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Sammanfattning 
3:12-reglerna utgör en del av ett skattesystem för beskattning av kapitalvinst och utdelning 
för fåmansföretagsdelägare. Anledningen till att dessa skall beskattas enligt särskilda regler 
är att förhindra inkomstomvandling, så att exempelvis tjänsteinkomster inte beskattas som 
kapitalinkomster, och därmed med en lägre skattesats. 

Sedan regelverkets tillkomst har flera förändringar skett. De senaste förändringarna trädde i 
kraft den 1 januari 2006, och innebär bl.a. att löneunderlaget får en ökad betydelse vid be-
skattning av fåmansföretagsdelägare. Löneunderlagsregeln innebär att ersättningar utbetal-
da till arbetstagare får öka den delen av fåmansföretagsdelägarens inkomster som beskattas 
som inkomst av kapital, och därför till en lägre skattesats än inkomst av tjänst.  

I löneunderlaget ingår kontanta ersättningar utbetalda till arbetstagare inom EES-området. 
Denna bestämmelse innebär flera tolkningssvårigheter vid dess tillämpning. Frågor uppstår 
om den skattepliktiga delen av kostnadsersättningar och traktamenten skall räknas som en 
kontant utbetald ersättning, samt om styrelseledamöter räknas som arbetstagare. Dessutom 
är rättsläget osäkert vad gäller löner utbetalade i dotterbolag som är handelsbolag, och löner 
utbetalade till arbetstagare utanför EES-området. Vad gäller den senaste är det troligt att 
löneunderlagsregeln står i strid med EG-rätten.  

Det finns inte något klart och tydligt svar att finna för dessa tolkningsproblem varken i lag-
text, förarbete, praxis eller doktrin. Rättsläget vid tillämpningen av löneunderlagsregeln är 
därför osäkert. Eftersom bestämmelsen utgör en sådan viktig del vid beskattning av få-
mansföretagare är det anmärkningsvärt att lagstiftaren inte lade mer vikt vid att utforma re-
geln på ett annat sätt. 

 

 

 

 



 

 ii 

Master’s Thesis Master’s Thesis Master’s Thesis Master’s Thesis withwithwithwithin Taxin Taxin Taxin Tax    lawlawlawlaw    

Title:Title:Title:Title:    The 3:12The 3:12The 3:12The 3:12----provisionsprovisionsprovisionsprovisions, , , , AAAApplying the pplying the pplying the pplying the RRRRule of ule of ule of ule of SSSSalaryalaryalaryalary----based based based based TTTTaxaaxaaxaaxattttionionionion    

Author:Author:Author:Author:    ElElElEliiiin Olssonn Olssonn Olssonn Olsson    

Tutors:Tutors:Tutors:Tutors:    Ulrika Rosander Ulrika Rosander Ulrika Rosander Ulrika Rosander and and and and LarsLarsLarsLars----Göran SundGöran SundGöran SundGöran Sund    

DateDateDateDate:  2006200620062006----05050505----30303030    

Subject terms:Subject terms:Subject terms:Subject terms:    3:123:123:123:12----provisions, salaryprovisions, salaryprovisions, salaryprovisions, salary----based taxation, close corporationbased taxation, close corporationbased taxation, close corporationbased taxation, close corporation    

Abstract 
The 3:12-provisions are part of a legal system specified for owners of close corporations 
(companies owned and managed by a small group of businesspeople), for taxation of capi-
tal gains and dividend. The reason for special rules for the taxation of these owners is to 
prevent them from transforming their income, to only be subject of the lower taxation of 
capital gains, instead of income of service. Since the rules were put in force, they have been 
subject to several changes. The most recent changes took effect on the 1 January 2006. 
They involve a higher importance for the rule of salary-based taxation. The rule of salary-
based taxation means that compensation paid out to employees may increase the part of a 
company owner’s income which is taxed at the lower taxation of capital gains. The salary-
base is calculated including compensation paid out in cash to employees based within the 
area of the European Economic Community.  

When applying the rule several problems in the interpretation arise. Questions concerning 
whether the part of per diem and allowance for expenses, which are subject to taxation, 
should be considered compensation paid out in cash, as well as whether board members 
are to be considered as employees. In addition, it is not certain how to deal with salaries in 
subsidiaries, which are trading companies, and salaries paid to employees outside of the 
European Economic Community.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Några av våra förmodligen mest omdiskuterade skatteregler är de s.k. 3:12-reglerna med 
särreglering för beskattningen av fåmansföretagsdelägare. En av anledningarna till att dessa 
regler infördes var viljan att förhindra delägare i fåmansföretag från att kunna tillgodogöra 
sig skattemässiga fördelar genom att t.ex. omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster 
och därmed få en lägre beskattning. 

I och med de senaste förändringarna av dessa regler, vilka trädde i kraft den 1 januari 2006, 
har löneunderlaget fått en ökad betydelse för utdelnings- och kapitalvinstberäkningen. En 
stor förändring som skett är även att förmåner och kostnadsersättningar inte längre får 
räknas med i löneunderlaget. Dessa förändringar är tänkta att bl.a. underlätta beskattningen 
av fåmansföretagsdelägare och även göra det skattemässigt gynnsamt att driva fåmansföre-
tag. 

