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Sammanfattning
I juni 2002 kom 3:12-utredningens betänkande Beskattning av
småföretagare (SOU 2002:52) med förslag vad gäller nya beskattningsregler
för ägare till fåmansföretag. I kommittédirektivet anfördes som
grundläggande utgångspunkter att man bl.a. skulle pröva möjligheter till
förändringar i syfte att stimulera tillväxt och investeringar i
fåmansföretagen. Ett för lång tid framåt förutsägbart och stabilt regelsystem
skulle skapas. Dessutom ansågs det väsentligt att systemet förenklades, med
tanke på dess kritiserade komplexitet. 

Huvudsyftet med och problemformuleringen för uppsatsen är att belysa om
utredningen kan sägas ha infriat målsättningarna ovan. Frågeställningarna
besvaras mot bakgrund av samtliga föreslagna väsentliga ändringar i
regelsystemet men fokuseringen ligger på löneunderlagsreglerna, som
bedöms vara av starkast principiellt och praktiskt intresse. 

Beträffande stimulans till nyetableringar och tillväxt finns det naturligen
begränsningar i vad som överhuvudtaget kan åstadkommas genom lättnader
i ett regelverk, som ändå väsentligen måste ha karaktären av
kringgåendelagstiftning. Förslaget till förändringar av löneunderlagsreglerna
är dock bra såtillvida att det skulle medföra en klar förbättring för de allra
minsta företagen samt en extra stimulans till nyetablering av företag.
Negativt är den motsvarande försämring som drabbar en kategori företag
som redan visat upp en inneboende tillväxtkraft.
 
Att 3:12-utredningens förslag skulle kunna ligga till grund för ett regelverk
motståndskraftigt mot förändringstryck kan ifrågasättas. Den s.k. BEK-
modellen och halveringen av löneunderlaget har kritiserats i särskilda
yttranden och remissyttranden. Det faktum att löneunderlagsinskränkningen
tycks ha endast statsfinansiella motiv är just ett sådant förhållande som
inbjuder till framtida förändringstryck. Att kraftigt höja klyvningsräntan i ett
läge med låga marknadsräntor och börskurser kan ifrågasättas.

Komplexiteten minskar genom borttagandet av spärreglerna i
löneunderlagssystemet.  Också den föreslagna schablonregeln för
kapitalbeskattad utdelning medför en förenkling. En följd av åtgärderna
torde bli en kraftig ökning av den andel företag som tillämpar
löneunderlagsreglerna. Detta kan i viss mening betraktas som en ökning av
systemkomplexiteten för företagsgruppen totalt och för skattemyndigheten.
Därav följer ökade transaktionskostnader.
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1 Inledning
Fåmansföretag är förenade med speciella problem vad avser korrekt
beskattning av ägarna. Civilrättsligt är företag och ägare skilda rättssubjekt,
men något reellt tvåpartsförhållande existerar inte. Ägarna har därmed unika
möjligheter att minimera sin skattebelastning vilket har skapat en risk för
missbruk. Sedan länge existerar särregler för beskattningen på området och
dessa regler har efterhand blivit alltmer komplexa. I och med skattereformen
1990–91 med proportionell beskattning av kapitalinkomster och progressiv
beskattning av tjänsteinkomster uppkom ett starkt behov av att skilja mellan
kapitalinkomster och tjänsteinkomster för ägare till fåmansföretag. I detta
syfte introducerades s.k. klyvningsregler i dåvarande 3 § 12 mom. SIL.
Reglerna är tillämpliga på kapitalvinster vid avyttring av aktier och på
aktieutdelningar. Avseende utdelningar fastställs, genom en schablonmässig
beräkning av normalavkastning, ett utrymme för kapitalbeskattning.
Utdelningar över denna nivå beskattas som inkomst av tjänst. Beräkning av
normalavkastning sker genom att en särskild s.k. klyvningsränta
multipliceras med ett underlag för avkastning. I detta ingår givetvis en
kapitaldel, och under vissa förutsättningar också ett löneunderlag.

1.1 Bakgrund till ämnesval

Skatterätten är ett av juridikens mest dynamiska områden. Regeländringarna
är  frekventa och trots att lagstiftaren givetvis strävar efter att upprätthålla
grundläggande principer som t.ex. neutralitets- och likformighetsprincipen,
kan det ibland vara svårt att se övergripande, långsiktiga syften. Detta har
lett mig att söka ett ämne med hög aktualitet. Skatterätten är av ganska
naturliga orsaker starkt politiserad. Detta gäller inte minst
beskattningsreglerna för fåmansföretag, vilket kom till uttryck i valrörelsen
2002. Även om den s.k. ”Pomperipossadebatten”, avseende problematiken
kring andelsbyten och uppskovssystem, väl tilldrog sig mest intresse så
fördes en omfattande debatt även kring behovet av genomgripande ändringar
av hela 3:12-regelsystemet. I juni 2002 kom 3:12-utredningens betänkande
Beskattning av småföretagare vilket var resultatet av ett arbete som pågått
sedan 1999.1 Företrädare för regeringen och LO lovade ”…förändra 3:12-
reglerna som det har föreslagits.”2 De fyra borgerliga partierna krävde
däremot gemensamt mer långtgående förändringar och förenklingar än som
föreslagits.
 
För mig personligen har det sistnämnda argumentet - förenklingsbehovet -
en alldeles särskild tyngd. Under 1990-talet var jag nämligen några år s.k.
kvalificerad ägare i ett fåmansföretag. Jag upplevde då påtagligt dilemmat

                                                
1 SOU 2002:52, del 1 och 2.
2 Lundby-Wedin, Wanja, Persson, Göran och Ringholm, Bosse: ”Samförstånd ska ge högre
tillväxt” i DN 4 augusti 2002.



5

att acceptera att viktiga ekonomiska realiteter, såväl på företags- som på det
personliga planet, styrdes av ett för en lekman obegripligt regelverk.
Alternativet, i den mån detta var praktiskt möjligt, var kostnadskrävande
skatterådgivning.
  

1.2 Syfte och problemformulering 

Kommittédirektivet till 3:12-utredningen hade som grundläggande
utgångspunkter bl.a. att pröva möjligheter till förändringar i syfte att
stimulera tillväxt och investeringar i fåmansföretagen. Ett för lång tid framåt
förutsägbart och stabilt regelsystem skulle skapas. Dessutom ansågs det
väsentligt att systemet förenklades, med tanke på dess kritiserade
komplexitet. Mitt huvudsyfte med och problemformuleringen för denna
uppsats, är att belysa om utredningen kan sägas ha infriat dessa
målsättningar. Frågeställningarna kan givetvis besvaras endast efter
hänsynstagande till samtliga föreslagna väsentliga ändringar i regelsystemet.
Jag kommer emellertid i hög grad att fokusera på löneunderlagsreglerna,
som jag bedömer vara av starkast principiellt och praktiskt intresse. Den
principiella aspekten är motiven för att överhuvudtaget använda
lönekostnader som ett inslag i en visserligen schablonmässig beräkning av
en normal kapitalavkastning. Den praktiska aspekten är framför allt att
löneunderlagsreglerna, genom förekomsten av spärregler, svarar för en
betydande del av komplexiteten i nu gällande regelverk. 

1.3 Metod och material

Lagtext, förarbeten och doktrin ligger till grund för uppsatsen.
Den viktigaste informationskällan för mitt arbete har givetvis varit 3:12-
utredningens betänkande. Vid sidan av detta har jag använt sedvanligt
källmaterial. RSV:s allmänna råd och tidigare rekommendationer, har varit
mycket värdefulla avseende tolkning av frågor som inte är reglerade eller där
regleringen inte är entydig.
 
Eftersom tillväxtproblematiken sedan länge, och kanske framför allt i 3:12-
utredningen, varit en så central fråga har jag även belyst 3:12-reglernas
ekonomiska konsekvenserna för företagen.
 
I den inledande fasen av informationssökningen har jag i hög grad använt
mig av Internet.

1.4 Avgränsningar

Den för många ägare synnerligen väsentliga frågan om beskattning av
kapitalvinster vid avyttring av företagsandelar har jag av utrymmesskäl helt
avgränsat. Detsamma gäller de komplicerade reglerna i 43 kap. 18–27 §§ IL
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om kapitalvärdering, vilka kommer i tillämpning i de fall
kapitalunderlagsregler användes vid beräkning av utrymme för
kapitalbeskattad utdelning. Jag har även avgränsat betänkandets redovisning
av vissa utländska regelsystem, som inte avsatt några spår i förslaget till
ändrade svenska regler. 
 
Flera av de element som ingår i klyvningsreglerna har jag behandlat endast
ganska överskådligt. Anledningen är, som redan antytts, att skapa utrymme
för att kunna ”problematisera på detaljnivå” avseende
löneunderlagsreglerna.

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med definitioner av några mycket centrala begrepp i 3:12-
reglerna. I kap. 3 följer vad jag kallat ”utredningsbakgrunder” där jag
kortfattat beskriver introduktion och hittillsvarande utveckling av aktuellt
regelverk. Vidare ingår en sammanfattning av kommittédirektivet, en
översiktlig belysning av tillväxtproblematiken samt en deskriptiv ekonomisk
statistik avseende fåmansföretag.
 
I kap. 4 - 6 redogörs för de olika elementen i nuvarande och föreslagna
klyvningsregler. Specifikt avseende löneunderlagsreglerna görs en
genomgång av rättspraxis och vissa oklarheter i rättsläget.
 
I kap. 7 redogörs för bedömningar och ställningstaganden till utredningen,
dels i form av s.k. särskilda yttranden i betänkandet, dels också i form av
kortfattade referat av remissyttranden. Här redovisas också några egna
räkneexempel avseende konstruerade ”modellföretag”. Uppsatsen avslutas
med personliga reflektioner kring angivet syfte,  problemformuleringar och
utredningsförslagens eventuella framtid.
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2 Begreppsdefinitioner
För att klargöra vissa i uppsatsen förekommande viktiga begrepp ges nedan
definitioner och korta kommentarer. Löneunderlagsreglerna berörs inte här
utan gås igenom utförligt i avsnitt 4. Jag förbigår helt regelverkets
tillämplighet på handelsbolag och ekonomiska föreningar.

2.1 Fåmansföretag

Tillämpliga definitioner finns i 56 kap. 2, 3 och 5 §§ samt i 57 kap. 3 § 2 st.
IL. Ett fåmansföretag föreligger när fyra eller färre fysiska personer äger
andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i
företaget. Enligt praxis skall också utländska fysiska personers ägande
beaktas.3 Alla delägare, som själva eller genom närstående är eller har varit
verksamma i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller
de föregående fem åren, betraktas som en enda person. (Se 2.3 angående
verksamhetsrekvisitet.) En person och hans närståendekrets betraktas som en
fysisk person. (Se 2 kap. 22 § IL för en definition av närståendebegreppet.)
 
Ägandet kan vara direkt eller indirekt (56 kap. 6 § IL). Exempel på det
sistnämnda är ägande genom förmedling av juridisk person, vilket också
framgår av lagtexten. Alla juridiska personer beaktas, svenska såväl som
utländska. Av lagrummet framgår att en fysisk person utöver ägande av
andel också på liknande sätt kan inneha andelar i ett fåmansföretag. Här
avses t.ex. situationen att en person blivit införd i aktieboken som
nyttjanderättshavare eller innehavare av avkomsträtt med rätt att rösta för
aktien.4

Mot bakgrund av den s.k. subsidiära definitionen föreligger ett
fåmansföretag också när en verksamhet är uppdelad på av varandra
oberoende verksamheter där en fysisk person genom innehav av andelar
eller t.ex. genom avtal har den faktiska bestämmanderätten över
verksamheten och självständigt kan förfoga över dess resultat.
 
Enligt 56 kap. 3 § IL är företag, vars aktier är noterade vid svensk eller
utländsk börs, inte fåmansföretag. Utöver Stockholms fondbörs omfattas
även varje företag som har fått auktorisation att driva börsverksamhet som
medför marknadsmässig omsättning vilken är allmänt tillgänglig.5 Av
lagrummet framgår också att privatbostadsföretag inte är att anse som
fåmansföretag.

Fåmansföretagsdefinitionen omfattar även motsvarande utländska juridiska
personer. Detta framgår av stadgandet i 2 kap. 2 § IL, om att termer och
                                                
3 RÅ 1979 Aa 240
4 Prop. 1989/90:110 s 678.
5 Prop. 1996/97:45 s 32.
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uttryck i lagen också omfattar motsvarande utländska företeelser. Endast om
det framgår av sammanhanget i aktuell lagtext avses renodlat svenska
förhållanden.   

2.2 Delägare

Definitionen av delägaren i ett fåmansföretag framgår av 56 kap. 6 § IL.
Vederbörande är en fysisk person som direkt, eller indirekt, äger eller på
liknande sätt innehar andelar i företaget. Utländska fysiska personer kan
också vara andelsägare.

Enligt RSV bör innehav av interimsbevis jämställas med ägande om beviset
är bärare av samma rättigheter som en aktie. Rätt till förvärv av aktier i ett
fåmansföretag, t.ex. genom optioner eller konvertibla skuldebrev kan
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet också jämställas med
ägande.6

Tidigare gällde delägardefinitionen enbart vid bedömningen av om ett
företag var fåmansföretag. Numera gäller den generellt avseende delägare i
fåmansföretagen, exempelvis för att avgöra om någon av de särskilda
beskattningsreglerna är tillämpliga på en transaktion.7 

2.3 Kvalificerad andel, verksamhetsrekvisitet

För att den utdelning som andelsägaren tar ut skall omfattas av de särskilda
beskattningsreglerna i 57 kap. IL skall vederbörandes andel vara
kvalificerad, vilket regleras i 57 kap. 4 §. Avgörande för om en andel är
kvalificerad är om andelsägaren eller närstående till denne varit verksam i
betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de
fem föregående åren. Även arbete i ett annat fåmansföretag, som bedriver
samma eller likartad verksamhet som det egna kan innebära att
andelsägarens utdelning beskattas enligt 57 kap. IL (57 kap. 4 § 1 st. 1).
Enligt punkt 2 samma lagrum anses en andel också kvalificerad om
andelsägaren eller dennes närstående är verksam i betydande omfattning i ett
av sitt företag direkt eller indirekt ägt fåmansföretag. Femårskarensen gäller
också vid det sistnämnda upplägget och oavsett om ett koncernförhållande
föreligger eller inte.8 Om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig
innebär det att andelarna i företaget inte blir kvalificerade.

Innebörden av rekvisitet verksam i betydande omfattning är att
andelsägarens arbetsinsatser i företaget skall ha påtaglig betydelse för
vinstgenereringen. Närmare bestämt skall det röra sig om rättshandlingar

                                                
6 RSV 2001:19
7 Prop. 1999/2000:15 s 49 ff.
8 RSV:s Handledning för beskattning av inkomst- och förmögenhet m.m. vid 2002 års
taxering, del 3, s 1513.
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eller andra dispositioner, som självständigt svarar för den vinstgenerering
som uppkommer i företaget. Om så är fallet är andelen alltid kvalificerad
och de särskilda beskattningsreglerna tillämpliga. Vid bedömningen skall
också tas hänsyn till storleken på företaget, dess verksamhet, organisation
och övriga omständigheter. Den verkställande direktören och högre
befattningshavare anses som regel vara verksamma i betydande omfattning.
Det förekommer också att andelsägare utan arbetsledande befattningar
beskattas enligt de särskilda reglerna. Företagets organisation har då den
karaktären att personen i fråga ändå anses ha påtaglig betydelse för
vinstgenereringen. Typfallet är när delägarna gemensamt bedriver en
verksamhet som bygger på personliga arbetsinsatser, t. ex. konsult- eller
kunskapsföretag.9 

Vad styrelsearbete beträffar behöver inte det innebära att en andelsägare
omfattas av de särskilda reglerna. Av förarbetena framgår att: 

En styrelsemedlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses
kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse t.ex. för att
skaffa en viktig order till företaget.10 

Även RSV menar att normalt styrelsearbete inte torde medföra att
kapitalinkomsterna beskattas enligt de särskilda reglerna.11

Rättsfallet RÅ 2002 ref. 21, ”den passive revisorn”, får dock illustrera att
bedömningen av vem som ska anses vara verksam i betydande omfattning
inte är helt okomplicerad. I målet var andelsägaren ende anställde, ende
aktieägaren och ende ordinarie styrelseledamoten och ansågs ändå inte vara
verksam i betydande omfattning. Detta trots att företaget, som var nybildat
med aktiekapital om 50 tkr, redan inom ett år kunde säljas med en
kapitalvinst om 3 mkr! (Utgången i målet kan förklaras av att andelsägaren
var verksam i företaget i endast ca. tre månader. Försäljningspriset ansågs
sannolikt ha föga samband med andelsägarens arbetsinsatser under den
perioden, varför det inte kunde betraktas som en omvandling av
arbetsinkomster till kapitalinkomster.)

2.4 Gränsbelopp

Utdelningen på en kvalificerad andel tas enligt 57 kap. 7 § IL upp i
inkomstslaget tjänst till den del den överstiger ett gränsbelopp. Det
kapitalinkomstbeskattade gränsbeloppet för en aktie är summan av
underlaget för gränsbeloppet multiplicerat med en klyvningsränta bestående
av SLR vid november månads utgång året före beskattningsåret med tillägg

                                                
9 RSV 2001:19.
10 Prop. 1989/90:110 s 703.
11 RSV 2001:19.
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av en riskpremie12 om fem procentenheter och eventuellt sparat
utdelningsutrymme.13 Underlaget för gränsbeloppet är, enligt 57 kap. 8 § IL,
summan av omkostnadsbeloppet, eventuellt sparat utdelningsutrymme och
löneunderlag enligt 43 kap. 12 – 16 §§ IL. 

Underlaget x (SLR + 5 %) + sparat utdelningsutrymme = gränsbeloppet

Om utdelning lämnas under beskattningsåret beräknas gränsbeloppet vid
utdelningstidpunkten. Om däremot ingen utdelning har lämnats görs
beräkningen vid beskattningsårets utgång. 

Om aktier förvärvas från en närstående person skall inget gränsbelopp
beräknas för förvärvaren det året om företaget tidigare under året lämnat
utdelning. (57 kap. 9 § IL.) Om ytterligare utdelning lämnas får förvärvaren
istället ta upp den som intäkt av tjänst. Detta gäller även om den utdelning
som föregick avyttringen understeg gränsbeloppet. Syftet bakom denna
strikta reglering är att förhindra att genom försäljningar mellan närstående
öka det kapitalbeskattade beloppet.14 

2.4.1 Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet kan enligt gällande regler räknas fram enligt tre olika
modeller, nämligen enligt huvudregeln, indexregeln eller
kapitalunderlagsregeln. Samma regler tillämpas också då
omkostnadsbeloppet skall beräknas i samband med tillämpning av
lättnadsreglerna. 
 

2.4.1.1 Huvudregeln

Enligt huvudregeln tillämpas den faktiska anskaffningsutgiften, till vilken
senare nyemissioner och ovillkorliga aktieägartillskott får adderas. De
allmänna reglerna om kapitalvinstbeskattning tillämpas fullt ut vilket
framgår genom hänvisningen i 57 kap. 8 § 1 IL; tillämpligt
omkostnadsbelopp är det ”…som skulle ha använts om andelen hade
avyttrats vid tidpunkten för utdelningen.” Av detta följer att det också för
den här typen av aktier är genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL som
tillämpas. De grundläggande allmänna bestämmelserna om
omkostnadsbelopp finns i 44 kap. 14 § IL. Kopplingen till de allmänna
reglerna medför vidare att kontinuitetsprincipen gäller om delägaren
förvärvat aktierna genom ett benefikt fång (44 kap. 21 § IL). 

