdragets kärna att de inte kunde förbises. Dessutom, gavs 
inom uppdraget, möjligheten att komma med förslag som låg utanför den finansiella 
ramen om finansiering anvisades för detta. För att vara på den säkra sidan lämnades 
även ett alternativt förslag där inte de två kontroversiella inslagen var medtagna. I 
övrigt  var  alternativet  i  grova  drag  likvärdigt  huvudförslaget,  men  med  en  del 
begränsningar eftersom kostnadsramen då blev snävare.

Målet  att  uppnå  en  enklare  fåmansföretagsbeskattning,  särskilt  med  hänsyn  till 
tillämpningen,  ansåg  expertgruppen  sig  inte  ha  uppnått  i  önskad  utsträckning. 
Enbart kring deklarationsförfaranden åstadkoms förenklingar. Dessutom söktes en 
funktionsmässig möjlighet att ta fram en renodlad undantagsregel för större företag, 
men gruppen ansåg sig inte hitta en teknisk nog tillfredställande lösning.

2.3.3 Regeringens valde alternativ 

Regeringen tog inte hänsyn till det huvudförslag som utredarna la fram, utan valde 
istället  att  genomföra  ändringar  utifrån det  så  kallade alternativförslaget.  De nya 
reglerna som infördes 2006 har beräknats ge skattesänkningar på en miljard kronor 
för  fåmansdelägarna.  Kortfattat  medför  de  nya  reformerade  reglerna  följande 
ändringar för fåmansföretagare med kvalificerade andelar:40 

- Skatt på normalutdelning sänks till 20 procent.
- Skattefri utdelning slopas.
- Schablonregel för beräkning av utdelning införs.
- Klyvningsränta höjs med två procentenheter.
- Löneunderlaget förändras. 
- 50/50-delningen av kapitalvinster slopas.

En utförligare beskrivning av de nya reformerade reglerna gällande från 1 januari 
2006, ges nedan i avsnitt 2.4 Gällande rätt för fåmansföretag.

40 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 40.
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2.3.4 Kritik

Kritiska röster har höjts mot såväl utredningen som den slutliga lagstiftningen av de 
nya reformerade reglerna kring 3:12-problematiken.

Rutberg och Nilsson41 anser att den av expertgruppens framhållna skatteutjämning – 
genom full proportionalitet mellan positiv och negativ avkastning – inte har uppnåtts 
genom  de  nya  reglerna.  De  menar  att  utdelning  och  kapitalvinster  på  aktier  i 
onoterade bolag fortfarande är skattepliktiga i betydligt större utsträckning än vad 
motsvarande kapitalförluster är avdragsgilla. På så vis bedömer Rutberg och Nilsson 
att 3:12-reglerna inte har uppnått den legitimitet utredarna önskade åstadkomma.

Burmeister42  framhåller att de nya reglerna kring löneunderlaget inte kommer att 
vara fullt ut ändamålsenligt för hela gruppen fåmansföretagare. Tjänsteföretag med 
många  anställda  gynnas  genom  att  den  totala  lönesumman  är  underlag  för 
skattelättnad, medan det i dagens näringsliv ligger ett allt större fokus på att driva 
enbart kärnverksamhet ”inhouse” och sedan köpa in det som ligger utanför. Företag 
som hyr ut personal och riktigt små konsultbolag drar absolut kortaste strået enligt 
Burmeister. Beslutet att skattepliktiga förmåner inte får ingå i lönesumman, fruktar 
han dessutom, kan ge negativa effekter genom att förmåner som bil, städning och 
dylikt inte lika ofta kommer att erbjudas av företagen till sina anställda. Risker kan då 
uppstå för att  vissa förmåner hamnar i  den ”svarta tjänstesektorn” i  stället,  anser 
Burmeister.

Tjernberg43 å sin sida hyser stor respekt för det arbete expertgruppen har utfört. Han 
anser förslagen vara av regeltekniskt avancerat karaktär som tagits fram av vad han 
anser  vara  tre  oerhört  kompetenta  ”skatteingenjörer”.  Trots  hans  tro  på 
expertgruppens skicklighet är han emellertid den som yttrar skarpast kritik kring den 
framlagda  utredningen.  För  det  första  framhåller  han  konflikten  som  ligger  i  att 
gruppen  består  av  exakt  samma  personer  som  hade  betydande  inverkan  på 
utformningen på skattesystemet som genomfördes vid skattereformen 1990/91.  För 
det  andra  anser  han  att  den  likabehandling  bestämmelserna  syftar  att  uppnå  är 
ofullständig  då  3:12-reglerna  till  sin  bestämning  av  tillämpningsområdet  och 
utformning är  starkt  schabloniserade och inte ägnade åt  att  skapa ett  rättvisande 
skatteuttag  i  varje  enskilt  fall.  Dessutom  ger  övergångsbestämmelserna  orättvis 
behandling, eftersom de gynnar de aktörer som avvaktar med försäljning av aktier till 
efter 2005.

