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Summary 

The special regulation on close companies was introduced in connection 

with the tax reform of 1990/91. Sweden received a dual model for taxation, 

and in order to not give the owners of close companies unreasonably 

beneficial tax privileges, there had to be certain rules considering these 

companies. This paper aims to portray the principle of neutrality’s effect on 

said rules, not only on today’s regulation but on past and proposed future 

regulation as well.   

 

In order to do so, I will also try to show what defines a legal principle and 

what place they have in the Swedish legal system. There is no clear 

definition of a legal principle, since the definition is influenced by one’s 

view of the legal system. Dworkin, influenced by natural law is of one 

opinion, whilst MacCormick, a legal positivist, is of another opinion.  

 

It is clear that the principle of neutrality gradually has been given less and 

less attention. When the rules first were introduced, the neutrality was one 

of the mainstay of the regulation. A country’s taxes though, are no longer a 

national matter. Due to the international society we live in, taxes have 

become an important tool to compete with other countries. Therefor the 

importance of a neutral system has decreased.  
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Sammanfattning 

 
Reglerna om beskattning av fåmansföretag introducerades i samband med 

skattereformen 1990/91. Sverige fick då en dual skattemodell, och för att 

inte ägarna till aktiebolag skulle få orimliga skatteförmåner bestämdes att 

dessa skulle omfattas av vissa särskilda bestämmelser. Uppsatsen syftar till 

att redogöra för neutralitetsprincipens inverkan på dessa regler om 

fåmansföretag, dels ur ett historiskt perspektiv men också hur nu gällande 

rätt har påverkats. Utöver detta analyseras också utredningens förslag till 

nya regler som lades fram i november 2016. För att kunna redogöra för 

neutralitetens inverkan redogörs för vad en rättsprincip är, hur den 

kännetecknas och varför vi ska beakta rättsprinciper i svensk rätt. Här går 

åsikterna isär, då synen på detta avgörs av ens syn på rätten i stort. 

Naturrättare som Dworkin är av en åsikt medan rättspositivister som 

MacCormick är av en annan.  

 

Det är tydligt att neutralitetsprincipen har kommit att ges allt mindre 

inverkan på den svenska fåmansföretagsbeskattningen. När reglerna först 

introducerades 1990/91 så var neutraliteten av stor betydelse. Allt eftersom 

har dock politiska ändamål tagit över. Detta i kombination med att 

skattesystemet utgör ett viktigt styrinstrument och att konkurrensen i det 

internationella samhället ökat, gör att neutralitetsprincipen idag inte tillmäts 

samma betydelse.  
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Förord 

Stort tack till Johanna Svensson för hjälp och stöd.  
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Förkortningar  

Dir.  Direktiv 

Mom.   Moment 

Prop.  Proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Neutralitetsprincipen anses utgöra en grundläggande rättsprincip som varje 

fullgod skattelagstiftning bör uppfylla.1 När det kommer till reglerna om 

beskattning av fåmansföretag har dock neutralitetsprincipen under lång tid 

fått allt mindre inverkan. Detta till förmån för politiska ändamål. Reglerna 

har kommit att bli ett viktigt styrinstrument i dagens samhälle.  

 

I svensk rätt har vi ur civil- och aktiebolagsrättsligt perspektiv accepterat att 

en person kan vara såväl ägare som anställd i samma aktiebolag. Med andra 

ord innebär detta att aktiebolaget utgör ett eget rättssubjekt, skilt från 

ägarna. Bolaget och ägarna kan därmed ingå avtal och genomföra 

transaktioner sinsemellan. Ett resultat av detta är att en person kan få såväl 

utdelning som lön från samma aktiebolag. I samband med att det i Sverige 

infördes ett dualt skattesystem ansågs det finnas ett behov av att reglera 

skattesystemet för dessa personer. Hur en sådan reglering ska se ut har varit 

en omstridd fråga, och regelsystemet har sedan det infördes genomgått ett 

flertal förändringar.  

 

2014 tillsattes en utredning för att se över reglerna om beskattning av 

fåmansföretag och den 3 november 2016 lämnades den över till 

finansminister Magdalena Andersson. I utredningen föreslås en rad 

omfattande förändringar av dagens reglering. De mest uppmärksammade 

förändringarna rör den ökade skattesatsen, minskat schablonbelopp samt en 

genomgripande förändring av det lönebaserade utrymmet.  

 

Ett av utredningens ändamål var att bidra till att öka reglernas legitimitet. 

Ett steg på vägen till detta ansågs vara att beakta reglernas neutralitet.  

                                                 
1 Jfr Lodin, 2007. 
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1.2 Syfte  

Uppsatsen syftar till att redogöra för neutralitetsprincipens inverkan på 

reglerna om fåmansföretag, ur ett historiskt perspektiv men också i 

förhållande till nu gällande rätt. Uppsatsen syftar även till att kortfattat se 

över de förslag på förändrade skatteregler för fåmansföretag som 

framkommer i SOU 2016:75 och vilken inverkan neutralitetsprincipen haft 

på utredningen. 

1.3 Frågeställningar 

I denna uppsats ämnar jag undersöka hur fåmansbeskattningen, sådan den 

kommer till uttryck i 2016 års föreslagna reglering förhåller sig till den 

skatterättsliga neutralitetsprincipen och om det i detta hänseende föreligger 

någon skillnad gentemot nu gällande rätt. 

 

För att tydliggöra neutralitetsprincipens inverkan på skatterätten ämnar jag 

också undersöka neutralitetsprincipens påverkan på fåmansbeskattningen 

över tid samt nu gällande rätt.  

 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen måste också besvaras vad som 

menas med en rättsprincip, och på vilket sätt dessa inverkar på skatterätten.  

1.4 Avgränsningar 

Sedan reglerna om beskattning av fåmansföretag infördes har de genomgått 

ett tjugotal förändringar. I uppsatsen kommer jag inte redogöra för samtliga 

lagändringar som skett på området. Jag har istället valt ut två stora reformer 

av reglerna, och utöver detta endast kort berört den rättsutveckling som skett 

i övrigt där neutralitetsprincipens påverkan diskuterats. Denna avgränsning 

är nödvändig med hänsyn till utrymmet. Jag ämnar inte med uppsatsen ge en 
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komplett beskrivning av reglerna om fåmansföretag eller beskattningen av 

dess andelsägare. Jag kommer endast behandla dagens regler och 

definitionen av fåmansföretag i den mån det krävs för att ge en 

grundläggande förståelse och för att syftet med uppsatsen ska kunna förstås. 

Reglerna är relativt komplicerade och det ligger utanför uppsatsens syfte att 

ge en så pass grundläggande beskrivning som hade krävts för att ge en 

heltäckande beskrivning av regelverket. Därför kommer uppsatsen främst att 

fokusera på löneunderlagsregeln och förenklingsmetoden.  

 

Området där neutralitetsprincipen har haft störst inverkan är vid beskattning 

av utdelning till delägarna. Därför kommer jag inte behandla de särskilda 

regler som gäller vid avyttring av andelarna. Jag kommer också konsekvent 

använda mig av termen utdelning. Om inget annat sägs kommer jag också 

utgå från att andelarna i fåmansföretaget är kvalificerade.  