                                                
12 Riskpremien kan definieras som skillnaden i avkastning på aktier och statsobligationer
med lång löptid.
13 Statslåneräntan var 4,85 % 2002-11-30. För andra delägarrätter än aktier ökas SLR med
en procentenhet. För att skapa enhetliga regler i de fall då statslåneräntan läggs till grund för
olika beräkningar valdes sista november året före beskattningsåret som dag för tillämplig
räntesats vid beräkningen av gränsbeloppet. Prop 1990/91:54 s 310.
14 Prop. 1995/96:109 s 74 f.
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2.4.1.2 Indexregeln

Beträffande aktier som förvärvats före 1990 får anskaffningsutgiften, enligt
indexregeln, räknas upp enligt 43 kap. 17 § IL. Uppräkningen görs från
förvärvet, tidigast fr.o.m. 1970, till 1990. Omräkningstalen baseras på
förändringar i konsumentprisindex och är följande:

År Omräkningstal År Omräkningstal
1970 5,04 1980 2,08
1971 4,68 1981 1,86
1972 4,42 1982 1,71
1973 4,14 1983 1,57
1974 3,76 1984 1,45
1975 3,43 1985 1,35
1976 3,11 1986 1,30
1977 2,79 1987 1,25
1978 2,54 1988 1,18
1979 2,37 1989 1,11

Om det har gjorts en nyemission hänförs anskaffningsutgiften
(emissionspriset) till emissionsåret när uppräkningen görs och inte till den
tidpunkt då moderaktien förvärvades. Vad ovillkorliga aktieägartillskott
beträffar får de på motsvarande sätt räknas upp under förutsättning att de
gjorts före 1990.

Det finns också särskilda övergångsregler för vissa äldre
värdepappersinnehav vilka infördes i KL 1976. I samband med 1990 års
skattereform  överfördes de, med vissa justeringar, till SIL. I och med
införandet av IL finns de, efter vissa ytterligare justeringar, i ILP. 

2.4.1.3 Kapitalunderlagsregeln

Detta är en alternativregel som regleras i 43 kap. 18 § IL med hänvisning till
19 – 27 §§ samma kapitel. Den är tillämplig på andelar förvärvade före
1992. Som omkostnadsbelopp används företagets justerade kapitalunderlag,
som normalt är skillnaden mellan det skattemässiga värdet på tillgångarna
och skulderna i företaget vid utgången av det beskattningsår som taxerades
1993, d.v.s. normalt 1992. Hänsyn får inte tas till ovillkorliga
aktieägartillskott gjorda före nämnda tidpunkt och ingen indexuppräkning
får ske. Underlaget fördelas  med lika belopp på de andelar i företaget som
förvärvats före 1992. 

2.4.2 Sparat utdelningsutrymme 

Om den lämnade utdelningen understiger gränsbeloppet får enligt 57 kap.
10 § IL den mellanskillnad som återstår av gränsbeloppet, d.v.s. det sparade
utdelningsutrymmet, föras vidare till nästa beskattningsår. Om företaget inte
alls lämnar någon utdelning förs hela gränsbeloppet vidare. Beräkningen
görs då vid beskattningsårets utgång (57 kap. 10 § IL). Detta leder i sin tur
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till att det sparade utdelningsutrymmet är beräknat enligt de regler som var
gällande vid varje års utgång. 

Den sparade utdelningen är dels tillgänglig för kapitalbeskattning
nästkommande år och får dels ingå i underlaget för beräkningen av
kommande års gränsbelopp enligt 57 kap. 8 § IL.

När kvalificerad andelar byter ägare genom ett benefikt förvärv tar
förvärvare enligt 57 kap. 11 § IL över den tidigare ägarens sparade
utdelningsutrymme.
 

2.4.3 Klyvningsräntan

Avsikten med klyvningsräntan är att möjliggöra beräkning av en
skattemässigt godtagbar normalavkastning på en investering i ett
fåmansföretag. De fem procentenheter som läggs till SLR skall utgöra en
riskpremie utöver avkastningen på en helt riskfri placering. Riskpremien
relateras därför ofta till skillnaden i avkastning mellan börsnoterade aktier
och statsobligationer med lång löptid.
 

2.5 Lättnadsbelopp

Enligt 43 kap. 3 § IL skall utdelning endast tas upp till beskattning till den
del den överstiger ett lättnadsbelopp. Om andelarna är kvalificerade skall
jämförelseregeln och takregeln tillämpas (43 kap. 15 – 16 §§ IL, se 4.2.3).
Företaget måste också ha uppfyllt fyra grundläggande villkor för att
företagets andelar skall vara lättnadskvalificerade (43 kap. 2 § IL): 

- Företaget får inte vara marknadsnoterat.
- Företaget får inte under utdelningsåret eller de fyra föregående åren

direkt eller indirekt äga eller ha ägt andelar som överstiger 25 % i ett
marknadsnoterat företag.

- Om företaget är ett förvaltningsföretag får det varken direkt eller
genom annat förvaltningsföretag, under utdelningsåret har ägt någon
andel i ett marknadsnoterat svenskt aktiebolag eller marknadsnoterad
utländsk juridisk person.

- Företaget får inte vara ett privatbostadsföretag, d.v.s. ett
schablonbeskattat bostadsaktiebolag.

Beräkningen av utrymmet är uppbyggt på samma sätt som beräkningen av
gränsbeloppet. Lättnadsbeloppet är således summan av underlaget för
lättnadsbelopp multiplicerat med 70 procent av SLR vid utgången av
november året före beskattningsåret och eventuellt sparat lättnadsutrymme.
Underlaget för lättnadsbeloppet är, enligt 43 kap. 4 § IL, summan av
omkostnadsbeloppet, eventuellt sparat lättnadsutrymme och löneunderlag
enligt 43 kap. 12 – 16 §§ IL. 
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Underlaget x (SLR x 70 %) + sparat lättnadsutrymme = lättnadsbeloppet

Såsom är fallet för omkostnadsbeloppet tillämpas även vid beräkningen av
lättnadsutrymmet de allmänna reglerna om kapitalvinstbeskattning fullt ut.
Detta framgår genom hänvisningen i 43 kap. 4 § IL; tillämpligt
omkostnadsbelopp är det ”…som skulle ha använts om andelen hade
avyttrats vid tidpunkten för utdelningen.” Alltså tillämpas även här
huvudregeln, indexregeln eller kapitalunderlagsregeln.

Det sparade lättnadsutrymmet är den skillnad som uppkommer när
utdelningen understiger lättnadsbeloppet. Skillnaden får föras vidare till
nästa beskattningsår. Detsamma gäller om företaget inte lämnar någon
utdelning (43 kap. 6 § IL). I det fallet beräknas beloppet vid
beskattningsårets utgång. Det sparade lättnadsutrymmet ökar därmed det
lättnadsbelopp som beräknas för nästkommande år. Dessutom får ett belopp
motsvarande sparat lättnadsutrymme läggas till omkostnadsbeloppet vid
beräkningen av lättnadsbeloppet följande år.

Mera ovanligt, men förekommande, är att lättnadsbeloppet överstiger
gränsbeloppet. Typfallet är när en passiv delägare som har samlat på sig
sparad lättnad övergår till att bli verksam i betydande omfattning i företaget
och andelarna av den anledningen blir kvalificerade. Situationen hanteras
enligt 57 kap. 7 § 3 st. IL. Utdelningen minskas med skillnaden och
beskattas enligt 57 kap. 7 § 1 st. IL. Skillnadsbeloppet betraktas som
inkomst av kapital och beskattas enligt reglerna om lättnadsbelopp i 43 kap.
IL.15

Om företaget lämnat utdelning under ett beskattningsår och någon därefter
under samma beskattningsår förvärvar andel i det företaget skall inget
lättnadsbelopp beräknas för förvärvaren (43 kap. 5 § IL). 

Om ett fåmansföretag marknadsnoteras tillämpas normalt en karenstid om
tio år.16 För att undvika att delägaren förlorar lättnadsbelopp och därigenom
faktiskt får en kostnad i och med noteringen tillämpas lättnadsreglerna till
och med det tionde kalenderåret efter det år företaget noterades (43 kap. 9 §
IL). Detta under förutsättning att andelarna getts ut innan noteringen. Om ett
företag däremot avnoteras finns ingen motsvarande karens. I och med att
aktierna avnoteras torde lättnadsreglerna omedelbart kunna tillämpas.17

Såsom är fallet beträffande det sparade utdelningsutrymmet när
kvalificerade andelar byter ägare genom benefika förvärv tar förvärvaren
enligt 43 kap. 7 § IL över den tidigare ägarens sparade lättnadsutrymme.

                                                
15 Prop. 1996/97:45 s 60.
16 I vissa fall förlorar andelarna omedelbart sin lättnadskvalifikation. Se 43 kap. 10 § IL.
17 Tjernberg, Mats: Beskattning av fåmansföretag, 5:e upplagan, Lund (1999) s 99.
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3 Utredningsbakgrunder

3.1 Utveckling av 3:12-reglerna

Avsnittet inleds med en kort historik, varefter redogörelsen koncentreras till
klyvningsreglerna.
 
Det har sedan länge existerat en viss misstro mot skattemoralen hos ägare av
fåmansföretag. Redan vid beredningen av 1928 års KL diskuterades behovet
av kringgåendelagstiftning.18 År 1933 kom det första exemplet i form av en
förordning om s.k. ersättningsskatt, riktad mot kapitalutlåning från bolag till
ägare.19 Exempel på särlagstiftning följde 1951, riktat mot missbruk av
skattefri utdelning, och 1960 riktat mot handel med förlustbolag. I 1970 års
företagsskatteberednings betänkande Fåmansföretag sägs:
 

... ger undersökningarna vid handen att ett utbrett missbruk av bestämmelserna
förekommer inom fåmansbolagssektorn. Särskilt påtagligt är detta bland den stora
mängd bolag, som under senare år bildats uteslutande för att uppnå skattelättnader ifråga
om inkomster som i realiteten inte är något annat än arbetsinkomster för ägarna.20

 
De påtalade problemen kan återföras dels till civilrättens grundsyn att ägare
och bolag är två skilda rättssubjekt21 och dels till associationsrätten, som
medgivit att aktiebolaget som organisationsform fått ett större användnings
område än det ursprungligen avsedda. Enligt 1910 års ABL krävdes tio
stiftare och om ägarantalet senare kom att understiga fem förelåg
likvidationstvång. Restriktionerna upphävdes stegvis och i nuvarande ABL
accepteras enmansaktiebolag fullt ut.22

Företagsskatteberedningens förslag ledde till lagstiftning. Stoppregler och
uppgiftsskyldighet för fåmansföretag infördes. RSV:s rekommendationer
betraktades som tillämpningsregler för fall där lagstiftningen inte gav
entydiga besked.23 Aktuellt regelverk hade redan nu nått en sådan
komplexitet att kritik började förekomma i doktrinen.24 Därför fick 1980 års
företagsskattekommitté i uppdrag att se över lagstiftningen. Förslagen
integrerades i 1990-års skattereform, som innebar radikalt lägre skatter på
kapitalinkomster än på arbetsinkomster. I motsats till tidigare  blev det nu i
högre inkomstskikt lönsamt för den skattskyldige att beskatta så mycket som
möjligt av inkomsterna i inkomstslaget kapital.25

 
                                                
18 SOU 1924:53, del 1, s 126 f.
19 SOU 2002:52, del 1, s 107.
20 SOU 1975:54 s 9.
21 Tjernberg, Mats: Fåmansaktiebolag, Göteborg (1999) s 108.
22 Rodhe, Knut: Aktiebolagsrätt, Stockholm (2002) s 23.
23 Båvall, Bertil: Fåmansföretag, Göteborg (1997) s 14.
24 Grosskopf, Göran: ”Nya regler för beskattning av fåmansföretag”, s 245 i SvSkT 1976.
25 Prop. 1989/90:110 och 1990/91:54.
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Mot denna bakgrund kom skattereformen att innefatta ett delsystem som
3:12-reglerna, vars syfte naturligtvis var att förhindra omvandling av
arbetsinkomster till kapitalinkomster. Reglerna, som första gången
tillämpades vid 1992 års taxering var, vad avser utdelning, tämligen enkla:
 

Överstiger utdelningen på aktier i ett fåmansföretag så stor procent av den skattskyldiges
anskaffningskostnad för aktierna och lämnade ovillkorliga kapitaltillskott som svarar
mot statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med tillägg av
fem procentenheter, skall överskjutande belopp tas upp som inkomst av tjänst.26

 
Indexregeln tillämpades vid sidan av huvudregeln. Till 1993 års taxering
hade även den alternativa kapitalunderlagsregeln införts.
 
Vid taxeringen 1995 fanns en remarkabel förändring bestående i
enkelbeskattning av bolagsinkomster, vilket kom att bestå endast ett år.
Alternativregeln fick nu knytas till beskattat eget kapital och tillämpas på
aktier förvärvade före 1992.
 
I tillväxtbefrämjande syfte introducerades även löneunderlagsreglerna
fr.o.m. 1995 års taxering. Vid taxeringen 1998 infördes, i syfte att lindra
dubbelbeskattningen, lättnadsreglerna för alla onoterade företag.
 
Efter det ovannämnda är den mest betydelsefulla förändringen tillkomsten
av IL, som tillämpades första gången vid 2002 års taxering. Det bör dock
tilläggas att sedan tillkomsten av 3:12-reglerna har ett antal lagändringar
genomförts avseende t.ex. definition av fåmansföretag, kvalificerat ägande,
verksamhetskriterium, indirekt och utomstående ägande etc. I flera fall har
det dessutom varit nödvändigt att tillämpa övergångsregler.
 
Med den gjorda genomgången har jag velat visa att fåmansföretagsmiljön
möjliggör kringgåenden av skattelagen, vilket ibland utnyttjats i en
problematisk omfattning. Lagstiftaren har reagerat med regelsystem, som
åtminstone vad avser 3:12-reglerna, efterhand har blivit ytterst
komplicerade. I förening med bristande förutsägbarhet har detta givetvis
vållat kostnadsökningar i näringslivet. Följsamheten i lagstiftningen har inte
alltid varit den bästa. I doktrinen har påtalats att viktiga stävjande åtgärder
har satts in först efter långt dröjsmål.27 I såväl doktrin som i remissyttranden
har det dessutom hävdats att lagstiftningen tidvis i alltför hög grad inriktats
på att motarbeta oseriösa beteenden istället för att stimulera seriösa
företagare.28

                                                
26 3 § 12 mom. SIL, SFS 1990:1422.
27 Tjernberg, Mats: ”Tilltäppta kryphål i fåmansföretagsregler”, s 4 ff i SN 2002.
28 Dir. 1999:72.
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3.2 Kommittédirektiv 1999:72

När direktivet till 3:12-utredningen utfärdades i september 1999 hade
aktuella regler tillämpats i ca nio år.29 I det följande sammanfattas direktivet.
Redogörelsen avgränsas till 3:12-reglerna i allmänhet och klyvningsreglerna
i synnerhet.
 
Behovet av en översyn motiveras i huvudsak enligt följande: 

Företagandet, dess struktur och arbetssätt förändras kontinuerligt. Andelen
tjänsteproduktion ökar och företagen blir alltmer kunskapsberoende. Särskilt inom den
snabbväxande tjänstesektorn minskar betydelsen av det finansiella kapitalet till förmån
för strukturkapital och humankapital. Strukturkapitalet utgörs exempelvis av värdet av
att bygga upp en organisation, värdet av produktionsprocesser i företaget och
upparbetade kundrelationer. Humankapitalet ackumuleras i form av kompetens och
erfarenhet i företaget. När ett företag säljs är värdet inte sällan multiplar av det egna
kapitalet. Denna utveckling innebär bl.a. att det blir allt viktigare för företagen att knyta
till sig sina anställda som delägare ... Den systematiserade kunskapen om hur reglerna
utnyttjats är begränsad. Detta innebär i sin tur att kunskaperna om reglernas effekter på
t.ex. företagens investeringar också är begränsade. Det är därför lämpligt att nu göra en
utvärdering av detta.

De för uppdraget grundläggande utgångspunkterna var följande: 
Att även fortsättningsvis hålla fast vid ett system som definierar vad som
dels skall anses vara lön och dels inkomst av kapital. Att pröva möjligheter
till förändring som skulle stimulera tillväxt, investeringar och aktivt
risktagande i fåmansföretagen. För att skapa förutsägbarhet och stabilitet i
lagstiftningen skall ett regelsystem konstrueras för att gälla lång tid
framöver. Vidare är det  väsentligt att systemet förenklas med tanke på dess
kritiserade komplexitet. 

Ett antal områden utpekades särskilt för översyn: 
Eftersom den alternativa kapitalunderlagsregeln utgår från det egna kapitalet
vid utgången av 1992 missgynnar den senare startade företag. En modell,
där företagets egna kapital löpande får tillämpas vid beräkningen, bör
prövas. De nuvarande alternativreglerna skulle då kunna avvecklas, vilket
kommer att förenkla regelsystemet. Löneunderlagsregeln bör också
analyseras, bl.a. avseende i vilken utsträckning företagarna utnyttjat
utrymmena för kapitalbeskattad utdelning. Riskpremiens storlek var föremål
för diskussioner redan i SOU 1993:29. Slutligen – skall ett framtida
regelsystem ha nuvarande utgångspunkt i en schablonmässigt bestämd
kapitalavkastning? Som ett alternativ framförs fastställandet av en
normallön för olika branscher eller för samtliga företag, där utdelning över
normallön kapitalbeskattas. 

I mera övergripande ordalag framgår bl.a. att fåmansföretagen i framtiden
bör få en större samhällsekonomisk betydelse. Därför är det viktigt att aktiva
fåmansföretagsägare inte missgynnas i förhållande till personer som satsar
                                                
29 A dir.
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sina pengar i börsnoterade företag. Gällande reglers effekter på
riskvilligheten att starta företag, tillväxten bland fåmansföretagen och vilka
incitament reglerna ger avseende kapitaluppbyggnad i företagen och extern
riskkapitalförsörjning bör belysas. Det betonas att regelsystemet bygger på
en problematisk avvägning. Reglerna skall visserligen skapa förutsättningar
för realinvesteringar och tillväxt i fåmansföretagen. Mot detta står
ambitionen att reglerna måste motverka inkomstomvandling.
        