För det tredje påpekar Tjernberg att utredningen lagt tyngden på ett huvudförslag 
som inte verkar ha varit förankrat hos regeringen eftersom finansministern, redan 
samma dag som expertgruppens utredning presenterades, kommenderade den med 
att ett avskaffande av förmögenhetsskatten inte var aktuellt. Det begärdes vidare in 
remissyttranden endast avseende alternativförslaget och utredningens hela struktur 
bygger  på  huvudförslaget  vilket,  enligt  Tjernbergs  åsikt,  gör  det  svårt  att  utläsa 
innebörden  av  och  helheten  i  alternativförslaget.  Slutligen  lyfter  Tjernberg  fram 
frågan om 3:12-reglernas yttersta existens i vårt svenska skattesystem och menar att 
dessa regler – i förhållande till den globala ekonomins perspektiv – tar sig alltmer 

41 Rutberg & Nilsson, a a s 165.

42 Burmeister, SN, 2006, s 4 f.

43 Tjernberg, SN, 2005, s 545 f.
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uttryck av sandlådelagstiftning. Han anser att kraft och resurser istället måste läggas 
på att  få  fram ett  skattesystem som kan anpassas  till  de  massiva europeiska  och 
globala flöden av resurser och kapital som alltmer möjliggörs på marknaderna.

Forsberg, Fyhr, Norrman och Sjödén44 anser däremot att det i dagsläget är svårt att se 
vem  som  vill  vinna  eller  förlora  på  grund  av  de  nya  3:12-reglernas  införande. 
Eftersom  reformen  totalt  har  en  kostnadsram  på  1  miljard  kronor  anses  det 
bakomliggande syftet vara att det allmänt är fåmansföretagare som grupp som ska 
dra fördel av lagändringarna. Effekter de dock anser sig kunna förutspå är att riktigt 
små  företag  borde  dra  extra  fördelar  av  schablonreglerna  för  utdelning.  Fördelar 
borde även uppnås vid avyttring av okvalificerade aktier eftersom skatten sänks till 
25  procent.  Däremot anser  de  att  ägare  till  okvalificerade aktier  blir  förlorare  då 
regler om skattefri utdelning avskaffas. Fåmansföretag med många ägare som inte är 
närstående samt bolag som inte har möjlighet att betala ut höga löner till sina ägare, 
vilket är ett krav för att löneunderlaget ska kunna utnyttjas, blir även de förlorare på 
de  nya  reglerna.  Nackdelar  uppstår  dessutom  för  ägare  av  kvalificerade  aktier 
eftersom  att  kapitalvinsten  kan  komma  att  tjänstebeskattas  i  större  utsträckning 
enligt Forsberg, Fyhr, Norrman och Sjödén.

2.3.5 Försvar från utredarna 45

Lodin  medger  att  det  varit  problematiskt  att  uppnå  ett  fullgott  resultat  som 
tillgodogör  alla  krav  på  neutralitet  och  preventiva  åtgärder  mot  oönskade 
skatteeffekter. Han påpekar problemet med fåmansföretagen som en utomordentligt 
heterogen grupp – där man finner rena försörjningsföretag, med endast ägaren som 
anställd, så väl som stora industriföretag med hundratals, kanske tusentals anställda. 
Där finns tjänsteföretag med små kapitalbehov och kapitaltunga industriföretag. Där 
finns dessutom företag med konstant inkomstflöde och såväl som företag med långa 
uppbyggnadstider. Denna variation, anser Lodin, har gjort det utomordentligt svårt 
att  hitta  en  lösning  som  passar  alla  företagstyper  och  som överensstämmer  med 
skattelagstiftningens allmänna mål om rättvis beskattning.

