
1 

1 

 

Juridiska institutionen  

Höstterminen 2013 
 

 

Examensarbete i skatterätt 

30 högskolepoäng 

 

 

2014 års 3:12-regler  
 

- en utvärdering 

 

 

Författare: Tobias Jonsson 

Handledare: Jur. dr Mikaela Sonnerby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

  



 

3 

 

Innehållsförteckning 

FÖRKORTNINGAR ..................................................................................................... 5 

1 INLEDNING ............................................................................................................ 7 

1.1 INTRODUKTION ............................................................................................................ 7 

1.2 SYFTE ......................................................................................................................... 8 

1.3 AVGRÄNSNING ............................................................................................................. 9 

1.4 METOD .................................................................................................................... 10 

1.5 DISPOSITION.............................................................................................................. 10 

1.6 TERMINOLOGI ............................................................................................................ 10 

2 ÖVERGRIPANDE OM INKOMSTBESKATTNINGEN .................................................. 11 

2.1 DEN DUALA INKOMSTSKATTEN ...................................................................................... 11 

2.2 NEUTRALITETSPRINCIPEN ............................................................................................. 13 

2.3 SKATTERÄTTSLIG SYMMETRI .......................................................................................... 14 

3 REGLERNAS TILLKOMST ....................................................................................... 15 

4 GÄLLANDE RÄTT .................................................................................................. 17 

4.1 INLEDNING ................................................................................................................ 17 

4.2 BEGREPPET FÅMANSFÖRETAG ....................................................................................... 17 

4.3 BESKATTNING AV ANDELSÄGARE I FÅMANSFÖRETAG .......................................................... 18 

4.4 KVALIFICERAD ANDEL .................................................................................................. 19 

4.5 ÅRETS GRÄNSBELOPP .................................................................................................. 19 

5 DE NYA 3:12-REGLERNA ....................................................................................... 20 

5.1 INLEDNING ................................................................................................................ 20 

5.2 KAPITALANDELSKRAVET ............................................................................................... 21 

5.2.1 Motiven bakom kapitalandelskravet ............................................................. 22 

5.2.2 Kritik mot kapitalandelskravet ....................................................................... 22 

5.3 SÄNKT LÖNEUTTAGSKRAV ............................................................................................. 23 

5.4 HÖJT LÖNEBASERAT UTRYMME ...................................................................................... 24 



 

4 

 

5.5 ÖVRE GRÄNS FÖR LÖNEUNDERLAG I FÖRHÅLLANDE TILL EGEN LÖN ........................................ 25 

5.6 DOTTERFÖRETAGSDEFINITIONEN ................................................................................... 26 

6 PRAKTISKA KONSEKVENSER ................................................................................. 26 

6.1 INLEDNING ................................................................................................................ 26 

6.2 EXEMPEL .................................................................................................................. 27 

6.2.1 Företag 1 ........................................................................................................ 27 

6.2.2 Företag 2 ........................................................................................................ 28 

6.2.3 Företag 3 ........................................................................................................ 29 

6.3 SAMMANSTÄLLNING AV EXEMPEL .................................................................................. 30 

7 UTVÄRDERING AV DEN NYA LAGSTIFTNINGEN ..................................................... 32 

7.1 INLEDNING ................................................................................................................ 32 

7.2 RISKBEDÖMNINGEN .................................................................................................... 32 

7.3 KAPITALANDELSKRAVET ............................................................................................... 34 

7.3.1 Tröskeleffekter ................................................................................................ 34 

7.3.2 Neutralitet ...................................................................................................... 36 

7.3.3 Legitimitet ...................................................................................................... 38 

7.3.4 EU-rätten - otillåtet statsstöd? ....................................................................... 39 

7.3.5 Retroaktiv lagstiftning? .................................................................................. 41 

7.3.6 kapitalandelskravets betydelse för rekryteringsmöjligheter ......................... 43 

7.4 HÖJT LÖNEBASERAT UTRYMME ...................................................................................... 44 

7.4.1 Lönebaserat utrymme för att motivera nyanställningar ............................... 46 

7.5 DOTTERBOLAGSDEFINITIONENS BETYDELSE ...................................................................... 47 

7.6 PÅVERKAN PÅ DET OFFENTLIGFINANSIELLA UTRYMMET ....................................................... 47 

8 ALTERNATIVA LÖSNINGAR ................................................................................... 48 

8.1 INLEDNING ................................................................................................................ 48 

8.2 TJERNBERGS FÖRSLAG ................................................................................................. 48 

8.3 FARS FÖRSLAG .......................................................................................................... 50 

9 AVSLUTANDE KOMMENTAR ................................................................................ 50 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................. 56 



 

5 

 

Förkortningar 

 

ABL 

 

f., ff. 

 

FEUF 

 

IBB 

 

IL 

 

Prop. 

 

RF 

 

SFS 

 

SIL 

 

SOU 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolagslag (2005:551) 

 

Följande sida, följande sidor 

 

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

 

Inkomstbasbelopp 

 

Inkomstskattelag (1999:1229) 

 

Proposition 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

 

Svensk författningssamling 

 

Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

 

Statens offentliga utredningar 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fåmansföretagsbeskattningen tillkom genom prop. 1975/76:79.
1
 Lagstiftningen 

infördes i syfte att reglera situationen då två skilda rättssubjekt, bolaget 

respektive dess ägare, inom ramen för deras intressegemenskap ansågs kunna 

uppnå oönskade skattemässiga effekter.
2
 Bland annat ansågs att möjligheten för 

en ägare av ett bolag, i vilket han var verksam, att ta ut vinstmedel såsom lön 

föranleda ett kringgående av dubbelbeskattningen av vinster inom bolag. Även 

annan problematik såsom överföring av egendom mellan bolaget och dess ägare 

låg till grund för lagstiftningen. Det grundläggande problemet härrör från det 

skatterättsliga erkännandet av både bolaget och dess ägare som självständiga och 

av varandra oberoende personer.
3
 Trots detta förhållande är ett helägt bolag och 

dess ägare i nära intressegemenskap, och deras ställning som självständiga 

skattesubjekt saknar i detta sammanhang reell betydelse; bolaget styrs av dess 

ägare.
4
 

     De regler som styr fåmansföretagsbeskattningen benämns ofta som "3:12-

regler". Denna benämning härstammar från det lagrum som reglerna tidigare 

återfanns i - lagen om statlig inkomstskatt (1947:576), SIL. I uppsatsen används 

begreppet "3:12-regler" synonymt med de regler som idag utgör 

fåmansföretagslagstiftningen. 

     Den nuvarande regleringen av fåmansbolagsbeskattningen återfinns i 56-57 

kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Liksom vid tillkomsten av lagstiftnigen 

syftar den till att reglera förhållandet mellan bolaget å den ena sidan, och dess 

verksamma ägare å den andra, i syfte att motverka inkomstomvandling.
5
 I stort 

                                              
1
 Viss reglering fanns tidigare, men genom prop. 1975/76:79 infördes för första gången en mer enhetligt 

lagstiftning på området. Se Lodin m. fl. s. 443 samt SOU 2002:52 del 1 s. 108. 
2
 Prop. 1975/76:79 s. 68 och SOU 2002:52 s. 107. 

3
 A.prop. s. 68 och Tjernberg, Fåmansaktiebolag s. 310. 

4
 Edin, Hansson, Lodin, Reformerad ägarbeskattning - effektivitet, prevention, legitimitet s. 19 och 

Tjernberg, a.a. s. 66. 
5
 SOU 2002:52 del 1 s. 110. 
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kan förhållandet mellan de båda kapitlen beskrivas som att 56 kap. definierar i 

vilka fall ett fåmansföretag existerar, och det 57 kap. vilka verkningar det får för 

de skattskyldiga personerna. 

     Sammanfattningsvis kan fåmansföretagsbeskattningen sägas vara lösningen 

på de problem som det duala skattesystemet medför när det sätts i kombination 

med en intressegemenskap. Den senaste förändringen i 

fåmansföretagsbeskattningen infördes genom de förändringar i IL som föreslogs i 

prop. 2013/14:1
6
. Propositionens närmare innehåll kommer i detalj att redogöras 

för nedan. Redan nu kan dock nämnas att de förändringar i 

fåmansföretagslagstiftningen som införts skapat stor debatt. Ett flertal 

remissinstanser har kritiserat reglernas utformning och röster har också höjts som 

förespråkar ett avskaffande av fåmansföretagens specialreglering. Debatten har 

inslag av såväl skatterättslig som politisk retorik och många av de som träffas av 

den nya regleringen påverkas i väsentlig grad. 

 

1.2 Syfte 

Med utgångspunkt i den ovan beskrivna situationen är syftet med denna uppsats 

att utvärdera och diskutera de lagändringar rörande fåmansföretagsbeskattningen 

som följer av prop. 2013/14:1. De yttranden som lämnats av remissinstanser 

kommer att till stor del tjäna som diskussionsunderlag. 

     För att åstadkomma detta kommer också fåmansföretagsbeskattningen i stort 

att behandlas på ett grundläggande plan. Syftet i den delen är inte att lämna en 

uttömmande redogörelse för hela det regelverk som styr beskattningen av 

fåmansföretag, utan att sätta den nya lagstiftningen i ett sammanhang. 

Särregleringen för fåmansföretag har funnits i närmare 40 år och den nya 

lagstiftningen kommer därför att utvärderas i ljuset av dess historiska tillkomst 

och övergripande syfte. 

                                              
6
 Regeringens prop. 2013/14:1 Budgetproposition för 2014 Förslag till statens budget för 2014, finansplan 

och skattefrågor. 
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     Uppsatsen kommer att omfatta både rent skatterättsliga aspekter av de nya 

fåmansföretagsreglerna och de politiska motiv i vilka lagstiftningen har sin 

grund. Inom ramen för den rent skatterättsliga bedömningen kommer 

neutralitetsprincipen att tillmätas stor vikt. Strävan efter neutralitet är till stor del 

skälet till reglernas tillkomst, varför denna princip är av grundläggande 

betydelse.  

     Sambandet mellan juridik och politik är i många fall nära, och detta gäller inte 

minst fåmansföretagsbeskattningen. Reglerna är i inte obetydlig omfattning ett 

resultat av en politisk strävan att uppmuntra aktörer till att anställa och att 

stimulera småföretagares verksamheter. Att beakta de bakomliggande politiska 

motiven till lagstiftningen är därför av intresse vid en utvärdering av regelverket. 

     Även alternativa lösningar på den problematik som 

fåmansföretagsbeskattningen har sin grund i kommer att beröras. I den debatt 

som föregått införandet av de nya 3:12-reglerna har ett antal sådana förslag 

presenterats. 

 

1.3 Avgränsning 

Utvärderingen kommer att utgå från fåmansaktiebolaget. Speciella regler som 

finns avseende fåmanshandelsbolag och sådana ekonomiska föreningar som 

utgör fåmansföretag kommer alltså inte att läggas till grund för utvärderingen. 

     I uppsatsen behandlas beskattningen av utdelningar från fåmansföretag. 

Beskattningen av överlåtelser av andelar i fåmansföretag berörs inte specifikt, i 

första hand för att uppnå större stringens i utvärderingen. De nya 3:12-reglerna 

har dock inverkan även på beskattningen av överlåtelser av andelar i 

fåmansföretag.  En aktieutdelning från ett fåmansföretag och en överlåtelse av 

andelar i detsamma är emellertid två skilda rättshandlingar som påverkas på 

samma sätt av de nya reglerna. Detta följer av att uppdelningen mellan 

inkomstslagen tjänst och kapital ser likadan ut i båda fallen. I förhållande till 
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syftet med uppsatsen är det därför tillräckligt att utgå från beskattningen av 

utdelningar. 

1.4 Metod 

Uppsatsen utgör en studie av de senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Som 

utgångspunkt har därför i första hand lagtexten beaktats. I syfte att åstadkomma 

en djupare förståelse av de orsaker som föranlett dessa förändringar har den 

bakomliggande propositionen
7
 tillmätts stor betydelse. Av samma skäl har stor 

vikt lagts vid de olika remissinstansernas yttranden liksom vid 

Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 

för 2014 från den 15 april 2013. Även äldre förarbeten och utredningar rörande 

fåmansföretagsbeskattningen har beaktats samt doktrin och tidskriftsartiklar. 

Därvid har hänsyn tagits till den i svensk rätt vedertagna rättskällehierarkin.  

 

1.5 Disposition 

I uppsatsen ges inledningsvis en redogörelse för fåmansföretagsbeskattningens 

historiska bakgrund. Därefter beskrivs den nu gällande lagstiftningen i korthet i 

syfte att sätta 2014 års förändringar av fåmansföretagsbeskattningen i ett 

sammanhang. Efter detta kommer de nya reglerna att beskrivas. I efterföljande 

del av uppsatsen kommer exempel på de nya reglernas praktiska konsekvenser att 

ges, varefter de diskuteras i olika sammanhang. I ett nästa steg kommer ett antal 

förslag på alternativa lösningar att analyseras. Slutligen följer en sammanfattning 

av uppsatsen. 

 

1.6 Terminologi 

När fåmansföretagsbeskattningen omarbetades i och med 1990 års skattereform 

började den att gå under benämningen "3:12-regler". Detta kom av dess placering 

i dåvarande 3§ 12 mom. SIL. Begreppet 3:12-regler används alltjämt, trots att 

                                              
7
 Prop. 2013/14:1. 
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fåmansföretagsbeskattningens regelverk numera återfinns i 56-57 kap. IL. I 

denna uppsats används "3:12-regler" som generell benämning på det regelverk 

som styr fåmansföretagsbeskattningen. 