Det är därför intressant att utreda det nya rättsläget och reglernas ändamålsenlighet. Vid 
förändringar i lagstiftningen är det även av relevans att se på dess kompatibilitet med EG-
rätt, eftersom denna har en inverkan även på svensk nationell lag. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt angående några av de förändringar som in-
förts i 3:12 reglerna den 1 januari 2006. Som ett led i utredningen ställs följande frågor: 

Vilken är anledningen till att endast kontanta löner nu får räknas med i löneunderlaget, och 
hur fungerar detta rättsligt?  

Blir effekterna av att förmåner och kostnadsersättningar inte längre får räknas med i företa-
gets löneunderlag, vid uträknande av utdelning och kapitalvinst, det som eftersträvas? 

Vilka tolkningssvårigheter har uppkommit, och kvarstår några tolkningssvårigheter i regel-
verket vid tillämpningen av löneunderlagsregeln, efter det att de senaste förändringarna av 
3:12-reglerna trätt i kraft? 

Uppsatsen behandlar tillämpningen av löneunderlagsregeln i Sverige, samt även i tillämpliga 
fall EG-rättens effekt på de senaste förändringarna. 

1.3 Metod 

För att uppnå syftet används rättsdogmatisk metod, vilket innebär fastställande av gällande 
rätt utifrån lag, förarbeten, praxis och i tillämpliga fall doktrin. Vid beaktande av EG-rätt är 
det främst lagtext i form av fördrag och direktiv och även rättspraxis som tillämpas, men 
även doktrin används för att utreda syftet. En kort intervju har även hållits med Ingrid 
Eriksson, godkänd revisor, för att få en synpunkt från en praktisk utövare av 3:12-reglerna. 
Med utgångspunkt i dessa källor analyseras rättsläget, och utifrån detta dras sedan de avslu-
tande slutsatserna.     
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1.4 Avgränsning 

Min primära frågeställning är att utreda gällande svensk rätt, vilket jag anser vara tillräckligt 
för att uppfylla syftet. Sedan Sveriges inträde i EU krävs dock att unionens regelverk beak-
tas även i den nationella lagstiftningen, varför det blir nödvändigt att i vissa hänseenden 
även konsultera EG-rätt. Av utrymmesskäl diskuteras inte andra effekter av de nya reglerna 
än de gällande löneunderlaget för utdelning och kapitalvinstberäkning. Ett annat angrän-
sande område som ej heller behandlas är frågor gällande förmögenhetsskatt. Lönesummor i 
bolag med dubbla koncerntillhörigheter och lönesummor i bolag som byter ägare m.m. är 
mycket intressanta frågor för syftet, men en behandling av även dessa områden skulle leda 
till en allt för omfattande uppsats, varför även dessa faller utanför diskussionen.  

1.5 Disposition 

I kapitel två behandlas syftet med 3:12-reglerna och dess bakgrund, de senaste förändring-
arna och de rättspolitiska syftena med dessa. 

I kapitel tre behandlas olika frågeställningar och oklarheter med anledning av förändringar-
na i 3:12-reglerna gällande beräkning av löneunderlaget och vad som kan ingå i detta. 

I kapitel fyra diskuteras argumenten för att utesluta förmåner och kostnadsersättningar från 
löneunderlaget samt de rättsliga konsekvenserna av detta.  

I kapitel fem diskuteras hur förändringarna i beräkningen av löneunderlaget påverkar ut-
delningen och kapitalvinst, och om dessa förändringar bidrar till att uppnå syftet med re-
formen av reglerna. 

I kapitel sex undersöks dotterbolag som är handels- eller kommanditbolag. Tillämpnings-
problem uppstår vid beräkningen av löneunderlaget i dessa dotterbolag. 

I kapitel sju behandlas tolkningssvårigheter gällande löner som betalats ut till arbetstagare 
som inte befinner sig i Sverige. 

I det avslutande kapitlet sammanställs slutsatserna utifrån frågeställningarna i syftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

2 Bakgrund 

2.1 Allmänt om fåmansföretag 

De särskilda bestämmelserna om fåmansföretag finns i 56 kapitlet Inkomstskattelag 
1999:1229 (IL). I 56 kap. 2 § IL definieras fåmansföretag som ett aktiebolag eller en eko-
nomisk förening där; 

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

Ett fåmansföretag är alltså ett företag som har ett fåtal ägare med stor andel av rösterna, 
och därmed bestämmanderätt över företaget i många frågor. I 56 kap. 5 § IL stadgas att om 
flera närstående innehar andelar i företaget, skall alla dessa räknas som en enda delägare.  

Den speciella situationen i fåmansbolag är att ett aktiebolag kan ha både rättigheter och 
skyldigheter som en juridisk person, och delägare och bolag kan därför ingå avtal med var-
andra. När det finns få delägare med en majoritet av rösterna finns alltid ”frestelsen” att ta 
ut höga löner eller sluta andra fördelaktiga avtal som ej träffas av beskattning.1 Om de spe-
ciella fåmansföretagsreglerna ej fanns skulle de anställda delägarna kunna omvandla all 
tjänsteinkomst till utdelning och därmed träffas av en lägre beskattning.2 Arbetsinkomst be-
skattas med kommunal inkomstskatt på ca 32 % plus statlig inkomstskatt på 20 eller 25 %,3 
medan kapital, både vinster och löpande avkastning, beskattas enligt huvudregeln med 30 
%.4 Andra exempel på hur fåmansföretagsdelägare kan utnyttja förhållandena är sälja egen-
dom till företaget till överpris, eller köpa från företaget till underpris, ersätta lön med hyres-
ersättning och skjuta upp beskattningen genom upplupen lön eller löneförskott.5 

Närstående jämställs ofta med andelsägare i reglerna om fåmansföretag, detta syftar bl.a. till 
att förhindra löneutbetalningar som inte är befogade med tanke på den insats en närstående 
gjort i företaget6, eller förhindra andra kringgående av de speciella reglerna.  