Lodin anser att en radikal  och enkel lösning på 3:12-problematiken hade varit ett 
avskaffande  av  progressiv  statlig  inkomstskatt  eller  att  införa  en  övre  gräns  på 
socialavgifter  på  7,5  basbelopp,  då  det  inte  ges  ytterligare  förmåner  på  löner 
härutöver. En sådan lösning skulle göra skillnaden mellan löner och kapitalinkomster 
så minimal att 3:12-reglerna knappast skulle behövas. En utveckling mot avskaffande 
av reglerna menar Lodin dock inte är realistisk inom överskådlig framtid särskilt då 
det finns ett  betydande tryck nedåt  på nivån för kapitalbeskattning inom EU.  En 
utökning av nu gällande begränsade sparandedirektiv skulle ge en mer harmoniserad 
kapitalinkomstbeskattning  med  gemensam  skattesats  inom  EU,  vilken  sannolikt 
skulle komma att  ligga under 20 procent.  En sådan skattesats,  menar han,  skulle 
emellertid  innebära  att  fortsatta  spänningar  kommer  att  finnas  kvar  mellan 
beskattningen av arbetsinkomster och kapitalinkomster.

44 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 52.

45 Avsnittet bygger på: Lodin, a a s 417 ff.
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2.4 Gällande rätt för fåmansföretag

Vi  har  valt  att  fokusera  på  de  delar  av  regleringen  som  är  speciell  för  just 
fåmansföretag.  Någon  fullständig  redogörelse  för  de  regler  som  därutöver  berör 
fåmansföretagen kommer inte att redovisas.

2.4.1 Lön från fåmansföretag

Allmänt

En delägare i ett fåmansaktiebolag är ofta både aktieägare och anställd och kan därför 
välja  att  tillgodogöra  sig  bolagets  medel  antingen  som  lön  eller  som  utdelning. 
Lönealternativet  innebär  att  företaget  måste  erlägga  arbetsgivaravgifter  på 
lönebeloppet  men  även  att  företaget  medges  avdrag  för  både  lönen  och 
arbetsgivaravgifterna.  Utdelning  innebär  varken  arbetsgivaravgifter  eller  avdrag. 
Enligt  praxis  godtas  i  praktiken  obegränsat  stora  löneuttag  och  tantiem  till 
företagsledare  i  rörelsedrivande fåmansföretag.  Vid  en jämförelse  av  behållningen 
efter  skatt  mellan löneuttag och  utdelning är  skillnaden så  stor  att  en  aktieägare 
skulle prioritera utdelning. Se exempel nedan.

Exempel för onoterade bolag inkomståret 2006:

Lön Utdelning

Vinst i AB 100 Vinst i AB 100
Soc. Avg. ca -25 Skatt 28 % -28
Lön   75 Utdelning   72
Skatt ca 57 % -43 Skatt 25 % -18

Netto   32 Netto   54

Bolagsskattesatsen är för närvarande 28 procent, utdelning på kvalificerade andelar 
beskattas med 20 procent och övriga onoterade andelar beskattas sedan januari 2006 
med 25 procent vilket innebär en behållning efter skatt på utdelad vinst som uppgår 
till 54 procent. Skatten vid lönealternativet är beräknad med en kommunal skattesats 
på  32  procent  och  utifrån  förutsättningen  att  den  skattskyldiges  förvärvsinkomst 
redan har passerat den gräns vid vilken statlig skatt, 25 procent, skall utgå. Vidare 
har bortsetts från den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.46 

Inkomstfördelning mellan makar

Från och med inkomståret 2006 utgår statlig inkomstskatt, 25 procent, enbart på den 
delen av en persons förvärvsinkomst som överstiger den övre s.k. skiktgränsen på 
440 600 kr i beskattningsbar inkomst. Detta innebär att det i familjeföretag ibland 
finns en strävan att fördela löneutbetalningar mellan flera familjemedlemmar för att 
undvika statlig inkomstskatt. När det gäller fördelning av vinster mellan makar är det 
46 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag,  s 38 ff.
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avgörande vem som skall anses som företagsledare. Kan man anse att båda makarna 
är företagsledare kan vinsten i princip fördelas fritt mellan dem. Om endast den ena 
maken anses vara företagsledare gäller de särskilda reglerna i 60 kapitel 13 § IL om 
ersättning  till  medhjälpande  make.  Som makar  räknas  här  även  ogifta  som lever 
tillsammans om de tidigare varit gifta med varandra eller om de har eller har haft 
gemensamma  barn,  2  kapitel  20  §  IL.  En  bedömning  görs  av  vad  som  är 
marknadsmässig lön i förhållande till makens utbildning, arbetsuppgifter i företaget 
och andra omständigheter. För överskjutande del beskattas företagsledaren.47

Lön till barn

I 60 kapitel 12 § IL behandlas lön till  företagsledares eller dennes makes barn. Är 
barnet under 16 år beskattas ersättningen hos den av makarna som har den högsta 
inkomsten från företaget. Detta gäller också ersättning till barn som fyllt 16 år, till 
den del ersättningen överstiger marknadsmässigt vederlag för barnets arbetsinsats. 
Marknadsmässig lön beskattas hos barnet självt.48

Beskattning av löneförmåner m.m.