 

Jag kommer inte heller tala om takreglerna för löneunderlagsregeln  och inte 

heller om beräkningen av omkostnadsbelopp och uppräkningen av detta. 

Detta för att utrymmet inte tillåter någon mer utförlig beskrivning och dessa 

regler inte är lika omdiskuterade som löneunderlagsregeln och 

förenklingsregeln.  

1.5 Metod och perspektiv 

Då jag beskriver hur gällande ser ut, eller beskriver rättsutveckling och hur 

gällande rätt tidigare har sett ut, tillämpas en rättsdogmatisk metod. I dessa 

kapitel beaktas nästan uteslutande lagstiftning samt dess förarbeten. 

Rättsdogmatisk metod innebär att gällande rätt tolkas genom analys av 

rättskällorna. De rättskällor som finns är förarbeten, lagtext, praxis och 

doktrin.2   

 

                                                 
2 Korling & Zamboni, 2013 s. 21 ff. 
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I uppsatsen tillämpas också en kritisk metod då jag analyserar tidigare rätt, 

gällande rätt, rättsutveckling och utredningens lagförslag. Den kritiska 

granskningen kommer att ske utifrån neutralitetsprincipen. 

 

I analysen granskar jag fåmansbeskattningen ur ett kritiskt perspektiv där 

jag belyser regelverkets brister och problem, särskilt utifrån ett 

neutralitetsperspektiv.  

1.6 Forskningsläge  

Skatterättsprofessor vid Lunds universitet, Mats Tjernberg, skrev 1999 sin 

doktorsavhandling om fåmansföretag. Det finns utöver detta ett flertal 

artiklar i Svensk skattetidning och Skattenytt.  

 

Inom området för allmän rättslära är Ronald Dworkin en av de mest 

framstående författarna. Hans verk Taking rights seriously från 1977 har 

haft stor inverkan på forskningen. 

1.7 Material 

Det material som används i denna uppsats består till stor del av förarbeten 

och lagtext. För att kommentera gällande rätt och kritiskt analysera tidigare 

rätt har viss litteratur beaktats, främst Tjernbergs Beskattning av 

fåmansföretag (2006) samt ett flertal artiklar i svenskt skattenytt författade 

av densamme. Vid min beskrivning av rättsprinciper och särskilt dess 

verkan inom skatterätten har Påhlssons Inledning till skatterätten (2001), 

Persson Östermans Kontinuitetsprincipen i den svenska 

inkomstbeskattningen (1997) och Moëlls Proportionalitetsprincipen i 

skatterätten (2003) varit till stor hjälp. 

1.8 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för vad en rättsprincip är och vad som 

utmärker en sådan. Kapitlet behandlar också skatterättsliga principer, främst 
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neutralitetsprincipen, samt vilka krav som bör ställas på god 

skattelagstiftning. I tredje kapitlet redogörs för vad ett fåmansföretag är för 

något, hur fåmansföretagsbeskattning ser ut idag och varför den ser ut som 

den gör. Kapitel fyra behandlar sedan rättsutvecklingen, särskilt 2006 års 

reform och 2014 års förändring av reglerna. Kapitlet avhandlar också en del 

av den viktigaste lagstiftningen som skedde däremellan. Att dessa två 

kapitel inte är skrivna i kronologisk ordning är ett medvetet val då jag anser 

att avsnittet om gällande rätt ger en bakgrundskunskap som är nödvändig för 

att förstå den historiska utvecklingen. I kapitel fem följer sedan en 

redogörelse för den nya utredningen, dess syften och direktiv. Därefter följer 

i kapitel sex min analys, där jag kritiskt analyserar 

fåmansföretagsbeskattningen ur ett neutralitetsperspektiv.  
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2 Rättsprinciper 

Det finns ingen entydig bild av vad som avses med en rättsprincip. Det finns 

därför ingen given definition. Uppsatsen syftar heller inte till att ge en 

komplett utredning över denna rättsfilosofiskt komplexa fråga. Min tanke 

med detta kapitel är istället att ge läsaren en kort introduktion av vad som 

verkar vara en någorlunda vedertagen uppfattning. 

2.1 Allmänt 

Många verkar vara överens om att det är skillnad på rättsnormerna regel och 

princip. En regel kännetecknas genom att den anger en gräns för vad som får 

eller inte får göras. En princip kännetecknas istället av att den anger ett 

ideal, någonting ”större” än en regel.3 Persson Österman framhåller i sin 

avhandling att rättsprinciper är något oföränderligt, medan en regel kan 

komma att ändras.4  

 

En av de mest framstående författarna på området var Ronald Dworkin. Han 

var neonaturrättare och starkt kritisk till den rättspositivistiska synen på 

regler och principer. Dworkin tycks mena att en princip utgör en rättsprincip 

om den uttrycker de moraliska och politiska värderingar som vårt samhälles 

rättsregler vilar på. Rättsprincipens moraliska innehåll utgör i sin tur 

grunden för såväl rättsprincipens rättsliga som dess bindande karaktär.5 

Dworkin skrev också att en rättsprincip utgörs av en: ”… standard that is to 

be observed, not because it advance or secure an economic, political, or 

social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice 

or fairness or some other dimension of morality”.6 Enligt Dworkin är 

rättsprinciper därför en nödvändighet för ett fungerande rättssystem.  

                                                 
3 Moëll, 2003 s. 19.  
4 Persson Österman, 1997 s. 55.  
5 Dworkin, 1977 s. 22.  
6 Ibid.  
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Genom en analys av ett rättsfall har Dworkin också illustrerat hur 

rättssystemet är uppbyggt av annat än bara regler.7 Rättsfallet är det 

välkända fallet Riggs v. Palmer.8 I fallet hade Palmer den äldre 

testamenterat en stor del av sin kvarlåtenskap till sitt barnbarn. Barnbarnet, 

som dock inte ville vänta, mördade Palmer i syfte att få ut sitt arv tidigare. 

Testamentet var giltigt, och det fanns ingen lag som kunde frånta barnbarnet 

dess rätt till arvet. Domstolen i New York kom dock fram till att barnbarnet 

inte skulle få ut något arv. De motiverade sitt beslut genom att hänvisa till 

allmänna rättsprinciper, och menade att trots att det inte finns direkt stöd i 

lag kunde domstolen neka barnbarnet sin rätt. Principen som domstolen 

grundade sitt beslut på tycks vara principen om att ingen ska få vinning av 

sin egen orättshandling.  

 

Att en rättsprincip inte nödvändigtvis behövde stadgas i en rättskälla för att 

inneha sådan karaktär var något som positivistiska rättsfilosofer motsade 

sig. En av dessa, Neil MacCormick, menade att endast normer som 

manifesterats i en rättskälla, kan anses utgöra en rättsprincip.9 Vad som 

utgör en rättsprincip är därför starkt präglat av hur man betraktar rätten som 

helhet. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att det är svårt att 

finna några tydliga rekvisit som måste uppfyllas för att en princip ska anses 

utgöra en rättsprincip.  