Reglerna tillämpas enligt 56 kap. 3 § IL enbart på onoterade fåmansföretag. Anledningen 
till detta är att aktiva delägare i börsnoterade företag inte ansetts kunna tillgodogöra sig 
samma fördelar med tanke på övriga aktieägare.7 

                                                 

1 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, Thomson Fakta, 2006, sid. 16. 

2 IBID., sid. 19. 

3 65 kap. 4 § 1st och 5 § IL. 

4 65 kap. 7 § IL. 

5 Sandström, Svensson, Fåmansföretag, Björn Lundén, 2006, sid. 13. 

6 SOU 2002:52, Beskattning av småföretagare, sid. 360. 

7 LLMS, Inkomstskatt, Studentlitteratur, 2003, sid. 362. 
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2.2 3:12-reglernas funktion och innehåll 

Tanken bakom 3:12-reglerna är att normal avkastning på kapital skall beskattas i inkomst-
slaget kapital, medan resterande del av en aktiv fåmansföretagares inkomst skall beskattas i 
inkomstslaget tjänst.8 Beräkningen av skatten för fåmansföretagare vid utdelning och kapi-
talvinst regleras i 57 kapitlet IL. Huvudregeln återfinns i 57 kap. 2 § och innebär att vid vis-
sa tillfällen skall utdelning och kapitalvinst beskattas som tjänst istället för inkomst av kapi-
tal. Dessa tillfällen är när en utdelning på kvalificerad andel överstiger gränsbeloppet (57 
kap. 20 § IL) och kapitalvinst till det belopp den överstiger det sparade utdelningsutrymmet 
(57 kap. 21 § IL). Kvalificerad andel definieras i 57 kap. 4 § som en andel i ett fåmansföre-
tag om; 

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem före-
gående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat 
fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksam-
het, eller 
2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående 
beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag 
och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem före-
gående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller 
fåmanshandelsbolag. 

Detta innebär således att fåmansföretagsreglerna tillämpas när en andelsinnehavare varit 
verksam inom företaget, d.v.s. bidragit med en arbetsinsats i företaget. Delägarens insats 
skall ha haft en betydelse för företagets vinstgenerering.9 

2.2.1 Utdelning 

Vid utdelning från ett fåmansföretag skall den del som överstiger ett gränsbelopp beskattas 
som inkomst av tjänst, enligt 57 kap. 20 § IL. Hur gränsbeloppet skall räknas ut stadgas i 57 
kap. 10 § IL, vilket säger att gränsbeloppet är summan av årets gränsbelopp och sparat ut-
delningsutrymme, uppräknat med statslåneräntan (SLR) plus tre procent. Sparad utdelning 
är skillnaden mellan utdelningen och gränsbeloppet, om utdelningen föregående år har un-
derstigit gränsbeloppet (57 kap. 13 §). Den sparade utdelningen kan utnyttjas ett senare år 
eller användas som kapitalbeskattad del av vinsten vid försäljning av andelarna10 (se kapitel 
2.2.2). 

Vidare i 57 kap. 11 § IL, finns regeln för att räkna ut gränsbeloppet, nämligen: 

1- ett belopp motsvarande ett och ett halvt inkomstbasbelopp delat på andelarna i fö-
retaget (schablonregeln) eller 

2- summan av underlaget för årets gränsbelopp gånger SLR plus nio procent och lö-
nebaserat utrymme.  

                                                 

8 SOU 2002:52, sid. 351. 

9 Sandström, Svensson, 2006, sid. 74. 

10 IBID., sid. 111. 
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För att räkna ut underlaget för årets gränsbelopp finns reglerna i 57 kap 12 § IL, vilket an-
tingen innebär det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen hade avyttrats vid 
utdelningen, eller det vid beskattningsårets utgång. Lönebaserat utrymme regleras i 57 kap. 
16-19 § § IL och består av 20 % av löneunderlaget, och 30 % av den del av löneunderlaget 
som överstiger 60 inkomstbasbelopp. Löneunderlaget räknas ut med grund i kontanta löner 
som betalats ut av företaget, och dess dotterbolag, under året. Lönebaserat utrymme får 
bara beräknas om andelsinnehavaren, eller någon närstående till denna, fått en kontant lön 
på minst det lägsta av sex inkomstbasbelopp plus fem procent av all utbetald kontant lön 
och 15 inkomstbasbelopp.11 Nedan ges exempel på hur stor del av utdelningen som beskat-
tas till 20 % enligt löneunderlagsregeln, samt hur stort delägarens löneuttag skall vara för att 
nå upp till dessa utdelningar.12  

Lönesumma  Lägsta delägarlön  Utdelning, beskattad till 20%  

750 000 kr  297 300 kr   75 400 kr    

1 000 000 kr  309 800 kr   125 400 kr 

2 000 000 kr  359 800 kr   325 400 kr 

Som utläses av exemplet måste företagets årliga löneutbetalning uppgå till nästan 750 000 
kr för att delägarna i fåmansföretaget skall kunna utnyttja löneunderlagsregeln, istället för 
schablonregeln som 2005 uppgick till 64 940 kr att ta ut i utdelning beskattad till 20 %. Vid 
en lönesumma på 700 000 nås ett jämnläge då utdelning som beskattas med 20 % är 65 400 
kr. 