På  detta  område  finns  nästan  inga  särregleringar  för  fåmansföretag. 
Fåmansföretagare kan alltså tillgodogöra sig skattefria förmåner på samma sätt som 
vanliga anställda. Om en delägare som inte är anställd erhåller en förmån som inte 
träffas av fåmansföretagsreglerna utgör denna förtäckt utdelning.49

2.4.2 Särskilda regler för utdelning och kapitalvinst

Reglernas tillämpningsområde

För  att  förhindra  att  den  lägre  skattesatsen  i  inkomstslaget  kapital,  jämfört  med 
inkomstslaget tjänst, utnyttjas för att uppnå skattefördelar skapades särskilda regler 
för  utdelning  och  kapitalvinst.  Endast  den  del  av  utdelningen  som  motsvarar 
uppskattad  normal  kapitalavkastning  inklusive  riskersättning  skall  hänföras  till 
inkomstslaget kapital. I de fall då inkomst av utdelning och kapitalvinst egentligen 
hänför sig till  arbetsprestationer skall  dessa tas upp som en särskild intäktspost i 
inkomstslaget tjänst.

För att reglerna skall tillämpas krävs att bolaget under beskattningsåret, eller något 
av  de  senaste  fem  åren  före  beskattningsåret,  har  varit  ett  fåmansföretag  enligt 
definitionen i 56 kapitel IL. Även ägande i utländska juridiska personer omfattas i 
bestämmelserna,  2  kapitel  IL.  För  att  företag  som  drivs  gemensamt  av  många 
delägare  som alla  arbetar  i  företaget  ska  kunna betraktas  som fåmansföretag har 
grunddefinitionen  utvidgats.  Det  innebär  att  alla  ägare  som  själva  eller  genom 
närstående är eller har varit verksamma i företaget i betydande omfattning betraktas 
som en ägare.

47 A a s 40 ff.

48 A a s 43.

49 A a s 45 f.
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Reglerna tillämpas endast på så kallade kvalificerade andelar vilket innebär att den 
skatteskyldige eller en närstående till honom, under beskattningsåret eller något av 
de fem föregående åren, varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett 
annat  fåmansföretag  eller  fåmansägt  handelsbolag där  det  förstnämnda företaget, 
direkt eller genom förmedling av annan juridisk person, innehar andelar, 57 kapitel 4 
§ IL. Även verksamhet i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver 
samma eller likartad verksamhet innebär kvalificering.50

Utdelning allmänt

I ABL uppställs de civilrättsliga begränsningarna för hur mycket av bolagets kapital 
som  får  delas  ut  till  aktieägarna  som  så  kallad  lovlig  utdelning.  Utdelning  som 
överskrider det fria egna kapitalet benämns olovlig utdelning. Även regler för hur 
beslut om utdelning ska fattas för att vara formellt riktig, öppen utdelning, återfinns i 
ABL. En informell utdelning kallas även förtäckt utdelning.51

Utdelning på kvalificerade andelar

Endast s.k. normal utdelning får hänföras till inkomstslaget kapital. Sådan utdelning 
på kvalificerade andelar beskattas sedan 2006 med 20 procent. Till kapital hänförligt 
utrymme som inte utnyttjas får sparas till kommande år. Om utdelning överstiger ett 
visst gränsbelopp ska den beskattas som en särskild intäktspost i inkomstslaget tjänst 
enligt 57 kapitel 7 § IL. I en familjekrets bestående av makar och barn under 18 år ska 
skatten på all överskjutande utdelning beräknas som om den tagits ut av den person 
som  varit  verksam  i  företaget  i  betydande  omfattning  och  har  den  största 
beskattningsbara inkomsten enligt 57 kapitel 36 § IL.

Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt, enligt schablonregeln eller genom beräkning 
av en räntebaserad del och en lönebaserad del. Vid tillämpning av schablonregeln får 
gränsbeloppet  sättas  till  150  procent  av  inkomstbasbeloppet  året  före 
beskattningsåret.  Då det finns flera  ägare ska schablonbeloppet  fördelas med lika 
belopp  på  andelarna  i  företaget.  Utdelning  som understiger  schablonbeloppet  får 
sparas  till  kommande  år.  Denna  schablonregel  kan  inte  kombineras  med 
lönesummeregeln. Om man vill tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning måste man 
använda sig av beräkningsregeln med klyvningsränta istället.