Några reflektioner kring direktivet känns avslutningsvis befogade. Motivet
för en översyn av regelverket är vagt formulerat och prioriteringarna kan
ifrågasättas. Utredningen har i inledningen till sitt betänkande konstaterat att
motsättningarna mellan näringspolitiska ambitioner och skatterättsliga
principer går som en röd tråd genom direktivet. Självklart förändras
näringslivet mot en ökande andel tjänsteproduktion och lika självklart ökar
humankapitalets relativa betydelse. Men det är långt ifrån lika självklart att
detta behöver påverka beskattningsreglerna för ägare av fåmansföretag.
Uttalandet att det blir allt viktigare för företagen att knyta till sig sina
anställda som delägare känns typiskt för den ”bubbleekonomi”, som
fortfarande rådde när direktivet skrevs. Efter de utlokaliseringar,
rationaliseringar, konkurser etc. som följt känns det främmande. Stimulans
till etablering av och tillväxt i småföretag är väsentligt. Om det är en
realistisk målsättning för lättnader i en kringgåendelagstiftning berörs i
följande avsnitt. Komplexiteten i systemet är enligt min mening det absolut
största problemet och detta borde ha getts en klart överordnad prioritet. Och
till sist, hur kan det förklaras att ett system tillämpats i nio år och många
gånger förändrats medan ”[d]en systematiserade kunskapen kring frågan om
hur reglerna har utnyttjats är begränsad.”?30

  
Sammanfattningsvis är således en lagstiftning dålig om den inte förmår
uppfylla lagstiftarens intentioner och om den är oklar i sin utformning. Särskilt dålig blir
den då den är oklar såväl till sina intentioner som till sin tekniska utformning.31 

3.3 Tillväxtproblematik och fåmansföretag

Tillväxtstimulans blev ett centralt undertema i direktivet till 3:12-
utredningen. I det följande ger jag bakgrunden till detta samt kortfattat
resultaten av några nationalekonomiska studier från senare år.
 
Svenskt näringsliv är i ett internationellt perspektiv ovanligt dominerat av
stora företag. Delvis är detta ett historiskt arv i form av basnäringar baserade
på inhemska naturtillgångar som malm och skog. Delvis är det en följd av
att ett antal stora verkstadsindustrier kunde etableras på basis av svenska
uppfinningar och nykonstruktioner gjorda redan före första världskriget.
Exempel är AGA, Alfa-Laval, Asea, Electrolux, Ericsson och SKF. Under

                                                
30 A dir.
31 Lindencrona, Gustaf: ”Vad gör en skattelagstiftning verkligt misslyckad”, s 331 i JT
1992/93.
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mellankrigstiden skapades unikt starka positioner för svensk läkemedels-
och transportmedelsindustri i form av Astra, Pharmacia, Scania och Volvo.32

De nämnda företagen svarar fortfarande direkt och indirekt – via
underleverantörer - trots flera exempel på fusioner med multinationella
företag, för en mycket stor sysselsättningseffekt i Sverige. Intressantare i nu
aktuellt sammanhang är en tredje inverkansfaktor på företagsstrukturen,
nämligen att svensk näringspolitik under efterkrigsperioden länge helt
inriktades på att stimulera en fortsatt utveckling, som den beskrivna.
Socialdemokraternas intresse för storföretagen var både ideologiskt och
praktiskt betingat. Dessa företag representerade en möjlighet att föra en
tillväxtinriktad politik, som inte gynnade privat förmögenhetsbildning. Det
blev avgörande för utformningen av kapitalbeskattningen, som kom att
direkt diskriminera mellan olika ägarformer och finansieringssätt. Små och
nystartade företag med enskilt ägande blev oförmånligt behandlade.33 
 
Ovannämnda förhållanden ledde fram till 1970-talet till en snabbare
ekonomisk tillväxt i Sverige än i de flesta andra länder. Under de senaste tre
årtiondena har däremot utvecklingen varit radikalt annorlunda. Svensk BNP
per capita har fallit från 5 % till 15 % under genomsnittet för OECD
länderna.34 Nationalekonomisk forskning har angett ett flertal faktorer, som
samverkat till detta resultat. I huvudsak faller denna problematik helt utanför
ramarna för examensarbetet, men två konstateranden är här väsentliga. Dels
har de svenska storföretagen, i förhållande till den begränsade
hemmamarknaden, nått en sådan storlek att betydande andelar av
produktionsexpansionen naturligen har måst förläggas i eller nära de nya
marknaderna. Dels har forskningen, framför allt under 1990-talet, påvisat att
småföretag och entreprenörskap numera spelar en långt större roll än
tidigare för den ekonomiska tillväxten.
 
Svensk företagsstruktur beskrevs tidigare ibland genom en s.k.
”snapsglasmetafor”. Innebörden skulle vara att vi hade en relativt hög
sysselsättning i många småföretag och naturligtvis i storföretagen. Däremot
hade vi få medelstora företag, vilket alltså motsvarade glasets smala hals.
Senare utredningar indikerar att problemet är allvarligare än så. Av EU-
länderna har Sverige den näst lägsta densiteten av företag, både vad avser
enmansföretag och företag med 1-9 anställda. Densitet avser antal företag
per miljon innevånare.35 Det är belagt att Sverige saknar inte bara medelstora
utan även unga och små företag. Beträffande den senare företagskategorin
tycks det vara företagens ungdom snarare än deras litenhet, som gör dem
betydelsefulla. Följande sammanfattning har avgivits:

                                                
32 Sveriges Industriförbund: Sveriges Industri-Utveckling och konkurrensläge (1967) s 45.
33 Calmfors, Lars och Persson, Mats, s 330 ff i Tillväxt och ekonomisk politik 1999.
34 Lindbeck, Assar, s 50 i Tillväxt och ekonomisk politik 1999.
35 Johansson, Dan: ”Tillväxt som gratislunch”, s 427 i Ekonomisk debatt 2002.
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Det är genom etablering och måttlig tillväxt av stora mängder små och unga företag som
merparten av genuint ny sysselsättning skapas. Detta skall inte tolkas som att
tillväxtföretagen är oviktiga utan att de är för få.36   

Att 3:12-utredningen tagit intryck av ovanstående framgår i  betänkandet;
man konstaterar att alltför få företag växer och kommer över en kritisk
tröskel vid ca. 10 anställda. Vidare att en större del av företagen inte alls har
några anställda. Man anger det som önskvärt att skapa en tät
”undervegetation” varur embryon till tillväxtföretag kan uppstå. På så sätt
skulle sannolikt antalet tillväxtföretag kunna öka.37

 
I nationalekonomisk debatt har som huvudorsaker till låg nyetableringstakt
angetts dels bristen på full näringsfrihet inom vissa områden t.ex. hälsovård,
barnomsorg etc. Dels har utpekats arbetsmarknadslagstiftningen, vars
bristande flexibilitet ökar transaktionskostnaderna. Dessa drabbar små,
snabbväxande företag relativt sett hårdast. Den tredje huvudorsaken är
skattesystemet:

Utformningen av det svenska skattesystemet kan sägas ha försvårat den snabba tillväxten
av nya och små företag av åtminstone fyra skäl. För det första har skattesystemet gjort
det svårt för enskilda individer att spara och ackumulera kapital, vilket visat sig vara
viktigt för nyetableringen av företag. För det andra har det dränerat kompetenta
entreprenörer och industrialister på kapital, vilket försvårat uppkomsten av en väl
fungerande venturekapitalindustri. För det tredje har systemet under lång tid varit
utformat så att nya och små företag missgynnats relativt gamla och stora företag. För det
fjärde har skattesystemet försvårat utvecklingen av flera tjänstenäringar, märkbart för
hushållsrelaterade tjänster.38

 
Det måste tilläggas att ett antal förändringar av regelsystemet, som bör
gynna unga, små, human- och kunskapsintensiva företag relativt större
realkapitalintensiva företag, ju har genomförts under 1990-talet.
Skattereformen 1990 kom bl.a. att leda till en sänkning av bolagsskatten från
55 % till 28 %, vilket har mildrat tidigare neutralitetsbrister. Reformen
sänkte också de högsta individuella marginalskatterna kraftigt. Härigenom
har incitamenten att ersätta marknadsproduktion med ineffektiv ”gör det
själv-produktion” minskat. Införandet av en enhetlig 30 %-ig skatt på
kapitalinkomster samt borttagandet av förmögenhetsskatt på innehav i
onoterade bolag har reducerat missgynnandet av individuella
direktinvesteringar i företag. Vidare infördes 1997 lättnader i
dubbelbeskattning för onoterade företag. Slutligen har enligt sedvanlig
”svensk modell” många försök gjorts att kompensera brist på riskkapital
genom statliga stödinsatser. År 1998 fanns ca. 140 stödformer som dock var
svagt samordnade och ofta okända för företagen.39 Två frågor ligger nära till
hands. Den första är om effekter av ovanstående kraftfulla förändringar

                                                
36 Davidsson, Per och Delmar, Frédéric: ”På jakt efter de nya arbetstillfällena:
tillväxtföretagens roll”, s 267 i Ekonomisk debatt 2000.
37 SOU 2002:52, del 1, s 175 f.
38 Johansson, Dan: ”Tillväxt som gratislunch”, s 432 i Ekonomisk debatt 2002. (Begreppet
venturekapitalindustri motsvarar närmast den svenska riskkapitalverksamheten.) 
39 Henreksson, Magnus, s 386 ff i Tillväxt och ekonomisk politik 1999.
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möjligen kan uppstå först efter en längre tid? Det är nämligen ett faktum att
nyföretagandet, som under perioden 1994 – 2001 har mätts på likartat sätt av
ITPS, har legat tämligen statiskt i ett intervall kring 36 000 företag/år.40 Den
andra närliggande frågan är: Om de nämnda åtgärderna inte har haft påtaglig
effekt inom 5-10 år efter genomförandet, hur skall man i så fall kunna
förvänta sig några effekter av mindre dramatiska förändringar inom ramarna
för nuvarande 3:12 system?

3.4 Deskriptiv statistik

Utredningsbilaga 2 i 3:12-utredningen innehåller en bearbetning av
källmaterial från RSV, SCB och Finansdepartementets databas FRIDA, med
taxerings- och bokföringsstatistik från företag. Materialet omfattar bl.a.
deklarationer avseende inkomståren 1997 – 99 från ca. 176 000
kvalificerade ägare till ca. 138 000 fåmansaktiebolag.41 I detta avsnitt
redogör jag kort för dessa företags ekonomiska situation, ägarnas
inkomstsituation samt slutsatserna i bilagan. 

3.4.1 Företagens finansiella situation och resultat

De finansiella nettotillgångarna definieras som summan av företagets kassa
och omsättningstillgångar minskade med aktiekapital och skulder. Så
definierat har ca. 70 % av företagen inga eller negativa nettotillgångar, ca.
24 % har positiva nettotillgångar om maximalt 1 mkr och ca. 6 % har
nettotillgångar överstigande 1 mkr, med ett medelvärde om ca. 4,4 mkr.
Hårddraget formulerat kan man säga att 6 % av företagen innehar mer än 70
% av gruppens finansiella nettotillgångar medan 70 % av företagen äger
”ingenting alls”. Denna extremt skeva fördelning går som en röd tråd genom
hela statistiken. Företagsgruppen är alltså synnerligen heterogen.

Företagens löpande resultat presenteras genom analys av överskotten,
definierade som resultat före bokslutsdispositioner och före löner och
utdelning till ägarna. Ca. 21 % av företagen har redan på denna nivå ett
underskott, ca. 64 % har ett överskott mindre än 1 mkr, medan alltså ca. 15
% har ett överskott om mer än 1 mkr. En följd av de i många fall ”magra”
resultaten är att drygt 36 % av företagen har ackumulerade sparade
utdelningar, som överstiger balanserade vinstmedel. För 17 % av företagen
är t.o.m. ackumulerade lättnadsbelopp större än balanserade vinstmedel.
Utdelningskonsekvenser av detta framgår av följande avsnitt.

3.4.2 Ägarnas inkomstsituation 

Nettoinkomsten d.v.s. förvärvs- och kapitalinkomst minus skatter på båda
inkomstslagen var för ägarna i genomsnitt 265 tkr, att jämföras med 123 tkr
                                                
40 ITPS: Nyföretagandet i Sverige 2000 och 2001 <http://www.itps.se/pdf/s2002_008.pdf
41 SOU 2002:52, del 2, s 375 ff. 
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för alla övriga löntagare. Till denna stora skillnad finns två
huvudförklaringar. Dels hade företagarna kapitalinkomster om i genomsnitt
90 tkr, varav 67 tkr härrörde från det egna företaget. Jämförelsegruppens
genomsnittliga kapitalinkomster understeg 1 tkr. Dels hade företagarna
”externinkomster” om genomsnittligt 96 tkr, vilket i huvudsak måste bero
på att ett mycket stort antal företagare hade en annan heltidsanställning . Det
bör tilläggas att fördelningen av företagsägarnas inkomster också var
extremt skev, i synnerhet vad gäller kapitalinkomster. Mot ett medelvärde av
kapitalinkomster från egna företag om 67 tkr svarade medianvärdet noll. Å
andra sidan hade en procent av företagarna kapitalinkomster av
storleksordningen 1 mkr och det fanns ett extremvärde om 120 mkr. De
högre värdena måste rimligen härröra från kapitalvinster.
 
Beträffande utdelningar kan konstateras att ca. 55 % av ägarna inte erhöll
någon utdelning alls. Ca. 13 % erhöll utdelning mellan noll och
lättnadsbeloppet, medan 16 % erhöll utdelning mellan lättnads- och
gränsbeloppet och lika många en utdelning som minst motsvarade
gränsbeloppet. En huvudförklaring till det låga utnyttjandet av de fördelar,
som 3:12-reglerna erbjuder, torde vara den i föregående avsnitt påtalade
bristen på utdelningsbara medel. En annan bidragande orsak kan vara att
ägarlöner varit sådana att de aktualiserat spärregler avseende löneunderlaget.
 
Statistiken innehåller intressanta exempel på att skatteminimering
underlåtits. Ett slående sådant är att vid inkomster över 7,5 prisbasbelopp,
då arbetsgivaravgifter inte berättigar till ytterligare sociala förmåner, medför
uttag i form av utdelning åtminstone 10 % lägre total skattebelastning än
uttag i form av lön. Trots detta avstod mer än 15 000 företagsägare i aktuellt
inkomstläge från utdelning motsvarande gränsbeloppet. Bilden var likartad
även i högre inkomstlägen och för ensamföretagare.
 

3.4.3 Sammanfattande synpunkter

Av ett totalt gränsbelopp om ca. 16 mdkr för hela företagsgruppen utdelades
endast ca. 6 mdkr. Mer än hälften av sparade utdelningar motsvarades inte
av balanserade vinstmedel. Förekomsten av stora outnyttjade gräns- och
lättnadsbelopp skapar incitament till dubiösa transaktioner av typ
samgåenden mellan bolag med otillräckliga vinstmedel och vinstrika bolag.
Att en stor del av företagen väljer att inte utnyttja gräns- och lättnadsbelopp
skall inte tolkas som att nuvarande regelverk är för generöst.
Lättnadsreglerna har motiverats med att de främjar realinvesteringar i
onoterade bolag på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa företag kan inte
lånefinansiera sig på lika goda villkor som större noterade företag. Det är
därför naturligt att de under en tillväxtfas inte lämnar stora utdelningar.
 
Ägare av fåmansbolag och andra löntagare har en likartad bruttolönestruktur
i de övre inkomstskikten. I vanligare inkomstlägen har företagarna högre
tjänsteinkomster än andra löntagare. En tolkning är att detta kan bero på
produktivitetsskillnader. En annan tolkning är att 3:12-reglernas
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normalkapitalinkomster är för låga och att kapitalinkomster därför beskattas
som inkomst av tjänst.
 
Den allmänna bilden är att majoriteten av fåmansbolagen genererar ganska
låga överskott. Trots incitament att spara inkomster i bolagen, för att senare
erhålla besparingarna till lågt beskattad kapitalvinst, har en överväldigande
majoritet av företagen små eller negativa finansiella nettotillgångar.
Ackumulering av tillgångar i företagen tycks inte ha skett i någon större
omfattning.
 
Min egen spontana reflektion är att den utpräglade heterogeniteten i gruppen
borde kunna utnyttjas för att skapa starkt förenklade beskattningsregler för
en majoritet av ägarna till fåmansbolag. Möjligen har liknande tankegångar
legat till grund för 3:12-utredningens föreslagna alternativregel om en
schablonmässig normalavkastning, på samtliga andelar i ett företag,
uppgående till ett halvt prisbasbelopp.
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4 Löneunderlag

4.1 Bakgrund och motiveringar

Åtgärden, med verkan fr.o.m. 1995, att låta ett löneunderlag utöka
underlaget för gränsbeloppet (57 kap. 8 § 3 IL) och därigenom det
kapitalbeskattade utrymmet hade ett antal olika sammanflätade motiv. Då
små och medelstora företag bedömdes besitta den framtida tillväxtkraften i
svensk ekonomi ansågs det vara väsentligt att på olika sätt stimulera dessa
företag. En annan faktor var att det upplevdes som ett problem att då
gällande regler skapade en lågt beräknad schablonmässig kapitalavkastning,
vilket knappast kunde sägas gynna fåmansföretagen och dess ägare.
Exempelvis beaktades inte företagarens idéer och företagsledande förmåga.
Ej heller förekomsten av anställda hade någon betydelse för det
kapitalbeskattade utrymmet. Mätproblem anfördes beträffande
företagsledarens betydelse för kapitalavkastningen. Angående
löneunderlaget ansågs dock förekomsten av anställda höja avkastningen på
kapitalet genom att detta utnyttjas mer och effektivare. Man sökte en modell
där avkastningshöjande faktorer skulle beaktas på ett mer direkt sätt.42

Sysselsättningskapaciteten i små och medelstora företag var en annan
bakomliggande orsak till införandet av löneunderlagsreglerna. Då
anställningspotentialen bedömdes vara hög i dessa företag ansågs det viktigt
att stötta dem eftersom det i förlängningen antogs generera mer
arbetstillfällen. Om storleken på det kapitalbeskattade utrymmet gjordes
beroende av att det finns anställda i företaget antogs en subventionering av
arbetskraften uppkomma. Detta skulle stimulera företagen till
nyanställningar eftersom delägarens skattesituation därigenom
förbättrades.43

För att få använda sig av ett löneunderlag måste delägaren också själv ta ut
lön av viss storlek vilket antogs motverka att arbetsinkomster omvandlas till
kapitalinkomster. 

Under utredningsarbetet med löneunderlagsreglerna diskuterades ingående
problemet med den lågt beräknade schablonmässiga kapitalavkastningen.
För att komma till rätta med detta fanns, utöver förslag på ett lönebaserat
utrymme också ett alternativ med höjd riskpremie. I propositionen till
löneunderlagsreglerna hänvisar man till företagsskatteutredningens
betänkande och dess förslag att höja klyvningsräntan med en riskpremiedel
om 8 %.44 Vid valet av beräkningsmodell var framförallt två frågor
avgörande: Dels vilka incitament som då gällande regler gav till uttag av

                                                
42 Prop. 1993/94:234 s 88.
43 A prop. s 88 ff.
44 Se a prop. och SOU 1993:29 del 2, s 105.
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arbetsinkomster som lön från bolaget och dels hur fåmansföretagen och dess
efterfrågan på arbetskraft påverkas av den osäkerhet som företagen utsätts
för på marknaden. Man kom fram till att en lönebaserad modell var att
föredra eftersom den ansågs beakta fler faktorer och därmed utgöra ett bra
komplement till dåvarande sätt att beräkna fram kapitalavkastningen.
Sammanfattningsvis ansågs en höjning av räntesatsen inte minska
incitamenten att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Det
förutsattes däremot en lönebaserad modell göra eftersom den kräver att
andelsägaren själv tar ut lön av viss storlek för att få använda sig av
löneunderlaget. Kopplingen mellan kapitalinkomstbeskattningen och
anställda skulle dessutom stimulera företagens efterfrågan på arbetskraft,
varför den linjen valdes.45

  
Kritik framfördes mot förslaget till löneunderlag. Bland remissinstanserna
var inställningen visserligen blandad; FR och NSD m.fl. tillstyrkte förslaget.
RSV och FAR var däremot kritiska och avstyrkte detsamma. Lagrådet hade
redan i ett tidigare lagstiftningsärende kritiserat klyvningsreglerna. Man
ansåg inte oväntat att regelsystemet var för komplext vilket skulle leda till
problem vid tillämpningen.46 Om det förslag till löneunderlag som lagrådet
hade att ta ställning till ansåg man att det ”...komplicerar det redan mycket
komplicerade regelsystemet.” Man betonade därför vikten av att i
lagstiftningsarbetet i större utsträckning sträva efter en förenkling av
reglerna. Det sistnämnda med tillägget att detta åtminstone borde gälla för
framtida lagstiftningsåtgärder på området. Lagrådet ifrågasatte också om
systemet som helhet, efter de senaste förändringarna, var acceptabelt med
hänsyn till det krav på enkelhet vid tillämpningen som måste vara uppfyllt
för att systemet skall fungera i praktiken.47 Lagrådet fann ändå inte skäl att
avstyrka förslaget.