 

I ett försök att skapa pedagogik har Påhlsson valt att dela in rättsprinciper i 

tre olika kategorier. En rättsprincip kan enligt honom vara allmän eller 

speciell, komma till uttryck i lagtext eller inte, och en rättsprincip kan 

användas för att motivera ett viss rättsområde eller vara behjälplig vid 

tolkning. Vissa rättsprinciper kan dock vara både motiverande och 

behjälpliga vid tolkning. Om en princip är allmän har den tillämpning inom 

hela rättssystemet, såsom principen om likhet inför lagen. En speciell 

                                                 
7 Se Dworkin, 1977 s. 23.  
8 115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889)  
9 MacCormick, 1978 s. 155.  



 12 

princip har å andra sidan endast tillämpning inom ett avgränsat område av 

rättssystemet.10   

2.2 God skattelagstiftning  

I en artikel i Skattenytt har Lodin ställt upp ett antal kvalitetskrav som han 

menar kännetecknar en god skattelagstiftning. Bland dessa kvalitetskrav 

nämns också några rättsprinciper. De krav som Lodin listar är: 

- effektivitet, 

- legitimitet, 

- enkelhet/proportionalitet, 

- förutsebarhet och rättssäkerhet, 

- kontrollerbarhet, 

- likformighet och neutralitet, 

- synlighet, 

- fördelningspolitiska effekter, 

- låg excess burden, och 

- internationell effektivitet.  

Dessa krav torde enligt Lodin vara ännu viktigare att följa i ett land som 

Sverige med hög beskattning. Trots detta menar han att det finns fler och 

fler exempel inom svensk skatterätt där dessa krav inte kan anses 

uppfyllda.11  

2.3 Neutralitet 

Enligt Lodin bör alltså varje fullgod skattelagstiftning vara neutral. Vad som 

menas med neutralitet är något oklart och begreppet kan tolkas på många 

sätt. Begreppet är relativt, varför det är svårt att tydligt definiera det.  

 

Ett problem som neutralitetsprincipen också stöter på inom skatterätten är 

att neutralitetsbegreppet kan användas slentrianmässigt, utan någon riktig 

                                                 
10 Påhlsson, 2001 s. 56 f.  
11 Lodin, 2007.  



 13 

grund för det. Då principen i viss mån är abstrakt, går den att tillämpa för att 

rättfärdiga långt mer än vad den kanske borde. Angående detta skriver 

Ryynänen att ”används termen [neutralitet] utan precisering av vad 

neutraliteten gäller degraderas framställningen till, att med hjälp av den 

positiva retoriska effekt neutralitetstermen har, tala för den ståndpunkt 

skribenten företräder”.12 

 

Inom skatterätten kan principen därför tillämpas för olika ändamål. Mutén 

har sagt att: ”neutral beskattning inte skall påverka individernas val mellan 

oavsett skatten likvärdiga ekonomiska handlingsalternativ, exempelvis valet 

av företagsform, anställningsform, bosättningsort eller… form för 

upptagande av lån resp. investering i värdepapper”.13  Vad gäller 

mervärdesbeskattningen tillämpas neutralitetsprincipen som ett skäl till att 

likvärdiga varor beskattas likvärdigt. Vad gäller fåmansföretag torde 

neutraliteten komma till sin spets vid val av företagsform. Skattesystemet 

ska inte påverka valet att bedriva verksamhet i aktiebolag eller i enskild 

firma.   

 

Utgångspunkten för neutralitetsprincipen inom skatterätten torde därför vara 

att det utgör en ekonomisk princip som grundar sig i tanken att människan 

handlar ekonomiskt rationellt och att ett större utrymme för ekonomisk 

valfrihet leder till högre välfärd genom högre effektivitet i 

samhällsekonomin.14 

 

Neutralitetsprincipen kan förklaras utifrån nationalekonomiska motiv samt 

en vilja att skapa ett rättvist system. Vad gäller rättvisan kan principen 

härledas ur ett krav på likformighet.15 Likformighetsprincipen bygger på att 

lika fall behandlas lika, där all inkomst behandlas på ett likformigt sätt 

oberoende av hur inkomsten uppkommit.16 Neutraliteten kan då sägas 

                                                 
12 Ryynänen, 1996 s. 100.  
13 Mutén, 1959 s. 119. 
14 Jfr Persson Österman, 1997 s. 33 samt Gunnarsson, 1995 s. 138 f.  
15 Påhlsson, 2001 s. 62.  
16 SOU 1923:69 s. 69.  
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motverka att ingen otillbörligt ska gynnas av att skattesystemet erbjuder 

olikvärdiga handlingsalternativ. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är en 

neutral beskattning en förutsättning enligt teorier om en optimal 

beskattning. En optimal beskattning handlar om ett så effektivt 

resursutnyttjande som möjligt. Detta uppnås då marknaden själv får värdera 

en vara eller en tjänst, då samhällets resurser annars riskerar att fördelas på 

ett ineffektivt sätt. Neutraliteten bidrar då till att den skattskyldiges val inte 

påverkas av skattesystemet. Detta gäller under förutsättning att lagstiftaren 

inte intervenerar, och att varje skattskyldig gör det för honom mest effektiva 

valet.17 

 

Vad gäller fåmansföretag anses det krävas ett regelsystem för att uppnå 

neutralitet. Detta på grund av att marginalbeskattning på inkomst av tjänst 

kan uppgå till ca 62,4 procent, medan beskattning av en andelsägare till ett 

fåmansföretag kan bli så lite som 32,72 procent. Ett sådant missförhållande 

anses inte neutralt, varför det har tillsatts bestämmelser för att reglera 

beskattningen av andelsägare. Neutraliteten inom 

fåmansföretagsbeskattningen försöker således uppnås genom att lagstiftaren 

intervenerar i skattesystemet. Ett sådant agerande torde ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv typiskt sett anses ineffektivt.18  

 

Om vi tillämpar Påhlssons ovan nämnda pedagogik så är 

neutralitetsprincipen allmän, den omfattar och genomsyrar hela skatterätten. 

Principen går inte att finna i lagtext, varför det är svårt att ge den en tydlig 

definition. Vidare så tillämpas principen både av lagstiftaren som motiv för 

lag, och av domstolarna vid tolkning av gällande lag. 19 Påhlsson menar att 

den skatterättsliga neutralitetsprincipen är ett uttryck för en målsättning. En 

målsättning som innebär att den skattskyldiges val inte ska påverkas av 

skattesystemet.20 Påhlsson menar dock att fullständig neutralitet är en helt 

                                                 
17 Påhlsson, 2001 s. 20.  
18 Jfr Persson Österman, 1997 s. 37.  
19 Se ovan 2.1.  
20 Påhlsson, 2001 s. 61.  
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orimlig förhoppning. Sådan neutralitet kan först uppnås då all 

skatteplanering upphör.21 

 

                                                 
21 Påhlsson, 2001 s. 61. 
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3 Fåmansföretag 

3.1 Allmänt 

Vad som avses med fåmansföretag stadgas i 56 kap. 2 § IL. Där anges att 

med fåmansföretag avses aktiebolag där fyra eller färre delägare äger 

andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i 

företaget. Vidare krävs enligt 56 kap. 3 § IL att aktiebolaget är onoterat.  