Enligt  huvudregeln är beräkningsräntan,  från och med 2006, statslåneräntan + 9 
procent.  Räntan  på  sparat  utdelningsutrymme,  uppräkningsräntan,  blir 
statslåneräntan + 3 procent. Till gränsbeloppet får under vissa förutsättningar en viss 
del av löneunderlaget läggas. Här räknas 20 procent av företagets totala löneunderlag 
plus 30 procent av det löneunderlag som överstiger 60 gånger prisbasbeloppet. För 
att denna regel ska få användas krävs, för aktieägare som varit verksam i betydande 
omfattning  året  före  beskattningsåret,  att  den  skattskyldige  eller  närstående  till 
denne under samma år från företaget eller dess dotterföretag erhållit kontant lön av 
en  viss  omfattning.  Den  närstående  måste  inte  ha  varit  ägare  i  företaget.  Det 
lönebaserade utrymmet ska beräknas om aktieägaren eller närstående till denne året 
före beskattningsåret fått kontant lön från företaget eller dess dotterföretag som inte 
understiger  det  lägsta  av  6  inkomstbasbelopp  med  tillägg  för  5  procent  av  hela 

50 A a s 50 ff.

51 A a s 60 f.
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löneunderlaget  i  företaget  och  i  dess  dotterföretag  eller  15  inkomstbasbelopp. 
Skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar samt lön som täcks av lönebidrag 
eller  dylikt  får  inte  räknas  med.  Ersättning  till  anställda  i  dotterföretag 
proportioneras i förhållande till moderföretagets ägarandel i dotterföretaget.52 Detta 
innebär exempelvis att om företagets totala lönesumma är högre än ca 7 miljoner 
kronor måste ägaren, eller närstående, ha tagit ut minst ca 650 000 kronor i kontant 
lön för att få tillgodoräkna sig löneunderlaget.53

Löneunderlaget  utgörs  av  den  del  av  lönesumman  som  överstiger  ett  belopp 
motsvarande 10 gånger det inkomstbasbelopp som gällde året före beskattningsåret 
(för inkomståret 2006 gäller 43 300kr).54

Exempel:
Ett fåmansföretag har en total lönesumma året före beskattningsåret på 4 miljoner 
kronor, varav 600 000 kronor avser lön till Kalle som är ensam ägare till företaget. 
De  nya  reglerna  innebär  att  Kalles  löneunderlag  blir  4 000 000  –  433 000  = 
3 567 000 kronor, vilket innebär följande lönebaserade del av gränsbeloppet:

20 % * 3 567 000 = 713 400 kr
30 % * (3 567 000 – 2 598 000) = 290 700 kr
Det vill säga sammanlagt 1 004 100 kronor. Netto, efter skatt på 20 procent, blir detta 
vid utdelning ca 800 000 kronor.

För att det ska vara värt att beräkna ränte- och lönebaserad utdelning krävs det att du 
som ensam ägare med ett omkostnadsbelopp på 100 000 kronor har en lönesumma 
på  minst  700 000  kronor.  Är  lönesumman  lägre  kan  du  lika  gärna  använda 
schablonregeln.55 

Utdelning på övriga onoterade andelar

Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar som inte är kvalificerade tas under 
vissa förutsättningar upp till 5/6, det vill säga med 25 procents skatt. Detta gäller 
endast aktier i bolag som inte är marknadsnoterade.56

Kapitalvinster fåmansföretag

Även kapitalvinst vid försäljning av aktier, andelar, delägarrätter och andra tillgångar 
omfattas av de särskilda reglerna för fåmansföretag. Från och med inkomståret 2006 
ska hela vinsten, efter avdrag för sparad utdelning, beskattas i den särskilda posten i 
inkomstslaget  tjänst,  (jämfört  med tidigare  uppdelning i  både tjänst  och kapital). 
Vinsten  beräknas  som  vanligt  och  sedan  avräknas  eventuell  sparad  utdelning. 
Återstående belopp beskattas enligt huvudregeln, 57 kapitel 12 § IL, som en särskild 
intäktspost  i  inkomstslaget  tjänst  och  behandlas  på  samma  sätt  som  en 

52 A a s 62 ff.

53 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 45.

54 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag,  s 62 ff.