4.2 Nuvarande regelverk

Av 43 kap.12 § IL framgår att löneunderlaget baseras på de ersättningar,
som ingår i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter, enligt 2 kap.
SAL48 eller 1 § SLF. Härefter används lön som samlingsbegrepp för alla
ersättningar som kan ingå i löneunderlaget. 

Aktuella löner skall ha lämnats till arbetstagarna i företaget och dess
dotterföretag under året före beskattningsåret, d.v.s. löneåret. Året före
beskattningsåret innebär kalenderår oavsett vilket räkenskapsår företaget
har. Vid taxeringen 2003 är det alltså utbetalda löner under 2001 som ingår i
löneunderlaget. 
 

                                                
45 A prop. s 90 f.
46 Prop. 1993/94:50 s 426 f.
47 Prop. 1993/94:234 s 174.
48 Att uttaget av arbetsgivaravgiften är nedsatt inom ett stödområde eller för arbetstagare
som arbetar utomlands hindrar inte att lönerna räknas med. RSV S 1999:21.
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Formuleringen företaget och dess dotterföretag för tanken vidare till hel-
respektive delägda företag, till koncernförhållanden och vidare till
internationella anknytningar. Naturligtvis aktualiseras också frågan om
verkningar av förändringar i ägarförhållanden under löpande kalenderår.
Hela det nämnda frågekomplexet behandlas i avsnitt 4.2.1.
 
Vissa löner får enligt 43 kap. 13 § IL inte räknas med. Det är fallet dels vid
statliga bidrag för lönekostnader och dels för löner till ägare av kvalificerade
andelar, som getts ut av företaget eller annat företag inom samma koncern.
För detta redogörs i avsnitt 4.2.2.
 
Enligt 43 kap. 14 - 16 §§ gäller vissa ytterligare begränsningar och
spärregler för löneunderlagets tillämpning. Dessa behandlas i avsnitt 4.2.3.

4.2.1 Organisationsbetingade frågor, internationella
anknytningar

4.2.1.1 Koncernförhållanden
 
Begreppen moderföretag och dotterföretag finns inte definierade i 3:12-
systemet och det finns överhuvudtaget inget skatterättsligt koncernbegrepp.
I 2 kap. 5 § IL definieras koncern endast såsom en grupp av företag eller
andra näringsidkare som enligt svensk lagstiftning bildar en koncern. Det får
anses att allmänna civilrättsliga begrepp avses och då närmast
koncerndefinitionerna enligt ABL. Av 1 kap. 5 § ABL framgår att en
koncern bl.a. föreligger när ett aktiebolag är moderbolag och en annan
juridisk person är dotterföretag om aktiebolaget innehar mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen.
Tillsammans bildar de två en koncern

Att ett fåmansföretag ingår i en koncern innebär enligt 43 kap. 12 § 1 st. IL
att löneunderlaget också omfattar utbetalda löner i dotterföretaget och att
dessa löner räknas med i proportion till moderbolagets ägarandel enligt st. 2
samma lagrum. Ökningar och minskningar av innehav i dotterföretag bör
också beaktas vid beräkningen av löneunderlaget.49

  
Av RÅ 1998 not 265 framgår att lagtexten skall tolkas strikt vad beträffar
kravet på att löner skall medräknas för anställda i företaget och dess
dotterföretag. I målet innehade personen A det helägda aktiebolaget RAB
vilket tillsammans med 15 andra aktiebolag var delägare i ett
kommanditbolag som bedrev revisionsverksamhet. Kommanditbolaget
utgjorde inte dotterföretag till aktiebolagen och A var verksam i RAB.
Frågan var om A skulle kunna räkna med sin andel av löneunderlaget som
fanns i kommanditbolaget, där det alltså fanns ett antal anställda. RegR
menade att verksamhet som bedrevs i kommanditbolaget inte kunde

                                                
49 RSV 2001:19.
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jämställas med verksamhet i RAB, d.v.s. i företaget. Mot bakgrund av detta
samt att kommanditbolaget inte var ett dotterbolag till RAB fick inte A
tillgodoräkna sig någon andel av de löner som utgått till arbetstagare i
kommanditbolaget vid beräkningen av löneunderlaget avseende aktierna i
RAB. Utgången kan anses vara förenlig med lagtexten. RegR betraktar
kommanditbolaget som ett eget rättssubjekt.50 

Av lagtextens lydelse framgår inte när moder-dotterförhållandet skall
föreligga för att ett löneunderlag skall få läggas till underlaget för
gränsbeloppet. Ny praxis slår dock fast att koncernförhållandet skall vara för
handen under löneåret. I målet ägde personen A samtliga aktier i ett
byggföretag men hade bildat ett nytt bolag som 1997 köpte byggföretaget.
Vid 1998 års taxering redovisades ett löneunderlag i koncernen baserat på
de löner som utbetalats i dotterföretaget, d.v.s. byggföretaget. Eftersom
byggföretaget inte utgjorde ett dotterföretag till det nybildade bolaget under
löneåret 1996 godtogs inte det redovisade löneunderlaget. RegR menade att
av lagtextens ordalydelse följer att endast sådana förhållanden som förelåg
under året före beskattningsåret ska bestämma senare beräkning av
löneunderlaget.51 
 
En följd av att i skatterättsligt sammanhang tillämpa ABL är att det under
vissa förhållanden kan uppstå en dubbel koncerntillhörighet. Vid sidan av
ovan angivna definition föreligger även en koncern enligt 1 kap. 5 § ABL
om ett företag äger aktier i ett annat företag och har rätt att utse eller avsätta
mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse. Förekomsten av dubbel
koncerntillhörighet berördes inte i förarbetena till den ändrade
koncerndefinitionen.52 Att situationen är skatterättsligt möjlig har man dock
utgått ifrån i ett senare lagstiftningsärende.53 Och lagtextens lydelse
uppställer inte heller något hinder. Frågan är alltså hur löneunderlaget skall
fördelas. SRN har  tagit ställning till de skatterättsliga konsekvenserna vid
en dubbel koncerntillhörighet: 

X AB ägde 75 % av aktierna i Z AB. Y AB ägde resterande 25 %. Y AB
hade enligt avtal rätt att utse och tillsätta mer än hälften av
styrelseledamöterna i Z AB, vilket medförde att AB Z alltså bildade koncern
både med X AB och Y AB. Den fysiska personen A  ägde samtliga aktier i
X AB och den fysiska personen B ägde Y AB till 100 %. A:s och B:s
innehav var kvalificerade enligt 57 kap. 4 § IL.

SRN menade att den dubbla koncerntillhörigheten får verkan vid
beräkningen av löneunderlaget. Löner som belöper på en arbetstagare i ett
aktiebolag med dubbel koncerntillhörighet fördelas efter respektive
moderbolags ägarandel i bolaget. Då i exemplet ovan X AB ägde 75 % av Z

                                                
50 Tjernberg, Mats: Fåmansaktiebolag, Göteborg (1999) s 269.
51 RegR, mål nr 6261-2001, dom 3 april 2003.
52 Prop. 1995/96:10.
53 Prop. 1996/97:18 s 20 f.
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AB och Y AB ägde resterande 25 % fördelas löneunderlaget i Z AB mellan
A och B enligt nämnda procenttal.54

Oklart är för närvarande vad som gäller om ett dotterföretag har ägts endast
under en del av löneåret. Lagtexten och förarbetena omfattar inte
situationen. I RSV:s allmänna råd behandlas frågan helt kort. Man anser att
endast ersättningar som avser den tidsperiod då dotterföretaget ägs bör
räknas med i löneunderlaget.55 SRN har i två förhandsbesked gått på samma
linje med motiveringen att det ligger i sakens natur att förvärvaren inte får
utnyttja de ersättningar som erlagts under den förra ägarens innehavstid.56 I
de två fallen var det fråga om omstruktureringar inom samma ägargrupp
vilket enligt SRN kan tala för en annorlunda bedömning, men det anser man
kräver en uttrycklig reglering. Det förhållandet att rätten att få tillgodogöra
sig ett löneunderlag som hänför sig till arbetstagare i ett dotterbolag är
beroende av att moder-dotterrelationen förelåg vid tidpunkten för
utbetalningen av lönerna kan under vissa omständigheter medföra att
löneunderlag går förlorat. Följande exempel från 3:12-utredningen får
illustrera situationen.

Den fysiska personen A äger ABX1 som i sin tur äger ABX2. Den fysiska personen B
äger ABY1. Den 30 juni 2001 sålde ABX1 andelarna i ABX2 till ABY1. ABX2 blev
därmed dotterbolag till ABY1 och bytte namn till ABY2.57 

 
Vid beräkningen av gränsbeloppet fram till försäljningstidpunkten får A som
löneunderlag tillgodoräkna sig löner som utbetalats till arbetstagare i ABX2
under år 2000. När B under år 2002 skall beräkna löneunderlag får enbart
löner som utbetalats under den tid som ABY2 varit dotterbolag till ABY1
tas med, d.v.s. från den 1 juli 2001. Löner som utbetalats under tiden den 1
januari – 30 juni 2001 kommer därmed inte att ingå i löneunderlaget för
någon.

Att löneunderlaget skulle gå förlorat är inte självklart enligt doktrinen. Mats
Tjernberg menar att det mot bakgrund av lagtextens formulering knappast
kan krävas att ägarförhållandet i dotterföretaget består vid moderbolagets
utdelningstillfälle.58 Enligt det synsättet är det alltså troligt att de löner som
betalats ut i det ursprungliga ABX2 1 januari-30 juni 2001 kan tas med när
A räknar fram sitt löneunderlag för utdelning från ABX1 2002. Detta trots
att ABX1 inte ägde ABX2 vid utdelningstillfället.

I 3:12-utredningen vidhåller man RSV:s och SRN:s uppfattning, d.v.s. att ett
ägande som inte består vid utdelningstillfället inte kan beaktas. Man menar
att eftersom förhållandena året innan utdelningen ska beaktas är det möjligt
att med hjälp av planering minimera eller undvika problemet. Med
hänvisning till att den genomsnittliga omsättningshastigheten för

                                                
54 Enligt ett inte överklagat förhandsbesked från SRN den 23 september 1997.
55 RSV 2001:19.
56 SRN den 3 december 2002.
57 SOU 2002:52, del 1, s 423.
58 Tjernberg, Mats: Fåmansaktiebolag, Göteborg (1999) s 270.
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kvalificerade andelar är 23 år torde problemet beröra ett fåtal
fåmansföretagare.59 Problemet tas upp ytterligare i 4.3.2.
 

4.2.1.2 EG-rätt
 
Det löneunderlag som definieras i 43 kap. 12 § IL medför att enbart löner
som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter eller skatter enligt 1 §
SLF kan ingå i löneunderlaget. RegR har dock slagit fast att detta inte är
förenligt med EG-rätten.60 I målen rörde det sig om svenska företag som
hade dotterföretag i annat EU-land. Frågan var bl.a. om lönerna i
dotterföretagen skulle kunna ingå i löneunderlaget vid beräkningen av
gränsbeloppet för i Sverige verksamma andelsägare, trots att lönerna inte
ingick i underlaget för beräkning av svenska arbetsgivaravgifter. 

RegR konstaterar inledningsvis att 43 kap. 12 § IL enligt sin ordalydelse
förhindrar att löner som inte omfattas av svenska arbetsgivaravgifter tas med
i löneunderlaget. Med hänvisning till EGD:s praxis gör man därför en
prövning om regeln är förenlig med EG-rätten. Det är visserligen
medlemsstaterna som är behöriga i frågor avseende direkt beskattning men
de måste likafullt respektera EG-rätten vid utövandet av sina befogenheter.61

I de aktuella fallen handlade det om artikel 43 och 56 EG, d.v.s. den fria
etableringsrätten och fri rörlighet för kapital och betalningar. Visserligen
syftar artiklarna till sin ordalydelse att säkerställa nationell behandling i
värdstaten. Men i detta ingår också ett förbud mot att ursprungsstaten
hindrar sina medborgare från att etablera sig i annan medlemsstat. Eftersom
en andelsägare enligt IL inte får räkna med lönerna i ett dotterföretag beläget
i annat EU-land om lönerna inte ingår i det svenska
arbetsgivaravgiftsunderlaget, medför det att vederbörande beskattas högre än
en andelsägare med dotterföretag i Sverige. Fåmansföretagsreglerna har
visserligen utvidgats till att omfatta även andelar i utländska företag och
således borde ett löneunderlag få läggas till anskaffningskostnaden även i
det fallet. Men den regleringen har inte förändrat det faktum att lönerna i
utländska företag måste ingå i underlaget för beräkning av svenska
arbetsgivaravgifter.62

RegR hänvisar också till att det av förarbetena inte framgår några skäl till att
enbart löner som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får tas med
i ett löneunderlag. Man går dock inte in närmare på vad som skulle kunna ha
varit skälet för regelns utformning. Sammantaget slår därför RegR fast att 43
kap. 12 § IL, tillämpad enligt sin ordalydelse, missgynnar företag som
expanderat utanför Sveriges gränser. Närmare bestämt utgör den ett hinder
för den fria etableringsrätten och den fria rörligheten för kapital och tjänster.

                                                
59 SOU 2002:52, del 1, s 423 f.
60 RÅ 2000 ref. 38 samt ref. 47 I och II.
61 Se t.ex. mål C-35/98, Verkooijen, punkt 32.
62 Prop. 1995/96:109 s 92.
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Kravet på att EG-rätten måste respekteras medför därför att löner i
dotterföretag inom EU får räknas med.

4.2.1.3 Filial- och tredjelandsproblematik 

Av ovanstående framgår inte om löner utbetalda i dotterföretag beläget i
tredje land får räknas med. Ledning torde dock kunna sökas i ett färskt
avgörande från SRN som behandlar löner i filial inom EU och i tredje land.63

Här redogör jag först för filialproblematiken beträffande EU och tredje land.
Därefter behandlas löneunderlag i dotterföretag i tredje land. 

Löner i filial belägen i Sverige omfattas av 43 kap. 12 § IL eftersom filialen
givetvis ingår i företaget. Vad SRN hade att ta ställning till i nämnda
avgörande var det förhållandet att ett svenskt fåmansföretag hade filialer i
annat EU-land respektive tredje land och huruvida löner utbetalda där kunde
beaktas.

Vad beträffar filialen belägen i EU hänvisade SRN till avgörandet från RegR
(RÅ 2000 ref. 47 I och II) som redovisats ovan . RegR fastställde att det
strider mot artikel 43 EG att inte tillåtas beakta löner utbetalda i
dotterföretag inom EU enbart av den anledningen att de inte legat till grund
för svenska arbetsgivaravgifter. Artikeln tar enligt sin ordalydelse också
sikte på att etableringar genom filial i annat medlemsland inte får inskränkas
genom nationell lagstiftning e.dyl. Därför konstaterade SRN att
löneunderlaget i filial belägen inom EU skall bedömas på samma sätt som
dotterföretag i rättsfallet ovan. Lönerna får tas med i löneunderlaget.

Huruvida löner utbetalda i filial belägen i tredje land får räknas med är inte
fullt lika självklart. SRN:s majoritet ansåg att artikel 43 EG inte är tillämplig
eftersom den inte omfattar engagemang i länder utanför unionen. Man får
istället bedöma om artikel 56, kapitel 4 EG är tillämplig. Dess punkt 1 anger
att inom ramen för bestämmelserna i kapitlet skall alla restriktioner för
kapitalrörelser mellan medlemsstater samt medlemsstater och tredje land
vara förbjudna. SRN stöder sig på RÅ 2000 ref. 38 då man slår fast att
restriktioner i fråga om beskattning av utdelning som beror på etablering av
en filial i en annan medlemsstat omfattas av kapitalrörelsereglerna.
Kapitalrörelser med tredje land förekommer sparsamt i EGD:s praxis såväl
som i doktrinen. SRN anser sig dock ha stöd för att det aktuella fallet
omfattas av kapitalrörelserna enligt artikel 56 EG. 

SRN går något längre än vad RegR gjorde i RÅ 2000 ref. 38 och 47 I, II och
utreder vilka skäl som kan tänkas ha legat bakom att 43 kap. 12 § IL endast
omfattar löner som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter. Man
frågar sig därför om det finns ett legitimt skäl för att löner i filial belägen i
tredje land inte får tas med i löneunderlaget. SRN menar att så inte är fallet.
Man hänvisar till att det i förarbetena inte framgår varför lagrummet är

                                                
63 SRN den 19 februari 2003.
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begränsat till nämnda ersättningar, men att det sannolikt rör sig om
kontrollhänsyn. Man påpekar dock att EGD regelmässigt har avvisat
argumentering som bygger på kontrollsvårigheter som stöd för nationella
begränsande åtgärder. EGD baserar denna ståndpunkt främst på det faktum
att direktivet om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga
myndigheter på direktbeskattningens område64 är ett medel för staterna att
utföra eftersträvad kontroll. Den aktuella kapitalrörelsen omfattas dock inte
av direktivet eftersom det är en kapitalrörelse mot tredje land. Däremot har
Sverige och aktuellt tredje land ett skatteavtal som innehåller reglering om
informationsutbyte, vilken SRN ansåg kunna upprätthålla en rimlig
kontrollnivå. SRN har också noterat att 3:12-utredningen föreslår att utöver
ersättningar till arbetstagare inom EES får också utbetalda löner till anställda
i länder med vilka Sverige ingått ett avtal som innehåller reglering om
informationsutbyte tas med i löneunderlaget.65 

Sammanfattningsvis ansåg SRN att kontrollhänsyn inte är tillräckligt skäl
för att godta den restriktion som 43 kap. 12 § IL:s koppling till svenska
arbetsgivaravgifter innebär. Man finner ej heller några andra omständigheter
som berättigar löneregelns utformning varför lönerna utbetalda i tredje land
får beaktas vid beräkningen av löneunderlaget.    

En av SRN:s ledamöter var skiljaktig beträffande filialen i tredje land.
Vederbörande var av en annan åsikt beträffande vald EG-rättslig frihet och
menade att löneregelns tillämplighet skall prövas mot reglerna om
etableringsfriheten i artikel 43 EG. Detta medför följaktligen att fördraget
inte utgör ett hinder för att tillämpa den svenska bestämmelsen enligt sin
ordalydelse då artikeln inte omfattar engagemang i tredje land. Vidare har
RSV för avsikt att överklaga förhandsbeskedet i den del som avser
ersättningar till anställda i filialen i tredje land.  Av nämnda skäl framstår
filialfrågan i tredje land fortfarande, som något oklar.