     Det ursprungliga förslaget till 2014 års förändringar av 

fåmansföretagsbeskattningen är Finansdepartementets promemoria, Vissa 

skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 från den 15 april 2013. I den 

löpande texten kommer denna att benämnas som "promemorian". 

     Denna promemoria resulterade i proposition 2013/14:01 Budgetpropositionen 

för 2014, Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor. Denna 

kommer nedan endast att benämnas "propositionen". Om någon annan 

proposition avses kommer det att specificeras. 

     Begreppet " kapitalandelskrav" betecknar den bestämmelse som återfinns i 57 

kap. 19§ 1 p. IL.  

 

2 Övergripande om inkomstbeskattningen 

2.1 Den duala inkomstskatten 

Det svenska skattesystemet har en dual uppbyggnad; det skiljer 

förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Beskattningen av dessa skilda 

inkomstkällor ser olika ut, inte minst vad gäller skattetryck. Inkomst av kapital 

beskattas proportionellt med 30 procent, s.k. platt skatt. I vissa fall är skatten på 

kapital lägre, exempelvis avseende försäljning av bostäder, kapitalvinster på 

onoterade värdepapper och viss utdelning från fåmansföretag. För den svenska 

beskattningen av aktieutdelningar gäller vidare att denna bygger på en princip om 

dubbelbeskattning. Detta följer av att utdelningar till aktieägare inte är 

avdragsgilla för bolaget. Således beskattas initialt ett bolags vinst med 

bolagsskatt om 22 procent. Om vinstmedel därefter delas ut sker en ytterligare 

beskattning hos mottagaren, om i regel 30 procent. Den sammantagna 

beskattningen av utdelningar uppgår därför vanligtvis till 45,4 procent. För 
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utdelningar från fåmansaktiebolag gäller dock en lägre skattesats om 20 procent, 

under förutsättning att utdelningen ryms inom det s.k. gränsbeloppet
8
. Till den 

del en utdelning från ett fåmansföretag ryms inom gränsbeloppet beskattas 

således bolagets vinst med 22 procent och utdelningen med 20 procent, vilket 

sammantaget medför en beskattning om 37,6 procent. 

     Inkomster som har sin grund i arbete beskattas i regel i inkomstslaget tjänst, 

med full progressiv skatteeffekt. Den högsta marginalskatten som kan komma 

ifråga varierar beroende på vilken kommun den skattskyldige bor i. Med en 

kommunal skatt om 32 procent uppgår den högsta marginalskatten till 57 

procent. Härvid måste emellertid två andra faktorer beaktas. Ett bolag som 

betalar ut en lön får göra avdrag för denna. Därför aktualiseras ingen 

bolagsbeskattning. På löner utgår dock socialavgifter, vilka uppgår till 31,42 

procent av bruttolönen. Den högsta skattebelastningen på en lön, med hänsyn till 

socialavgifter samt en marginalskatt om 57 procent blir därför 67,3 procent.
9
 

     De speciella regler som gäller för utdelningar till andelsägare i fåmansföretag 

belastar inte utdelning som inte ryms inom gränsbeloppet med socialavgifter, 

trots att inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst. Vid ett sådant förhållande 

uppgår den sammanlagda skattebelastningen till 66,5 procent, beräknat med en 

marginalskatt om 57 procent på tjänsteinkomsten. 

     Den stora skillnaden i skattetryck mellan inkomst av tjänst och inkomst av 

kapital kan utgöra incitament för skattskyldiga att omklassificera 

tjänsteinkomster till inkomst av kapital.
10

 P.g.a. detta finns olika regler som 

syftar till att avgöra vilka inkomster som är hänförliga till en persons arbete och 

vilka inkomster som är hänförliga till kapital. 3:12-reglerna är ett exempel på 

detta.
11

 Även den uppmärksammade frågan om s.k. carried interest har sin grund 

                                              
8
 Gränsbeloppet styr uppdelningen av inkomst mellan inkomstslagen tjänst och och kapital inom 

fåmansföretagsbeskattningen. Se nedan i avsnitt 4.5 för en närmare redogörelse.  
9
 Skattesatsen om 67,3 procent baseras på ett bolags personalkostnad. En anställds bruttolön om 76,1 kr är 

föremål för socialavgifter som betalas av arbetsgivaren om 31,42 procent, vilket ger en kostnad för 

bolaget om 100 kr (76,1*1,3142=100). Bruttolönen om 76,1 kr beskattas därefter med en skattesats om 57 

procent. 
10

 Tivéus, Skatt på kapital s. 175. 
11

 Tivéus, a.a. s. 175 och Tjernberg, Skattenytt 2013 s. 750. 



 

13 

 

i uppdelningen mellan olika inkomstslag. Över huvud taget kan sägas att 

bedömningen av en inkomsts ursprung ofta är komplicerad och att starka krafter, 

med ekonomiska incitament som grund, påverkar lagstiftningens utformning. 

3:12 reglerna har på så vis sin grund i uppdelningen mellan förvärvsinkomster 

och kapitalinkomster samt den intressegemenskap som finns mellan företagen 

och dess ägare.
12

 

 

2.2 Neutralitetsprincipen 

Inom skatterätten har neutralitetsprincipen en viktig roll. Skattelagstiftningen är 

generellt inte avsedd att vara handlingsdirigerande.
13

 Skatter som fungerar som 

styrmedel är visserligen ett tydligt avsteg från detta, men dessa anses motiverade 

av att de tjänar ett visst syfte. Huvudregeln är dock alltjämt att skattskyldiga 

personer inte ska utforma den skattepliktiga verksamheten med hänsyn till 

skattelagstiftningen. Istället är det marknadsmässiga överväganden som ska 

motivera aktörernas rättshandlingar. Neutralitetsprincipen kan motiveras på flera 

grunder. Den bygger på ett förtroende för marknadens aktörer; att de har bäst 

förutsättningar att avgöra vad som är mest fördelaktigt sett ur ekonomisk 

synpunkt. Vidare bidrar skattemässig neutralitet till minskad skatteflykt. Även 

rättviseargument kan anföras till stöd för att skattelagstiftningen bör vara neutralt 

utformad. 
14

 En neutral beskattning anses också bidra till att bredda skattebasen, 

vilket möjliggör ett lägre skattetryck överlag.
15

 

     Samtidigt ses neutralitetsprincipen snarast som ett mål, något som lagstiftaren 

bör sträva efter. En helt neutral skattelagstiftning ligger tveklöst långt ifrån 

dagens dito. Påhlsson har uttryckt det som att skattelagstiftningen inte kan anses 

vara neutral förrän all skatteplanering helt har upphört.
16

 

     På det praktiska planet kan neutralitetsprincipen sägas innebära att 

                                              
12

 Tjernberg, Fåmansaktiebolag s. 314. 
13

 Se bl. a. Lodin m.fl., Inkomstskatt s. 45 och Hiort af Ornäs, Skatterätt in nuce s. 19. 
14

 Lodin m.fl., a.a. s. 46. 
15

 Prop. 1989/90:110 s. 304. 
16

 Påhlsson, Inledning till skatterätten s. 61. 
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skatteeffekterna för skattskyldiga personer ska vara likvärdiga beträffande 

exempelvis val av bolagsform eller om ett anställningsförhållande finns kontra 

om verksamheten bedrivs genom eget bolag.
17

 För fåmansföretagsbeskattningens 

vidkommande innebär detta att den inkomst som härrör från arbete ska beskattas 

såsom inkomst av tjänst, och den inkomst som härrör från kapital ska beskattas 

såsom inkomst av kapital. Lodin m.fl. noterar dock att strävandena efter en 

neutralt utformad beskattningsrätt i vissa fall kan resultera i tekniskt 

komplicerade regelverk.
18

 Fåmansföretagsbeskattningen får anses vara ett tydligt 

exempel på detta. I sammanhanget kan noteras att fåmansföretag i regel är små 

sett till såväl omsättning som antalet delägare.
19

  Fåmansföretagsbeskattningens 

komplexitet torde därför vara särskilt belastande med hänsyn till det stora antalet 

små skattskyldiga som påverkas av regelverket.
20

 

 

2.3 Skatterättslig symmetri 

Det svenska skattesystemet präglas av symmetri. Med skatterättslig symmetri 

avses förhållandet att inkomster beskattas samtidigt som att förluster är 

avdragsgilla. Symmetrin är dock begränsad, och avdrag för förluster medges inte 

alltid i samma utsträckning som beskattning sker av vinster. Exempel på detta är 

att personliga levnadskostnader inte är avdragsgilla. Vidare gäller att förluster i 

inkomstslaget kapital normalt endast berättigar avdrag uppgående till en annan 

vinst i samma inkomstslag. Detta är fallet om en privatperson gör en 

kapitalförlust på ett värdepapper. En sådan förlust berättigar endast avdrag i 

förhållande till en, under samma år, uppkommen kapitalvinst. Finns ingen vinst 

att göra avdrag mot, faller det på den skattskyldige att bära förlusten utan 

möjlighet till avdrag. 

                                              
17

 Prop. 1989/90:110 s. 316. 
18

 Lodin m.fl., Inkomstskatt s. 46. 
19

 Prop. 2013/14:1 s. 260. 
20

 Tjernberg, Svensk skattetidning 2012:69 s. 574. 
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     Begränsningarna i den skatterättsliga symmetrin har betydelse för synen på 

ekonomiskt risktagande, och därmed också för fåmansföretagsbeskattningen.
21

 

Innebörden av detta kommer att förklaras närmare nedan. 

3 Reglernas tillkomst 

Särregleringen av fåmansföretag har funnits under lång tid. De har över tid 

genomgått ett stort antal förändringar, och här ges endast en kortfattad 

redogörelse för regelverkets tillkomst. 

     Redan år 1933 infördes de första bestämmelserna genom förordningen om 

ersättningsskatt (SFS 1933:395). Reglerna infördes i huvudsak mot bakgrund av 

att vissa ägare av förvaltningsföretag ansågs kunna uppnå skatteförmåner genom 

att låna pengar från sina företag, istället för lämna utdelningar.
22

  

     Fram till början av 70-talet infördes ytterligare särregler för fåmansföretag, 

men det första systematiska greppet rörande fåmansföretagsproblematiken togs 

genom antagandet av prop. 1975/76. Lagstiftningen bestod till stor del av 

stoppregler avsedda att förhindra otillbörliga transaktioner mellan bolag och dess 

ägare. Även inkomstuppdelningen mellan närstående i fåmansföretag reglerades. 

Behovet av stoppregler uppstod till följd av utformningen av det dåvarande 

skattesystemet. Innan 1990 års skattereform beskattades fysiska personers alla 

inkomster enligt samma progressiva skatteskala. Inkomster av lön liksom 

inkomster av kapital beskattades alltså gemensamt. Skillnaden mellan ersättning i 

lön och utdelning bestod i att löner var avdragsgilla för bolaget, medan 

utdelningsbara medel var föremål för föregående vinstbeskattning i bolaget. 

Fåmansföretagare hade således incitament att mottaga ersättning såsom lön, i 

syfte att minska bolagets vinstskatt. Jämfört med dagens reglering var 

incitamenten alltså omvända.
 23

 

     Fåmansföretagsreglering såsom vi känner den idag började ta form genom 

                                              
21

 Se prop. 2005/06:40 s 38ff. 
22

 SOU 2002:52 del 1 s. 107f. 
23

 A.bet. s. 108. 
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1990 års skattereform. Huvudsyftet var därvid att motverka omvandling av 

arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.
24

 Efter införandet av det 

duala inkomstskattesystemet beskattades kapitalinkomster med 30 procents 

proportionell skatt, till skillnad från förvärvsinkomster som beskattades 

progressivt. Vidare sänktes bolagsskatten från 52 procent till 30 procent, och 

därefter 28 procent. Sammantaget blev resultatet att skattebelastningen på 

utdelningar blev lägre än skattebelastningen på löneuttag. Pendeln slog alltså 

över åt andra hållet. Omläggningen till ett dualt skattesystem medförde behov av 

en ny typ av reglering av fåmansföretagen. Istället för att i huvudsak bestå av 

stoppregler kom den att i större utsträckning reglera uppdelningen i inkomstslag 

för sådana delägare som var aktiva i fåmansföretagen.
25

 

     För tiden efter 1990 års skattereform har fåmansföretagslagstiftningen fram 

till dags dato huvudsakligen syftat till att reglera just uppdelningen mellan 

inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Uppdelningen har över tid styrts av ett 

antal olika faktorer som givits olika stor betydelse och beaktats på olika sätt. De 

viktigaste faktorerna har härvid varit andelarnas 

omkostnadsbelopp/anskaffningsutgift, ovillkorade aktieägartillskott, 

löneunderlag, schablonbelopp, klyvningsränta och sparat utdelningsbart 

utrymme.
26

 

     Efter 1990 års skattereform, fram till mitten av 2000-talet, kritiserades 3:12-

reglerna för att vara hämmande för företagande.
27

 Under denna period infördes 

vissa skattelättnader i syfte att motverka de hämmande effekterna. Trots detta 

behöll regelverket sin karaktär av att vara hämmande för företagande.
28

 

     Genom 2006 års förändringar gavs dock löneunderlaget en ökad betydelse för 

fåmansföretagsbeskattningen. Det lönebaserade utrymmet kom därvid att 

motsvara 20 procent av löneunderlaget upp till 60 IBB, och därefter 50 procent 

av löneunderlaget. Vidare sänktes kapitalvinstbeskattningen från 30 till 20 

                                              
24

 Prop. 1989/90:110 s.3. 
25

 SOU 2002:52 del 1 s. 109. 
26

 Se Rydin, Båvall, Beskattning av ägare till fåmansföretag s. 301ff. 
27

 Ericson, Fall, Skattenytt 2013 s. 842. 
28

 Ericson, Fall, a.a. s. 843. 
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procent. Det lönebaserade utrymmet har efter hand höjts successivt, till att idag 

motsvara 50 procent av löneunderlaget från den första kronan. Sedan år 2006 har 

dessutom schablonbeloppet höjts samt löneuttagskravet sänkts. Sammantaget har 

detta inneburit att 3:12 reglerna idag ses som förmånliga, snarare än betungande. 