55 Forsberg, Fyhr, Norrman & Sjödén, a a s 44. 

56Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag,  s 66.
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överutdelning.  Den  sparade  utdelningen  hänförs  som kapitalvinst  till  inkomst  av 
kapital och beskattas med 20 procent.57

För  att  avgöra  hur  stor  del  av  vinsten  som  ska  hänföras  till  tjänst  måste 
anskaffningskostnaden  beräknas,  resten  beskattas  i  kapital.  Någon  närmare 
beskrivning  av  hur  anskaffningskostnaden  beräknas  kommer  inte  ges  i  denna 
uppsats.

Exempel:

1993: Anskaffningskostnad kvalificerade andelar; 500 000 kr

2006: Försäljning andelar
2 000 000 

kr

Sparad utdelning 20 000 kr

Skattepliktig vinst: 2 000 000 – 500 000 = 1 500 000 kr
Vinst som beskattas i inkomstslaget tjänst: 
1 500 000 – 20 000 = 1 480 000 kr
Belopp som beskattas i inkomstslaget kapital (20 %): 20 000 kr

De nuvarande reglerna innebär att outnyttjat utrymme för utdelning kan sparas och 
öka det belopp som får hänföras till inkomstslaget kapital då aktierna så småningom 
säljs eller utdelning sker. Den sparade utdelningen läggs till anskaffningskostnaden 
och räknas årligen upp med statslåneräntan plus tre procentenheter.  Den sparade 
utdelningen  får  tillgodoräknas  den  som  ägde  aktierna  vid  utdelningstillfället,  om 
utdelning skett, annars den som ägde aktierna vid beskattningsårets utgång. Reglerna 
för sparad utdelning under tidigare år kommer inte behandlas i denna uppsats.58

Utomståenderegeln

Om utomstående i betydande omfattning äger del i bolaget och har rätt till utdelning 
ska  beskattning  kunna  ske  utan  tillämpning  av  de  särskilda  reglerna  för 
fåmansföretag som finns i 57 kapitel 5 § IL.59

Takbeloppet

Beskattning av vinst bör inte ske i inkomstslaget tjänst om vinsten inte är hänförlig 
till  den  skatteskyldige  eller  denne  närståendes  arbetsinsats.  En  schablonmässig 
takregel har dock införts för att förenkla reglerna. Kapitalvinst från företaget tas upp 
som intäkt av tjänst till ett belopp som högst uppgår till 100 inkomstbasbelopp för 
avyttringsåret.  Överskjutande  kapitalvinster  beskattas  med  30  procent  i 
inkomstslaget kapital.60

57 A a s 68 ff.

58 A a s 81.

59 A a s 88.

60 A a s 92.
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2.4.3 Lättnader i ägarbeskattning

Tidigare  fanns  lättnader  i  beskattningen  för  fysiska  ägare  i  onoterade  små  och 
medelstora företag. Detta innebar att en viss del av utdelning och vinst undantogs 
från beskattning hos aktieägaren. Dessa lättnadsregler är slopade från och med 2006 
och  vi  väljer  därför  att  inte  redogöra  för  reglerna  i  denna  uppsats.  En 
övergångsbestämmelse innebär dock att till och med 2005 ej utnyttjat utrymme kan 
användas vid utdelningar eller avyttringar till och med 2010.

2.4.4 Beskattning av förtäckta förmåner

Beskattning ska ske på transaktioner som inneburit någon form av värdeöverföring 
mellan bolaget och ägaren. Här kan de allmänna reglerna i 11 kapitel 1 § IL, avseende 
löneinkomster,  och 42 kapitel  IL,  avseende utdelningsinkomster,  tillämpas.  Dessa 
regler  har  vida tillämpningsområden.  När  det  gäller  lönebestämmelsen anges  att: 
”Till  intäkt av tjänst hänförs avlöning, arvode och kostnadsersättning samt annan 
förmån  i  pengar,  bostad  eller  annat  som  utgått  för  tjänsten.”  I 
utdelningsbestämmelsen är det inte lika tydligt vad som skatterättsligt är utdelning. 
Istället får ledning sökas inom civilrätten, främst ABL och bolagsrättslig praxis. Där 
framgår  att  såväl  öppen  som  förtäckt  utdelning  omfattas  av  utdelningsbegreppet 
samt att någon skillnad inte görs mellan utdelning av pengar eller sakegendom.61

Tjernberg  tar  upp  några  generellt  giltiga  principer  för  beskattning  av  förtäckta 
förmåner. För att beskattning av en förtäckt förmån skall vara aktuell krävs att ett 
ekonomiskt värde lämnar bolaget. Det kan exempelvis röra sig om att bolaget säljer 
något till ett lägre pris än marknadsvärdet. Vid en skattemässig bedömning beaktas 
även om bolaget avhänder sig möjligheten till en framtida realisation av en inkomst. 
Samtidigt  måste  även  något  subjekt  utanför  bolaget  åtnjuta,  eller  i  vissa  fall 
disponera, en förmån på så sätt att en inkomst realiseras. Det räcker inte med endast 
en möjlighet till att erhålla en förmån, förmånen måste ha åtnjutits.