Beträffande dotterföretag etablerade i tredje land går det givetvis att föra ett
liknande resonemang som SRN:s majoritet gjorde angående filialer. RegR
har slagit fast att löner i dotterföretag inom EU får tas med och SRN anser
mot bakgrund av detta att samma skall gälla för löner i filialer inom EU.
Vidare framför SRN kontrollaspekten som enda tänkbara argument för en
tillämpning enligt ordalydelsen av 43 kap. 12 § IL. Men eftersom den
tillgodoses genom skatteavtalet mellan Sverige och aktuellt tredje land är
inte kontrollhänsynen ett tillräckligt starkt argument för att tillämpa den
svenska bestämmelsen enligt nuvarande lydelse. Vidare föreslår 3:12-
utredningen att också utbetalda löner till anställda i länder med vilka Sverige
har ingått ett avtal som innehåller reglering om informationsutbyte får
räknas med i löneunderlaget. Sammanfattningsvis borde därför löner
utbetalda i tredje land, med vilka Sverige har nämnda avtal, få tas med i
löneunderlaget. Beträffande övriga länder är det möjligt att där utbetalda
löner inte kan räknas med. 
                                                
64 77/799/EEG Rådets direktiv av den 19 december 1977.
65 SOU 2002:52, del 1, s 25 och 414.
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4.2.2 Lönebidrag och kvalificerade andelar  

I 43 kap. 13 § IL specificeras löner, som inte skall räknas med i
löneunderlaget. Det gäller dels den del av löner till anställda, som eventuellt
täcks av statligt bidrag för lönekostnader. Betalas ett statligt bidrag ut under
annat kalenderår än ersättningen bör bidraget räknas av mot den ersättning
som bidraget är avsett att täcka.66 Dels avses även löner till anställda, som
har kvalificerade andelar utgivna av företaget eller annat företag inom
samma koncern.
 
Tillämpningen kompliceras såväl av verksamhetsrekvisitet, som av
närståendebegreppet. Det faktum att vissa delägare är passiva har också
betydelse. Lön som betalas ut till delägares närstående, som inte är delägare
och inte omfattas av reglerna i 57 kap. IL, får räknas in i underlaget.
Detsamma gäller för passiva ägares löner. Men om den passive ägaren är
närstående till en andelsägare som omfattas av 57 kap. IL får vare sig den
passive eller dess närståendes löner tas med i löneunderlaget.
 
Verksamhetsrekvisitet kan komplicera tillämpningen av
löneunderlagsreglerna i flera avseenden. Att det ibland kan vara en svår
bedömningsfråga huruvida en  delägare varit verksam i betydande
omfattning gör inte saken enklare.67 Inverkan med avseende på spärregler
kommer att beröras i följande avsnitt. Framförallt när det sker förändringar i
ägarbilden kan problem uppstå. Jag har valt att illustrera problematiken med
ett inte helt nytt, men ändå relevant, exempel från SvSkT där det sker en
ägarförändring under löneåret. 

Den fysiske personen A säljer den 1 september … alla sina aktier i fåmansföretaget AB
X till den fysiske personen B. A:s aktieinnehav i AB X är kvalificerat … Eftersom B är
verksam i bolaget i betydande omfattning blir också hans innehav kvalificerat. 
 
Fråga 1.1
Får B räkna in hela eller del av A:s lön i löneunderlaget
a) om A slutar sin anställning i samband med försäljningen av aktierna i bolaget?
b) om A fortsätter att arbeta som ”vanlig” anställd efter aktieförsäljningen?68

Rent allmänt bör först nämnas att B får använda sig av löneunderlaget trots
att vederbörande inte ägde andelar i företaget då lönerna utbetalades.

Svaret på fråga a) är att A:s ersättningar inte får räknas med, eftersom
ersättning till arbetstagare som har kvalificerade andelar som getts ut av
företaget inte får räknas med enligt 43 kap. 13 § 2 IL. Beträffande fråga b)
gäller att A:s ersättningar som anställd utan ägarintresse får räknas med,
d.v.s. de ersättningar som A erhöll efter försäljningen 1.8 – 31.12 2001. 

                                                
66 RSV 2001:19.
67 Jag hänvisar återigen till RÅ 2002 ref 21, ”den passive revisorn”.
68 Jansson, Sune E: ”Löneunderlagsregeln” i SvSkT 1997 s 893.
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Beträffande B kan situationen vara den att han eller hon var anställd i
företaget innan förvärvet. Den lön som utbetalades till B under tiden som
anställd 2001 (d.v.s. 1.1 – 31.7) får räknas med i löneunderlaget i exemplet
ovan. Däremot får inte B:s lön under perioden 1/8 – 31/12 räknas med
eftersom B anses vara verksam i betydande omfattning.

4.2.3 Begränsningar och spärregler

I 43 kap. 14 § IL finns vissa begränsningar av hur stor del av lönerna som
får räknas med. Inledningsvis omfattas inte de 10 första prisbasbeloppen,
vilket beräknas utifrån det prisbasbelopp som gällde året innan
beskattningsåret. Anledningen till den begränsningen var att man ansåg att
den kapitalavkastning som genereras av anställda ökar med antalet anställda
och att den torde vara obetydlig i företag med få anställda. Därför menade
man att det var rimligt att endast löneunderlag över 10 basbelopp skulle få
räknas med.69 I förarbetena till ett senare lagstiftningsärende medger man
dock att detta kan anses missgynna småföretag. Att ingen förändring gjordes
då motiverades med att man snarare ville öka den procentuella omfattningen
av löneunderlaget.70 De ursprungliga löneunderlagsreglerna medgav enbart
att 10 % av de utbetalda löner som översteg 10 basbelopp fick beaktas. Detta
motiverades med att det statsfinansiella läget vid den tiden var ansträngt.
Framförallt näringslivets organisationer var mycket kritiska till
begränsningen och menade att löneutrymmet skulle bli alltför begränsat och
bl.a. ge alltför små incitament till för nyanställningar.71 Utrymmet har
successivt utvidgats och enligt gällande regler får fr.o.m. 1998 års taxering,
hela löneunderlaget över 10 basbelopp beaktas, dock med den begränsning
som takregeln innebär, se nedan.

Enligt ovannämnda lagrum skall löneunderlaget beräknas för hela företaget
och fördelas  med lika belopp per aktie. Om företaget inte är helägt måste
man se till varje enskild akties anskaffningskostnad. Fördelning med lika
belopp gäller oberoende av om det finns A- och B-aktier och oberoende av
om det enbart är vissa aktieslag som är berättigade till utdelning. Det
framgår inte explicit vid vilken tidpunkt fördelningen skall ske. RSV anser
att det bör fördelas på de andelar som fanns i företaget vid tidpunkten då
utdelningen beslutades. Har utdelning inte lämnats av företaget bör
löneunderlaget fördelas på de andelar som fanns i företaget vid utgången av
året efter det år för vilket löneunderlag beräknas.72 Valet av tidpunkt är
naturligt eftersom beräkningen  av gränsbeloppet sker vid motsvarande
tidpunkter. Modellen bekräftas också av 3:12-utredningen där det föreslås
att löneunderlagsreglerna skall kompletteras enligt ovan. 

                                                
69 Prop. 1993/94:234 s 92.
70 Prop. 1996/97:45 s 40.
71 Prop. 1993/94:234 s 92.
72 RSV 2001:19.
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Avseende löneunderlaget finns två spärregler. Enligt den första,
jämförelseregeln, skall andelsägarens lön enligt 43 kap. 15 § IL uppgå till
viss nivå för att löneunderlaget skall få tillämpas. Andelsägaren skall också
under löneåret ha varit verksam i betydande omfattning i företaget eller dess
dotterföretag och lönen skall ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter eller
särskild löneskatt. (Detta enligt samma modell som de anställdas löner enligt
43 kap. 12 § IL.) Vid en jämförelse som görs på årsbasis skall lönen
överstiga det lägsta av:

120 procent av den högsta ersättning som samma år betalats ut till en
arbetstagare vars lön får räknas med i löneunderlaget,    eller

ett belopp som motsvarar 10 gånger prisbasbeloppet för året före
beskattningsåret.73 

Man skulle kunna säga att andelsägaren måste ta ut en lön som tillsammans
med övriga eventuella förmåner och ersättningar är marknadsmässig. Om
ersättning till anställda i dotterföretag räknas in i underlaget ska jämförelsen
även avse den högsta ersättning som betalats ut till anställd i dotterföretaget
vid jämförelsen med andelsägarens ersättning. 

Om det har skett en förändring i ägandet året innan utdelning företagits och
förvärvaren inte hinner komma upp i 120 % eller 10 prisbasbelopp är frågan
om man kan proportionera lönen för att nå upp till 120 % eller 10
prisbasbelopp. Av förarbetena framgår att syftet med ett visst minsta
löneuttag var att löneunderlagsreglerna endast skulle få utnyttjas under
förutsättning att delägaren tagit ut en rimlig lön från företaget.74 Även
lagtexten är tydlig angående vilka nivåer som gäller och av den kan inte
utläsas att någon proportionering medges. I förarbetena anges dessutom att
man inte tycker det är lämpligt att det skall finnas en möjlighet att räkna upp
lönen till heltidslön för personer som arbetat deltid eller varit lediga. Den
möjligheten skulle kunna leda till problem vid tillämpningen och medföra
risk för missbruk.75 Mot bakgrund av ovan torde alltså svaret vara att någon
proportionering inte kan medges. 

Enligt den andra spärregeln, takregeln, får det sammanlagda löneunderlaget
för en delägare med kvalificerade andelar enligt 43 kap. 16 § IL inte
överstiga 50 gånger andelsägarens lön från företaget. Om löneunderlaget
överstiger takbeloppet hindrar det inte tillämpningen av löneregeln, men
däremot begränsas det belopp som kan utnyttjas. 

Takregeln kan illustreras av följande exempel avseende 2003 års taxering:
Om andelsägarens löneuttag motsvarar 10 prisbasbelopp 2001 d.v.s. 369 tkr,
innebär detta att det maximala löneunderlag som får användas är 18 450 tkr.
Om företaget har en högre lönesumma än så, får alltså inte den

                                                
73 Prisbasbeloppet uppgår 2003 till 37 900 kr.
74 Prop. 1996/97:45 s 41.
75 SOU 1996:119 s 119.
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överskjutande delen användas i beräkningen. Andelsägaren kan dock genom
att öka sin egen lön få en mycket snabb utväxling. Här förutsätts att
företaget är personalintensivt och, för enkelhets skull, att det har 100
anställda med en genomsnittlig årslön om 234 500 kr. Det totala
löneunderlaget blir alltså 23 450 tkr. Detta kan andelsägaren helt utnyttja om
vederbörande höjer sin årslön med 100 tkr dvs. till 469 tkr. Vad blir då
resultatet av denna skatteplanering? Man kan visa att avbränningen från det
reella uttaget ur bolaget i form av utdelning samt löneökning och löneskatt,
reducerade för bolagsskatt, blir mycket nära 25 % oavsett löneökningens
storlek. Förfarandet är alltså mycket skatteeffektivt och närmast ett måste
om inte ägaren vill spara maximalt i bolaget eller om det skulle saknas
disponibla vinstmedel för utdelning.
 
Av 43 kap. 15 – 16 §§ IL följer att spärreglerna enbart tillämpas på
andelsägare som varit verksamma i betydande omfattning. Ägare som
bedöms vara passiva, men ändå omfattas av de särskilda
beskattningsreglerna p.g.a. att en närstående har kvalificerade andelar, får
alltså använda sig av ett löneunderlag oavsett vilket löneuttag vederbörande
har gjort. Ej heller takregeln är tillämplig. Situationen kan illustreras av två
makar vilka båda äger aktier i ett bolag och är verksam i betydande
omfattning respektive passiv. Den passive undgår spärrarna. 

4.3 Löneunderlaget enligt SOU 2002:52

4.3.1 Förslag och motiveringar

Beträffande förändringar kan man helt kort och sammanfattande säga att de
ändringar som föreslås innebär att löneunderlaget halveras men att i gengäld 
ett antal spärrar tas bort.76 Det följande utgör i huvudsak 3:12-
utredningens motiveringar.

Skälen för att även fortsättningsvis få räkna med ett löneunderlag är i princip
de som anfördes då reglerna infördes. Man menar att storföretagen inte
längre ensamma kan förväntas stå för den tillväxt och sysselsättning som är
nödvändig. Och av den anledningen måste små och medelstora företag
stimuleras eftersom där finns en tillväxt- och sysselsättningspotential. Man
tror därför fortfarande att en modell, där lönerna i företaget får betydelse för
kapitalbeskattningen, skapar incitament för nyanställningar. En aspekt som
inte finns med i förarbetena till löneunderlagsreglerna, men i 3:12-
utredningen, är att det sannolikt förekommer storleksmässiga trösklar i
företagen. Den första tröskeln är att anställa den första personen, varefter
nästa tröskel är att nå upp till ca. tio anställda. Utredningen menar att om
företagen kan stimuleras till nyanställningar kommer de lättare att kunna

                                                
76 Se SOU 2002:52, del 1, s 414 ff.  för förslagen till löneunderlagsregler. 
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forcera trösklarna och därmed realisera den för tillväxten så viktiga
expansionsprocessen.77

För att motivera löneunderlagsreglerna går 3:12-utredningen också in på
frågan om det kan anses vara principiellt riktigt att delägarnas
kapitalavkastning skall vara beroende av förekomsten av anställda i
företaget. Samma frågeställning utreddes i förarbetena till
löneunderlagsreglerna, och i båda fallen ställer man löneunderlagsreglerna
mot alternativet att höja riskpremien.78 I 3:12-utredningen påpekar man dock
att löneunderlagsreglerna inte innebär att den schablonmässiga
kapitalavkastningen blir mer korrekt beräknad än vad den skulle ha blivit
med höjd räntesats. Orsaken till detta är främst att reglerna saknar
anknytning till det kapital som delägaren har satsat, varför reglerna därmed
inte är vare sig principiellt riktiga eller systemenliga. Utredningen menar
dock att man mot detta måste ställa det faktum att vinsten i företaget inte
bara är beroende av det satsade kapitalet och delägarens egna arbetsinsatser.
Såsom även framfördes i propositionen till löneunderlagsreglerna menar
man att förekomsten av anställda är en bidragande orsak till
vinstgenereringen. De anställda höjer nämligen avkastningen på det kapital
som delägaren satsat i företaget. Därför vore det orimligt att den
avkastningen skulle förlora sin karaktär av kapitalinkomst bara för att någon
annan än delägaren har genererat den. Ej heller kan den anses utgöra
arbetsinkomst hos delägaren. Utredningen menar också att hänsyn bör tas till
utbetalda löner eftersom det går att jämställa med andra mera traditionella
kapitalplaceringar. Dessa olika former av investeringar får därmed en mera
likformig behandling, vilket antas vara betydelsefullt för delägare i
personalintensiva företag. 

Sammantaget anser 3:12-utredningen att det principiellt riktiga i att
delägarnas kapitalavkastning är beroende av förekomsten av anställda i
företaget kan ifrågasättas. Uppenbarligen tycker man dock att de
omständigheter som talar för ett beaktande av anställda väger tyngre
eftersom man ändå föreslår att löneunderlagsreglerna skall finnas kvar.
(Man föreslår också att riskpremien höjs med 10 procentenheter. Se 5.4.1.)

Den bestämmelse, som innebär att endast den del av lönesumman som
överstiger tio prisbasbelopp får ingå i löneunderlaget, är sannolikt den mest
kritiserade av samtliga regler om löneunderlag eftersom den bl.a. anses
missgynna de små företagen. Utredningen föreslår att den slopas. I
propositionen motiverades den med att den kapitalavkastning som genereras
av anställda ökar med antalet anställda och att den torde vara obetydlig i
företag med få anställda.79 Resonemanget avfärdas i tron att det främsta
skälet för begränsningen var de påfrestningar som löneunderlagsreglerna
medförde för statsfinanserna. Slutsatsen är trolig eftersom man i
propositionen anförde det ansträngda statsfinansiella läget som ett skäl för

                                                
77 A bet s 415.
78 Prop. 1993/94:234 s 88 och SOU 2002:52, del 1, s 416.
79 A prop. s 92.



36

att i de ursprungliga löneunderlagsreglerna endast låta 10 % av
löneunderlaget ingå i beräkningen av det kapitalinkomstbeskattade
utrymmet.80 Utredningen påminner återigen om de storleksmässiga
trösklarna och anser att det är viktigt att fler små företag tar sig över dessa.
Att låta även ett litet företag med motsvarande litet löneunderlag i större
utsträckning få ta del av reglerna om löneunderlag  anses vara väsentligt för
dessa företags expansion.
 
För att stimulera ägare med kvalificerade andelar att öka sina egna löneuttag
föreslås att även lön till anställd som har kvalificerade andelar i företaget får
räknas med vid beräkningen av löneunderlaget. 

Jämförelseregeln skulle motverka att delägarna omvandlar arbetsinkomster
till kapitalinkomster. Nu föreslår dock 3:12-utredningen att delägaren inte
längre måste ta ut lön motsvarande en viss miniminivå för att få tillämpa
löneunderlagsreglerna eftersom man vill stimulera ägare med kvalificerade
andelar att öka sina löneuttag från företaget. Utredningen anser att kravet på
ett minsta löneuttag inte skapar incitament för ökade egna löneuttag.
Tvärtom bör delägaren få tillämpa löneunderlagsreglerna oavsett storleken
på den egna lönen för att reglerna skall få önskad effekt. Man påpekar också
att det i vissa branscher krävs lönekrävande specialistkompetens, där
andelsägaren inte kan ta ut 120 % av den högst avlönade medarbetaren. Att
jämförelseregeln slopas är också en följd av förslaget ovan att lön till
kvalificerad delägare skall få räknas med i löneunderlaget. 
 
Det bör tilläggas att de båda sistnämnda förslagen ju vore meningslösa utan
det tidigare nämnda slopandet av begränsningsregeln avseende tio
prisbasbelopp.

En passiv delägare får enligt gällande regler lägga obegränsat löneunderlag
till sitt omkostnadsbelopp. Däremot begränsas den som ofta skapar vinsten i
företaget, d.v.s. delägare med kvalificerade andelar, av takregeln.
Utredningen anser att det är motsägelsefullt ur incitamentssynpunkt och
föreslår att takregeln slopas. Förslaget är också ur förenklingssynpunkt
motiverat; man anser att det är angeläget att så många spärrar som möjligt
slopas.  

Att spärrarna ovan tas bort medför att det totala löneunderlaget ökar kraftigt.
Utredningen anser att det är orimligt att låta detta få fullt utslag vid
beskattningen. Av den anledningen gör man bedömningen att endast 50 %
av lönesumman i företaget är en lämplig nivå.

Kopplingen till svenska arbetsgivaravgifter och svensk särskild löneskatt bör
slopas eftersom den aktuella regleringen strider mot EG-rätten.
 
Utredningen föreslår att löneunderlaget skall beräknas med utgångspunkt
från sådan kontant ersättning som hos mottagaren skall tas upp som inkomst

                                                
80 A prop. s 92.  Se också prop. 1996/97:45 s 40 f.
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av tjänst. (Kostnadsersättning skall inte betraktas som kontant ersättning.)
Gällande regler innebär att såväl kontanta löner som vissa skattepliktiga
kostnadsersättningar och förmåner får tas med när löneunderlaget beräknas. 
Man har erfarit att antalet fall har ökat där det råder oenighet mellan SKM
och den skattskyldige hur vissa förmåner skall värderas. För att undvika att
beräkningen av löneunderlaget blir ”hängande i luften” under en rättsprocess
för bestämning av förmånsvärdet föreslås att underlaget istället skall utgöras
enbart av de kontanta bruttolöner som utbetalats. Man anser att starka
förenklingsskäl talar för detta då uppgiften om löneunderlaget kan hämtas
från företagens deklarationsmaterial.