Motiven till att löneunderlaget beaktas vid beskattningen av fåmansföretagare är flera. Vid 
dess införande uppmärksammades att små- och medelstora svenska företag står för en stor 
del av tillväxten i samhällets ekonomi. Anställning av arbetskraft innebär ett riskmoment 
för företagen, genom att de exempelvis inte vet hur mycket den nyanställde kommer att 
producera i förhållande till investeringen företaget gjort i den anställde, bl.a. genom att läg-
ga ner tid på att söka efter och träna den nyanställde. När en del av kapitalbeskattad in-
komst hos delägaren kunde påverkas av arbetskraftskostnaden, ansågs detta öka förfrågan 
på arbetskraft. Dessutom ansågs fåmansföretagsdelägare med fler anställda ha en mindre 
möjlighet att omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst. 13    

Utdelning som överstiger gränsbeloppet inkomstbeskattas hos mottagaren men den är ej 
avdragsgill som lön hos företaget, och inte heller erläggs arbetsgivaravgifter vid överutdel-
ning.14 Att räkna ut den utdelning som skall beskattas i inkomstslaget tjänst, är som visats 
ovan, en komplicerad process för den som inte är insatt i reglerna. 

                                                 

11 57 kap. 16-19 §§ IL. 

12 Beräkningarna är gjorda med ett inkomstbasbelopp på 43 300kr, aktiernas anskaffningsvärde 100 000, SLR 
3 %, och utan hänsyn till eventuellt sparat utdelningsutrymme. 

13 SOU 2002:52, sid. 382f. 

14 LLMS, 2003, sid. 365. 
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2.2.2 Kapitalvinst 

Även kapitalvinst på en kvalificerad andel i ett fåmansföretag skall till viss del tas upp i in-
komstslaget tjänst, enligt 57 kap 21 § IL. Beskattning av tjänst skall ske till den del kapital-
vinsten överstiger det sparade utdelningsutrymmet. Resterande kapitalvinst beskattas till 
2/3 i inkomstslaget kapital. Före 2006 lades löneunderlaget till anskaffningskostnaden av 
andelarna vid beräkningen av kapitalvinsten, vilket ledde till ett ökat avdrag för anskaff-
ningskostnaden. Denna regel är nu slopad.15  

2.3 De senaste förändringarna  

2.3.1 Motiven 

I diskussioner mellan lagstiftaren och näringslivet framkom att fåmansföretag med ett stort 
antal anställda borde kunna undantas helt från 3:12-reglerna. I budgetpropositionen för 
2005 gjordes bedömningen att reglerna borde göras mer gynnsamma för företagen.16 Syftet 
med reformeringen av 3:12-reglerna är att förbättra effekterna som reglerna har på risker 
som tas i näringslivet, och samtidigt försöka behålla de preventiva effekterna, alltså att för-
hindra att tjänsteinkomster förvandlas till utdelning eller kapitalvinst. Regeringen påpekade 
också behovet av att så långt som möjligt hålla reglerna neutrala och i möjlig mån göra re-
gelverket lättare att tillämpa.17  

Förslaget till de nya 3:12-reglerna kommer från Arbetsgruppen för reformering av fåmans-
företagsbeskattning18, och den avgav sin rapport ”Reformerad ägarbeskattning-effektivitet, 
prevention och legitimitet”19, på vilken propositionen 2005/2006:40 till största delen byg-
ger. Arbetsgruppens huvudsakliga utgångspunkter var att förenkla reglerna, att förbättra 
den skattemässiga behandlingen av investeringar samt att öka likformigheten vid beskatt-
ning av olika inkomster.20 Det är speciellt svårt att hitta regler som fungerar för fåmansföre-
tag eftersom dessa kan vara så olika uppbyggda. Vidare kan fåmansföretag vara allt från ett 
tjänsteföretag, med små behov av kapital, till industriföretag med stora uppbundna kapital. 
Att hitta regler för att förhindra omvandling av arbetsinkomst till kapitalinkomst som fun-
gerar för dessa olika företag är komplicerat.21  

 

                                                 

15 Tjernberg, 2006, sid. 85. 

16 Prop. 2005/2006:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag, sid. 33. 

17 IBID., sid. 38. 

18 Arbetsgruppen bestod av Sven-Olof Lodin, Per-Olof Edin och Ingemar Hansson. 

19 Lodin, Det nya 3:12-förslaget och dess motiv, SN, nr 7-8, 2005, sid. 417. 

20 IBID., sid. 418. 

21 IBID., sid. 417. 
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2.3.2 Förändringar och konsekvenser 

De senaste förändringarna i 3:12-reglerna trädde i kraft den 1 januari 2006. I propositio-
nen22 till förändringarna av fåmansbeskattningen föreslogs ändringar vilka bl.a. innebar att 
löneunderlaget fick ökad betydelse vid uträkningen av gränsbeloppet. Förändringarna bety-
der att ägare av andelar i företag med många anställda i princip inte kommer att beskattas i 
inkomstslaget tjänst för sin utdelning.23 Bl.a. ändrades uträkningen av löneunderlaget så att 
även ägarens lön får räknas med i utbetalda löner, till skillnad från tidigare endast ersätt-
ningar till arbetstagare.24 Dessutom infördes en förenklingsregel som förväntas användas av 
mindre företag, som innebär att ett och ett halvt inkomstsbasbelopp alltid kan beskattas 
som kapital, oavsett gränsbeloppet. I och med de nya reglerna avskaffades även de tidigare 
s.k. lättnadsreglerna som innebar att viss andel av utdelning och kapitalvinst undantogs från 
beskattning. För att gottgöra detta sänktes skatten på kapitalvinster hos fåmansföretag till 
20 %, jämfört med tidigare 30 %.25  