 

4 Gällande rätt 

4.1 Inledning 

I denna del av uppsatsen beskrivs fåmansföretagsreglerna i 56-57 kap. IL på ett 

övergripande plan. En grundläggande kunskap om reglernas syften och 

verkningar borgar för en bättre förståelse för de nya regler som införts fr.o.m. år 

2014.  

 

4.2 Begreppet fåmansföretag 

Definitionen av fåmansföretag återfinns i 56 kap. 2-7§§ IL. Ett aktiebolag kan 

enligt 56 kap. 2§ IL få status av att vara ett fåmansföretag på två alternativa 

grunder. Det första grunden i 56 kap. 2§ 1 st. IL fordrar att fyra eller färre 

delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga 

andelar i företaget. Detta innebär att ett fåmansföretag kan ha ett stort antal ägare, 

under förutsättning att åtminstone fyra av dem tillsammans uppnår 

kapitalandelskravet. Vidare gäller, enligt 56 kap. 5§ IL att närstående, vid en 

bedömning enligt 56 kap. 2§ 1 st. IL, ska ses som en delägare. 

     Enligt den andra grunden i 56 kap. 2§ 2 st. IL räknas såsom fåmansföretag 

sådana aktiebolag i vilka näringsverksamheten är uppdelad i av varandra 

oberoende verksamhetsdelar. Det krävs vidare att en fysisk person genom 

innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 

bestämmanderätten i respektive verksamhetsdel samt kan förfoga över dess 

resultat. Denna bestämmelse, den s.k. subsidiära definitionen av fåmansföretag, 
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ser till att exempelvis revisionsbyråer och advokatbyråer, med ett större antal 

delägare, kan komma att omfattas av fåmansföretagsdefinitionen enligt 56 kap. 

IL. 

     I 56 kap. 6§ IL definieras vad som avses med en delägare. Därmed förstås 

fysiska personer som direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar 

andelar i företaget. Närståendebegreppet definieras i 2 kap. 22§ IL. Den närmare 

innebörden av denna bestämmelse kommer inte att utredas närmare. Det är dock 

av vikt att notera att även det indirekta ägandet har betydelse. Detta påverkar 

möjligheten att kringgå det kommande kapitalandelskravet, vilket kommer att 

behandlas närmare nedan. 

     En ytterligare bestämmelse som har betydelse för huruvida ett aktiebolag ska 

ses som ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. IL är den s.k. utvidgade 

definitionen i 57 kap. 3§ IL. Enligt nämnda bestämmelse ska flera delägare, om 

de själva eller genom någon till dem närstående varit verksamma i bolaget i 

betydande omfattning de senaste fem beskattningsåren, anses som en enda 

delägare. Genom denna reglering utvidgas 3:12-reglerna till att omfatta vissa 

företag med många delägare, exempelvis större revisions-, advokatbyråer och 

andra konsultföretag.  

  

4.3 Beskattning av andelsägare i fåmansföretag 

Av 57 kap. 20§ IL följer att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i 

inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Vidare ska 

utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget 

kapital, d.v.s. till 20 procents skatt. Detsamma gäller för kapitalvinster på 

kvalificerade andelar, enligt 57 kap. 21§ IL. 

     Det finns också ett övre tak i tjänsteinkomstdelen. Enligt i 57 kap. 20 a§ ska 

utdelningar ska inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra 

att den skattskyldige, under beskattningsåret sammanlagt i inkomstslaget tjänst, 

tagit upp högre belopp än som motsvarar 90 IBB. För kapitalvinster gäller 
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motsvarande, enligt 57 kap. 22§, men med ett högsta belopp om 100 IBB i 

inkomstslaget tjänst. Utdelning och kapitalvinst över dessa gränser beskattas i 

inkomstslaget kapital med 30 procents skatt. 

 

4.4 Kvalificerad andel 

En delägares ersättning från ett fåmansföretag är endast föremål för den särskilda 

fåmansföretagsbeskattningen om samma ägares andelar i företaget är 

kvalificerade. Detta följer av 57 kap. 2§ IL. Kvalifikationen avgörs enligt 57 kap. 

3-5§§ IL. Av såväl praktisk som principiellt störst betydelse är kravet på att 

andelsägaren ska ha varit verksam i bolaget i betydande omfattning under 

beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Rekvisitet 

har en tydlig anknytning till det grundläggande syftet med 

fåmansföretagsbeskattningen, nämligen varifrån inkomsten ska anses ha sitt 

ursprung. Då en delägare som är verksam i betydande omfattning investerat både 

sig själv, i form av att arbeta, och kapital i bolaget är det nödvändigt att reglera 

uppdelningen av inkomsten mellan olika inkomstslag. 

  

4.5 Årets gränsbelopp 

Årets gränsbelopp kan enligt 57 kap. 11§ bestämmas på två alternativa grunder. 

Den första är den s.k. schablonregeln som innebär att årets gränsbelopp bestäms 

till två och tre fjärdedels IBB, fördelat med lika belopp på andelarna i företaget. 

IBB för år 2014 är 56 900 kr, vilket innebär att schablonregeln för 2014 medger 

ett gränsbelopp om 156 475 kr. Denna summa är den minsta som delägarna i ett 

fåmansbolag kan lämna i utdelning med 20 procents skatt. Det andra alternativet 

är det lönebaserade utrymmet i kombination med underlaget för årets 

gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter. 

Underlaget för årets gränsbelopp bestäms enligt 57 kap. 12§, och motsvarar i 

stort aktiernas omkostnadsbelopp.  
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     Av betydelse för beräkningen av årets gränsbelopp enligt det andra 

alternativet är också det lönebaserade utrymmet, som fastställs enligt 57 kap. 16-

19a§§. Av 57 kap. 16§ följer att viss del av det löneunderlag som fastställs enligt 

57 kap. 17-18§§ utgör det lönebaserade utrymmet. Fram t.o.m. år 2013 var denna 

del 25 procent av det totala löneunderlaget. Vidare gällde att ytterligare 25 

procent av ett löneunderlag överstigande 60 IBB fick läggas till det lönebaserade 

utrymmet. Fr.o.m. år 2014 gäller att 50 procent av hela löneunderlaget utgör det 

lönebaserade utrymmet. Löneunderlaget utgörs av sådan kontant ersättning som 

hos arbetstagare ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som betalats under det 

föregående beskattningsåret. Kostnader för tillhandahållande av förmåner, 

exempelvis tjänstebil, innefattas alltså inte i löneunderlaget. 

     Vidare gäller att det lönebaserade utrymmet endast ska beräknas om delägaren 

uppfyller förutsättningarna i 57 kap. 19§ IL. Lagrummets första punkt uppställer 

ett krav på att andelsägaren äger andelar som motsvarar minst fyra procent av 

kapitalet i företaget. Detta är det s.k. kapitalandelskravet. Den andra punkten i 

bestämmelsen uppställer ett löneuttagskrav för andelsägaren. Detta kan beräknas 

på två alternativa grunder. Enligt det första alternativet krävs att delägaren 

uppburit ersättning från företaget om minst 6 IBB med tillägg för 5 procent av 

den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget.  Det andra alternativet 

fordrar att delägaren uppburit ersättning som inte understiger 9,6 IBB. Av dessa 

alternativ tillämpas det som resulterar i det lägsta löneuttagskravet. En ersättning 

om 9,6 IBB utgör således en övre gräns för hur hög ersättning som kan komma 

ifråga. Innan år 2014 var den övre gränsen för löneuttagskravet 10 IBB. 

  

5 De nya 3:12-reglerna 

5.1 Inledning 

Genom Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför 

budgetpropositionen för 2014, lades den 15 april förslag fram på vissa 
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förändringar av fåmansföretagslagstiftningen. Förslagen blev utsatta för tämligen 

omfattande kritik från flera remissinstanser och det slutliga lagförslaget, efter 

vissa förändringar, lades fram av regeringen genom prop. 2013/14:1. Nedan 

följer en redogörelse för propositionens innehåll avseende 

fåmansföretagsbeskattningen. 

 

5.2 Kapitalandelskravet 

Den mest omdiskuterade förändringen i fåmansföretagsbeskattningen är att ett 

kapitalandelskrav införts. Detta återfinns i 57 kap. 19§ 1 p. IL. 

 

57 kap. 19§ IL 

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om 

1. andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra 

procent av kapitalet i företaget 

 

Innebörden av bestämmelsen är att en kapitalandel om minst 4 procent krävs för 

att löneunderlagsregeln
29

 ska få utnyttjas. Detta avser endast kapitalandel och 

alltså inte röstandel. I ett bolag med en jämn fördelning av kapitalandelarna kan 

det därför inte finnas fler än 25 delägare om löneunderlagsregeln ska tillämpas. 

Kapitalandelskravet torde i regel inte föranleda några större tolkningssvårigheter. 

Med ett direkt ägande, dvs. delägare som personligen äger andelarna, är 

kapitalandelen enkel att fastställa. Den framgår av bolagets aktiebok.
30

 

     Den grupp som träffas av kapitalandelskravet är förhållandevis liten. 5000 

delägare vars kapitalandel understeg 4 procent av kapitalet i företaget använde 

sig av löneunderlagsregeln under åren 2008-2010. Dessa delägare var 

verksamma i ca 400 olika företag. Ytterligare ca 3000 delägare med en 

kapitalandel understigande 4 procent använde sig av löneunderlagsregeln något 

av åren 2008-2010. Totalt fanns ca 355 000 delägare i fåmansföretag under år 

                                              
29

 Se ovan  avsnitt. 4.5 Årets gränsbelopp. 
30

 Se 5 kap. 5§ ABL. 
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2010, fördelade på ca 226 000 fåmansföretag.
31

 Detta innebär att den grupp som 

påverkas av kapitalandelskravet utgör mindre än 2 procent av det sammanlagda 

antalet fåmansföretagsdelägare.  

 

5.2.1 Motiven bakom kapitalandelskravet 

Kapitalandelskravet infördes mot bakgrund av att regeringen ansåg att vissa 

andelsägare i fåmansföretag blivit överkompenserade av löneunderlagsregeln. De 

andelsägare som avsågs var delägare i stora fåmansföretag med många anställda 

och med många delägare.
32

 Argumentationen grundades i första hand på ett 

resonemang om risktagande.
33

 En delägare i ett fåmansbolag med många 

delägare kunde enligt regeringen inte anses ta samma risk som en delägare i ett 

mindre fåmansbolag. Följden var, enligt regeringen, att det inte fanns skäl att då 

ge samma låga kapitalbeskattning till delägarna i de stora fåmansbolagen med 

spritt ägande. 

     Mot bakgrund av detta bedömde regeringen att de tidigare reglerna inte i 

tillräcklig utsträckning motverkade inkomstomvandling. Löneunderlagsregeln 

ansågs ha gjort det lönsamt att göra anställda till delägare för att på så sätt 

omvandla tjänsteinkomster till lägre beskattad kapitalinkomst.
34

  Den 

sammantagna bedömningen var att de tidigare reglerna inte upprätthöll 

legitimiteten i skattesystemet.
35

 

 

5.2.2 Kritik mot kapitalandelskravet 

Som nämnts ovan har kapitalandelskravet varit föremål för stor debatt. Under 

beredningen av lagförslaget riktade flera remissinstanser hård kritik mot 

förslaget. Inledningsvis kan nämnas kritiken mot att remisstiden sattes från 15 

                                              
31

 Prop. 2013/14:1 s. 260. 
32

 A.prop. s. 257. 
33

 A.prop. s. 261. 
34

 A.prop. s. 260, 265. 
35

 A.prop. s. 261. 
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april 2013 till den 7 maj 2013, och således endast motsvarade ca 3 veckor.
36

 

kapitalandelskravet har också kritiserats för att hämma expansion och 

sammanslagningar av företag, samt för att försvåra rekrytering av medarbetare.
37

 

Vidare har Sveriges advokatsamfund framfört att bestämmelsen får retroaktiv 

effekt samt att den aktualiserar de EU-rättsliga reglerna om otillåtet statsstöd.
38

 

     Innebörden av kritiken, och regeringens bemötande av densamma, presenteras 

närmare nedan i avsnitt 7. 

 

5.3 Sänkt löneuttagskrav 

Av 57 kap. 19§ 2 p. framgår att lönebaserat utrymme endast ska beräknas om 

andelsägaren emottagit viss kontant ersättning. Den fordrade ersättningen var 

tidigare det lägsta av antingen sex IBB med tillägg för fem procent av de 

sammanlagda kontanta ersättningarna i företaget, eller 10 IBB. Genom 2014 års 

lagändring har det maximala kravet på ersättning sänkts, från 10 IBB till 9,6 IBB. 