 

Vem som kan utgöra en delägare definieras i 56 kap. 6 § IL. Där anges att 

med delägare i fåmansföretag avses en fysisk person som, direkt eller 

indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget. Med indirekt 

ägande menas ägande genom en juridisk person.22 

 

I skatterättsligt hänseende kan ett aktiebolag utgöra ett fåmansföretag även 

om ägandet är mer utspritt. I 57 kap. 3 § IL stadgas en utvidgad definition 

av fåmansföretag. Där anges att om flera delägare själva eller genom någon 

närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har 

varit verksamma i betydande omfattning i företaget, ska de anses som en 

enda delägare. 

 

Det räcker dock inte att konstatera att ett företag är ett fåmansföretag för att 

de ska få tillämpa de särskilda beskattningsreglerna. För att delägarna ska 

omfattas av reglerna om fåmansbeskattning krävs utöver detta att deras 

andel är kvalificerad. I 57 kap. 4 § IL anges att med kvalificerad andel avses 

andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att: 

 

1. andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller 

 

                                                 
22 Tjernberg, 2006 s. 27.  
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2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag 

och andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående 

beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta 

fåmansföretag. 

 

Återigen uppställs ett rekvisit om att ha varit verksam i betydande 

omfattning. Med detta menas att delägarens arbetsinsats ska ha haft stor 

betydelse för vinstgenereringen.23  

 

Först när delägarens andel är kvalificerad får han beräkna ett gränsbelopp.24 

3.2 Beskattning av fåmansföretag 

3.2.1 Inledning 

Hur fåmansföretag bör beskattas har länge varit en omdiskuterad fråga. 

Sedan reglerna infördes har de över åren genomgått stora förändringar, då 

olika politiska ideologier och ändamål påverkat utformningen.25 Nedan ges 

en kort beskrivning av hur reglerna ser ut idag.  

3.2.2 Dagens regelsystem 

De särskilda regler som finns i 57 kap. IL angående beskattning av 

fåmansföretag riktar sig mot kapitalbeskattning. Reglerna anger hur mycket 

av en utdelning som ägaren får beskatta som inkomst av kapital, till en 

skattesats som idag uppgår till 20 procent.26 Det är viktigt att poängtera att 

reglerna i 57 kap. IL inte kan påverka huruvida en utdelning är att 

klassificera som en utdelning, utan endast reglerar hur den ska beskattas. 

Inkomst som inte ryms inom gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst.  

 

                                                 
23 Prop. 1989/90:110 s. 703.  
24 Jfr 57 kap. 10 § IL.  
25 Jfr Svensson, 2015 s. 579 ff.  
26 Jfr 57 kap. 20 § IL.  
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Det utrymme som anger hur mycket ägaren får beskatta som kapital brukar 

benämnas gränsbeloppet. I 57 kap. 10 § IL anges att gränsbeloppet är 

summan av: 

1. årets gränsbelopp, och 

2. sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre 

procentenheter.  

 

Hur detta gränsbelopp räknas fram regleras i 57 kap. 11-12 §§ IL. Där 

stipuleras två skilda sätt att beräkna gränsbeloppet. Årets gränsbelopp kan 

utgöras av ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels 

inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget. Detta är 

den så kallade förenklingsregeln. Årets gränsbelopp kan också utgöras av 

summan av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med 

statslåneräntan ökad med nio procentenheter, den så kallade 

klyvningsräntan, och det lönebaserade utrymmet. Summan av underlaget för 

årets gränsbelopp är enligt 57 kap. 12 § det omkostnadsbelopp som skulle 

ha använts om andelen hade avyttrats vid årets ingång. Det lönebaserade 

utrymmet är enligt 57 kap. 16 § IL 50 procent av löneunderlaget. 

Löneunderlaget utgörs enligt 57 kap. 17 § IL av all den kontanta ersättning 

som utbetalats av företaget till dess anställda, och som av dessa beskattats i 

inkomstslaget tjänst. 

 

Varför det finns två sätt att räkna fram gränsbeloppet förklaras av att 

regeringen ansåg att det behövdes en förenkling av regelsystemet.27 

Samtidigt får också beaktas att samtliga företag inte har rätt att beräkna det 

lönebaserade utrymmet, exempelvis p.g.a. för låga löneuttag.28  

 

Lönebaserat utrymme får nämligen enligt 57 kap. 19 § IL bara beräknas om 

1. andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av 

kapitalet i företaget, och 

                                                 
27 Prop. 2005/06:40 s. 54. 
28 SOU 2016:75 s. 214 f.  
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2. andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått 

kontant ersättning från företaget med ett belopp som sammanlagt inte 

understiger det lägsta av 

– sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda 

kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 

– 9,6 inkomstbasbelopp. 
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4 Rättsutveckling  

4.1 Historisk bakgrund  

Det svenska skattesystemet bygger på en dual modell. Detta innebär att en 

uppdelning av inkomsterna ska göras. Inkomst av tjänst och 

näringsverksamhet beskattas för sig, och inkomst av kapital beskattas för 

sig, med olika skattesatser. Modellen infördes i samband med den stora 

skattereformen 1990/91. I samband med detta infördes också regler om 

särskild beskattning av ägare till fåmansföretag.29 Dessa regler placerades i 

3 § 12 mom. lag (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, varför reglerna 

om beskattning av fåmansföretag kommit att refereras till som 3:12-

reglerna, även efter införandet av inkomstskattelag (1999:1229), IL.30  

 

När reglerna infördes var syftet att undvika en alltför stor 

inkomstomvandling.31 Tanken var att reglerna skulle utgöra en 

stopplagstiftning, vilket genomfördes genom att ett tak för det 

kapitalbeskattade utrymmet infördes. Reglerna ansågs nödvändiga eftersom 

ägare av aktiebolag, i och med uppdelningen av skattesystemet, genom 

planering kunde erhålla alltför förmånlig beskattning. Genom att ta ut lön 

upp till gränsbeloppet för kommunal skatt, och sedan ta ut resten som 

utdelning, kringgicks systemet.  

 

Reglerna syftade också till att skapa neutralitet. Beskattningen skulle vara 

densamma för en aktiv delägare i ett fåmansföretag som för en anställd 

arbetare som istället äger aktier i ett börsnoterat företag vid samma faktiska 

arbetsinkomst och samma faktiska kapitalinkomst.32 Detta var en viktig 

                                                 
29 Svensson, 2015 s. 579–595. 
30 Prop. 1989/90:110 s. 467 & 596 ff.  
31 A.a. s. 3 & 467. 
32 Prop. 1990/91:54 s. 218 f.  
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aspekt som också lyftes fram i utredningen.33 Enligt min mening präglade 

därför neutralitetsperspektiv starkt våra första regler om fåmansföretag.  