De nya reglerna för beräkningen av löneunderlaget ökar de schabloniserade inslagen i få-
mansföretagsbeskattningen. Tidigare adderades endast en del av lönesumman till beräk-
ningsunderlaget, men nu får lönesumman en ökad betydelse i och med att de får en direkt 
effekt på det högsta belopp som kan beskattas i inkomstslaget kapital.26  

Även efter förändringarna bygger reglerna på en kapitalavkastningsmodell, vilket betyder 
att en schablonmässig avkastning bestäms och beskattas i inkomstslaget kapital, medan res-
ten hamnar i inkomstslaget tjänst. Alternativet till detta är en normallönemodell, som inne-
bär att en normal lön först bestäms. Detta alternativ avvisas eftersom det anses för svårt att 
bestämma vad en normal lön är.27  

Vissa kritiker ser att de skattemässiga förändringarna i 3:12-reglerna kommer att vara 
mycket små för fåmansföretagen. För ett företag helt utan anställda innebär förändringarna 
en sänkt skatt med 1,1-2,4 %, vid fem anställda en skillnad i skatten på 3,4- 7 %.28 För ett 
fåmansföretag med 12 anställda kan hela utdelningen rymmas i gränsbeloppet under vissa 
förutsättningar, medan det under andra förutsättningar inte kommer att innebära någon 
skattesänkning alls.29 

De nya reglerna avser även att öka sysselsättningen.30 Att den del av kapitalvinsten som 
överstiger 100 inkomstbasbelopp numera skall beskattas som inkomst av tjänst avser mot-
verka skatteplanering med s.k. interna aktieöverlåtelser.31  

                                                 

22 Prop. 2005/2006:40.  

23 IBID., sid. 45. 

24 Sandström, Svensson, 2006, sid. 101. 

25 Prop. 2005/2006:40, sid. 1f. 

26 Burmeister, Nya 3:12-regler, SN, nr 1-2, 2006, sid. 3. 

27 Prop. 2005/2006:40, sid. 38. 

28 Andersson, Nya 3:12-regler i ett nordiskt perspektiv, SvSkT, 2005, sid. 527ff. 

29 IBID., sid. 531. 

30 Burmeister, 2006, sid. 4. 

31 Prop. 2005/2006:40, sid. 59. 
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2.3.3 Räkneexempel- utdelning 

Förutsättningarna för uträkningarna av gränsbeloppet är ett inkomstbasbelopp (ibb) på 
43 300 kr, och SLR på 3 %, och utan hänsyn till eventuell sparat utdelningsutrymme och 
aktiernas anskaffningsvärde. 

Efter de senaste förändringarna i 3:12-reglerna kan gränsbeloppet räknas ut på följande 
sätt: 

Lönesumma  1 500 000 

Avdrag för 10 ibb - 443 000 kr 

Löneunderlag   = 1 067 000  

Krav på delägar lön 334 800 

Gränsbelopp  = 213 400 (1 067 000 x 20%) 

Innan förändringarna trädde i kraft skulle gränsbeloppet bli följande, under samma förut-
sättningar som ovan, med delägarens löneuttag på 334 800 kr: 

Lönesumma   1 500 000 

Avdrag för delägarlön   - 334 800 

Avdrag för 10 PBB  - 443 000  

Löneunderlag   732 200  

Gränsbelopp   = 73 220 (732 200 x SLR+7 %) 

2.3.4 Räkneexempel- kapitalvinst 

Kapitalvinst på 8 900 000 (högre än 200 ibb), sparat gränsbelopp 500 000, ibb 43 300. 

500 000, beskattas med 20 % skatt, vilket ger 100 000 kr i skatt.                                          
10 ibb tas upp i inkomstslaget tjänst, 4 330 000 x 57 %, vilket ger 2 468 100 kr i skatt. Res-
terande del skall beskattas som kapital, 4 070 000 x 30 %, vilket ger 1 221 000 kr i skatt.  

Total skatt i kr 3 789 100, total skatt i procent 43. Innan förändringarna skulle samma för-
säljning leda till en total beskattning på 42 %, eller 3 733 800kr. 

Kapitalvinst på 4 900 000 kr (under 200 ibb), i övrigt samma förutsättningar som exemplet 
ovan.  

500 000, beskattas med 20 % skatt, vilket ger 100 000 kr i skatt.                                          
10 ibb tas upp i inkomstslaget tjänst, 4 330 000 x 57 %, vilket ger 2 468 100 kr i skatt. Res-
terande del skall beskattas som kapital,  70 000 x 30 %, vilket ger 21 000 kr i skatt. 

Total skatt i kr 2 589 100, total skatt i procent 53. Innan förändringarna skulle samma för-
säljning leda till en total beskattning på 42 %, eller 2 064 000 kr.  