Det huvudsakliga motivet bakom det sänkta löneuttagskravet var att regeringen 

ansåg det vara viktigt att 3:12 systemet i sin helhet inte påverkades negativt av 

lagändringarna. Det offentligfinansiella överskott som beräknas uppkomma till 

följd av kapitalandelskravet är på så sätt tänkt att återföras till de företag som 

påverkas av 3:12-reglerna. Det sänkta löneuttagskravet motiverades också av att 

det stärker incitamenten för företagande.
39

 

     I förhållande till promemorians förslag är den nu införda sänkningen av 

löneunderlagsregeln en helomvändning. Det ursprungliga förslaget innebar att 

löneunderlagsregeln endast skulle tillämpas om andelsägaren emottagit ersättning 

om minst nio IBB. För det fall att andelsägarens del av löneunderlaget, fördelat 

med lika belopp på andelarna i företaget, översteg 100 IBB skulle 

löneuttagskravet ökas med tio procent av den del av löneunderlaget som översteg 

                                              
36

 Prop. 2013:14:1 s. 255. 
37

 A.prop. s. 264. 
38

 Sveriges advokatsamfund, R-2013/0608 s. 9. 
39

 Prop. 2013/14:1 s. 272. 
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100 IBB. En övre gräns för löneuttagskravet skulle finnas vid 90 IBB.
40

 

     Promemorians förslag utsattes för omfattande kritik av ett flertal 

remissinstanser, däribland Lagrådet. Kritiken bestod i huvudsak av att förslaget 

ansågs riskera att få en negativ effekt på nyanställningar inom mindre 

fåmansföretag samt att många delägare i små och medelstora fåmansföretag helt 

skulle gå miste om möjligheten att utnyttja löneunderlagsregeln.
41

 

     Mot bakgrund av den kritik som framfördes av Lagrådet och ett antal andra 

remissinstanser valde regeringen att inte gå vidare med promemorians förslag 

rörande höjningen av löneuttagskravet.
42

 Den ursprungliga konstruktionen av 

löneuttagskravet behölls därför, med förändringen att den övre gränsen för 

ersättning sänktes med 0,4 IBB. Skälet till varför den övre gränsen i 

löneuttagskravet sänktes var att regeringen bedömde det som viktigt att 3:12 

systemet i sin helhet inte påverkades negativt.
43

 Det offentligfinansiella överskott 

som uppstod till följd av införandet av kapitalandelskravet återfördes därför till 

andra fåmansföretag. 

 

5.4 Höjt lönebaserat utrymme 

Beräkningen av det lönebaserade utrymmet regleras i 57 kap. 16§ IL. Innan 2014 

års förändringar av 3:12-reglerna utgjordes det lönebaserade utrymmet av 25 

procent av ett företags lönekostnader upp till 60 IBB och 50 procent av 

lönekostnader överstigande 60 IBB. Brytpunkten vid 60 IBB är numera slopad, 

med följden att det lönebaserade utrymmet utgörs av 50 procent av 

löneunderlaget från den första kronan. 

      Höjningen till 50 procent motiverades i första hand av att syftet med 

ändringarna i fåmansföretagsbeskattningen inte skulle bidra till att generellt öka 

beskattningsuttaget från fåmansföretagen.
44

 Kort sagt, när den ena handen tog 

                                              
40

 Finansdepartementets promemoria, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 s. 40. 
41

 Prop. 2013/14:1 s 270f. 
42

 A.prop. s. 271. 
43

 A.prop. s. 272. 
44

 A.prop. s. 263. 
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(till följd av kapitalandelskravet) gav den andra handen tillbaka. Vidare anfördes 

att höjningen av det lönebaserade utrymmet utgjorde en kompensation för den 

risk som anställda innebär för ett bolag samt att det fungerar som ett incitament 

för bolagen att nyanställa. 

 

5.5 Övre gräns för löneunderlag i förhållande till egen lön 

En övre gräns för det lönebaserade utrymmet har införts i 57 kap. 16§ 3 st. Detta 

innebär att det lönebaserade utrymmet för en delägares samtliga andelar inte får 

överstiga ett belopp som motsvarar 50 gånger dennes kontanta ersättning. 

Bestämmelsen har varit relativt okontroversiell.
45

 Syftet med bestämmelsen är att 

begränsa de lönebaserade utrymmena, som tidigare kunnat växa obegränsat. 

Regeringen noterade att det i vissa fåmansföretag, trots att stora utdelningar 

lämnades inom gränsbeloppet, ändå kvarstod stora utdelningsutrymmen som 

sannolikt aldrig skulle komma att utnyttjas. Dessa bedömdes utgöra omotiverade 

skattekrediter sett till förarbetena till 3:12-reglerna. Regeringens uppskattning var 

dock att regeln inte skulle komma att medföra en högre beskattning av 

utdelningar, utan endast ha en återhållande effekt på tillväxten av de sparade 

utdelningsutrymmena.
46

 

     Viss kritik riktades dock mot bestämmelsen till följd av att den inte medger 

passiva ägare någon möjlighet att beräkna lönebaserade utrymmen.
47

 Regeringen 

ansåg dock att möjligheten att beräkna taket på en närståendes ersättning till 

kompenserade för detta. I exempelvis familjeföretag utgör den övre gränsen för 

löneunderlag därför i regel inte någon begränsning, då hela närståendekretsen får 

beaktas vid beräkningen av taket.
48

 Bestämmelsen kan dock utgöra en 

begränsning för sådana passiva, oavlönade delägare som inte har någon 

närstående som får ersättning från företaget. Varför dessa inte beaktas av regeln 

motiveras inte av regeringen.  

                                              
45

 Prop. 2013/14:1 s. 276. 
46

 A.prop. s. 277. 
47

 A.prop. s. 276. 
48

 A.prop. s. 277. 
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5.6 Dotterföretagsdefinitionen 

En definition av dotterföretag har införts i 57 kap. 19a §. Definitionen gäller vid 

tillämpning av 57 kap. 16-19 §§, och med dotterföretag avses därvid ett företag 

där moderföretagets andel, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, 

överstiger 50 procent av kapitalet i företaget. Tidigare har i första hand ABL 

tjänat som utgångspunkt vid fastställande av koncerntillhörighet, vilket medfört 

att företag kunnat ha dubbla koncerntillhörigheter. 

     Skälet bakom införandet av dotterföretagsdefinitionen var primärt att 

förhindra kringgåenden av kapitalandelskravet. Kringgåendet skulle i sådant fall 

kunna utgöras av att två fåmansföretag, med vardera 25 delägare, gemensamt 

ägde ett dotterföretag i vilket uppstod ett lönebaserat utrymme. Med tidigare 

regler skulle lönebaserat utrymme i dotterföretaget kunna beaktas i vardera av 

moderföretagen, trots att delägarna, i dotterföretaget, endast ägde motsvarande 2 

procent av kapitalet var.
49

 

     Förslaget att införa bestämmelsen utsattes för kritik från ett flertal 

remissinstanser. Kritiken grundade sig i huvudsak på att bestämmelsen ansågs 

försvåra samarbeten mellan företag såsom samriskprojekt och joint ventures, 

tillföljd av att vissa företag vid sådana upplägg inte skulle kunna tillgodoräkna ett 

lönebaserat utrymme.
50

 

 

6 Praktiska konsekvenser 

6.1 Inledning 

För att åskådliggöra de effekter som de nya 3:12-reglerna får för beskattningen 

av fåmansföretag ges nedan ett antal exempel. Genomgående är att alla exempel 

utgår från att företagen uppfyller förutsättningarna för att utgöra 

fåmansaktiebolag och att delägarnas andelar i bolagen är kvalificerade. Alla 
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delägare är verksamma i betydande omfattning såsom anställda som uppbär lön. 

Vidare antas att alla delägare uppfyller löneuttagskravet i 57 kap 19§ 2 p. IL. 

     Hänsyn tas inte till andelarnas omkostnadsbelopp. Det bör dock påpekas att 

omkostnadsbeloppet ändå kan få relevans för företag som befinner sig i de 

situationer som beskrivs i exemplen. Detta kan vara fallet om en beräkning av 

årets gränsbelopp utifrån omkostnadsbelopp enligt 57 kap 11§ 2 p. 1 str. skulle 

överstiga det schablonbelopp som kan beräknas enligt 1 p. i samma lagrum. 

Regelmässigt är dock omkostnadsbeloppen för andelar i sådana företag som här 

exemplifieras inte särskilt höga. Skillnaden mellan att beräkna årets gränsbelopp 

enligt 57 kap. 11§ 1 p. och 57 kap. 11§ 2 p. torde därför inte vara stor. För det 

fall att ett förhållandevis högt omkostnadsbelopp om 1 miljon kr skulle vara för 

handen skulle 110300 kr kunna beskattas med 20 procents skatt såsom inkomst 

av kapital.
51

 Syftet med nedanstående exempel är dock inte att med exakthet 

fastställa beskattningen i låsta och specifika situationer, utan att åskådliggöra den 

nya lagstiftningens övergripande påverkan. 

 

6.2 Exempel 

Nedan följer exempel som utgår från tre olika, fiktiva företag. Dessa ges i syfte 

att belysa de effekter som den nya lagstiftningen fått.  

6.2.1 Företag 1 

Ett större fåmansaktiebolag med 50 stycken delägare omsätter 600 miljoner kr. 

Antalet anställda är, inklusive samtliga delägare, 200 stycken. Löneunderlaget är 

200 miljoner, alltså 1 miljon i genomsnittlig lönekostnad per anställd. 

Vinstmedel att dela ut är sammanlagt 100 miljoner kr, d.v.s. 2 miljoner per 

delägare. Alla delägare har en marginalbeskattning om 57 procent på lönen. 

     Enligt den lagstiftningen som gällde fram till ändringen år 2014 utgjordes det 

lönebaserade utrymmet av 25 procent av löneunderlaget upp till 60 IBB. För 

lönekostnader överstigande 60 IBB utgjordes det lönebaserade utrymmet av 
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ytterligare 25 procent av löneunderlaget, alltså sammanlagt 50 procent. Vid dessa 

förutsättningar blir det lönebaserade utrymmet 99 151 000 kr,
52

 beräknat på 2013 

år IBB. Schablonbeloppet är inte aktuellt att beakta då löneunderlagsregeln 

medger högre utdelning i inkomstslaget kapital. Överskjutande utdelning om 

849 000 kr beskattades som inkomst av tjänst hos mottagande delägare. Om 

delägarna äger lika många andelar var, kan de således ta ut en utdelning om 

1 983 020 kr
53

 var, till 20 procents skatt. Resterande utdelning om 16 980 kr
54

 per 

delägare beskattades i såsom inkomst av tjänst med, i detta exempel, 57 procents 

skatt. Nettobehållningen av utdelningen per delägare blev därför 1 593 717 kr.
55

 

     Till följd av kapitalandelskravet i 57 kap. 19§ 1 st., som gäller fr.o.m. år 2014, 

förändras läget. Om delägarna äger lika stor del av kapitalet per person motsvarar 

det endast 2 procent (1/50 = 0,02) av kapitalet. Då kapitalandelskravet fordrar ett 

ägande om minst 4 procent får delägarna således inte beräkna utdelningsutrymme 

med löneunderlaget som grund. Utdelningsutrymmet kommer därför istället att 

utgöras av schablonbeloppet, vilket per delägare närmast blir försumbart. I stort 

sett all utdelning kommer att beskattas såsom inkomst av tjänst, med full 

progression. Nettobehållningen av utdelningen blir i detta fall 861 159 kr
56

. Den 

ekonomiska situationen för dessa delägare försämras alltså väsentligen genom de 

nya 3:12-reglerna. 

 

6.2.2 Företag 2 

Om vi utgår från ett fåmansaktiebolag vars siffror är hälften jämfört med 

Exempel 1 förändras den skattemässiga situationen avsevärt vad gäller tiden efter 

2014 års lagändring. Vi utgår alltså från ett fåmansaktiebolag som har 25 stycken 

delägare, omsätter 300 miljoner kr, har 100 anställda inklusive delägare och ett 

löneunderlag om 100 miljoner kr. Vinstmedel att dela ut är 50 miljoner kr. Alla 
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 (200 000 000 * 0,25) + ((200 000 000 - (60 IBB = 3 396 000)) * 0,25) = 99 151 000. 
53

 99 151 000 / 50 = 1 983 020. 
54

 2 000 000 - 1 983 020 = 16 980. 
55

 1 983 020 * 0,8 + 16 980 * 0,43 = 1593717. 
56

 2 000 000 - ((156 475 / 50 * 0,2) + ((2 000 000 - 156 475 = 1 996 871) * 0,57))) = 948 565. 
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25 delägare har lika stor kapitalandel i bolagets kapital och uppfyller således 

kapitalandelskravet i 57 kap. 19§ 1 st. Beräkning av utdelningsutrymme baserat 

på löneunderlaget är därför tillåten. 

     Den skattemässiga situationen blir den följande. Till följd av ändringen i 57 

kap. 16§ 1 st. gäller att det lönebaserade utrymmet utgörs av 50 procent av 

löneunderlaget. I detta exempel motsvarar det 50 miljoner kr. Varje delägare kan 

då mottaga en utdelning om 2 miljoner kr med kapitalinkomstbeskattning om 20 

procent. Nettobehållningen blir då 1 600 000 kr
57

. Om utdelning hade varit större 

än 2 miljoner kr per delägare hade den överstigande delen beskattats såsom 

inkomst av tjänst. 