4.1.1 En schabloniserad lösning 

Eftersom delägaren själv bestämmer över sin lön och företagets utdelning är 

det omöjligt att veta hur mycket som egentligen ska beskattas som inkomst 

av tjänst. Detta problem insåg också lagstiftaren då reglerna infördes.34  

 

Då lagstiftaren inte kunde veta exakt hur beskattningen skulle se ut, 

bestämdes att det fick lösas genom att införa en schablonmodell.35 

Lagstiftaren bestämde sig också för att schablonen skulle baseras på 

normalavkastningen. Normal kapitalavkastning ansågs utgöras av summan 

av anskaffningskostnaden och lämnade ovillkorade aktieägartillskott, 

multiplicerat med statslåneräntan ökad med fem procentenheter. Detta 

belopp fick sedan beskattas som inkomst av kapital. All överskjutande 

utdelning skulle beskattas i inkomstslaget tjänst.36 

 

Att anskaffningskostnaden valdes som riktmärke var för att det skulle 

uppstå neutralitet mellan delägaren och andra anställda. 

Anskaffningskostnaden var vad delägaren annars hade kunnat satsa på 

börsen, och ansågs därför motsvara vad en anställd kunde tjänat in.37 

 

För att denna modell inte skulle få orimliga effekter införde också en 

undantagsregel. Om den skattskyldige kunde visa att inkomsten härrörde 

från utdelning skulle den beskattas i inkomstslaget kapital.38 

4.1.2 En löneunderlagsregel tillkommer 

Löneunderlagsregeln infördes i svensk rätt 1994. Regeln innebar att tio 

procent av det löneunderlag i företaget som översteg tio basbelopp fick 

                                                 
33 SOU 1989:33 s. 141.  
34 Prop. 1990/91:54 s. 218 f. 
35 Ibid. 
36 A.a. s. 219.  
37 SOU 1989:33 s. 144 f.  
38 Prop. 1990/91:54 s. 220 f.  
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tillgodoräknas. Delägarens lön fick inte räknas med i löneunderlaget.39 Detta 

löneunderlag räknades sedan upp tillsammans med normalavkastningen.  

 

För att få använda regeln krävdes att delägaren tagit ut en lön som 

motsvarade 150 procent av den bäst betalda anställde. Ett sådant krav ansågs 

skapa incitament för aktieägaren att ta ut en marknadsmässig lön, som 

beskattades som inkomst av tjänst.40 I motiven angavs att regeln skulle 

främja tillväxten, att den skulle utgöra en kompensation för det risktagande 

som det är att anställa, och att detta skulle skapa incitament att anställa. 

Framtidens arbetsgivare ansågs vara små- och medelstora företag och att ha 

flera anställda ansågs höja avkastningen på kapitalet.41 

 

I förarbetena beaktas inte neutraliteten. Regeln är också svår att försvara 

från ett neutralitetsperspektiv. Detta då den skapar en förmån som icke-

andelsägare inte kan uppnå, då dessa inte kan tillämpa regeln. 

Gränsbeloppet ökar också utan att det har någon anknytning till satsat 

kapital.42 

 

1996 höjdes andelen av löneunderlaget som fick beräknas från tio procent 

till 70 procent. I motiven angavs att syftet till ändringen var att skapa 

gynnsamma sysselsättningseffekter.43 Året därpå höjdes andelen än mer, 

från 70 procent till 100 procent, och återigen framhölls intresset av att skapa 

fördelaktiga förutsättningar för sysselsättning.44 Kravet på löneuttag fanns 

fortfarande kvar men sänktes till det lägsta av 120 procent av företagets bäst 

betalde anställdes lön, eller tio basbelopp. Detta motiverades med att en 

företagsledares arbetsuppgifter torde kräva en hög lön, samtidigt som det 

skapade en förutsättning för att lönen skulle beskattas som inkomst av 

tjänst.45  

                                                 
39 Prop. 1993/94:234 s. 91 ff. 
40 A.a. s. 91 f. 
41 A.a. s. 88 f.  
42 Jfr Bjuggren & Johansson, 2008 s. 57.  
43 Prop. 1996/97:45 s. 40 f. 
44 Prop. 1996/97:150 s. 190.  
45 Prop. 1996/97:45 s. 41. 
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4.2 2006 års lagändring 

Tidigare hade som ovan nämnts det lönebaserade utrymmet räknats upp 

med normalavkastningen.46 Nu föreslogs istället en uppdelning av det 

lönebaserade utrymmet och den schabloniserade lösningen vilket innebar att 

löneunderlaget skulle få påverka gränsbeloppet direkt. Orsaken till detta var 

att regeringen ville förenkla ett redan då komplicerat system. Regeringen 

ansåg, också av förenklingsskäl, att även delägarens lön skulle få räknas 

med vid beräkning av löneunderlaget.47  

 

Vidare ansåg utredningen att utrymmet för det lönebaserade utrymmet 

skulle ändras och föreslog därför ett införande av en trappa. Även fortsatt 

skulle tio inkomstbasbelopp räknas av från löneunderlaget, men nu 

föreslogs att 20 procent av löneunderlaget upp till 60 inkomstbasbelopp 

skulle få användas, och 50 procent av löneunderlaget däröver.48 Tanken med 

detta upplägg var att väldigt stora företag inte längre skulle omfattas av 

regelverket, man ville så att säga fasa ut dessa.49 En trappa skulle då få 

effekten att företag med tillräckligt stora löneutbetalningar inte skulle 

omfattas av regelsystemet. Att regeringen ansåg att dessa inte skulle 

omfattas av reglerna hänförde sig till att de ville skapa legitimitet i systemet. 

Det ansågs att stora företag med många anställda inte var i samma behov av 

kompensation för den risk de tar vid anställning. 50  

 

I förarbetena utreddes också en alternativ modell för att undanta de största 

företagen från reglerna. Modellen som föreslogs var att företag med ett visst 

antal anställda överhuvudtaget inte skulle omfattas av 3:12-reglerna. På 

grund av förenklingsskäl valdes denna bort.51 

 

                                                 
46 Se kap. 4.1.2.  
47 Prop. 2005/06:40 s. 45. 
48 A.a. s. 44 ff.  
49 A.a. s. 43.  
50 Ibid.  
51 Ibid.  
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2006 förändrades också löneuttagskravet. Enligt det nya kravet behövde en 

andelsägare ta ut minst sex inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av 

den totala lönesumman i företaget eller 15 inkomstbasbelopp i lön.52 

 

Ytterligare en betydande förändring var att det infördes en förenklingsregel. 

Andelsägare som omfattades av 3:12-reglerna kunde nu, utan ytterligare 

krav, tillgodogöra sig ett gränsbelopp om 1,5 inkomstbasbelopp. Detta var 

tänkt att gynna små och nystartade företag som på ett enkelt sätt skulle 

kunna tillgodogöra sig lågbeskattad utdelning, utan att behöva göra några 

beräkningar.53 Ingenstans i förarbetena nämns något om 

neutralitetsprincipen.  

4.3 Viss lagstiftning 2007-2013 

Redan 2007 skedde nästa förändring av löneunderlagsregeln. Regeringen 

höjde nu den lägre procentsatsen som fick beräknas till 25 procent. Vidare 

slopades regeln om att ett avdrag om tio inkomstbasbelopp skulle göras. 