 

 



 

 9 

3 Kontant utbetalda ersättningar 
Löneunderlaget har, som beskrivits i föregående kapitel, fått en ökad betydelse vid beskatt-
ningen av fåmansföretagare. Anledningen till detta är att lagstiftaren anser den kapitalbe-
skattade delen av de inkomster som tillfaller en fåmansföretagsdelägare skall ökas i förhål-
lande till antalet anställda. När ett företag anställer personal tar det risker och påförs för-
pliktelser, samtidigt som ägarens avkastning av insatt kapital sprids mer med ett högre antal 
anställda. Detta beror på att resultatet i ett företag med fler anställda förväntas variera mer 
än resultatet i ett likartat företag med färre anställda. Lagstiftaren anser även att då ett före-
tag har många anställda, trots att det är ett fåmansföretag, krävs en viss organisation i före-
taget som liknar ett företag med spritt ägande, d.v.s. som inte är fåmansföretag. På grund 
av detta anser lagstiftaren att vissa delägare i fåmansföretag, när särskilda förutsättningar är 
uppfyllda, helt skall kunna undgå att beskattas för inkomst av tjänst vid utdelning och kapi-
talvinst.32 Dock väcker de nya beräkningarna av löneunderlaget en del frågor. På vissa om-
råden är rättsläget fortfarande oklart, särskilt gällande vilka utbetalningar av löner från före-
taget som skall räknas med i löneunderlaget. Detta diskuteras nedan. 

3.1 Beräkningen av löneunderlaget                                                         

De senaste förändringarna av 3:12-reglerna innebär bl.a. att endast kontant utbetalda er-
sättningar till arbetstagare får räknas in i löneunderlaget. Denna förändring väcker en del 
frågeställningar som behandlas i detta kapitel. Det är oklart hur vissa utbetalningar från fö-
retaget behandlas. Inom vissa områden finns fortfarande oklarheter i hur beräkningen av 
löneunderlaget skall ske. Dessa oklarheter berör skattepliktiga kostnadsersättningar, trakta-
menten och styrelsearvoden, vilka diskuteras i tur och ordning nedan. Jag avslutar med 
kommentarer om andra utbetalningar från företaget som kan anses som tveksamma vid be-
skattningen av delägaren. 

3.1.1 Skattepliktiga kostnadsersättningar och traktamenten 

Kostnadsersättningar utgår när en arbetstagare haft utgifter i tjänsten, vilka återbetalas av 
arbetsgivaren. I de fall kostnadsersättningarna utbetalas direkt skall ingen beskattning ske. 
Arbetsgivaren kunde lika gärna ha betalat kostnaden själv. I andra fall är kostnaden skatte-
pliktig, men avdrag för denna får göras i arbetstagarens deklaration.33 Det finns vissa max-
belopp på vad som är en skattefri kostnadsersättning, exempelvis är schablonbeloppet för 
tjänsteresa med egen bil 18 kr per mil.34 Även traktamenten som betalas ut till arbetstagaren 
är till viss del skattefria. Traktamenten utbetalas när en arbetstagare varit på tjänsteresa, vil-
ket antas medföra ökade utgifter.35 Fråga är då hur den skattepliktiga delen av kostnadser-
sättningar och traktamenten skall behandlas med hänsyn till förändringarna i 3:12-reglerna.  

Enligt 57 kap. 17 § IL, skall kostnadsersättningar inte ingå i löneunderlaget. Frågan är om 
det gäller hela kostnadsersättningen, eller bara den del som är skattefri. Sandström och 
Svensson anser att den skattepliktiga delen av kostnadsersättningar skall få ingå i löneun-

                                                 

32 Prop. 2005/2006:40, sid. 42f. 

33 LLMS, 2003, sid. 124. 

34 12 kap. 5 § IL. 

35 LLMS, 2003, sid. 125. 
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derlaget. De menar att den del av kostnadsersättningar och traktamenten som överstiger 
vad som är skattefritt skall räknas som en kontant utbetald lön.36 Något som talar för att 
den skattepliktiga kostnadsersättningen skall räknas som kontant utbetald lön är att den 
skall ingå som utbetald lön i kontrolluppgiften, samt att det faktiskt är en skattepliktig in-
komst. Men med utgångspunkt enbart i lagtexten får man dock utgå från att ingen del av 
kostnadsersättningen får ingå löneunderlaget, eftersom inget undantag görs. Inte heller 
kommenteras problemställningen i förarbetena till förändringarna av 3:12-reglerna. Även 
hos praktiker råder delade meningar i frågan.37 I skatterättsligt hänseende borde dock skat-
tepliktig ersättning ingå i löneunderlaget. Den skattepliktiga delen tas upp som inkomst av 
tjänst hos mottagaren, enligt 11 kap. 1 § IL, samt påförs sociala avgifter hos utbetalaren. 
Detta är dock ingen förutsättning för att en utbetalning skall räknas med i löneunderlaget, 
eftersom samma förhållande gäller vid lönebetalning i förmåner istället för kontanta medel.  

Vid tolkningsfrågor inom skatterätten finns en klar hierarki mellan rättskällorna som inne-
bär att om lagtexten är klar skall den följas. I annat fall får frågan avgöras genom ett klar-
läggande i Regeringsrätten, och i det tredje steget får tolkning ske med ledning av förarbe-
ten och doktrin.38 Lagtexten i fråga är klar, kostnadsersättningar skall inte räknas som kon-
tant utbetald lön och får därför inte räknas med i löneunderlaget. Regeringsrätten har ännu 
inte avgjort något mål i fråga om de senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Vad gäller 
tolkning genom förarbeten räknas, av förutsebarhetsskäl, endast motiven i förarbetena.39 I 
förarbetena motiveras ej anledningen till att kostnadsersättningar ej får räknas med i löne-
underlaget. Eventuellt ansågs kostnadsersättningar endast utgöra den del som faktisk är 
skattefri, varför frågan inte diskuterades. Det ovan sagda tyder dock än så länge på att lag-
texten skall följas, vilket leder till att inte heller skattepliktiga kostnadsersättningar räknas 
som kontant ersättning.  