     Om vi jämför med Företag 1, vad gäller tiden fr.o.m. 2014, är skillnaden 

mellan hur delägarna beskattas stor. Delägarna i företaget som inte träffas av 

kapitalandelskravet får avsevärt större nettobehållning av utdelningen. 

 

6.2.3 Företag 3 

De båda tidigare exemplen har avsett förhållandevis stora och välmående 

fåmansaktiebolag. Majoriteten av de fåmansaktiebolag som idag existerar 

befinner sig inte i en sådan situation.
58

 Låt oss istället utgå från ett bolag som har 

två delägare och tio anställda inklusive delägarna. Omsättningen ligger på 10 

miljoner kr, löneunderlaget är fem miljoner och utdelningsbara medel är 500 000 

kr. Vi utgår från att delägarna äger lika stora delar av bolaget. 

     Med 2014 års regler för beräkning av löneunderlaget kommer 50 procent av 

detsamma att utgöra det lönebaserade utrymmet. Det innebär att maximalt 2 

500 000 kr kan tas ut inom ramen för kapitalbeskattningen. Innan 2014 års regler 

hade motsvarande siffra, med 25 procent av löneunderlaget som grund för det 

lönebaserade utrymmet, varit 1 250 000 kr. Emellertid finns endast 

utdelningsbara medel om 500 000 kr i bolaget. Detta bolags delägare gynnas 

alltså inte av det höjda lönebaserade utrymmet. Givetvis kan det hända att 
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 (2 000 000 -  (2 000 000 * 0,2)) = 1 600 000. 
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bolagets vinst ökar i framtiden, eller att bolaget någon gång säljs med förtjänst. 

Ett stort sparat utdelningsutrymme är i sådant fall positivt att ha, men i ett initialt 

skede medför inte höjningen av det lönebaserade utrymmet någon fördel för 

delägarna i bolaget. 

     Det kan dock nämnas att de nya reglerna avseende delägarnas löneuttagskrav 

gynnar bolaget i detta exempel. Av 57 kap. 19§ 2 p. 2 följer att det högsta kravet 

på en delägares egen ersättning från företaget sänkts från 10 IBB till 9,6 IBB. 

Delägarna kan således sänka sina egna löner och istället ta ut en större 

aktieutdelning, för att på så vis sänka skattebelastningen. 

 

6.3 Sammanställning av exempel 

I tabellen återges resultaten från exemplen ovan i syfte att ge en tydligare 

översikt. 

 

 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Omsättning 600 000 000 600 000 000 300 000 000 300 000 000 10 000 000 10 000 000 

Antal delägare 50 50 25 25 2 2 

Delägares 

kapitalandel vid 

jämlikt ägande 

2 % 2 % 4 % 4 % 50 % 50 % 

Anställda ink. 

delägare 
200 200 100 100 10 10 
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Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Pre 2014 

års 

lagändring 

Post 2014 

års 

lagändring 

Löneunderlag 200 000 000 200 000 000 100 000 000 100 000 000 5 000 000 5 000 000 

Löne-

baserat 

utrymme 

Totalt 99 151 000 0 49 151 000 50 000 000 1 125 000 2 500 000 

Per 

delägare 
1 983 020 0 1 966 040 2 000 000 562 500 1 250 000 

Schblon-

belopp 

Totalt Ej relevant 156 47559 Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Per 

delägare 
Ej relevant 3 130 Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Utdelning 

Totalt 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 500 000 500 000 

Per 

delägare 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 250 000 250 000 

Nettobehållning av 

utdelning per 

delägare 

1 593 717 861 159 1 587 435 1 600 000 200 000 200 000 

Effektiv skatt hos 

delägaren 
20,3 % 56,9 % 20,6 % 20 % 20 % 20 % 
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 Schablonbeloppet motsvarar enligt 57 kap. 11§ IL  2,75 IBB. År 2014 motsvarar ett IBB 56 900 kr enl. 
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7 Utvärdering av den nya lagstiftningen 

7.1 Inledning 

I detta kapitel diskuteras olika frågor och problem som den nya 3:12-regleringen 

kan tänkas ge upphov till.  Diskussionen disponeras i huvudsak med 

utgångspunkt i de olika bestämmelser som införts. Ett särskilt avsnitt tillägnas åt 

den riskbedömning som på ett övergripande plan motiverade förändringarna av 

fåmansföretagsbeskattningen. 

7.2 Riskbedömningen 

 I detta avsnitt diskuteras den riskbedömning som låg till grund för 

förändringarna rörande löneunderlagets utformning. Diskussionen rör 

riskbedömningen på ett övergripande plan, och dess mer specifika betydelse för 

de nya bestämmelserna diskuteras, i förekommande fall, närmare nedan. 

     Såsom nämnts ovan i avsnitt 2.3 har det svenska inkomstskattesystemet en 

begränsad symmetri. Den begränsade symmetrin kan sägas komma av att 

avdragsrätten för förluster generellt är mer begränsad än beskattningen av vinster 

- skattesystemet är inte strikt proportionellt i detta avseende. Detta förhållande 

ansågs vid 2006 års förändringar av löneunderlagsregeln tala för en skattemässig 

kompensation i samband med risktagande.
60

 Liknande resonemang återfinns inte 

i prop. 2013/14:1, men den skattemässiga situationen avseende icke-

proportionalitet i inkomstskattesystemet gör sig alltjämt gällande. Därför torde en 

exponering mot marknaden, och därigenom också mot skattesystemets 

belastningar, även fortsättningsvis utgöra en riskaspekt för fåmansföretagarna. 

     Av intresse för riskbedömningen är också de ekonomiska risker som anställda 

utgör för ett bolag. Inför 2006 års lagändring menade regeringen att ett stort antal 

anställda bör medföra att bolagets resultat blir mer volatilt.
61

 Detta förhållande, i 
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kombination med skattesystemets icke-proportionalitet, ansågs tala för att utifrån 

neutralitetsskäl medge fåmansföretagsdelägare skattelättnader. 

     Inför 2014 års lagändringar tillägnades fåmansföretagsdelägarnas kapitalandel 

stor uppmärksamhet. Regeringen konstaterade i denna del att en andelsägare som 

äger en mindre andel (som slutligen, i propositionen, fastställdes till 4 procent) 

av företagets kapital inte kan anses ta en sådan ekonomisk risk som motiverar 

kompensation i form av löneunderlaget. Det är intressant att notera att regeringen 

tillmätte det absoluta antalet delägare sådan betydelse. Företagens omsättning 

och antal anställda beaktades inte alls i samma utsträckning. 

     Sveriges advokatsamfund menade dock att ration mellan just antalet delägare 

och antalet anställda var av intresse.
62

 Invändningen grundades inte i första hand 

på en riskbedömning, utan på en allmän uppfattning om de bakomliggande 

motiven till lönekostnadernas betydelse inom 3:12-systemet. Resonemanget 

rörande ration mellan delägare och anställda kan ändå vara intressant i 

förhållande till riskvärderingen. Om företag A har 2 delägare och 4 anställda, 

inklusive delägarna, föreligger en ratio dem emellan på 1:2. Om företag B har 

100 delägare och 200 anställda, inklusive delägare, är ration också 1:2. Det 

risktagande som anställda utgör är således detsamma, beaktat i och för sig, per 

delägare i både företag A och B. 

     Det är svårt att göra en välgrundad uppskattning av de risker som delägare i 

fåmansföretag är föremål för. Utan tvekan tar olika fåmansföretag olika risker, 

och inget företag är identiskt med ett annat. En övergripande reglering av 

fåmansföretag fordrar därför generella hänsynstaganden; varje specifik situation 

kan inte beaktas för sig. En utförligare bedömning i propositionen av 

riskaspekterna, och den därtill anknytande neutralitetsproblematiken, hade 

bidragit till en ökad förståelse för lagstiftningen. Regeringen har valt att tillmäta 

förekomsten av det spridda ägandet stor betydelse, och det motiverar en 

utförligare riskbedömning i propositionen. 
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7.3 Kapitalandelskravet 

Kapitalandelskravet ger upphov till ett flertal frågeställningar. Det är också den 

bestämmelse som skapat mest diskussion i samband med införandet av de nya 

3:12-reglerna. Nedan följer en presentation av de viktigaste frågorna som 

bestämmelsen har givit upphov till. 

7.3.1 Tröskeleffekter 

Som ovan nämnts har ett flertal remissinstanser anfört att kapitalandelskravet 

riskerar att få tröskeleffekter. Denna risk kan knappast anses vara obetydlig.
63

 De 

ekonomiska konsekvenserna för delägare som träffas av det nya 

kapitalandelskravet kan i flertalet fall vara av betydande omfattning. Skillnaden i 

skattebelastning mellan aktieutdelning inom gränsbeloppet och aktieutdelning 

med beskattning i inkomstslaget tjänst är ca 30 procentenheter.
64

 Detta 

förhållande skapar sannolikt starka incitament för skattskyldiga att ta hänsyn till 

bestämmelsen. 

     Kapitalandelskravet är dessutom utformat på ett sådant sätt att det i sig utgör 

en tydlig tröskel - en kapitalandel som understiger 4 procent medför en avsevärt 

högre skattebelastning än en kapitalandel som är 4 procent eller större. Det är 

rimligt att anta att den riskfaktor som till stor del ansetts motivera 

kapitalandelskravet inte har en lika tidlig brytpunkt som kapitalandelskravet. 

Snarare torde den ifrågavarande risken minska proportionellt i takt med att en 

kapitalandel minskar, och inte omedelbart vid en kapitalandel understigande 4 

procent. 

     En potentiell tröskeleffekt som uppmärksammats i propositionen är att 

kapitalandelskravet skulle kunna motverka sammanslagningar av företag som i 

sig är marknadsmässigt motiverade.
65

 Det är svårt att med säkerhet bedöma hur 

stort detta problem egentligen är, men mot bakgrund av ovan beskrivna 

skattemässiga konsekvenser är det rimligt att anta att det inte är försumbart. En 
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 Se bl. a. Larsson, Sävestrand, Skattenytt 2013 s. 572 och Tjernberg, Skattenytt 2013 s. 752. 
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konsekvens kan tänkas vara en försämrad situation för svenska företag som 

verkar i konkurrens med utländska dito, för det fall att företagets storlek har 

betydelse för konkurrensmöjligheten. Även expansion som fordrar att fler 

personer ges delägarskap riskerar att hämmas. Ett fåmansföretag med 25 delägare 

som har en jämn inbördes kapitalandelsfördelning, där alla delägare äger 4 

procent av andelarna, är sannolikt ovilligt att släppa in ytterligare en delägare. 

     En annan tröskeleffekt som framförts i remissvaren till promemorian är risken 

för att fåmansföretag, i vilka delägarna inte uppnår kapitalandelskravet, delas upp 

i mindre enheter.
66

 Risken för uppdelningar härleds från möjligheten att undvika 

kapitalandelskravets verkningar genom att dela ett större fåmansföretag i delar 

som vardera har högst 25 delägare. Problematiken är densamma som avseende 

uteblivna sammanslagningar, se ovan. 

     I propositionen bemötte regeringen dessa invändningar på följande sätt. 

Regeringen medgav att tröskeleffekter kan tänkas uppkomma, men att dessa inte 

avser företagens beskattning utan beskattningen på delägarnivå. Regeringen 

menade också att lagstiftningens effekter måste ses i ljuset av dess 

bakomliggande motiv att begränsa inkomstomvandling. Vidare anfördes att 

risken för att vissa delägare i fåmansföretag kan komma att anpassa sin 

verksamhet i syfte att undgå kapitalandelskravet i sig inte motiverar passivitet i 

förhållande till kända brister i lagstiftningen.
67

 Dessa bedömningar förefaller vara 

riktiga, men det finns anledning att kommentera resonemanget på vissa punkter. 

     Med en pragmatisk utgångspunkt är det möjligt att uppfatta regeringens 

bemötande av tröskelproblematiken som otillräckligt. Om företag avhålls från att 

genomföra i och för sig motiverade sammanslagningar, och om större 

fåmansföretag riskerar att styckas upp, kan det tyckas vara ointressant huruvida 

detta beror på en lagstiftning som påverkar företagens delägare eller företagen 

direkt. Företagen har genom kapitalandelskravet icke desto mindre givits 

incitament, förvisso å delägarnas vägnar, till att anpassa sin organisation efter hur 
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lagstiftningen är utformad. Ett högre skattetryck på ett företags andelsägare torde 

medföra ett krav på företaget att kompensera för detsamma. För delägaren är 

bruttoersättningens betydelse sannolikt underordnad nettoersättningens dito. 

Tröskeleffektens negativa verkningar är därför ändå högst verkliga. 

     Regeringen menade också att de påtalade tröskeleffekterna måste ses i ljuset 

av motivet till förslaget, vilket var att förhindra sådan inkomstomvandling som 

riskerar att skada legitimiteten och förtroendet för skattesystemet.
68

 Givetvis är 

det av stor vikt att motverka nämnda inkomstomvandling, men det är samtidigt 

viktigt att detta mål uppnås på bästa möjliga sätt. Ett flertal alternativa lösningar 

har föreslagits och en genomgång av några av dessa finns nedan i avsnitt. 8. Utan 

tvekan riskerar kapitalandelskravet att medföra tröskeleffekter. Såsom det är 

utformat ligger detta i dess natur - brytpunkten är tydlig och skarp och en 

kapitalandel under 4 procent medför långtgående konsekvenser för delägarna i 

fåmansföretag. 