Dessa regler sågs som nästa steg i den pågående reformen att förenkla 

löneunderlagsregeln och göra den mer förmånlig. Detta i syfte att stimulera 

nyanställningar i mindre företag.54 

 

Vad gäller förenklingsregeln höjdes den 2012 till att utgöra 2,75 

inkomstbasbelopp. Detta trots att flera av remissinstanserna menade att en 

sådan höjning skulle ha en negativ inverkan på neutraliteten. I propositionen 

uttalades att regeringen ansåg att förenklingsregeln var viktig för de små 

företagen, vilka behövde stimuleras för att öka nyföretagandet och 

sysselsättningen. Höjningen av förenklingsregeln var därför endast 

motiverad utifrån politiska ändamål, men dessa skäl ansågs väga tyngre än 

neutraliteten och höjningen genomfördes.55 Höjningen utgör därför ett 

tydligt tecken på att lagstiftaren prioriterat bort neutralitetsprincipen. 

                                                 
52 Prop. 2005/06:40 s. 50 f. 
53 A.a. s. 50.  
54 Prop. 2006/07:1 s. 153 f. 
55 Prop. 2011/12:1 s. 430.  
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4.4 2014 års lagändring 

Dagens löneunderlagsregel infördes 2014. Trappan togs bort och numera får 

andelsägaren tillgodoräkna sig 50 procent av hela löneunderlaget. 

Höjningen av löneunderlaget motiverades återigen med att det skulle ges 

incitament att anställa.56 Samtidigt infördes ytterligare ett krav för att få 

tillämpa löneunderlagsregeln. Andelsägaren var tvungen att inneha minst 

fyra procent av kapitalet i företaget. Kravet infördes för att delägare i 

företag med många anställda trots en låg lön kunde få utrymme för väldigt 

stora gränsbelopp och därför möjlighet till stora lågbeskattade utdelningar. 

Regeringen ville därför begränsa möjligheten för företag att inneha ett stort 

antal delägare då de ansåg att reglerna som infördes 2006 hade kommit att 

överutnyttjas av företag med stort antal anställda.57  

 

Då reglerna tillät stora revisions- och advokatbyråer med många anställda 

att ta ut stora belopp som lågbeskattad utdelning förlorade reglerna mycket 

av sin legitimitet. De skattelättnader som 2006 års lagstiftning innebar för 

många delägare hade skapat incitament till stora inkomstomvandlingar. 

Viktigt att påpeka är att reglerna som då infördes inte helt kan motiveras 

utifrån neutralitetshänsyn.58 

 

Inte heller nu tillmättes neutraliteten någon större betydelse. Regeringen var 

endast inställd på att minska möjligheterna för de stora byråerna att utnyttja 

reglerna för inkomstomvandling. Resultatet blev att reglerna stressades fram 

och fick motta stark kritik för att utgöra ad hoc-lösningar som även skulle ha 

ingripande effekter på mindre företag.59  

 

Att uppmärksamma är att det vid 2014 års förändring återigen talas i termer 

om stopplagstiftning. Kapitalandelskravet infördes i ett försök att stoppa den 

                                                 
56 Prop. 2013/14:1 s. 276 f.  
57 A.a. s. 265.  
58 Jfr a.a. s. 260.  
59 Tjernberg, 2005 s. 546. 
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inkomstomvandling som ansågs pågå. Företag med ett spritt ägande ansågs 

inte vara lika skyddsvärda, då även risken i dessa företag var spridd.60 

Regeringen var dock inte ensam om denna åsikt. Även en av experterna i 

utredningen som låg bakom 2006 års ändringar menade att systemet kommit 

att snedvridas och lett till orimligt förmånlig beskattning för byråerna.61 

4.5 Sammanfattning  

2006 års ändringar kan inte anses lika präglade av neutralitetshänsyn som 

tidigare regler. Förändringarna genomfördes för att ändra syftet med 

reglerna. Vissa ändringar genomfördes dock med ändamålet att försöka 

neutralisera systemet. I propositionen om reformerade beskattningsregler för 

ägare i fåmansföretag framhölls att det svenska skattesystemet inte är strikt 

proportionerligt. Med det menas att vinster och förluster inte behandlas 

skattemässigt lika. Det framhölls att en vinst hos ägaren kan beskattas upp 

till 57 procent, medan en förlust endast var avdragsgill som en kostnad upp 

till 15 procent. Som en konsekvens av detta ansågs andelsägarna vara i 

behov av kompensation, för att försöka neutralisera systemet.62 Att det inte 

råder strikt proportionalitet samt att fåmansföretagarna i många fall tar en 

stor risk, måste enligt utredningen få påverka bedömningen av 

neutraliteten.63 Ur neutralitetshänsyn höjdes också klyvningsräntan med två 

procentenheter. Detta för att när en fåmansföretagare med litet eget kapital 

gör en stor vinst, kommer en del av detta beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Om en löntagare istället placerar ett litet kapital på börsen och gör en stor 

vinst, beskattas hela vinsten i inkomstslaget kapital.64  

 

Även om neutraliteten kom att ha viss påverkan på reglerna, gjordes stora 

skattelättnader för delägare utan att det kan försvaras ur neutralitetshänsyn. 

Istället motiverades förändringarna med att de var nödvändiga för att 

                                                 
60 Jfr Prop. 2013/14:1 s. 261. 
61 Neurath, 2011.  
62 Prop. 2005/06:40 s. 38 ff.  
63 Edin, Hansson & Lodin, 2005 s. 26 f.  
64 Prop. 2005/06:40 s. 45.  
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upprätthålla reglernas legitimitet. Här kan de första tecknen på att politiska 

ändamål har kommit att värderas högre än neutraliteten skådas.  

 

Kritik riktades också mot reformen. Tjernberg menade redan då att reglerna 

torde ha nått vägs ände. I Skattenytt 2005 skriver han att:  

 

”Bara under de senaste sex åren, som gått sedan jag lade fram min 

avhandling, har omvärldsförändringar gjort det betydligt mer oviktigt att 

upprätthålla neutralitet och likformighet i slutna, suveräna, nationella 

system. Skatter och avgifter är numera konkurrensmedel på en internationell 

ekonomisk marknad i nästan total avsaknad av harmonisering, vilket gör 

principer för uppbyggnad av sammanhållna skattesystem, som 

skatteförmåga, neutralitet och likformighet m.fl., totalt omoderna. Dessutom 

är det ju uppenbart att det svenska skattesystemet redan innehåller många 

avsteg från nationalekonomiska principer.”.65 

 

Vid 2014 års förändringar hamnade neutraliteten återigen i en undanskymd 

position. En anledning till att den inte beaktades i vederbörlig utsträckning 

denna gång kan vara att lagarbetet stressades igenom. Hultqvist har 

kontrollerat och jämfört arbetet med 2014 års lag mot hur en lag normalt sett 

arbetas fram. Han anger bland annat att det inte skedde något 

utredningarbete genom kommitté, det genomfördes ingen publicering i SOU 

och remisstiden var endast tre veckor mot det normala tre månader. 66  

 