Försiktighet måste iakttas av företagarna innan frågan har avgjorts. På grund av det osäkra 
rättsläget kan löneunderlagen beräknas fel, och skatteplaneringen hos fåmansföretagare 
brista i beräkningarna. Jag rekommenderar, för att vara på den säkra sida vid utbetalning av 
skattepliktiga kostnadsersättningar, att följa lagtextens betydelse till dess att frågan är löst, 
d.v.s. att kostnadsersättningar till sin helhet ej räknas med i löneunderlaget. Om företaget 
vill betala ut kostnadsersättningar som överstiger det skattefria beloppet, utan att minska 
löneunderlaget, är det därför enklast att reducera alla kostnadsersättningar till det belopp 
som är skattefritt samt istället höja arbetstagarens lön i motsvarande mån.  

3.1.2 Styrelsearvoden 

Enligt de senaste förändringarna i 3:12-reglerna inräknas kontant ersättning till arbetstagare 
med i löneunderlaget.40 Frågan som då uppkommer är om även uppdragstagares arvoden 
får räknas in i löneunderlaget. Det är inte klart om exempelvis styrelsearvoden kommer att 
kunna räknas med.41 I lagtexten står klart och tydligt att kontanta löner till arbetstagare skall 
                                                 

36 Sandström och Svensson, 2006, sid. 101. 

37 Intervju med Ingrid Eriksson, 22 Mars 2006. 

38 LLMS, 2003, sid. 571. 

39 IBID., sid. 574. 

40 57 kap. 17 § IL. 

41 Sandström och Svensson, 2006, sid. 101f. 
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ingå i löneunderlaget. Huvudregeln i 11 kap. 1 § IL är att arvoden, som erhålls på grund av 
tjänst, skall tas upp som en intäkt i inkomstslaget tjänst. Detta gäller för mottagaren av 
arvodet. Det säger dock inget om detta arvode innebär att mottagaren är en arbetstagare 
hos företaget. Arbetstagare definieras varken i lagtext eller i förarbete till IL. Definitionen 
av ersättning i 56 kap. 17 § IL är det som hos arbetstagarna skall tas upp i inkomstslaget 
tjänst, vilket arvoden skall göra enligt 11 kap. 1 § IL. I rättspraxis jämförs arvoden ofta med 
lön, och dessa skall då tas upp i inkomstslaget tjänst och företaget skall erlägga arbetsgivar-
avgifter för dessa. I bl.a. RÅ 2000 not. 187 hade en person arbetat som styrelseordförande i 
ett bolag. Styrelseordförande var anlitad genom ett konsultföretag som bolaget tagit hjälp 
av. Frågan var om styrelsearvodet skulle beskattas hos ordföranden personligen som in-
komst av tjänst eller hos företaget. Regeringsrätten bedömde detta arvode vara inkomst av 
tjänst, också eftersom det för styrelsearvode finns en presumtion för att detta skall beskat-
tas som tjänst, dels p.g.a. uppdragets personliga natur.42 I ett annat avgörande, RÅ 1993 ref. 
104, beskattades A, som bedrev konsultverksamhet i ett fåmansföretag, för inkomst av 
tjänst för sina styrelseuppdrag i ett flertal andra aktiebolag. Rättspraxis får anses jämställa 
uppdragstagare som styrelseledamöter med arbetstagare, och arvoden till dessa jämställt 
med lön. 

Inte heller återfinns i förarbetena någon diskussion om att utesluta ersättningar till vissa ka-
tegorier av lönemottagare. Dessutom skall kontrolluppgift upprättas för uppdragstagare, 
liksom arbetstagare enligt 6 kap. 1 § Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kon-
trolluppgifter, något som tyder på att dessa löner jämställs. Med grund i det ovan sagda ty-
der det mesta på att arvode till uppdragstagare som t.ex. styrelseledamöter får räknas som 
en kontant utbetald ersättning till arbetstagare och ingå i löneunderlaget.     

3.1.3 Övriga utbetalningar till arbetstagare 

Privata utgifter som betalas av företaget skall beskattas som en förtäckt utdelning eller, om 
delägaren är anställd, som en förtäckt lön.43 Det utlagda beloppen skall tas upp och beskat-
tas som en vanlig lön. Företaget hade lika gärna kunnat betala ut en lön direkt till arbetsta-
garen.44 Ersättningen för utläggen skall ses som en kontant utbetald lön och kan därför ingå 
i löneunderlaget. Dessa betalningar borde inte skapa några problem, eftersom de ses som 
vanliga löner. Arbetsgivaren skall redovisa betalningen som lön, och inte som en förmån.   

Egendom av personlig art som köps in av företaget men som saknar anknytning till verk-
samheten beskattas för marknadsvärdet hos delägaren.45 Detta verkar inte kunna räknas 
som en kontant utbetald lön, såtillvida fakturan är utställd på företaget och inte på privat-
personen, utan är snarare en förmån som arbetstagaren kan disponera. Är fakturan eller 
kvittot utställd på privatpersonen räknas detta som en lön och får ingå i löneunderlaget, 
d.v.s. arbetsgivaren betalar den anställdes personliga levnadskostnader. Trots det kan man 
ifrågasätta skillnaden mellan att företaget t.ex. betalar hyran för sin arbetstagare eller att fö-
retaget köper in en egendom som arbetstagaren egentligen tänkte köpa in för egna pengar. 
                                                 

42 RÅ 2000 not. 187. Se även målnr. 2094-02 där konsultarvode jämställdes med lön. Arvodet ansågs vara en 
ersättning till mottagaren personligen och beskattades som inkomst av tjänst, samt träffades av arbetsgivar-
avgifter hos bolaget. 