     En anpassning efter kapitalandelskravet till följd av dess tröskeleffekter, 

genom uppdelning av företag eller andra omorganisationer, skulle i vissa fall 

kunna tänkas utgöra kringgåenden av lagstiftningen. Regeringen menade att 

risken för kringgåenden av en bestämmelse i sig inte kan anses motivera status 

quo avseende regleringen av fåmansföretagen.
69

 Ett sådant förhållningssätt 

förefaller vara rimligt. Möjligheten finns alltid att i efterhand anpassa 

lagstiftningen till att begränsa identifierade kringgåenden, om sådana 

förekommer. Över huvud taget framstår risken för kringgåenden som ett 

tveksamt argument för att inte lagstifta. Denna invändning har rimligen bäring på 

den tekniska utformningen av lagen snarare än lagens existens i sig. 

 

7.3.2 Neutralitet 

Neutralitetsaspekter har i detta sammanhang nära anknytning till de 

tröskeleffekter som diskuterats ovan i avsnitt. 7.3.1. Om båda sidor om "tröskeln" 
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vore likvärdiga skulle det knappast vara fråga om risk för uppkomna 

tröskeleffekter. 

     En fråga som i detta sammanhang inställer sig är vad som är neutralt. Låt oss 

anta att neutral beskattning för delägare i ett fåmansföretag med fler än 25 

delägare är att utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst, med full 

marginaleffekt.
70

 Med det antagandet som grund är det möjligt att se 

uppdelningar av fåmansföretag till mindre verksamheter som något som 

påminner om kringgåenden av lagstiftningen. Nästa steg i resonemanget blir att 

konstatera att det, om "kringgåenden" förekommer, ändå finns en brist avseende 

neutralitet, som i detta fall tar sig uttryck i en tröskeleffekt. Denna 

neutralitetsbrist får i det här läget snarast anses finnas avseende beskattningen av 

de delägare som uppfyller kapitalandelskravet.  

     Det blir tydligt att neutralitet är ett begrepp som beskriver förhållandet mellan 

två situationer - det ska vara lika bra, och lika dåligt, på båda sidor om staketet.  

Svårigheten i att argumentera kring en lagstiftnings neutralitet ligger i det att 

utgångspunkten är en jämförelse mellan två förhållanden - det är ett relativt 

begrepp. Den beskattning som sker av delägare som inte uppfyller 

kapitalandelskravet kan anses vara icke-neutral jämfört med beskattningen av 

delägare som uppfyller kapitalandelskravet. Samtidigt kan beskattningen av 

delägare som inte uppfyller kapitalandelskravet anses vara neutral i förhållande 

till den uppdelning av kapital- och tjänsteinkomst som görs i skattelagstiftningen 

i övrigt. Slutsatsen blir att kapitalandelskravet i så fall snarast rättar till en brist i 

neutralitet, mellan fåmansföretagsbeskattningen å den ena sida, och resten av 

skattesystemet å den andra. Detta förutsätter dock, som nämnts ovan, att neutral 

beskattning av delägare i fåmansföretag som inte uppfyller kapitalandelskravet 

motsvarar beskattning av tjänsteinkomst. Om ett sådant antagande accepteras kan 

det hävdas att åtminstone en del av 3:12-reglerna blivit mer neutrala till följd av 

den nya lagstiftningen. Den som utifrån neutralitetshänsyn vill argumentera emot 
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kapitalandelskravet bör således försöka finna stöd för att exempelvis riskfaktorn 

för delägare med mindre kapitalandel än 4 procent underskattats. 

     Mot bakgrund av de tröskeleffekter som riskerar att uppkomma är det troligt 

att viss brist på neutralitet mellan den skattemässiga situationen för andelsägare 

under respektive över kapitalandelskravet finns. Även om den skattemässiga 

situationen för de delägare som inte uppfyller kapitalandelskravet i och för sig 

anses vara såväl neutral som legitim är tröskeleffekter ändå problematiska. De 

riskerar att bidra till ineffektivitet på marknaden och bör därför ses som ett skäl 

till att inte behålla ifrågavarande lagstiftning. 

     Som påpekats ovan är neutralitet i skattelagstiftningen inget absolut krav. 

Omständigheter kan tala för ett frångående från neutralitetsprincipen till förmån 

för andra hänsynstaganden, såsom en målsättning att skapa arbetstillfällen genom 

ekonomiska incitament, såsom löneunderlagsregeln, eller legitimitetsskäl. 

    

7.3.3 Legitimitet 

Regeringen uttalade, liksom flera remissinstanser, att de 3:12-regler som gällde 

fram till år 2014 behövde förändras för att upprätthålla sin legitimitet.
71

 

Lagstiftning som inte uppfattas som legitim riskerar att undergräva förtroendet 

för skattelagstiftningen i stort. 

     Regeringen nämnde i propositionen att legitimitetsaspekten delvis har sin 

grund i risken för inkomstomvandling.
72

 Det är rimligt att tro att de omfattande 

ersättningar som betalats ut till delägarna i de stora revisionsbyråerna kan sticka i 

ögonen på människor i gemen.
73

 Samtidigt är det viktigt att lagstiftningen inte 

blir populistisk. Legitimitetsbedömningen bör göras på objektiv grund, exepelvis 

med hänsyn till förekommande inkomstomvandling. Författaren delar 

bedömningen att de stora belopp som delades ut till låg beskattning i vissa 

företag till viss del var ett resultat av inkomstomvandling. Utifrån 
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legitimitetshänsyn var därför en reformering av reglerna påkallad. Hur reglerna 

lämpligast förändras är dock en svårare fråga, som behandlas närmare nedan. 

 

7.3.4 EU-rätten - otillåtet statsstöd? 

Sveriges Advokatsamfund menade i sitt remissvar till Finansdepartementets 

promemoria att kapitalandelskravet stod i strid med de EU-rättsliga reglerna i art. 

107-109 FEUF om otillåtet statsstöd. Förslaget i promemorian avsåg ett 

kapitalandelskrav om fem procent, vilket sedan sänktes till fyra procent i den 

efterföljande propositionen. Advokatsamfundet påstod att kapitalandelskravet 

medför att vissa företag inte kommer få tillgodoräkna sig ett löneunderlag trots 

att de rent objektivt bedriver samma verksamhet som företag som får 

tillgodoräkna sig detsamma. Detta påstod Advokatsamfundet utgöra en 

skattelättnad för vissa företag som inte vilar på objektiv grund, då det enda som 

skiljer de två kategorierna åt är antalet delägare.
74

 Regeringen invände mot detta 

påstående och menade att företagens ekonomiska situation inte påverkades, utan 

delägarnas. Beskattningen av företagen påverkas inte av kapitalandelskravet, 

enligt regeringen. Mot bakgrund av detta ansåg man inte att regleringen stod i 

strid med EU-rättens statsstödsbestämmelser.
75

 

 

Art. 107 1p. FEUF lyder 

 

"Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, 

som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att 

gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre 

marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna." 

 

Det förefaller vara rimligt att tro att anställda delägare inom ett bolag i första 
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hand är intresserade av sin nettolön snarare än sin bruttolön. Om beskattningen 

av anställda delägares ersättningar ökar torde det innebära krav på högre 

ersättningar i syfte att i möjligaste mån bibehålla nettoersättningen. Om bolaget 

inte har möjlighet att tillgodose detta finns sannolikt en risk för att anställda 

delägare söker sig till andra företag, i vilka delägarkretsen uppnår 

kapitalandelskravet. Mot bakgrund av detta är det tänkbart att konkurrensen 

riskerar att snedvridas. I vart fall framstår det som felaktigt att påstå att det inte 

alls finns risk för konkurrensen snedvrids.  

     Vidare gäller att snedvridningen av konkurrensen, eller hotet om detsamma, 

endast är otillåtet i den utsträckning det påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna. Inom ramen för denna uppsats är det inte möjligt att med 

säkerhet bedöma omfattningen av konkurrenssnedvridande effekter med 

påverkan på handeln mellan medlemsstater. Det framstår dock som möjligt att 

konstatera att det i vart fall inte kan uteslutas att sådana snedvridningar av 

konkurrensen kan uppstå. För det fall att ett stöd medför att ett företags 

ekonomiska position stärks i förhållande till andra företag som är verksamma på 

den interna marknaden, anses handeln mellan staterna påverkas.
76

 

     Enbart detta är emellertid inte tillräckligt för att anse att kapitalandelskravet 

står i strid med statsstödsreglerna. Det krävs också att det är fråga om stöd som 

ges av en medlemsstat. Att det eventuella stödet i detta fall ges av en medlemsstat 

torde vara odiskutabelt då det är fråga om en skattebestämmelse. 

Något som är mer oklart är om det är fråga om ett stöd som gynnar vissa företag.  

Vad som utgör ett stöd är inte definierat i fördraget, men principiellt gäller att en 

åtgärd ska ha medfört en fördel till mottagaren av detsamma. Därvid är 

innebörden av åtgärden överordnad åtgärdens form.
77

 Emellertid är det, såsom 

regeringen menade i propositionen, tveksamt om mottagaren av det eventuella 

stödet har gynnats. Mottagaren av den lägre skatten är ju delägarna i vissa 

fåmansföretag, och inte företagen i sig. Å andra sida bör åtgärdens innebörd ges 
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överordnad betydelse i förhållande till dess form.
78

 Det faktum att mottagaren av 

stödet inte gynnas är dock svårt att bortse från. Detta kriterium är grundläggande 

för bedömningen av vad som utgör otillåtet statsstöd.
79

 En tydlig grund för att 

frångå denna huvudregel tycks inte ha framkommit i rättspraxis, varför 

författaren är villig att sluta sig till uppfattningen att kapitalandelskravet inte 

utgör otillåtet statsstöd. Frågan är emellertid inte odiskutabel, varför en mer 

ingående bedömning i propositionen hade varit intressant.  

     Vidare kan noteras att den lägre skatten för delägare i företag som uppfyller 

kapitalandelskravet, i vart fall delvis, syftar till att kompensera för deras ökade 

risktagande. På den grunden kan argumenteras för att inte är fråga om ett 

gynnande, utan snarare en anpassning till det svenska skattesystemet med hänsyn 

till neutralitet. 

 

7.3.5 Retroaktiv lagstiftning? 

Sveriges advokatsamfund menade i sitt remissyttrande att kapitalandelskravet i 

praktiken får retroaktiv effekt. Som grund för detta anförde Sveriges 

advokatsamfund att löneunderlaget beräknas på de löneunderlagsgrundande 

ersättningar som betalats ut året före beskattningsåret, vilket följer av 57 kap. 17§ 

IL. Vidare anfördes att kapitalandelskravet inte kunnat förutses av de 

skattskyldiga.
 80

 

     I en vid mening framstår det som tydligt att ett element av retroaktivitet 

präglar kapitalandelskravet. Det har en inverkan på rättshandlingar som företagits 

innan dess att lagstiftningen tillkom. För att utreda om det är fråga om sådan 

retroaktivitet är otillåten fordras dock en närmare studie av 

retroaktivitetsförbudet. 

     Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet återfinns i 2 kap. 10§ 2 st. RF.  
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Lagrummets första mening lyder: 

  

"Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av 

föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste 

skatt- eller avgiftsskyldigheten." 

 

Inledningsvis kan konstateras att ordalydelsen endast medför ett 

retroaktivitetsförbud avseende för individen betungande lagstiftning. Då 

skattebelastningen höjs för de som inte uppnår kapitalandelskravet får detta 

rekvisit anses vara uppfyllt. Det kan också konstateras att lagtextens ordalydelse 

inte endast förbjuder retroaktivt införande av skatter, utan också höjningar av 

skattesatser. Detta följer av lagtextens "i vidare mån". 

     För att fastställa huruvida det är fråga om otillåten retroaktivitet krävs vidare 

att den handling som utlöst skattskyldigheten identifieras. Generellt inom 

skatterätten gäller kontantprincipen vid fastställande av tidpunkten för inträdet av 

skattskyldighet. För inkomstslaget kapital framgår detta av 41 kap. 8§ 1 st. IL.  I 

förevarande fall får denna handling, med beaktande av kontantprincipen anses 

utgöras av den tidpunkt då utdelningen kommer andelsägarna tillhanda. Vidare 

kan noteras att kravet på 4 procents kapitalandel ska vara uppfyllt vid årets 

ingång, d.v.s. först den 1 januari 2014. I den bemärkelsen är således inte 

lagstiftningen retroaktiv. Den retroaktiva effekten utgörs därför av det 

förhållandet att de löner som eventuellt utbetalats, samt det löneuttagskrav som 

uppfyllts, inte får de skattemässiga verkningar som den skattskyldigt räknat med. 

     Att en bestämmelse påverkar förhållanden som ligger bakåt i tiden strider 

dock inte alltid mot retroaktivitetsförbudet. Påhlsson anför som exempel att en 

fastighetsägare haft utgifter för förbättring av fastigheten, som när utgifterna 

uppkom medförde avdragsrätt. En senare ändring av lagstiftningen med 

innebörden att dessa utgifter inte längre medger avdrag strider, enligt Påhlsson, 

inte mot retroaktivitetsförbudet.
81

 Likheterna mellan kapitalandelskravet och 
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Påhlssons exempel är tydliga. Den avgörande faktorn är inträdet för 

skattskyldighet, och den hade ännu inte inträtt ifråga om utdelningarna när de nya 

3:12-reglerna infördes. 