Vidare ska förmånen baseras på delägarskapet i bolaget. Förmånen måste alltså inte 
utgå direkt från det ägda bolaget utan kan även utgå från ett dotterbolag som ägs av 
det förstnämnda bolaget.

Oavsett vem som konkret åtnjuter förmånen, ska beskattning ske hos den som i kraft 
av sin ställning förfogat över inkomsten. Detta innebär att en skatteskyldig inte kan 
undvika  beskattning  genom  att  överlåta  inkomst  till  annan  skattskyldig  för 
beskattning hos denne. I ett rättsfall62 hade ett fåmansföretag tillhandahållit  varor 
under  marknadspris  till  en  utomstående  person  mot  att  företagsledarens  fru  fått 
förvärva  en  fritidsfastighet  till  underpris  av  den  utomstående  personen. 
Regeringsrätten beskattade då företagsledaren i inkomstslaget tjänst för underpriset. 
Man  menade  att  en  värdeöverföring  hade  skett  till  aktieägaren  som  sedan 
vidarebefordrat den till hustrun. 

61 A a s 116.

62 RÅ, 1992, not. 364.
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Sammanfattningsvis innebär lagtexten att så snart någon slags förmån åtnjutits på 
grund av ägande eller anställningsförhållande, uppstår en beskattningsgrund.63

2.4.5 Lån mellan fåmansföretag och delägare

Det är sedan länge förbjudet för aktiebolag att låna pengar till bland annat aktieägare, 
styrelseledamot eller verkställande direktör i  bolaget.  Enligt  30 kapitel  ABL är ett 
sådant  lån  förenat  med  straffansvar.  Låneförbudet  gäller  även  lån  till  juridiska 
personer,  dock  är  lån  mellan  bolag  inom  en  koncern  i  princip  undantagna  från 
låneförbudet. Det finns även en bestämmelse i skattelagstiftningen, 11 kapitlet 45 § 
IL, som innebär att förbjudna lån ska utgöra skattepliktig intäkt för låntagaren.64

2.4.6 Avyttring av fastighet

I  byggnadsrörelse och vid yrkesmässig handel  med fastigheter blir  alla fastigheter 
som  förvärvas  genom  köp,  byte  eller  därmed  jämförligt  fång  automatiskt 
omsättningstillgångar.  Försäljning  av  sådan  fastighet  beskattas  därmed  i 
inkomstslaget näringsverksamhet. Dessa regler gäller även fastighet som förvärvas av 
företagsledare eller dennes make, om rörelsen drivs i ett fåmansföretag. Här finns 
dock undantag för exempelvis privatbostad och fastighet som förvärvats genom arv, 
gåva  eller  annat  benefikt  fång.  I  övrig  verksamhet  anses  fastigheter  vara 
anläggningstillgångar,  vilket  innebär  att  kapitalvinstreglerna  skall  tillämpas  vid 
eventuell försäljning. Beskattningen vid en eventuell vinst är fördelaktigare i kapital 
än i näringsverksamhet.65

63 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag,  s 117 ff.

64 A a s 147 ff.

65 A a s 163 f.
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SLUTDISKUSSION

3. SLUTDISKUSSION

I detta kapitel avser vi diskutera kring studiens syfte genom att lägga fram några  
egna  reflektioner  om  det  material  vi  lyft  fram  i  uppsatsen.  Avslutningsvis  
presenterar vi förslag till fortsatt forskning.

Under  1970-talet  infördes  omfattande  regler,  stoppreglerna,  för  att  förhindra 
oönskade transaktioner mellan fåmansföretag och dess ägare. Reglerna uppkom för 
att  stävja  det  växande  missbruk  av  då  gällande  bestämmelser.  Föreskrifterna  var 
omfattande och eftersom många fåmansföretagare kände sig misstänkliggjorda, blev 
regleringarna hårt kritiserade. Reglerna har sedan dess omarbetats vid flera tillfällen 
och de flesta stoppregler upphörde att gälla i och med att proposition 1999/2000:15 
antogs. En omdiskuterad särreglering av fåmansföretag kvarstod dock genom 3:12-
reglerna som tillkom vid den stora skattereformen 1990/91. Dessa blev föremål för en 
egen utredning som ledde till de nya reformerade reglerna som infördes 2006.