I 4.2.1.1 redogjordes för de oklarheter som råder då ett dotterföretag har ägts
endast under en del av löneåret. Utredningen vill ha en reglering där enbart
löner som lämnats under denna tid ingår i underlaget. RSV har i sina
allmänna råd gått på samma linje, så också SRN. RSV säger i sina råd att
modellen är naturlig; en delägare med kvalificerat innehav får bara
tillgodoräkna sig löneunderlag i dotterföretag för den tid som moderbolaget
har ägt dotterföretaget. 

Av nu gällande regler framgår inte vid vilken tidpunkt fördelningen skall
ske. Enligt 43 kap. 14 § skall löneunderlaget fördelas med lika belopp på
andelarna i företaget. 3:12-utredningen föreslår att fördelningen av
löneunderlaget skall ske i samband med beräkningen av gränsbeloppet. Man
har valt ett förslag som följer beräkningen av gränsbeloppet, nämligen om
utdelning lämnas beräknas gränsbeloppet, och förslagsvis löneunderlaget,
vid utdelningstillfället. Om ingen utdelning aktualiseras sker beräkningen
vid beskattningsårets utgång. Utredaren menar att det är ett naturligt upplägg
att samordna beräkningarna. Eventuella oklarheter om beräkningstidpunkt
elimineras givetvis också.  

4.3.2 Kommentarer

I det följande berörs de intressantaste aspekterna i 3:12-utredningens förslag.
Om man skall ha en modell där gränsbeloppet bestämmer en normal
kapitalavkastning anser jag att de argument som utredningen lyfter fram för
att motivera att löneunderlagsreglerna behålls är rimliga. Att antalet
anställda får höja avkastningen på kapitalet är logiskt eftersom det är en
relativt mätbar metod som beaktar en avkastningshöjande faktor som inte är
helt schabloniserad. Anmärkningsvärt är dock att man i det här
lagstiftningsärendet också föreslår en höjning av riskpremien. I arbetet med
ta fram löneunderlagsreglerna ställde man som tidigare nämnts de två
modellerna mot varandra och valde att låta förekomsten av anställda få höja
det kapitalinkomstbeskattade utrymmet.   

Det är positivt att spärrar och beloppsgränser tas bort, det förenklar
tillämpningen avsevärt vilket är viktigt. Var för sig är visserligen respektive
spärr relativt enkel. Tillsammans bildar de däremot ett regelkomplex, av
ursprungsregler tillsammans med diverse förändringar, som inte är



38

acceptabelt. Reglerna är förmodligen omöjliga att tillämpa fullt ut för den
genomsnittlige berörda fåmansföretagaren. Tyvärr har förenklingarna ett
pris, man tvingas lägga en femtioprocentig gräns för hur mycket av
lönesumman som får tas med. Detta förslag är olyckligt och gynnar i stort
sett de företag som har minst/lägst tillväxtpotential och vars kapacitet
och/eller vilja att nyrekrytera personal är minst. I avsnitt 7.3 presenteras ett
antal räkneexempel, som får illustrera problemet.

Att kopplingen till svenska arbetsgivaravgifter och svensk särskild löneskatt
tas bort är med hänsyn till EG-rätten självklart. Jag tycker att man i förslaget
täcker upp de problem som den nu gällande regeln har medfört. Även den
situationen då filial och dotterföretag är beläget i tredje land som Sverige
inte har avtal med och där avtalet innehåller en artikel om
informationsutbyte, får anses löst i och med förslaget. Finns inget sådant
avtal, med nämnda artikel, får inte lönerna tas med i löneunderlaget. 

Däremot kan man ifrågasätta regleringen för det fall att ett dotterföretag har
ägts endast del av löneåret. Jag kan hålla med om att det kan anses vara
naturligt om man ser det ur det förvärvande företagets synvinkel.
Moderföretaget har köpt ett dotterföretag exempelvis 1 augusti. Vid
utdelningen nästkommande år skall ett löneunderlag beräknas och man får
räkna med fem månaders löner i dotterföretaget. Det känns rimligt att enbart
de fem månaderna får räknas med.  Vad som inte är rimligt är det faktum att
ingen får tillgodogöra sig lönerna för perioden 1 januari – 31 juli. När det
säljande moderföretaget lämnar utdelning året efter avyttringen av
dotterföretaget får inte, enligt RSV, SRN och nu 3:12-utredningen, lönerna i
dotterföretaget räknas med. Detta trots att man ägde dotterföretaget under
sjumånadersperiod året innan utdelningen. Då man ej längre äger
dotterföretaget vid själva utdelningstillfället kan alltså inte lönerna i det
företaget räknas med.

Utredningen anser att problemet går att undvika eftersom det är
förhållandena året innan utdelningen som ska beaktas. Med hjälp av
planering går det att minimera eller helt undvika att löneunderlag går
förlorat. Man menar alltså att omstruktureringar bör göras tidigt på året.
Med hänvisning till att den genomsnittliga omsättningshastigheten för
kvalificerad andelar är 23 år torde problemet dessutom bara beröra ett fåtal
fåmansföretagare
 
Sammanfattningsvis är det positivt att man förenklar reglerna genom att ta
bort ett antal spärrar och begränsningar. Det är dock olyckligt att man
begränsar löneunderlaget till 50 %. Det är sällan lyckat att vid upprepade
tillfällen göra begränsade modifieringar i ett befintligt regelsystem, istället
för att göra en stor genomgripande förändring. Jag tycker också att tron på
att löneunderlagsreglerna skall bidra till en ökad efterfrågan på arbetskraft är
överdriven. Argumentet framförs till synes slentrianmässigt gång på gång.
Visserligen var införandet av reglerna en av alla modeller  för att stimulera
tillväxten och öka efterfrågan på arbetskraft. När propositionen
utskottsbehandlades trodde man där att den nya regeln sannolikt skulle bidra
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till en ökad efterfrågan på arbetskraft.81 Men med tanke på hur komplicerade
reglerna faktiskt är hyste utskottet troligen en överdriven tilltro till
löneunderlagsreglernas effekt på företagarna. Detta tycker jag också
illustreras av exemplet nedan, som visar ägarens skattevinst av att anställa
ytterligare en person med en årslön om 200 tkr. 

Incitamentet att anställa ytterligare en person enligt nuvarande regler:

Om det är den första personen som skall anställas så finns inget incitament
alls eftersom lönesumman skall minskas med 10 prisbasbelopp. Om det
däremot handlar om den andra personen så blir löneunderlaget 200 000 x 2 -
10 x 36 900 = 31 000 kr. Multiplicerat med klyvningsräntan, säg 10 %, blir
bidraget till höjning av gränsbeloppet 3 100 kr. Men ägarens reella
förbättring blir bara skattevinsten på detta belopp. Med marginalskatt om 55
%, att jämföra med 30 % kapitalvinstskatt, blir det en 25 %-ig skattevinst
dvs. 775 kr. För anställda därutöver blir det hela lönen som inverkar.
Gränsbeloppet höjs med 20 000 men skattevinsten blir ändå bara 5 000 kr. 
 
Incitamentet att anställa ytterligare en person enligt 3:12-utredningens
föreslagna förändringar:

Här blir det genomgående, med ca. 15 % klyvningsränta, d.v.s. SLR + 10
procentenheter, så att varje ny anställd bidrar till en höjning av
gränsbeloppet med 0,15 x 200 000 : 2 = 15 000 kr. Skattevinst 0,25 x 15 000
= 3 750 kr.
 
Ovannämnda skattevinster skall ställas mot lön och arbetsgivaravgifter, samt
mot risken för att en nyanställd inte fullt ut kan sysselsättas eller inte
fungerar i sitt arbete. Risken är uppenbar att stimulansen från
löneunderlagsreglerna aldrig kommer med i beslutsprocessen avseende en
nyanställning. 

                                                
81 SkU 1993/94:25
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5 Övriga klyvningsregler

5.1 Systemprincip, motivering

Lagstiftaren har valt en modell där man försöker åstadkomma en normal
kapitalavkastning. Detta kan givetvis  ifrågasättas. Varför har man inte
istället valt att låta en modell, som fastställer en normallön ligga till grund
för fördelningsreglerna? Syftet med fördelningsmodellen är ju att förhindra
att arbetsinkomster som beskattas progressivt omvandlas till lägre
proportionellt beskattade kapitalinkomster. Neutralitet eftersträvas, och
fåmansföretagaren skall således beskattas på samma sätt som den ”vanliga”
löntagaren. Mot den bakgrunden kan man tycka att det vore principiellt mer
riktigt att fastställa en normallön för det i företaget utförda arbetet.82 
 
I samband med att 3:12-reglerna infördes tycks ingen diskussion om någon
alternativ beräkningsmodell, t.ex. en normallönemodell, ha förts. Man var
dock medveten om vissa problem med de föreslagna fördelningsreglerna.
Exempelvis uttalas i förarbetena att schablonberäkningen av normal
kapitalavkastning skulle kunna leda till för stort skatteuttag om den faktiska
kapitalavkastningen är mycket hög. Omvänt ger en låg avkastning ett för
litet skatteuttag.83 För att om möjligt begränsa omfattningen av detta infördes
också bestämmelser som skulle begränsa problemen (t.ex.
verksamhetsrekvisitet). Först i samband med införandet av
löneunderlagsreglerna diskuterades en normallönemodell. På grund av
praktiska skäl avvisades dock en sådan beräkningsmodell. Huvudproblemet
tycks ha varit det faktum att berörda personer är en stor heterogen grupp där
en mängd olika faktorer måste beaktas för att modellen skall ge ett så rättvist
resultat som möjligt. Exempelvis nämns arbetstid, kvalifikationsnivå,
individuell kompetens och bransch. Detta ansågs i sin tur kräva att
individuella prövningar måste göras, vilket bedömdes vara ett orimligt
alternativ.  

3:12-utredningen hade också att utreda om det skulle kunna vara ett
alternativ att fastställa en normallön för olika branscher eller samtliga
företag, där utdelning över normallön kapitalbeskattas. Förslagen som ges
kan delas in i tre huvudgrupper, nämligen individuella-, branschanknutna-
och förmånsanknutna normallöner (t.ex. 7,5 eller 10 prisbasbelopp).
Individuella – och branschanknutna normallöner anser utredningen inte att
det går att fastställa. Även en förmånsanknuten normallönemodell avvisas.
Tak på 7,5 respektive 10 prisbasbelopp befaras leda till stora
skatteomvandlingsmöjligheter och ett kraftigt minskande av den statliga
inkomstskatten för företagare jämfört med löntagare. För att motverka detta
krävs spärregler, vilket knappast förenklar reglerna, eller en så hög

                                                
82 Tjernberg, Mats: Fåmansaktiebolag, Göteborg (1999) s 256 f.
83 Prop. 1989/90:110 s 468.
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normallönenivå att reglerna blir verkningslösa och leder till
skatteskärpningar.84 

Det har alltså ansetts enklare att tillämpa en schablonmässigt beräknad
kaptalinkomst än en normallönemodell. Synsättet har dock sina brister. Man
måste komma ihåg att också kapitalavkastningens storlek varierar på grund
av olika individuella aspekter. Branschtillhörighet är en grundläggande
faktor. Andra avgörande omständigheter är kapitalbehov, marknadsränta,
alternativa kapitalplaceringar m.m. Vid beräkningen tillämpas dock en
relativt schablonmässig beräkningsmodell som tar begränsade individuella
hänsyn. Man skulle kunna påstå att det har skapats en fiktion av att detta
skulle vara ett enklare sätt att beräkna avkastningen på än en
normallönebaserad modell.85  

5.2 En ny kapitalavkastningsmodell

Utredningen föreslår förändringar vid beräkningen av omkostnadsbeloppet.
Förslaget innebär att av de nu gällande beräkningsmodellerna endast
huvudregeln fortsättningsvis skall få tillämpas. Indexregeln och den
alternativa kapitalunderlagsregeln slopas och en ny alternativregel förslås
istället.

I kommittédirektivet utpekades en modell som består i att välja bolagets
egna kapital till utgångspunkt. Därför föreslås en s.k. BEK-modell som
alternativregel. Man har valt att tillämpa skattemässiga, inte
bokföringsmässiga värden. Denna modell har i flera avseenden justerats.
Omkostnadsbeloppet beräknas, som skillnaden mellan tillgångar och skulder
i företaget vid utgången av närmast föregående beskattningsår. För
kapitalvärderingen används i huvudsak samma regler som vid nuvarande
alternativa kapitalunderlagsregel. Villkorliga aktieägartillskott får inräknas i
kapitalunderlaget under vissa förutsättningar. I enlighet
med dubbelbeskattningsprincipen föreslås att kapitalunderlaget skall
motsvara fullbeskattat kapital. Detta uppnås genom en fiktiv
andraledsbeskattning, så att balansräkningens nettotillgångar kvoteras med
hänsyn till de skatteuttag, som de tidigare påverkats av. Nyemitterat
aktiekapital och aktieägartillskott tas upp till 100 %, fondemitterat
aktiekapital, reservfond och beskattade vinstmedel tas upp till 45 % och
fondavsättningar, d.v.s. obeskattat eget kapital, till 32 %. Dessa kvoter har
beräknats utifrån maximal marginalskatt för ägaren. 

I avsnitt 7 konstateras att den föreslagna BEK-modellen redan mött en hel
del kritik.

                                                
84 SOU 2002:52, del 1, s 230 ff.
85 Tjernberg, Mats: Fåmansaktiebolag, Göteborg (1999) s 257.
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5.3 Schablonregel

Påverkade av kritiken mot 3:12-systemets komplexitet föreslår utredningen
även en andra alternativregel.86 Den innebär att normalavkastningen på
samtliga andelar i företaget rent schablonmässigt fastställs till hälften av
prisbasbeloppet året före beskattningsåret. Schablonbeloppet skall givetvis
fördelas lika på andelarna. Regeln får inte användas i kombination med
andra regler vid beräkning av kapitalinkomstbeskattat utrymme. Förslaget
kan sägas vara tillrättalagt för sådana ägare, till relativt nystartade ”100 000-
kronorsbolag”, som inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i alla 3:12-
regler. Det kan hävdas att regeln i vissa fall medför en måttlig
överkompensation till ägaren, men i gengäld medför den också minskade
kontrollkostnader för skattemyndigheterna.

5.4 Klyvningsräntan

Nuvarande tillägg om fem procentenheter motiveras inte närmare i
förarbetena.87 Remissinstanserna hade synpunkter på storleken på tillägget
men också på vad som skulle utgöra underlag för beräkningen av en normal
kapitalavkastning. I den ursprungliga beräkningen av gränsbeloppet fick
nämligen inget löneunderlag läggas till aktierna anskaffningskostnad. Detta
menade kritikerna resulterade i en alltför lågt schablonmässigt beräknad
kapitalavkastning. Lagstiftaren valde dock inledningsvis en modell med
enbart ränteuppräkning för att undvika vad man ansåg vara en för lågt
beskattad avkastning. I ett senare lagstiftningsärende kommenteras också
kapitalavkastningen. 

Regeln om en skattemässigt godtagbar normal kapitalavkastning på statslåneräntan plus
fem procentenheter är anpassad med hänsyn till att avkastningen på aktier inkluderar
riskersättning samt med hänsyn till att arbetsinkomster som tas ut i form av utdelning
eller reavinst vid försäljning av aktierna beskattas både i företaget och hos ägarna.
Denna dubbelbeskattning reducerar i hög grad skillnaden mellan det sammanlagda
skatteuttaget för lön och det sammanlagda skatteuttaget för aktieutdelning och reavinst.88

I omgångar har en höjning av riskpremien varit aktuell. 1992 års
företagsskatteutredningen redovisade en studie som underlag för
bedömningen av storleken på riskpremien på den svenska börsen.89 Man
kom fram till att den genomsnittliga riskpremien på lång sikt för
börsnoterade aktier kunde uppskattas till ca. sju procentenheter.
Riskpremien för aktier i fåmansföretag kommenterades också och man
konstaterade att en investering i ett fåmansföretag innebär ett större
risktagande än motsvarande investering på börsen. Företagen är  exempelvis
mindre och mer specialiserade. Aktien är dessutom inte likvid. Mot
bakgrund av detta menade utredningen att en riskpremie om fem
                                                
86 SOU 2002:52, del 1, s 410 ff.
87 Prop 1989/90:110.
88 Prop. 1990/91:54 s 224 f.
89 SOU 1993:29, del 2, s 36.



43

procentenheter  framstod som för låg. Den borde snarare sättas till åtta
procentenheter, vilket också lades fram som ett författningsförslag i
betänkandet.90 Förslaget fick dock inget gehör. NSD avstyrkte det under
remissförfarandet och förordade istället en löneunderlagsmodell. Utöver det
kommenteras förslaget överhuvudtaget inte i propositionen.91

Fortsättningsvis lutade insatserna mot problemet med en för lågt beräknad
kapitalavkastning åt en modell där riskpremien skulle kompletteras av ett
löneunderlag. Riskpremien kommenterades visserligen ånyo i Ds 1994:26
där man belyser problemet med att då gällande regler för beräkning av en
normal kapitalavkastning i fåmansföretag ofta leder till en underskattning av
den verkliga kapitalavkastningen i företaget. En lösning antogs vara att höja
räntesatsen men detta avfärdades då metoden inte beaktar andra faktorer
som höjer kapitalavkastningen.92 

Företagsskatteutredningen av 1992 återkom dock till riskpremien i samband
med lättnadsreglernas införande 1996. Där ansåg man bl.a. att grunderna för
bestämning av räntesatsen i princip borde vara den avkastning som kan
förväntas i industriell och annan ”regelrätt näringsverksamhet”.93 Att det till
slut blev löneunderlagsreglerna som infördes har framgått i avsnitt 4.

5.4.1 Klyvningsräntan enligt SOU 2002:52

Utredningen föreslår  som rätt nivå på en normal kapitalavkastning, att
utrymmet för kapitalinkomstbeskattningen höjs med fem procentenheter.
Detta innebär en klyvningsränta där SLR med tillägg om tio procentenheter
uppgår till ca. 15 %. 

Skälen bakom förslaget att höja riskpremien kan sammanfattas enligt
följande: Utredarna pekar inledningsvis på att nuvarande nivå på
klyvningsräntan medför att fördelningsreglerna under vissa förhållanden inte
är neutrala vid en jämförelse av avkastningskravet på olika typer av
investeringar i  fåmansföretag respektive publika aktiebolag. Syftet med
riskpremien anges vara att kompensera investerare i fåmansföretag för att de
i genomsnitt utsätts för större osäkerhet än placerare på börsen. Den är
däremot ingen kompensation av s.k. försörjningsrisk (d.v.s.
fåmansföretagaren får själv bekosta de skydd och förmåner som normalt
följer av en anställning, t.ex. ersättningar från socialförsäkringssystemen).
Utredningen anser dock att det inte är ett orimligt antagande att det
sistnämnda påverkar företagarens avkastningskrav. Mot den bakgrunden
anser utredningen att gällande riskpremie är får låg.
 