Fyraprocentsregeln, vilken var tänkt att försvåra inkomstomvandling, fick 

inte heller sin tilltänkta effekt. Finansminister Magdalena Andersson 

uttryckte 2015 sin besvikelse över att regeln konsekvent kringgicks av stora 

byråer.67    

 

                                                 
65 Tjernberg, 2005 s. 546.  
66 Hultqvist, 2014 s. 61–82. 
67 Lagerström & Cervenka, 2015.  
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Tjernberg var återigen kritisk mot lagändringarna. I Skattenytt 2013 skriver 

han att: 

”Med full förståelse för att skattereformens omläggning innebar ett behov av 

3:12-regler, och med all respekt för alla försök att därefter göra systemet 

legitimt och icke avskräckande, kan jag emellertid konstatera att 3:12-

systemet har spårat ur. Grundläggande skattelagstiftningskrav på neutralitet, 

rättssäkerhet och förutsebarhet har fått ge vika för politiska detaljstyrningar 

och lösningar ad hoc. Mycket skulle vara vunnet på ett alexanderhugg 

innebärande ökad tydlighet med vad som är reglernas övergripande syfte 

och starka förenklingar. Om systemet ska behållas!”.68   

 

                                                 
68 Tjernberg, 2013 s. 755.   
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5 Förslag på ny lagstiftning 

2014 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté med uppgift att utreda 

reglerna kring ägarskiften i fåmansföretag.69 Året därpå ändrades 

utredningens uppdrag till att nu även innefatta en mer övergripande 

utredning av 3:12-reglerna.70  

 

Utredningen har tillsatts eftersom regeringen anser att det med dagens regler 

finns för stora möjligheter till inkomstomvandling. Som en konsekvens av 

detta menar regeringen att reglernas legitimitet undergrävts. 3:12-reglerna 

måste därför reformeras för att uppnå sitt ursprungliga syfte, att motverka 

och stoppa inkomstomvandling.71 

 

Nedan följer en kort genomgång av utredningens förslag och vilka ändamål 

och syften som utredningen skulle förhålla sig till.  

5.1 Utredningens syfte 

Utredningen har tillsatts i syfte att minska möjligheterna till 

inkomstomvandling, samtidigt som dess förslag inte ska inverka alltför 

negativt på viljan att starta företag och anställa personal.72 En generell 

utgångspunkt för utredningen är även att deras förslag ska resultera i ökade 

skatteintäkter. Vidare ska utredningens förslag om möjligt förenkla 

regelsystemet.73 

 

Utredningen måste också förhålla sig till de allmänna skatterättsliga 

principer som finns. Det ställs krav på att utredningen ska beakta neutralitet 

                                                 
69 Dir. 2014:42.  
70 Dir. 2015:2.  
71 Jfr a.a. s. 5 ff. 
72 A.a. s. 4.  
73 A.a. s. 7. 



 30 

och likformighet vilket anses utgöra en allmän utgångspunkt. Även 

legitimeten i 3:12-reglerna ska beaktas.74  

5.2 Utredningens förslag  

I dagsläget får delägarens lön räknas in i löneunderlaget, och 50 procent av 

företagets löneunderlag får sedan användas till gränsbelopp.75 Utredningen 

anser att en så pass hög nivå inte kan vara förenligt med de neutralitets- och 

likformighetsskäl som 3:12-reglerna bygger på.76 Vad gäller 

löneunderlagsregeln  föreslår utredningen att en trappa återigen införs, 

denna gång med tre skikt. Förslaget innebär att det lönebaserade utrymmet 

utgörs av tio procent av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger åtta 

inkomstbasbelopp, 25 procent av andelsägarens löneunderlag som 

överstiger åtta inkomstbasbelopp men inte 60 inkomstbasbelopp, och 50 

procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger 

60 inkomstbasbelopp. Utredningen föreslår också att löneunderlaget fördelas 

på andelsägarna i företaget innan det lönebaserade utrymmet beräknas.77 

Enligt dagens regler beräknas det lönebaserade utrymmet för hela företaget, 

och detta delas sedan upp på andelsägarna.78  

 

Utredningen föreslår också att kapitalandelskravet slopas samt att 

löneuttagskravet individualiseras. Då löneunderlaget fördelas mellan 

delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas anser utredningen att 

fördelen med att vara flera aktiva delägare har eliminerats.79 Att 

löneuttagskravet individualiseras ses som en naturlig följd av att 

löneunderlaget individualiseras.80  

 

                                                 
74 SOU 2016:75 s. 47 ff.  
75 Jfr kap. 3.2.2.  
76 A.a. s. 186.  
77 A.a. s. 196 ff.  
78 Jfr kap. 3.2.2.  
79 A.a. s. 202.  
80 A.a. s. 209.  



 31 

Vad gäller förenklingsregeln föreslås att denna sänks till 1,75 

inkomstbasbelopp.81 Dagens nivå anses så pass hög att den riskerar att 

undergräva neutraliteten.82 Efter 2006 års generösa reform har 

inkomstomvandling ökat, och allt fler bedriver sin verksamhet i bolagsform 

av skatteskäl, vilket inte kan anses förenligt med de neutralitetsskäl som ska 

prägla lagstiftningen.83  

5.3 Sammanfattning  

Vad som önskas åstadkommas med utredningen är att komma tillrätta med 

den inkomstomvandling som anses undergräva legitimiteten. Dagens 

regelsystem anses ha skapat möjlighet för inkomstomvandling av orimliga 

proportioner. Reglerna kan därför inte anses motiverade ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Reglerna kan inte heller anses motiverade 

ur ett neutralitetsperspektiv.  

 

I utredningen anges att neutraliteten på makroekonomisk nivå innebär att 

effektivitetsförlusterna i samhällsekonomin minimeras. Vidare anges att 

avsteg från neutralitetsprincipen endast bör ske då de samhällsekonomiska 

vinsterna kan förväntas bli betydande.84 Vad som mer exakt menas med 

detta preciseras inte. Uttalandet kan dock enligt min mening tolkas som att 

neutralitetsprincipen även fortsatt trumfas av politiska ändamål.   

 

Det är uppenbart att det med dagens regelsystem finns möjlighet för 

fåmansföretag att tillgodogöra sig stora belopp till låg beskattning. En 

möjlighet som vanliga anställda inte har. Tidigare ansågs detta vara en 

kompensation för den risk som fåmansföretagen tog då de anställde personal 

och valde att driva egna företag. Numera anses denna kompensation inte 

längre spegla den faktiska risken. Detta framförallt eftersom reglerna 

                                                 
81 SOU 2016:75 s. 221.  
82 A.a. s. 217.  
83 Jfr a.a. s. 217 ff. 
84 A.a. s. 47 f.  
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kommit att överutnyttjas av företag som reglerna egentligen inte var tänkta 

att tillämpas av.85   

                                                 
85 Jfr SOU 2016:75 s. 18 ff.  
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6 Analys 

När de särskilda reglerna om beskattning av fåmansföretag infördes var 

syftet primärt att förhindra inkomstomvandling. Neutralitetsprincipen hade 

där en betydande roll. Genom att skapa ett neutralt system skulle 

incitamenten för inkomstomvandling minska. Samtidigt bidrog neutraliteten 

till att skapa ett likformigt system. Att neutraliteten var av betydande vikt 

för en god skattelagstiftning framstod som givet. Vad som menas med 

principen, och vad en rättsprincip är preciseras inte, varför det är svårt att 

veta vad lagstiftaren önskar uppnå. 