     Mot bakgrund av detta konstaterar författaren att de nya 3:12-reglerna 

visserligen har effekter som får verkningar bakåt i tiden. Om de skattskyldiga 

som påverkas av de nya reglerna känt till reglerna tidigare, är det tänkbart att de i 

viss utsträckning hade adapterat till dem. Enbart detta förhållande innebär dock 

inte att det är fråga om lagstiftning i strid mot retroaktivitetsförbudet. Avgörande 

är därvid att  den omständighet som utlöste skattskyldigheten inträffade efter det 

att lagstiftningen började gälla. 

 

7.3.6 kapitalandelskravets betydelse för rekryteringsmöjligheter 

Ett flertal remissinstanser anförde att kapitalandelskravet skulle göra det svårare 

att rekrytera medarbetare.
82

 Regeringen avvisade detta och menade att 

beskattningen till följd av kapitalandelskravet aldrig varit avsedd att utgöra ett 

redskap för att locka nyckelpersoner till företag. Vidare anfördes att förhållandet 

att reglerna använts på detta sätt, snarast fick anses tala för att de överutnyttjats.
83

 

     Det finns härvid åter anledning att erinra om betydelsen av skattemässig 

neutralitet och därtill anknytande problematik rörande omklassificering av 

inkomster. För det fallet att kapitalandelskravet anses rätta en brist inom 3:12-

systemet, som på ett oacceptabelt sätt gynnat delägare i stora fåmansföretag, 

framstår ifrågavarande invändning som ointressant. Den försämrade 

rekryteringsmöjligheten resulterar i sådant fall i en motsvarande försämrad 

möjlighet till inkomstomvandling. Argument rörande kapitalandelskravet 

betydelse för rekryteringsmöjligheter är därför avhängigt en tidigare bedömning 

av vad som är rätt beskattning för de delägare som träffas av kapitalandelskravet. 

Att vissa skattskyldiga skulle påverkas negativt av att en orätt i skattesystemet 

åtgärdas framstår inte som ett godtagbart argument till att inte lagstifta i frågan.  
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     En negativ inverkan på rekryteringsmöjligheterna skulle dock kunna 

diskuteras i anslutning till kapitalandelskravets tröskelproblematik, även om 

kapitalandelskravet i och för sig skulle anses medföra en korrekt beskattning av 

de som träffas av detsamma. Försämrade rekryteringsmöjligheter har i sådant fall 

betydelse för utformningen av kapitalandelskravet, d.v.s. dess tröskeleffekter 

samt en i sådant fall förekommande neutralitetsbrist i förhållande till delägare 

som inte träffas av kapitalandelskravet. 

 

7.4 Höjt lönebaserat utrymme 

Höjningen av det lönebaserade utrymmet från 25 till 50 procent av löneunderlag 

upp till 60 IBB motiverades av regeringen med att skattebelastningen för 

fåmansföretagen totalt sett inte skulle öka till följd av att kapitalandelskravet 

infördes.
84

 Vidare anfördes att en höjning av det lönebaserade utrymmet också 

var motiverad av att det kompenserar för de risker som det innebär att ha 

anställda samt att det ger ökade incitament för mindre fåmansaktiebolag att 

nyanställa.
85

 

     Att riskaspekten är av vikt vid utformningen av fåmansföretagsbeskattningen 

är i och för sig rimligt. De personer som berörs av regelverket kan svårligen 

anses vara i samma situation som anställda personer i gemen, och bör därför 

kompenseras. Fåmansföretagare tar en ekonomisk risk genom att anställa till 

följd av rådande asymetri mellan beskattningen av vinster kontra avdragsrätten 

för förluster. Även de faktiska ekonomiska förpliktelser som anställda innebär, 

utgöra en riskfaktor.
86

  

     Risktagandets betydelse framgick och motiverades redan i prop. 2005/06:40.
87

 

Den lagstiftning som därefter tillkom genom SFS 2006:1344 beräknade att skälig 

kompensation för nämnda risk var ett lönebaserat utrymme om 25 procent av 

löneunderlaget upp till 60 IBB. Innan 2006 års lagändring beräknades risken 
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motivera ett lönebaserat utrymme om 20 procent av löneunderlaget upp till 60 

IBB. Notera dock att det lönebaserade utrymmet alltid har utgjorts av 50 procent 

av det löneunderlag som överstigit 60 IBB. Den fråga som då inställer sig är om 

nuvarande regering anser att den risk som anställda medför till ett bolag ökat, 

eller om den tidigare regeringens uppskattning av samma risk var felaktig. Något 

ställningstagande i denna fråga återfinns inte i 2014 års budgetproposition. Att 

bolagens risktaganden till följd av att ha anställda skulle ha ökat sedan år 2005 

framstår som tveksamt. Sedan år 2005 har ett antal lättnader i detta avseende 

införts. Som exempel kan nämnas lättnaderna i socialavgifter för personer i vissa 

åldrar, de ökade möjligheterna att provanställa personal samt lärlingsplatser. 

Oberoende av huruvida risken ökat eller ej hade en utförligare motivering varit 

önskvärd. Det kan dessutom konstateras att denna motivering i sig talar för att en 

höjning av det lönebaserade utrymmet var påkallad, oberoende av införandet av 

kapitalandelskravet. 

     Som skäl för införandet av ett höjt lönebaserat utrymme anfördes som ovan 

nämnts också att det skapar ytterligare incitament för små fåmansföretag att 

anställa personal. Något förenklat uttryckt kan delägare i ett fåmansaktiebolag 

som anställer en person till en kostnad om 500 000 kr per år se fram emot 

möjligheten att ta ut ytterligare utdelning om 250 000 kr till 20 procents skatt. 

Som ovan visats är denna beskattning långt mer förmånlig än om inkomsten 

beskattas såsom inkomst av tjänst. Resonemanget ger emellertid upphov till vissa 

frågor. Med de nu genomförda lagändringarna uppmuntras endast små företag, 

med delägare som uppfyller kapitalandelskravet, att nyanställa. 

     Till skillnad mot tidigare lagstiftning innebär alltså de nya bestämmelserna att 

det lönebaserade utrymmet beräknas med lika stor del från första kronan. 

Därmed frångås den hittills utövade särbehandlingen av företag med små 

löneunderlag. Att löneunderlaget tidigare beräknades med mindre del, 25 

procent, upp till 60 IBB motiverades dock av att ett större antal anställda antogs 
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bidra till ökad volatilitet, dvs. risk, för företagen.
88

 Som nämnts motiveras dock 

inte denna förändrade syn på riskaspekterna i den senaste propositionen. 

Förändringarna framstår därvid snarast som ett resultat av att regeringen vill 

premiera just små fåmansföretag. De företag som främst gynnas, relativt sett, är 

de som har löneunderlag som understiger 60 IBB. Lagstiftaren är givetvis fri att 

använda skatter som styrmedel för att gynna just mindre företag. Från ett 

skatterättsligt perspektiv framstår emellertid höjningen av det lönebaserade 

utrymmet som omotiverad, i förhållande till hur den motiveras i propositionen. 

     Det finns därför anledning att närmare utvärdera de riskaspekter som ligger 

till grund för beaktandet av företagens lönekostnader. Ett fåmansföretag med en 

andelsägare som själv är ensam anställd, tar sannolikt en stor risk genom att 

anställa ytterligare. De åtaganden som en anställd innebär för ett sådant företag 

kan i många fall tänkas påverka företagets resultat i stor omfattning. Det 

risktagande som anställda utgör bör därför utredas grundligare, i syfte att skapa 

större tydlighet beträffande neutraliteten i 3:12-reglerna.  

 

7.4.1 Lönebaserat utrymme för att motivera nyanställningar 

Ett av motiven bakom höjningen av det lönebaserade utrymmet var att 

uppmuntra små fåmansföretag att anställa.
89

 En reflektion som kan göras i 

anknytning till detta är att regeringen inte i propositionen beaktat vilken påverkan 

kapitalandelskravet får för viljan att anställa i bolag med fler än 25 delägare. 

Regeringens politik i övrigt syftar i många avseenden till att uppmuntra företag 

att anställa.
90

 Avsaknaden av ett sådant hänsynstagande framstår därför som 

något avvikande från regeringens övergripande skattepolitik. 

     Det faller utanför uppsatsens syfte att svara på frågan om nyanställningar i 

små företag är mer värda än nyanställningar i stora företag. Regeringens motiv 

till de senaste förändringarna av 3:12-reglerna kan dock i någon mån uppfattas på 
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det sättet. kapitalandelskravet får till följd att fåmansföretag med fler än 25 

delägare inte längre har några skattemässiga incitament till att anställa. 

Regelmässigt har dessutom dessa företag ett stort antal anställda, vilket som ovan 

nämnts ansetts tala för att det finns en högre volatilitet i verksamheten. 

 

7.5 Dotterbolagsdefinitionens betydelse 

Som ovan nämnts har ett flertal remissinstanser anfört att 

dotterbolagsdefinitionen i 57 kap. 19a § riskerar att slå mot passiva delägare i 

fåmansföretag. Till följd av att närståendes löneuttag får beaktas torde flertalet 

familjeföretag undgå att påverkas negativt av bestämmelsen. Regeringen 

underlåter dock att adressera det faktum att passiva delägare, som inte har en 

närstående som emottar ersättning från företaget, i princip hindras att använda 

det lönebaserade utrymmet. Varför denna fråga inte nämns av regeringen är 

oklart. I syfte att uppnå en större förståelse för regeringens resonemang i denna 

del hade det varit önskvärt med en mer utförlig motivering. 

 

7.6 Påverkan på det offentligfinansiella utrymmet 

Införandet av kapitalandelskravet antas medföra ett offentligfinansiellt 

överskott.
91

 Överskottet ifråga är tänkt att återföras till 3:12-systemet genom 

höjningen av det lönebaserade utrymmet och sänkningen av löneuttagskravet. 

Skälet till detta är att regeringen ansåg det vara viktigt att 3:12-systemet i sin 

helhet inte påverkades negativt av lagändringarna.
92

 

     Regeringen har härvid antagit att utdelningsbeteendet hos de företag som har 

delägare som påverkas av kapitalandelskravet kommer att vara oförändrat.
93

 

Antagandet stöds enligt regeringen av att de aktuella företagen regelmässigt delar 

ut i stort sett hela årets vinst till delägarna. 
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     Det är svårt att med säkerhet spekulera i hur den nya lagstiftningen kommer 

att påverka företagens utdelningsbeteende. Det bör dock noteras att 

kapitalandelskravet innebär en betydande höjning av beskattningen av utdelning 

till påverkade andelsägare. Detta förhållande skapar incitament för andelsägarna 

att undvika att ta emot utdelningar. Minskade utdelningar till delägare som 

träffas av kapitalandelskravet behöver inte nödvändigtvis tyda på att ett 

skatteundandragande eller skatteflykt av något slag förekommer. Det är fullt 

tillåtet att låta medel kvarstå i bolag i syfte att möjliggöra senare uttag. En person 

som är kapitalstark och har tillräckliga likvida medel kan tänkas anse det 

motiverat att senarelägga sådan utdelning som inte faller inom årets gränsbelopp. 

     Det är möjligt att regeringens uppskattningar av lagändringarnas påverkan på 

det offentligfinansiella utrymmet kan uppfattas som något bristfälligt underbyggt. 

Emellertid bör inte betydelsen av eventuell osäkerhet i prognosen överskattas. 

Det offentligfinansiella överskott som beräknas uppkomma till följd av 

kapitalandelskravet är 300 miljoner kr under år 2014. Detta tros öka successivt 

till att fr.o.m. år 2018 varaktigt motsvara 650 miljoner kr.
94

 

 

8 Alternativa lösningar 

8.1 Inledning 

I den debatt som förts med anledning av förändringarna av 3:12-reglerna har 

alternativa förslag på lösningar lagts fram. Två av dessa kommer att beskrivas 

och bedömas nedan. Syftet är att jämföra dessa med 2014 års 3:12-regler och på 

så sätt skapa nya bedömningsperspektiv. 

8.2 Tjernbergs förslag 

I Skattenytt 2013 s. 750 ger Mats Tjernberg ett exempel på ett alternativ till 3:12-

systemet. Tjernbergs förslag är därvid att  3:12-regleringen avskaffas och att 
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utdelningar och kapitalvinster beskattas med 25 procents skatt, liksom 

beskattningen av onoterade andelar i allmänhet. Andelsägare kan vid en sådan 

reglering även fortsättningsvis förväntas göra löneuttag om, för år 2012, 440 600 

kr, till följd av gränserna för full pension och socialförsäkring.
95

 

     Tjernbergs föreslagna alternativ till 3:12-systemet innehåller endast grova 

uppskattningar avseende ekonomiska verkningar, och utgår primärt från 

storleken på de skattesatser som skulle komma att belasta utdelningarna och 

löneuttagen. Därvid konstateras att nettobehållningen vid löneuttag under 

skiktgränsen för statlig inkomstskatt och avgifter är ca 51,7 procent. 