Det är något förvånande att förslaget om höjd klyvningsränta läggs fram i
nuvarande marknadsläge, vilket kommenteras närmare i avsnitt 7.3. Å andra

                                                
90 A bet. s 104. 
91 Prop. 1993/94:50 s 195.
92 Ds 1994:26 s 42.
93 SOU 1996:119 s 97.
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sidan anser Urban Rydin, i en artikel i SN, att det finns skäl för generositet
när räntenivån skall bestämmas. Då ett medianvärde baserat på historisk
börsutveckling ligger till grund för bestämmandet av klyvningsräntan
innebär det en låg träffsäkerhet för det enskilda företaget. Detta på grund av
att det kommer att finnas en spridning i den faktiska avkastningen som
ligger såväl över som under schablonen. Genom en generös inställning vid
bestämmandet av räntenivån minskas risken för överbeskattning av
företagen. Och det är naturligt att samhället får bära risken för osäkerheten.94

5.5 Sparad utdelning

Utredningen föreslår inga ändringar av det faktum att sparat
utdelningsutrymme får föras vidare till nästkommande beskattningsår för att
ingå i gränsbeloppet. Däremot anser utredningen att utrymmet inte skall ingå
i underlaget för gränsbeloppet, d.v.s. det skall inte ske någon
ränteuppräkning av den sparade utdelningen. Att så får ske enligt gällande
regler är logiskt eftersom huvudregeln för beräkningen av
kapitalavkastningen utgår från den faktiska anskaffningsutgiften för
andelarna och alternativregeln utgår från det justerade kapitalunderlaget vid
utgången av det beskattningsår som taxerades 1993. När sparad utdelning
aktualiseras har delägaren avstått från att tillgodogöra sig viss del av vinsten
från sitt företag. Eftersom den delen sparas och ”arbetar” i företaget bör
delägarens normalutdelning alltså beräknas med beaktande av det sparade
beloppet.

Situationen blir dock en annan om den föreslagna BEK-modellen skall
tillämpas. Enligt den beräknas kapitalunderlaget vid varje
beskattningstidpunkt och sparade vinstmedel ingår i beräkningsunderlaget.
Om sparat utdelningsutrymme skulle få läggas till omkostnadsbeloppet
kommer det att tas med dubbelt. Därför bör ingen ränteuppräkning få ske.
Detsamma gäller om schablonregeln tillämpas. 

Visserligen kommer huvudregeln att finnas kvar men utredningen antar att
merparten av berörda kommer att tillämpa någon av de nya
alternativreglerna.  De som förlorar möjligheten till ränteuppräkning,
eftersom de tillämpar huvudregeln, bedöms vara mycket få. Utredningen
anser att de totala fördelarna med förslaget överväger den förlust som
tillämparna av huvudregeln lider.95

                                                
94 Rydin, Urban: ”3:12-utredningens förslag om beskattning av fåmansföretag och deras
ägare” s 562 i SN 2002.
95 Se SOU 2002:52, del 1, s 412 f för förslag om sparat utdelningsutrymme.  
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6 Lättnadsregler

6.1 Bakgrund och tillämpning

Det bör inledningsvis påpekas att lättnadsreglerna och 3:12-reglerna är två
från varandra skilda regelsystem. Det finns dock ”samspel” mellan systemen
och detaljreglerna har, som framgått i avsnitt 2, en likartad utformning.
  
För att lindra dubbelbeskattningen av utdelningar från onoterade företag
infördes fr.o.m. 1998 års taxering  selektiva lättnader för
denna  företagskategori. Åtgärden motiverades med att den skulle sänka
avkastningskravet för investeringar i mindre företag jämfört med  generella
lättnader, omfattande även större noterade företag. Ambitionen var att
denna kompensation för småföretagens högre kapitalkostnader jämfört med
större företag, skulle stimulera investeringar i små och medelstora företag.96

Företagsskatteutredningen från 1992 som bl.a. hade i uppdrag att utreda
ovannämnda fråga ansåg inte att en selektiv lättnad borde genomföras.
Visserligen ansåg man att förfarandet, till skillnad från en generell
lättnad, skulle sänka avkastningskravet på investeringar i små- och
medelstora företag. Detta ansågs dock av olika skäl inte vara motiverat. Man
ansåg att orsaken till små företags högre avkastningskrav berodde på
faktiska skillnader mot stora företag. Små företag har högre informations-
och transaktionskostnader och det föreligger allmänt sett en högre osäkerhet
om små företag jämfört med börsnoterade. Mot denna bakgrund, som ansågs
avspegla samhällsekonomiska merkostnader, menade utredningen att det var
svårt att finna samhällsekonomiska skäl att kompensera mindre företag för
de högre avkastningskraven.97

I en artikel i Ekonomisk debatt har Magnus Henreksson redovisat likartade
åsikter. Författaren frågar sig  om det är rimligt att förvänta sig att en
selektiv skattesänkning på ett kraftfullt sätt stimulerar nyföretagande och
expansion i befintliga företag. Henreksson menar att reglerna snarare i första
hand gynnar större, och därför ofta äldre och etablerade, onoterade företag . 
Han kritiserar också av principiella skäl, att lönesumman får ingå i
underlaget. Istället förordas en enkelbeskattning av aktieutdelningar, enligt
finsk modell, där basen för utdelningar utgörs av bolagets beskattade egna
kapital.98 
 
Regeringen var av en annan åsikt än företagsskatteutredningen och ansåg att
det tvärtom fanns flera skäl för att reducera de skillnader i avkastningskrav
som föreligger mellan små och stora företag eftersom det antogs stimulera
                                                
96 Prop. 1996/97:45 s 27.
97 SOU 1996:119 s 75 ff.
98 Henreksson, Magnus: ”De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik”, s 132 i
Ekonomisk debatt 1998.
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investeringar i de små företagen.99 Skälen var sammanfattningsvis att
näringslivsstrukturen förbättras, d.v.s. de få och stora dominerande företagen
kompletteras av fler mindre företag. Detta antogs säkerställa en stabil och
hög tillväxt. Arbetslösheten minskar om framtida investeringar kan komma
till stånd i nya branscher. Soliditeten förbättras om den konjunkturkänsliga
lånefinansieringen kan minskas t.ex. genom en stimulerad
riskkapitalmarknad. Om en lättnad i beskattningen på ägarnivå genomförs
skapas förutsättningar för att det privata sparandet i större omfattning
kommer tillväxtföretag till del.   

6.2 Lättnadsbeloppet enligt SOU 2002:52

Utredningen håller fast vid den selektiva lättnaden i dubbelbeskattningen.100

Man delar alltså inte 1992 års företagsskatteutrednings åsikter, utan de
föreslagna förändringarna av lättnadsutrymmet består av ändringar i de
befintliga reglerna. Vissa förändringar av reglerna för
kapitalvinstbeskattning anförs som skäl för att behålla lättnadsreglerna. Om
de togs bort anser utredningen att det skulle medföra en omotiverat skärpt
beskattning. 
 
Det är naturligt att också fortsättningsvis samordna klyvnings- och
lättnadsreglerna. Tidigare nämnda förändringar avseende klyvningsreglernas
omkostnadsbelopp och löneunderlag föreslås få gälla avseende även
lättnadsreglerna. Ränteuppräkning av sparat lättnadsutrymme föreslås
slopas. Den föreslagna schablonregeln för utdelning bör få sin motsvarighet
i en alternativ lättnadsregel, där schablonbeloppet sätts till 10 % av ett
prisbasbelopp. 
 
Den något ovanliga situationen att lättnadsbeloppet överstiger gränsbeloppet
uppmärksammas också av utredningen. Man anser att den befintliga
regleringen av situationen är ändamålsenligt utformad och bör få finnas
kvar. 

Avslutningsvis anser utredningen att man bör komplettera nuvarande 43 kap
4 § 1 IL. med en reglering för det fallet att företaget inte lämnat någon
utdelning under beskattningsåret. Då bör gälla att omkostnadsbeloppet är det
som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid beskattningsårets
utgång. 

                                                
99 Prop. 1996/97:45 s 28.
100 Se 3:12-utredningens förslag beträffande lättnadsutrymmet i SOU 2002:52, del 1,
s 459 ff. 
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7 Bedömningar av utredningen

7.1 Särskilda yttranden

Utredaren, som redan i betänkandet skriver om ”ett omöjligt uppdrag” har i
en artikel i SvSkT återkommit till de problematiska motsättningarna mellan
näringspolitiska ambitioner och skatterättsliga principer, som är tydliga
redan i kommittédirektivet. I artikeln klargörs att även utredningsarbetet
svårt har belastats av samma grundläggande motsättningar mellan å ena
sidan att stimulera tillväxt och å andra sidan att begränsa utrymmet för
inkomstomvandling. Det har varit svårt att hitta lösningar som kunnat få en
bred anslutning och diskussioner med uttalade politiska inslag har
förekommit.101 Betecknande är att sex särskilda yttranden har lämnats. Dessa
går ofta starkt isär, vilket jag avser att visa i följande korta
sammanfattningar av fyra av yttrandena:102

P-O Edin, f.d. chefsekonom hos LO och erfaren ”skatteutredare”, har avgett
ett närmast polemiskt uttalande. Han hävdar att det trots 3:12-reglerna
föreligger klara incitament att ”sätta sig på bolag”. Som exempel anges
fördelarna med att förlägga långsiktigt sparande i bolag, lättnadsreglerna,
rabatterad arbetsgivaravgift på de första 800 000 lönekronorna etc. Han
finner det sannolikt att Sverige har en samhällsekonomiskt omotiverad
överetablering av bolag av 3:12-typ. P-O Edin reserverar sig mot införandet
av BEK-modellen, höjningen av klyvningsräntan och att ägarens lön får ingå
i löneunderlaget. Den höga räntan skapar möjlighet för ägaren att låna
pengar för placering i företaget varigenom den progressiva delen av
beskattningen kan undgås på hur stora inkomster som helst. Man skapar
alltså en s.k. ”money-machine”. Föreslagna regler avseende löneunderlaget i
kombination med höjd klyvningsränta innebär, ovan tjänsteinkomstskattens
brytpunkt, drygt tre procent lägre marginalskatt för en företagare, jämfört
med en vanlig anställd. När löneunderlaget halveras får typiskt sett ”riktiga”
företag med anställda en klar försämring, medan företag av typ
enmanskonsult får motsvarande förbättring.
 
Utredningens sakkunnige Anders Kristoffersson har tillsammans med
experter företrädande Finansdepartementet avgivit ett gemensamt yttrande.
Här hävdas att de inskränkningar som föreslagits i BEK-modellen -
kapitalkvoteringar inte vilar på tillräckligt stabil grund. Skäl kan anföras för
ytterligare korrigeringar både i åtstramande och i lättande riktning.
Borttagandet av ränteuppräkning av sparade gräns- och lättnadsbelopp tycks
relativt sett missgynna nyemissionsfinansierade investeringar. Påtalade
osäkerheter i det föreslagna regelverket talar för att detta riskerar att utsättas

                                                
101 Lindgren, Per Anders: ”Beskattning av småföretagare-3:12-utredningens förslag”, s 423
ff i SvSkT 2002.
102 SOU 2002:52, del 2, s 331 ff.
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för ett framtida förändringstryck. Utan att ta definitiv ställning till föreslagen
BEK-modells lämplighet hävdar man att det hade varit önskvärt att en
alternativ modell framtagits baserad på samma princip som tidigare,
nämligen att kapitalunderlaget endast skall inkludera tillskjutet, fullbeskattat
kapital.
 
Professor Jan Södersten hävdar att ett huvudkrav på företagsbeskattningen
bör vara att denna inte systematiskt snedvrider incitamenten att investera i
olika företagsformer. Om en sådan neutralitetsnorm är uppfylld försvårar
inte beskattningen ett effektivt utnyttjande av produktionsresurserna. Det är
belagt att nuvarande regler i stort sett ger samma kapitalkostnad d.v.s.
samma investeringsincitament för fåmansföretag, som motsvarande regler
ger för andra aktiebolag. Förordandet av BEK-modellen sägs bygga på en
primitiv ekonomisk analys och kan tolkas som att förslagsställarna inte helt
förstått den grundläggande innebörd av 3:12- reglerna, som utvecklades i
förarbetet till 1990-års skattereform. Det bör tilläggas att ovanstående något
kontroversiella yttrande i en komplicerad fråga inte har fått stå oemotsagt. I
doktrinen har hävdats och exemplifierats att BEK-modellen är minst lika
exakt som nuvarande regler och att dess huvuduppgift ju är att så bra som
möjligt ge ett underlag för att identifiera en korrekt kapitalinkomst.103

Skattekonsulten Gunnar Johansson, kan förutsättas önska tillvarata
företagarnas intressen, vilket också tydligt framgår av yttrandet. Här hävdas
att utredningen borde ha infört ett lönetak, innebärande att all överskjutande
avkastning endast skulle bli föremål för kapitalbeskattning. Vidare kritiseras
halveringen av lönesumman och den restriktivt utformade schablonregeln
om att kapitalbeskattad utdelning alltid kan få uppgå till ett halvt
prisbasbelopp. BEK-modellens kapitalkvotering utgår från att ägarens
marginalskatt är 55 %, vilket i realiteten inte är fallet. Slutligen hävdas att
införandet av lättnadsreglerna och justeringar av gränsbeloppen har medfört
att åtskilliga företag valt att i större utsträckning än tidigare lyfta fram
vinster till beskattning. Detta och påföljande vinster för statskassan borde
utredningen ha påvisat. Därigenom skulle förslaget om sektorfinansiering av
nu aktuella förändringar inte ha aktualiserats.
 

7.2 Remissyttranden

Här sammanfattas de åtta yttranden som jag har haft tillgång till och som
finns listade i käll- och litteraturförteckningen. Remissinstanserna är i tre
fall branschorganisationer inom områdena redovisning (SRF) och revision
(FAR, SRS). En annan branschorganisation är Sveriges Byggindustrier. Två
remissinstanser, nämligen Företagarnas Riksorganisation (FR) och
Näringslivets Skattedelegation (NSD) arbetar över branschgränserna. NSD
representerar i fall som detta Svenskt Näringsliv, Svensk Industriförening,

                                                
103 Rydin, Urban: ”3:12-utredningens förslag om beskattning av fåmansföretag och deras
ägare”, s 561 i SN 2002.
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Svenska Bankföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och
Stockholms Handelskammare d.v.s. en betydande andel av privat svenskt
företagande. De övriga är RSV och SKM, Malmö.
  
Flera av yttrandena behandlar i varierande ordalag de för området specifika
problem, som också präglat utredningens arbete. Det, enligt min mening,
mest balanserade och välformulerade är följande från SRF:

Beskattningen av småföretagare har länge varit obalanserad i relation till de risker som
företagandet medför. Regelverken styrs av en princip om likformighet mellan
egenföretagaren och löntagaren vad avser det ekonomiska utfallet av en arbetsinsats. Ett
sådant antagande beaktar dock inte de väsentliga skillnader i risk, som de facto existerar
avseende en företagares sociala skydd vid konkurs, arbetsbrist, sjukdom och semester.
Inte heller beaktas de ofta väsentliga skillnaderna i arbetsvolym. Utredningen påtalar
själv dessa skillnader, och även att andra risker inbyggda i företagandet kan tas som
utgångspunkt för att ifrågasätta en likformighet med löntagare ... SRF ser därför mycket
positivt på de delar av direktiven som med näringspolitiska motiv söker tillskapa ett
regelverk som motiverar entreprenörer att påta  sig den riskprofil som företagandet
medför, och förslaget har även mot denna bakgrund en sund och verklighetsförankrad
grundsyn. Däremot är SRF starkt kritiska till att denna grundsyn i vissa avseenden har
bromsats eller helt borttagits till förmån för skattemässiga överväganden som enbart tar
sin utgångspunkt i en verklighetsfrämmande politisk skenbild av vad företagarrollen
innebär. En förutsättning för att befrämja ett fortsatt entreprenörskap som medför
tillväxt, sysselsättning och ett nationellt företagande är därför att politiska låsningar
baserade på en föråldrad syn om ett motsatsförhållande mellan företagare och arbetare
eller löntagare rensas bort. Alla grupper och hela landet tjänar på ett starkt näringsliv,
varför de näringspolitiska motiven bör prioriteras högst vid bedömningen av förslagen i
utredningen. 

 
Åsikterna går vitt isär om huruvida särregler behövs och hur de i så fall skall
vara utformade. FR anser att utredningens egen statistik visar att 3:12 regler
inte behövs och att eventuella regler borde utformas som en
förmånsanknuten normallönemodell. FAR, NSD och SRS hävdar att detta
alternativ inte undersökts i tillräcklig omfattning. RSV och SKM tror inte att
alternativet är realistiskt.
 
Beträffande föreslagna klyvningsregler hävdar SRS att kvalitativ och
komparativ analys borde fördjupas för att möjliggöra mer långtgående
slutsatser om hur regler skall förändras för att stimulera tillväxt. 
 
Alla uttalanden accepterar en höjning av klyvningsräntan. NSD anser att
höjningen borde ha varit 8 - 10 %. RSV tar i och för sig inte ställning till
räntenivån, men man påminner om P-O Edins farhågor för att man vid
alltför höga avkastningsnivåer löper en reell risk att tillskapa ”money
machines”.
 
Sex uttalanden accepterar införandet av BEK-modellen, men i tre av dessa
fall anser man att kapitalkvoteringen drivits för långt genom att man utgått
från en för hög marginalskatt för företagaren. RSV anser att införande av
fiktiv andraledsbeskattning innebär ett systemfrämmande inslag i
regelverket. Underlaget bör vara det faktiska fullbeskattade kapitalet och
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utgångspunkt bör vara bokförda värden. SRS hävdar detsamma och påpekar
att en reviderad balansräkning då kan vara utgångspunkt, vilket ökar
sannolikheten för att korrekta värden läggs till grund för beskattningen. RSV
liksom SKM varnar för betydande tillämpningssvårigheter både för
skattskyldiga och skattemyndigheten. Resurser för erforderlig kontroll finns
inte tillgängliga. Utmönstrandet av hittillsvarande alternativregler
välkomnas.
 
Beträffande löneunderlagsreglerna är den generella åsikten att dessa behövs,
att de bör förändras på ungefär föreslaget sätt och att det är bra att nuvarande
spärregler slopas. Den föreslagna halveringen av lönesumman anser FAR,
SRF och SRS vara helt otillräckligt motiverad, man hävdar att den enda
reella motiveringen är att göra förslaget ”politiskt lämpligt”. Sveriges
Byggindustrier hävdar att utredningens eget siffermaterial visar att den totala
effekten av föreslagna regler till 85 % blir hänförlig till kapital och endast
till 15 % till löner. Det innebär en uppenbar diskriminering av löneintensiva
företag, exempelvis byggföretagen, vid en jämförelse med kapitalintensiva
företag. Detta är givetvis ett argument mot varje som helst reduktion av
lönesumman. NSD anser att man med hänsyn till de slopade spärreglerna
kan acceptera en viss reduktion av lönesumman, dock som längst till 75 %.
 
Den förenklade alternativregeln, d.v.s. att normalavkastningen
schablonmässigt sätts till ett halvt prisbasbelopp, välkomnas av alla. I tre fall
hävdar man dock att nivån borde sättas till 1-2 prisbasbelopp för att få någon
större praktisk tillämpning.
 
NSD och FR hävdar att utredningen borde ha infört en ”taklönemodell” för
utdelningsinkomst d.v.s. en övre gräns för den andel av löpande utdelning
som kan drabbas av beskattning i inkomstslaget tjänst. Bristen på ett sådant
tak medför en negativ och diskriminerande särbehandling av utdelningar
från fåmansföretag, i jämförelse med alla andra kapitalinkomster. Detta
tenderar att driva de mest tillväxtorienterade företagen och företagarna ur
landet.
 