 

Det finns en hel del skrivet om vad som utgör en rättsprincip. Många försök 

till förklaring tar sin grund i skillnaden mellan en regel och en rättsprincip. 

Dworkin, en av dem mest framstående på området, menade att en princip 

utgör en rättsprincip om den har ett moraliskt innehåll som rättfärdigar eller 

berättigar en regel. Dworkin var naturrättare, och menade därför att en 

princip kan utgöra en rättsprincip utan att den stadgas i en erkänd rättskälla. 

Han menade att rättsprinciper befann sig på ett ”djupare” plan, och gav 

lagreglerna dess övergripande karaktär. Angående detta blev Dworkin 

motsagd av bl.a. MacCormick som hade en positivistisk syn på rätten och 

menade att en rättsprincip måste härledas från en rättskälla. Om det inte gick 

att hitta stöd i de erkända källorna, är principen ingen rättsprincip. 

 

Gällande neutralitetsprincipens tillämpning inom skatterätten är det mer 

sparsamt skrivet. Persson Österman behandlar principen som en ekonomisk 

teori, där den syftar till att bidra till en oreglerad marknad. Detta blir något 

motsägelsefullt på fåmansbeskattningens område, där det krävs att 

lagstiftaren intervenerar för att skapa ett neutralt system.  

 

Vid reformen 2006 var syftet fortfarande att förhindra inkomstomvandling. 

Politiska ändamål såsom att ge skattelättnader åt småföretagare för att 

främja sysselsättningen kom dock att innebära att neutralitetsprincipen inte 
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längre hade samma tyngd. Reglerna kom nu att bli klart mer gynnsamma för 

fåmansföretagarna. Detta framgick särskilt vid införandet av 

löneunderlagsregeln, som svårligen kan motiveras ur neutralitetsperspektiv. 

Samma år infördes också förenklingsregeln. Detta schabloniserade 

gränsbelopp var tänkt att gynna små och nystartade företag. Lagstiftaren 

nämnde inte neutralitetsprincipen överhuvudtaget i förarbetena. 

 

Då förenklingsregeln fortsatte att ges ett ökat utrymme, påtalades också av 

lagstiftaren att denne värderade politiska ändamål högre än skatterättsliga 

principer. I det lagförslag som utredningen nu har lagt fram framhålls också 

att dagens nivå är för hög.  

 

Då löneunderlagsregeln återigen förändrades 2014 och trappan togs bort 

innebar detta ett mycket förmånligt system för de fåmansföretag som hade 

möjlighet att tillämpa regeln. I ett försök att motverka ett överutnyttjande 

infördes en spärr, fyraprocentsregeln, som innebar att endast företag med ett 

begränsat ägande kunde tillämpa regeln. Försöket misslyckades, och 

företagen skapade sätt att kringgå bestämmelserna. I takt med att 

skatteplaneringen ökade minskade också neutraliteten.  

 

Regeringen anser därför att en förändring återigen måste ske. Utredningens 

förslag innebär överlag att reglerna går mot att återigen utgöra en 

stopplagstiftning. Det är tydligt att syftet att förhindra inkomstomvandling 

nu innebär att reglerna blir mindre gynnsamma. Denna utveckling torde 

innebära att neutralitetsprincipen i viss mån får en mer framskjuten position.  

 

Tjernberg har varit starkt kritisk till hur regelsystemet ser ut. Skatt har blivit 

ett så pass viktig styrmedel att det är svårt att upprätthålla synen på 

neutralitet. Regelsystemet är idag ett lapptäcke, fyllt med ad hoc-lösningar 

och med en tydlig politisk agenda att sätta dit storföretagen. Han lyfter 

därför frågan om inte det bästa vore att helt skrota reglerna.    

 



 35 

Tanken att arbetsinkomst verkligen kan beskattas som förvärvsinkomst och 

kapitalavkastning som kapitalinkomst utgör enligt min mening en illusion. 

Reglerna kan endast innebära ett schablonmässigt bestämmande av vad som 

är skälig kapitalavkastning. Reglerna kan aldrig i enskilda fall ge en helt 

korrekt uppdelning mellan vad som faktiskt är arbetsinkomst och vad som är 

kapitalinkomst.  

 

Reglerna kan inte heller skapa en faktisk neutral beskattning mellan olika 

former att erhålla arbetsinkomster då det svenska skattesystemet inte är 

strikt proportionerligt. En schablonmässig lösning kan inte heller beakta 

faktorer som t.ex. försörjningsrisk.  

 

Samtidigt kräver en dual skattemodell att det finns särskilda regler för 

beskattning av fåmansföretag för att upprätthålla någon form av neutralitet i 

systemet. Eftersom det inte går att bedöma i enskilda fall om en inkomst ska 

hänföras till tjänst eller kapital, krävs en schabloniserad lösning. En sådan 

modell kommer då tvunget att vara tekniskt komplicerad. För att 

upprätthålla neutraliteten måste också reglerna enligt min mening göras 

mindre förmånliga än dagens. Då skatteplanering pågår, kommer alltför 

förmånliga regler innebära att skattskyldiga startar aktiebolag eller placerar 

sina vinster i aktiebolag. Med dagens höga gränsbelopp, där utdelning kan 

tas ut till beskattning om endast 20 procent, är det uppenbart att systemet 

kommer att utnyttjas för inkomstomvandling. Endast det faktum att 

möjligheten finns kommer locka företag att utnyttja det. Gränsbeloppet 

måste därför bli mindre generöst, om neutraliteten ska upprätthållas. 

Samtidigt har regeringen allt sedan 2006 uttalat att 3:12-reglerna utgör ett 

viktigt styrinstrument, och ett sätt att påverka samhällsekonomin. De 

förmånliga reglerna har försvarats med att de bidrar till ökad sysselsättning 

och att de skapar ett förmånligt företagsklimat. Regeringen tycks dock nu 

tagit ställning för att i viss mån öka neutraliteten. Som en följd av detta är 

också utredningens förslag mycket komplicerade.   
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Frågan som måste ställas är dock vilket pris det är värt att betala för ett 

neutralt system. För att besvara denna fråga förutsätts en diskussion 

avseende värdet av neutraliteten och dess status som rättsprincip. 

Neutralitetens eget värde torde främst ligga i dess nationalekonomiska 

fördelar. Ett neutralt system bidrar till att den skattskyldige inte fattar 

företagsekonomiska beslut baserat på ett skattesystem som regeringen 

bestämt. Vidare finns också en viktig rättighetsaspekt. Även om det blivit 

enklare att bilda aktiebolag idag, kan inte alla göra det. Det är därför viktigt 

att dessa personer inte missgynnas av ett skattesystem som överutnyttjas av 

stora byråer.  
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