Nettobehållningen vid utdelning uppskattas till ca 58,5 procent, vid en 

kapitalinkomstbeskattning om 25 procent. Ett antagande i anslutning till detta är 

att de flesta utdelningar på kvalificerade andelar beskattas inom gränsbeloppen i 

nuvarande system.
96

 

     Det är tydligt att Tjernbergs förslag utgör ett nytt grepp om den 

grundläggande problematiken rörande intressegemenskap och 

inkomstomvandling. Regleringen av fåmansföretag är ålderstigen, och kanske 

finns det anledning att överväga ett paradigmskifte för det fall att den 

bakomliggande problematiken rörande inkomstomvandling har förändrats. En 

mer omfattande utredning krävs dock innan en sådan slutsats kan dras. 

     Beaktat ur neutralitetssynpunkt framstår dock Tjernbergs alternativ till 3:12-

systemet som mer tveksamt. Om regeringens riskbedömning anses riktig 

avseende delägare vars kapitalandel understiger 4 procent är det rimligt att tro att 

vissa delägare skulle gynnas av Tjernbergs modell. Delägare i företag som liknar 

dem i Företag 1 och 2 ovan skulle, jämfört med löntagare som erhåller 

motsvarande bruttoersättning, beskattas förmånligt. En sådan skillnad i 

beskattning bör kunna motiveras i förhållande till neutralitetsprincipen, 

exempelvis utifrån riskhänsyn. 
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8.3 FARs förslag 

FAR lade den 20 augusti 2013 fram ett förslag på ett alternativ till de 

förändringar av 3:12 reglerna som lagts fram av regeringen. FARs förslag bygger 

till stor del på regeringens dito, men med vissa avvikelser.
97

 

     FAR föreslog en kompletterande regel till kapitalandelskravet, som innebar att 

de delägare som ägde en andel understigande 4 procent även fortsättningsvis 

skulle få utnyttja det lönebaserade utrymmet. Det lönebaserade utrymmet skulle 

dock vara begränsat till att uppgå till maximalt 2 ggr delägarens egen lön. Att 

faktorn bestämdes till 2 ggr delägarens lön motiverades av att den nivån ansågs ta 

tillvara syftet att begränsa överkompensation och möjligheterna till 

inkomstomvandling liksom att uppmuntra nyföretagande och risktagande i 

näringslivet. FAR menar också att deras förslag ger kapitalandelskravet en bättre 

träffsäkerhet då det tillåter delägare i små fåmansföretag och med liten 

kapitalandel att använda löneunderlagsregeln.
98

 

     Författaren kan se tydliga fördelar med FARs förslag. Genom att tillåta 

delägare med en kapitalandel understigande 4 procent att utnyttja det 

lönebaserade utrymmet i begränsad omfattning torde 

omklassificeringsproblematiken begränsas. Samtidigt görs tröskeleffekterna 

mindre påtagliga. Det kan härvid erinras om det grundläggande motivet bakom 

den förändrade löneunderlagsregeln; att förhindra överkompensation till delägare 

i stora fåmansföretag, med många anställda. FARs förslag tycks uppnå det syftet 

med mindre ingripande medel.  

9 Avslutande kommentar 

Uppsatsens syfte är att utvärdera de senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Mot 

bakgrund av det ovan anförda kan följande slutsatser dras. 
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     Idag gällande 3:12-regler har ett flertal brister, varav neutralitets- och 

tröskelproblematiken framstår som särskilt ömmande. Kapitalandelskravet är ett 

mycket hårt slag mot de delägare som inte äger en kapitalandel om minst 4 

procent. På andra sidan tröskeln har reglerna generellt sett blivit än förmånligare 

till följd av de nya reglerna. Att skillnaderna över och under kapitalandelskravet 

är så pass stora bidrar troligtvis till att skapa stora tröskeleffekter. Frågan som då 

inställer sig är hur omfattande problem som riskerar att uppstå till följd av 

tröskeleffekterna. Något tydligt svar på den frågan ges inte i den här uppsatsen, 

men det framstår som troligt att riskerna är beaktansvärda. Vad som dock kan 

sägas är att inte heller regeringen ger något tydligt svar på frågan, vilket är mer 

problematiskt. En djupare utredning avseende detta var därför motiverad under 

lagstiftningsarbetet. 

     För egen del tror författaren att de negativa effekter som riskerar att följa av 

tröskelproblematiken kan vara allvarliga i det enskilda fallet, men att de knappast 

utgör ett orosmoln i det större perspektivet. Antalet delägare som beräknas träffas 

av kapitalandelskravet uppskattas till ca 3600 stycken, och dessa är verksamma i 

ca 400 olika företag.
99

 Problematiken är således inte kvantitativ, men det innebär 

inte att den ska underskattas. 

     Riskvärdering i samband med fåmansföretagslagstiftningen har diskuterats 

ingående ovan. Hur fåmansföretagsägarnas risktaganden bedöms har stor 

betydelse för den skattemässiga neutraliteten. I förarbetena till 3:12-reglerna är 

risktagandet en frekvent återkommande faktor som tillmätts stor vikt vid 

utformningen av regelverket. Detta till trots är det svårt att förstå hur riskerna har 

värderats av lagstiftaren. Den omständigheten att tröskelproblematiken existerar 

talar för att riskaspekten avseende de delägare som uppfyller kapitalandelskravet 

i sig inte utgör tillräcklig grund för den relativt låga beskattningen. Om så vore 

fallet hade det inte varit något eftersträvansvärt att uppnå den 4 procentiga 

kapitalandelen.  
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     Detta förhållande leder tankarna mot att det låga skattetrycket över 

kapitalandelskravets gräns i visst mån utgör ett skattemässigt styrmedel. 

Regeringen har dessutom varit tydlig med att ett av motiven bakom 3:12-

förändringarna varit att stimulera små företag att anställa. Sett ur ett 

skatterättsligt perspektiv kan det finnas anledning att ifrågasätta detta 

förhållande, men lagstiftaren är alltjämt fri att göra skattepolitiska 

ställningstaganden. 

     Mot bakgrund av detta är det möjligt att konstatera att 3:12-reglerna inte är 

neutrala. Vad som är mer oklart är var neutralitetsbristen finns. Inledningsvis kan 

slutsatsen dras att den skattemässiga situationen över kapitalandelskravets gräns 

inte är neutral med den under kapitalandelskravet. Detta är dock inte tillräckligt 

för att bestämma var neutralitetsbristen finns. För att göra det, är det nödvändigt 

att jämföra den skattemässiga situationen över respektive under 

kapitalandelskravet med skatterätten i övrigt. Därvid torde en passiv aktieägare å 

ena sidan, och en anställd å den andra, kunna tjäna som utgångspunkter. 

Fåmansföretagaren är ju i någon bemärkelse en fusion av båda dessa. 

     Det problematiska i neutralitetsbedömningar av det här slaget är att de avser 

ett stort antal unika personer, juridiska såväl som fysiska, och det är därför 

nödvändigt att generalisera och uppskatta värden. Detta innebär dock inte att 

neutralitetsprincipens betydelse minskar, utan snarare att den är svår att tillämpa. 

Den är viktig sett ur samhällsekonomisk synpunkt. Om skattskyldiga anpassar sig 

efter regler snarare än vad som är marknadsmässigt motiverat uppnår de inte sin 

fulla potential. Neutralitetsprincipen anknyter också till frågor om legalitet och i 

någon mån rättvisa. En tydlig neutralitetsbrist, som innebär att en skattemässig 

situation är ofördelaktig för de som befinner sig i densamma, bidrar till att 

undergräva respekten för skattesystemet. 

     Med risk för att resonemanget kan bli spekulativt gör författaren för egen del 

följande iakttagelse avseende neutralitetsbedömningen. Låt oss inledningsvis 

beakta en delägare i ett fåmansföretag som liknar Företag 1 i exemplet ovan, 

avsnitt 6.2. Låt oss vidare anta att företaget är i konsultbranschen. Det är inte 
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explicit uttalat att kapitalandelskravet riktar sig mot delägare i konsultföretag, 

såsom advokat och revisionsbyråer, men i praktiken är det ofta de som träffas av 

bestämmelsen. Dessa företag har sällan några större tillgångar, utan värdet består 

av kompetens, d.v.s. personalen. Verksamheten är således inte 

investeringskrävande på samma sätt som i ett fastighets- eller verkstadsbolag. I 

många fall är heller inte delägarskapet avhängigt någon större ekonomisk insats 

från delägarens sida. Aktierna är alltså ofta billiga att köpa, förutsatt att 

möjligheten presenterar sig. Vad motiverar i sådant fall stora aktieutdelningar till 

låg beskattning? Risktagandet får anses begränsat till följd av att delägarens 

verkliga investering i bolaget inte är överlåtbar - den är hennes kompetens. För 

det fall företaget går omkull kan hon, utan uttagsbeskattning, ta med sig sin 

kompetens och omsätta den på annat håll. Kompetensen omfattas inte över huvud 

taget av skattesystemet. Anställdas betydelse för risktagandet, som flitigt beaktats 

i förarbetena till 3:12-reglerna blir därmed också av mindre vikt. 

     Ett belysande faktum är att ett konsultföretag i sig knappast är överlåtbart på 

samma sätt som exempelvis ett fastighetsföretag. Om alla delägare i ett 

konsultföretag säljer sina andelar till en utomstående investerare, och därefter 

inte arbetar kvar, är företaget litet mer än ett skal. Därför är det författarens 

uppfattning att en konsultföretagsdelägarens risksituation mer liknar den hos en 

direktör på ett företag av motsvarande storlek, än en investerares dito. 

Utgångspunkten för skattebehandlingen bör således vara den motsvarande, d.v.s. 

beskattning i inkomstslaget tjänst. Neutralitetsbristen finns därför troligtvis inte 

under kapitalandelskravets gräns, utan över. I vart fall tills dess att ett 

fastighetsföretag, med fler än 25 aktiva delägare, bildas. 

     Betydelsen av neutralitet till trots är det nödvändigt att konstatera att 

fullständig neutralitet inte alltid är eftersträvansvärt. Det finns givetvis andra, 

ofta konkurrerande hänsyn, som måste beaktas. Enkelhet, i betydelsen att 

skattskyldiga utan oacceptabla ansträngningar ska kunna förstå och rätta sig efter 

gällande rätt, är ett sådant hänsyn. Den rådande uppfattningen är att 3:12-

systemet är komplicerat och svårtolkat. Att de som träffas av regelverket ofta är 
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småföretag förstärker problematiken. Som ovan nämnts riskerar 

neutralitetssträvanden att bidra till just komplex och svårtolkad lagstiftning. 3:12-

reglerna, som ändrats om vartannat under lång tid i syfte att ta hänsyn till olika 

brister, börjar närmast likna ett lapptäcke. En bred och förutsättningslös översyn 

är därför motiverad. Trots att en förenkling av regelverket riskerar att slå mot 

samma konsulter som träffas av kapitalandelskravet, till följd av minskat 

kundunderlag när småföretagen inte lika ofta behöver anlita skatterättslig 

expertis. 

     FARs förslag till ändrade 3:12-regler gör knappast lagstiftningen mindre 

komplex, men medför andra fördelar. Tröskelproblematiken minskar till följd av 

att konsekvenserna av att inte uppfylla kapitalandelskravet minskar. Samtidigt 

tycks det tillgodose det grundläggande motivet bakom kapitalandelskravet, 

nämligen att begränsa överkompensation till vissa delägare. Vidare kan FAR-

modellen anpassas för att styra omklassificeringsmöjligheterna. Självklart är det 

inte skrivet i sten att det lönebaserade utrymmet ska motsvara två gånger 

delägarens lön. I jämförelse med FARs förslag framstår de av regeringen 

genomförda förändringarna som tämligen trubbiga. Möjligheten till 

omklassificering av inkomster hindras visserligen effektivt, men om en fullgott 

resultat kan uppnås med mindre ingripande medel är det att föredra. Man ska inte 

skjuta myggor med kanon. 

     Sammanfattningsvis är det författarens uppfattning att 2014 års 3:12-regler 

kan ifrågasättas på ett flertal punkter. En begränsning av utdelningarna i större 

fåmansföretag, med många anställda, framstår som motiverad. De tidigare 

reglerna på detta område hade tydliga neutralitetsbrister samt otillräcklig 

legitimitet till följd av stora möjligheter till inkomstomvandling. I strävan att 

åtgärda detta framstår dock kapitalandelskravet som ett trubbigt verktyg. Det 

medför tydliga tröskeleffekter och tar i många fall helt bort 

utdelningsmöjligheten för de delägare som träffas av det. FARs förslag framstår i 

jämförelse som mer dynamiskt. Vilken kvot mellan utdelning och löneuttag som 

därvid är optimal, sett ur neutralitets- och legitimitetshänsyn, liksom för att 
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motverka inkomstomvandling är svårt att säga. Vad som dock är klart är att 

förslaget i större utsträckning tar hänsyn till olika typer av verksamheter än nu 

gällande kapitalandelskrav. 

     Höjningen av det lönebaserade utrymmet, från 25 till 50 procent tycks primärt 

utgöra en stimulansåtgärd som syftar till att skapa nyanställningar. Små och 

lönsamma fåmansföretag gynnas avsevärt, och det är tveksamt om bestämmelsen 

kan anses motiverad av neutralitets- och legitimitetshänsyn. Det är möjligt att 

den skattemässiga situationen kan medföra möjlighet till inkomstomvandling i 

dessa företag. 

     Sammantaget framstår därför 2014 års 3:12-regler som hastigt företagna 

åtgärder i syfte att begränsa identifierad inkomstomvandling. Författarens 

uppfattning är att förändringarna brister i träffsäkerhet och medför onödigt 

omfattande tröskelproblematik. Troligtvis är fler förändringar att vänta framöver. 
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