Vad gäller frågan om regelsystemets komplexitet anser fyra instanser att
förslaget medför inga eller alldeles otillräckliga förenklingar. NSD hävdar
att det framför allt är i detta avseende som förslaget är otillräckligt. Till
kritikerna hör RSV och inte minst SKM, som hävdar att det krävs radikala
förändringar. Det blir då nödvändigt med regler som i högre grad bygger på
schablonbeskattning.
 
Ovan refererade remissvar borde med tanke på källorna vara representativa.
I så fall är detta en indikation på att återstående beredningsarbete kan bli
synnerligen arbets- och tidskrävande.
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7.3 Räkneexempel

7.3.1 Allmänna förutsättningar

Jag har för några konstruerade fall jämfört resultatet av nu gällande
respektive föreslagna klyvningsregler. Avsikten har givetvis inte varit att ge
en helhetsbild av hur regeländringarna skulle inverka för hela gruppen av
fåmansföretag , utan endast att belysa förändringstendenser och i någon mån
regelverkets komplexitet. Jämförelserna har avsett fem ”modellföretag”,
representerande ett ganska brett intervall beträffande personalstyrkor,
lönenivåer, verksamhetstider och finansiella situationer. Mer specifikt har
förutsättningarna varit följande:
 
Antal anställda har varierat i intervallet 0 - 55. Av förenklingsskäl har jag
valt företag med endast en kvalificerad ägare. Detta har inte uteslutit något
av principiellt intresse.
 
De anställdas genomsnittslön har varierats i intervallet 16 000 – 19 000
kr/mån. Ägarnas årslöner har satts till 80 000 kr (fritidssysselsättning), 280
000 (avrundning av 7,5 prisbasbelopp d.v.s. övre gräns för flera sociala
förmåner) eller 430 000 kr (avrundning av övre gräns för 20 % statlig
inkomstskatt).
 
Genomgående har antagits att företag med större personalstyrka har varit
verksamma under längre tid än de med mindre personalstyrka. Företagens
startår har lagts i intervallet 1980 – 2000. Den praktiska inverkan av detta är
att metoderna för beräkning av kapitalunderlaget varierar.
 
Beträffande modellföretagens finansiella situation har det varit svårare att
formulera antaganden enligt något generellt angreppssätt. Detta inte minst
mot bakgrund av konstaterandet i utredningsbetänkandet att 70 % av
analyserade företag saknar finansiella nettotillgångar. Jag har valt en
metodik, som ofta förekommit i ekonomisk rapportering avseende
krisperioden i IT- och telekombranschen, där ett företags finansiella
situation beskrivits genom relationen mellan tillgångar och årlig lönesumma.
Mitt antagande har varit att modellföretagens tillgångar motsvarar den årliga
lönesumman med en normal soliditet om 60 %. Den senare har jag i ett fall
reducerat till 25 % för ett företag i mycket snabb tillväxt, vilket bedömts
vara extra kapitalkrävande. Ur ovanstående har jag beräknat företagens egna
kapital, som normalt har fördelats med 25 % på aktiekapital, 50 % på
beskattat och 25 % på obeskattat kapital. För de minsta företagen har
modellen modifierats något, med tanke på kravet på minst 100 tkr i
aktiekapital. I de fall aktiekapitalet överstigit 100 tkr har jag förutsatt att
eventuella höjningar skett genom nyemission. Vid beräkningar av
kapitalunderlag har jag försummat eventuella differenser mellan bokförda
och skattemässiga värden.
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Vidare har jag förutsatt taxeringsår 2003 och tillämpat SLR 4,94 % samt
prisbasbeloppet 36 900 kr, som gällde löneåret 2001. Slutligen har jag satt
sparad utdelning till hälften av beskattat eget kapital, samt sparat
lättnadsutrymme till noll.  

7.3.2 Företagskarateristik och utdelningsbeskattning

Företaget A är ett enmansaktiebolag av typen ”professionell konsult som satt
sig på bolag”. Startåret är 2000, ägarlönen 430 tkr, egna kapitalet 250 tkr
och sparad utdelning 50 tkr. Kapitalfördelningen är här aktiekapital 100 tkr,
beskattat eget kapital 100 tkr och obeskattat 50 tkr. Enligt gällande regler får
endast aktiekapital och sparad utdelning användas som underlag för
beräkning av gränsbelopp. Enligt föreslagna regler får däremot, i detta och 
följande fall, BEK-modellen och halva lönesumman användas som
underlag. Beräkningsresultaten, i form av lättnadsbelopp och därutöver
tillgängligt utrymme för kapitalbeskattad utdelning framgår, för samtliga fall
av tabellen i slutet av detta avsnitt.
 
I företaget B har ägaren en extern heltidsanställning och sköter sitt företag
på fritid, mot en årslön om 80 tkr. Två anställda har båda en månadslön
om 16 tkr. Startåret är 1995 och kapitalsituation och tillämpliga regler för
beräkning av gränsbelopp är desamma som för företaget A. 
 
Företaget C har, liksom de följande en konventionell organisation med
heltidssysselsatt ägare och anställda. Fem anställda har en genomsnittlig
månadslön om 17 tkr. Startåret är 1990, ägarlönen 280 tkr, egna kapitalet
800 tkr och sparad utdelning 200 tkr. Som följd av startåret skulle detta
företag även kunna få tillämpa den alternativa kapitalunderlagsregeln.
Denna skall dock baseras på balansräkning för 1992 och kan därför inte
rimligtvis bli särskilt gynnsam efter högst två års verksamhet. Jag har i
stället valt att anta att ägaren under perioden 1993–2002 gjort ovillkorliga
aktieägartillskott om 200 tkr. Kapitalunderlaget enligt nu gällande regler blir
därmed 400 tkr. Normala gällande löneunderlagsregler d.v.s. anställdas
lönesumma överstigande 10 prisbasbelopp är tillämpliga. 
 
Företaget D har 15 anställda med en genomsnittlig månadslön om 18 tkr.
Startåret är 1985, ägarlönen 280 tkr, egna kapitalet 2 100 tkr och sparad
utdelning 525 tkr. I detta fall antas företaget under perioden fram t.o.m.
1992 ha presterat en sådan finansiell tillväxt att kapitalunderlagsregeln blir
gynnsammast och ger ett underlag om 1 000 tkr. 
 
Företaget E har haft en obruten, snabb tillväxt sedan startåret 1980 och har
55 anställda med en genomsnittlig månadslön om 19 tkr. Ägarlönen är 430
tkr, egna kapitalet 3 200 tkr och sparad utdelning 800 tkr. Även i detta fall
förutsätts kapitalunderlagsregeln bli gynnsammast och resultera i ett
underlag om 2 000 tkr. 
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Utrymmen (tkr) för skattefri utdelning och därutöver befintliga utrymmen
för kapitalbeskattad utdelning blir följande:

 
      Företag Nuvarande regler Föreslagna regler

Företag Skattefri
 utdelning

Kapitalbesk.
utdelning

Skattefri
utdelning

Kapitalbesk.
Utdelning

A 3 62 13 93
B 3 62 14 95
C 36         288 38 325
D 134 828 101 861
E 490 1798         286        1748

7.3.3 Kommentarer

Ägarna till de tre minsta modellföretagen A, B och C skulle enligt de
föreslagna reglerna få utrymmena för kapitalbeskattad eller skattefri
utdelning ökade med i storleksordning 40 tkr. Förändringarna beträffande
lättnadsbelopp blir ganska marginella d.v.s. lättnadsreglerna förlorar i relativ
betydelse. I det näst största företaget D skulle utrymmet för lågbeskattad
utdelning bli helt oförändrat, men ägaren skulle påverkas negativt ganska
kraftigt av ett med 33 tkr minskat lättnadsbelopp. För företaget E skulle
minskningen av lättnadsbeloppet bli så stor som 204 tkr, medan det
därutöver tillgängliga utrymmet för kapitalbeskattad utdelning skulle minska
mer marginellt. Resultaten är dels en självklar följd av att ägarlönerna, som
föreslås få inräknas, ju har en större relativ betydelse i de små företagen.
Dels blir den föreslagna halveringen av lönesumman givetvis en allt mer
dominerande faktor med ökande personalstyrka.    
 
När höjd klyvningsränta, användning av BEK-modell i stället för enbart
aktiekapital samt de föreslagna reglerna för löneunderlag samverkar i positiv
riktning kan den relativa inverkan bli mycket betydande. Så är fallet med
företagen A och B, som ju representerar en stor andel av det totala antalet
fåmansföretag. En annan omständighet, som dessa företag har gemensamt är
en organisation, som normalt borde antyda en låg tillväxtpotential.
Enmansföretag kan självfallet växa även sysselsättningsmässigt, men om de
utgörs av konsulter som satt sig på bolag, torde tillväxten oftast ske genom
samgående med andra etablerade konsulter d.v.s. inte vara genuint organisk.
Företagstypen B, med en ägare som har extern anställning, representerar ca.
35 % av alla privata svenska företag. Mycket ofta, i ca. 85 % av fallen,
planerar ägaren att fortsätta verksamheten oförändrad i detta avseende.104

Ledningsstrukturen torde normalt knappast kunna leda till god tillväxt.
Enligt min mening är det därför ett svaghetstecken att den kan komma att
stimuleras i den omfattning, som antyds av exemplet med företag B. Om den

                                                
104 NUTEK och SCB: Nyföretagandet i Sverige 1998 och 1999.
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föreslagna regelutformningen har påverkats av önskemål att stimulera
nystartande av företag, torde man kunna påstå att den absoluta storleken av
möjlig skattebesparing ändå är så begränsad att den knappast skulle kunna
påverka beslutsprocessen. Positivt bör det vara att ägare till företag som C
får förbättrade villkor. Ett företag med fem anställda torde ha haft viss
tillväxt och denna kan nu möjligen stimuleras. Situationen för företagen D
och E har redan i viss mån kommenterats, men beträffande E bör tilläggas
att företaget uppenbarligen tillhör den s.k. ”tillväxteliten” med en
genomsnittlig sysselsättningstillväxt om ca. 20 % årligen. De
bakomliggande orsakerna kan mycket väl även borga för fortsatt tillväxt.
Både ur ekonomisk och psykologisk synpunkt förefaller det starkt negativt
att sända sådana signaler, som de föreslagna reglerna skulle innebära.
 
För modellföretagen har BEK-modellen haft en förvånansvärt liten inverkan
på resultaten. Delvis beror detta på att kapitalunderlagsregeln, som ju är
”generösare” än BEK-modellen, har tillämpats för de båda största företagen.
Även slopandet av ränteberäkning av sparad utdelning har givetvis haft
begränsad effekt. Den helt dominerande inverkan på resultaten härrör från
löneunderlagsreglerna och klyvningsräntan. Till dessa områden koncentreras
därför följande kommentarer:

Det är med rimliga antaganden om lönelägen för anställda och ägare, lätt att
visa att de föreslagna löneunderlagsreglerna skulle inverka negativt från ca.
11 anställda om företaget har en kvalificerad ägare. Skulle företaget ha två
kvalificerade ägare förskjuts den negativa inverkan till ca. 15 anställda o.s.v.
När ”brytpunkten” ligger så lågt är det givetvis också så att reglerna har
förlorat merparten av sin stimulanskraft redan före den ”kritiska tröskel” vid
ca. 10 anställda, som utredningen refererar till. 

För att spekulera i en höggradigare rättvisa kan man konstatera att, vid
nuvarande klyvningsränta ca. 10 % som föreslås höjd till ca. 15 %, skulle ett
för personalstyrkan helt okänsligt system skapas om 2/3 av lönesumman i
stället för 50 % fick medräknas. Alla företag, som nu får tillämpa
löneunderlag, skulle då som följd av nya löneunderlagsregler och oavsett
storlek få en absolut förbättring motsvarande summan av ett prisbasbelopp
och 10 % av ägarlönen. De företag som nu inte får tillämpa löneunderlag
skulle få en förbättring med 10 % av totala lönesumman. För att helt kort
fortsätta spekulerandet, kan fastslås att en förändring som den antydda skulle
kunna medföra ett betydande skattebortfall. Det ligger då nära till hands att
tänka sig att detta kunde kompenseras genom att även för
kapitalunderlaget endast 2/3 fick medräknas. Vid nu gällande ränteläge
skulle då situationen nästan exakt motsvara ett avstående från höjning av
klyvningsräntan, kombinerat med att såväl kapital- som löneunderlag fick
upptas till sina fulla belopp. Möjligen vore det också logiskt att inte höja
klyvningsräntan i ett läge där marknadsräntorna är mycket låga och
genomsnittlig avkastning på börsaktier sedan tre år är negativ. När 3:12-
reglerna  kom i tillämpning var SLR ca. 12 % och riskpremien
representerade då ca. 29 % av normalavkastningen. För närvarande utgör
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den mer än hälften och enligt utredningsförslaget skulle den komma att
utgöra drygt 70 %. Risknivån för småföretag har självfallet inte ökat i
motsvarande grad. I realiteten låg antalet företagskonkurser åren 1990-92
hela 90 % högre än för perioden 2000-02.105

 
Den sist genomförda ”sifferleken” avser ingenting annat än att påvisa
önskvärdheten av att utredningen hade redovisat olika handlingsalternativ
och sakskäl för sina preferenser. Detta i synnerhet som man föreslagit ett
system, som i många fall kommer att stimulera även företag utan möjlighet
eller önskan om tillväxt samtidigt som det missgynnar snabbväxande
företag. Dessutom har i avsnittet om remissyttranden påtalats att de
föreslagna reglerna, beträffande yngre företag, totalt sett kommer att
stimulera kapitalintensiva företag i högre grad än personalintensiva företag.
Det är en betänklig konsekvens med tanke på det sedan länge rådande
förhållandet att ca. 80 % av nystartade företag är tjänsteföretag.     

 

                                                
105 ITPS: Konkurser och offentligt ackord 2001 <http://www.itps.se/pdf/s2002_001.pdf
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8 Avslutande reflektioner
3:12-utredningens grundläggande utgångspunkter var, som angivits i
inledningen, att söka skapa ett system som dels stimulerar tillväxt och
investeringar i fåmansföretag, dels är förutsägbart och stabilt i framtiden och
som slutligen är mindre komplext än det nuvarande. 
 
Beträffande stimulans till nyetableringar och tillväxt ställer jag mig något
tveksam redan till kommittédirektivets formuleringar. Dels råder av
naturliga skäl starka begränsningar för den grad av stimulans, som
överhuvudtaget kan åstadkommas genom lättnader i ett regelverk, som ändå
väsentligen måste ha karaktären av kringgåendelagstiftning. Dels har i
samband med skattereformen 1990 – 91 och därefter t.ex. i form av
lättnadsreglerna genomförts avsevärda skattemässiga förbättringar för
existerande och blivande småföretagare. Dessutom förekommer och
utvidgas en hel uppsättning av olika statliga stödformer. Om de nämnda
förhållandena inte har medfört önskade resultat, vilket ju tycks vara fallet, är
det svårt att inse hur något mer än helt marginella förbättringar avseende
tillväxtstimulans skulle kunna uppnås genom rimliga lättnader i 3:12-
reglerna. Trots förekommande stödformer är  tillgång till riskkapital i
samband med nyetableringar säkert ofta en hämmande faktor och här spelar
nog blotta existensen av klyvningsregler en negativ roll, vad gäller
möjligheterna att attrahera externt kapital. Men bibehållandet av
klyvningsregler var en grundförutsättning i direktivet. Jag har personligen,
under arbetet med uppsatsen, också övertygats om att de i någon form är
nödvändiga för att förhindra inkomstomvandling i en icke acceptabel
omfattning. Med hänsyn till givna begränsningar anser jag att utredningens
förslag avseende förändringar av löneunderlagsreglerna är bra. De skulle,
åtminstone relativt sett, medföra en klar förbättring för de allra minsta
företagen, som ju antalsmässigt dominerar. Detta innebär givetvis också en
extra stimulans till nyetablering av företag. En klart negativ effekt är dock
den av finansiella skäl betingade försämringen för företag, som redan
demonstrerat en inneboende tillväxtkraft.
 
Det föreslagna regelverkets motståndskraft mot förändringstryck anser jag
också kunna ifrågasättas. Den kraftigt höjda klyvningsräntan har kritiserats
redan i ett särskilt yttrande i betänkandet. Om denna räntenivå skulle komma
i tillämpning i ett läge med konjunkturellt betingade låga marknadsräntor
och nedpressade börsaktiekurser, skulle kritiken troligen bli mer allmän.
Halveringen av lönesumman i underlaget för gränsbelopp har också
kritiserats i ett särskilt yttrande och i flera remissyttranden. Det faktum att
modellen tycks ha endast statsfinansiella motiv är just ett sådant förhållande,
som inbjuder till framtida förändringstryck. Slutligen bör det nämnas att det
i tre särskilda yttranden och i några remissyttranden har framförts tämligen
stark kritik mot den föreslagna BEK-modellen. Dessutom har divergerande
modifieringsförslag framlagts. Sammanfattningsvis tyder det sagda inte på
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att utredningsförslaget i föreliggande skick skulle kunna vara underlag för
ett stabilt och förutsägbart system för lång tid framåt.
 
Vad gäller komplexiteten är det, utan ställningstagande till utdelningsnivå,
tveklöst så att den föreslagna schablonregeln för kapitalbeskattad utdelning
skulle utgöra en generell och välbehövlig förenkling. För enskilda företag
och ägare gäller detsamma definitivt den föreslagna elimineringen av
spärregler i löneunderlagssystemet. Man måste dock även vara medveten om
att de nämnda förenklingarna torde medföra en kraftig ökning av den andel
företag, som tillämpar löneunderlagsreglerna. För företagsgruppen totalt och
för skattemyndigheten skulle detta i viss mening kunna betraktas som en
ökning av systemkomplexiteten med åtföljande ökade
transaktionskostnader.
 
Sammanfattningsvis anser jag det vara tveksamt om utredningsförslaget
verkligen lever upp till målsättningarna i kommittédirektivet. I avsnitt 3.2
har jag försökt påvisa att problemet delvis grundlagts redan i direktivets
utformning. Det kan förefalla spekulativt och motsägelsefullt att under
nämnda förhållanden överhuvudtaget uttala sig om hur utredningsförslaget
kan komma att utnyttjas. Det förefaller dock ganska klart att om förslaget i
sin helhet eller till huvudsaklig del skall leda till lagstiftning, så torde detta
kräva en kvalificerad och tidskrävande ytterligare beredning. Med tanke på
att ca. ett halvår nu förflutit sedan utgången av remisstiden för betänkandet,
kan man med stor sannolikhet anta att förslaget helt enkelt lagts i ”malpåse”.
Bristen på enighet i utredningen och i remissyttrandena samt det nuvarande
ansträngda statsfinansiella läget talar för detta. Visserligen fanns i 2002 års
valrörelse en brett förankrad politisk ambition att verkligen förändra 3:12-
reglerna men den finansiella situationen var betydligt gynnsammare vid den
tiden. Dessutom innehöll 2003 års vårproposition inget om förändrade 3:12-
regler. Finansieringsproblemet blir ju särskilt påtagligt genom att
utredningens förslag beträffande restriktioner i reglerna för
periodiseringsfonder omgående avvisades av företrädare för regeringen.  
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