Ett gemensamt drag i den historiska utvecklingen av beskattning av fåmansföretag 
har varit en önskan om att helt och hållet avskaffa särregleringarna. Lagstiftaren har 
ständigt framhållit förhoppningen om att det befintliga systemet ska vara tillräckligt 
för att uppnå en rättvis beskattning – så kallad neutralitet – mellan olika typer av 
bolag. Om särregleringar ända skulle kvarstå har ambitionen varit att utforma dessa 
på  ett  sätt  som  gör  det  möjligt  för  företagen  att  förstå  och  hantera  reglerna  i 
praktiken. Frågan är om detta syfte verkligen har uppnåtts och om fåmansföretagare i 
allmänhet klarar av att på egen hand ta sig fram genom regelverket på ett korrekt och 
gynnsamt  sätt.  En  annan  aspekt  är  om  särregleringarna  kan  orsaka  blivande 
näringsidkare att välja bort fåmansföretag som företagsform.

Systemet med särreglering har utstått mycket motstånd genom åren, men det verkar 
som  om  kritikernas  röster  till  viss  del  blivit  hörda  med  tanke  på  den  historiska 
utvecklingen. Reformeringar av reglerna har skett i flera omgångar för att tillgodose 
behoven hos så många som möjligt och redan i SOU 1975:54 66 uttrycktes att ”tid efter 
annan måste lagstiftningen ändras med stöd av de erfarenheter som vunnits”, vilket 
la grund för att utrymme skulle finnas för anpassningar till framtida behov av regler 
kring ämnet. Att det nu gjorts en särskild utredning med en omfattande kostnadsram, 
tyder på att det finns en ambition bland politiker att komma åt problematiken kring 
fåmansföretagsreglerna och särskilt de omdiskuterade 3:12-reglerna. Frågan är om 
engagemanget dock kanske inte är så helhjärtat som problemet fordrar eftersom det 
egentliga förslaget, det omfattande huvudförslaget från expertgruppen, inte alls har 
uppmärksammats från regeringens håll, utan istället avfärdades omgående.

I förarbeten konstateras att det ligger i samhällets intresse att forma ett så tydligt och 
klart  regelverk  på  området  som möjligt  för  att  undvika  att  spekulanter  utnyttjar 
systemet till sin personliga fördel. Problemen består till stor del av att vissa oseriösa 
aktörer utnyttjar regelverket.  Frågan är om det är möjligt att tillgodose allas behov 
och  önskemål.  Lagstiftaren  tvingas  hitta  en  väg  mellan  att  vara  generös  mot  de 
hederliga  och  skötsamma  företagarna  samtidigt  som  reglerna  måste  stoppa 
skattesmitare och ohederliga företagare.

66 SOU 1975:54, s 162.
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SLUTDISKUSSION

Avslutningsvis ger vi ett referat från Kjell-Olof Feldts bok ”Rädda välfärdsstaten”67 

med en anekdot som vi tycker uttrycker problemets kärna på ett beskrivande och 
kärnfullt sätt:

”Det är möjligt att det inte finns någon lösning på småföretagens skatteproblem 
som tillgodoser alla önskemål. Orsaken är i så fall att lagstiftaren vacklar mellan 
två  ambitioner:  att  å  ena  sidan  vara  generös  och  liberal  mot  hederliga  och  
skötsamma företagare och å den andra jaga skattesmitare, en kategori som tyvärr 
ofta finner sin mest profitabla miljö i fåmansägda bolag eller som egenföretagare. ”

3.1 Förslag till fortsatt forskning

Efter att de nya 3:12-reglerna har varit gällande en tid kan det vara av interesse att 
undersöka  vilka  konsekvenser  som  uppstått  av  förändringarna.  Vilka  effekter 
kommer  de  nya  reglerna  ge?  Stämmer  de  överens  med  den  kritik  som  till  nu 
framkommit  i  doktrinen,  eller  uppkommer  aspekter  som  hittills  inte 
uppmärksammats? 

Ett  annat  perspektiv  är  om  det  genom  de  nya  reglerna  uppkommer  olikheter  i 
beskattningen  inom  gruppen  fåmansföretag  beroende  på  faktorer  som 
branschtillhörighet  och  antal  anställda.  Mer  specifikt  formulerat:  uppkommer  det 
olikheter i beskattningen mellan tjänsteföretag och till exempel industriföretag samt 
mellan företag med många anställda och företag med få anställda? 

67 Feldt, Rädda välfärdsstaten, s 160.
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