43 Tjernberg, 2006, sid. 123. 

44 Sandström och Svensson, 2006, sid.183. 

45 IBID., sid. 183. 



 

 12

Vid förmånsbeskattning av egendomen skall företaget ta upp värdet som en intäkt, samt får 
avdrag för samma belopp som lönekostnad. Skillnaden blir att företaget får betala sociala 
avgifter på värdet, vilka är avdragsgilla.46  

När en delägare får köpa ut egendom till underpris, d.v.s. ett pris som understiger mark-
nadsvärdet av egendomen, beskattas denna för mellanskillnaden som inkomst av tjänst, om 
delägaren är anställd, eller utdelning om delägaren inte är aktiv i fåmansbolaget. Företaget 
uttagsbeskattas för underpriset, och skall alltså ta upp marknadsvärdet som intäkt, och inte 
den verkliga köpesumman. I gengäld får företaget göra avdrag för en lönekostnad, och be-
tala sociala avgifter på mellanskillnaden.47 Vid en värdeöverföring från bolaget, som vid en 
försäljning till underpris, räknas detta som en förtäckt förmån.48 En sådan situation skall 
alltså betraktas som förmån, och får ej ingå i löneunderlaget, trots att det tas upp som in-
komst av tjänst hos mottagaren. Skattefria förmåner tas ej upp som en lönekostnad hos fö-
retaget och ej heller som en intäkt hos arbetstagaren. Dessa förmåner kommer därför inte 
bli aktuella för att öka löneunderlaget. 

Som visas ovan beskattas de beskrivna utbetalningarna från företag som antingen förmån 
eller en lön. Det som är avgörande för om värdet skall få tas upp i löneunderlaget är alltså 
om utbetalningen är en kontant, utbetald ersättning.  

3.2 Slutsatser angående kontant utbetalda ersättningar 

De senaste förändringarna av 3:12-reglerna skapar, i och med bestämmelsen att endast 
kontant utbetalda löner till arbetstagare får inräknas i löneunderlaget, en del tolkningssvå-
righeter. Vad gäller skattepliktiga kostnadsersättningar och traktamenten är rättsläget osä-
kert. Även om det klart och tydligt står i lagtexten att kostnadsersättningar inte är kontant 
utbetalda löner finns ändå skäl att ta upp den skattepliktiga delen av denna i löneunderlaget. 
Än så länge får det dock ses som att försiktighet måste vidtagas hos fåmansföretagen i den-
na fråga. Angående styrelsearvoden har frågan uppkommit om dessa räknas som kontant 
utbetald lön till arbetstagare. I rättspraxis jämställs styrelsearvoden ofta med lön, och inte 
heller i förarbetet finns någon diskussion om att utesluta olika grupper av lönemottagare 
från löneunderlaget, därför borde arvoden ses som kontant utbetalade löner till arbetstaga-
re. Övriga utbetalningar från företaget, som syftar till de anställda, klassas antingen som en 
kontant utbetald lön, och får därför inräknas i löneunderlaget, eller en förmån, och får inte 
inräknas i löneunderlaget. 

Bestämmelsen om kontant utbetalda löner väcker, som visas i detta kapitel, en del tolk-
ningssvårigheter vid tillämpningen av den nya löneunderlagsregeln. Vad är det då som har 
motiverat att införa denna ändring av beräkningen av löneunderlaget? Frågan diskuteras vi-
dare i följande kapitel. 

 

 

                                                 

46 Sandström och Svensson, 2003, sid. 175. 

47 IBID., sid. 191f. 

48 Tjernberg, 2006, sid. 131. 
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4 Värdering av förmåner- ett verkligt problem? 
I detta avsnitt diskuteras och ifrågasätts motiven till att endast kontant utbetalda löner in-
kluderas i löneunderlaget. Motivet bakom bestämmelsen är att löner utbetalda som förmå-
ner förväntas skapa svårigheter vid värderingen av dessa. Lagstiftarens argumentation för 
detta behandlas inledningsvis i kapitlet, vartefter följer en diskussion om värdering av för-
måner är ett verkligt problem, och en beskrivning av bestämmelsens påverkan på neutrali-
tetsprincipen. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser. 

4.1 Motiven till kontant utbetalda ersättningar 

Det huvudargument, och till synes enda argument för att utesluta löner som inte betalats ut 
kontant från beräkningen av löneunderlaget, som återfinns i propositionen till de senaste 
3:12-reglerna består av en farhåga för långdragna värderingsprocesser. Av förenklingsskäl, 
särskilt vid värderingen av förmåner utbetalda till arbetstagare i andra EES-länder, får där-
för förmåner ej ingå i löneunderlaget.49 I övrigt diskuteras inte anledningen till förändringen 
i förarbetena. Är då värdering av förmåner ett verkligt problem? Några remissinstanser 
ställde sig frågande till motiveringen om värderingssvårigheter av förmåner. Sveriges Advo-
katförbund undrade i sitt remissuttalande om värdering av förmåner verkligen är ett reellt 
problem, medan Företagarförbundet och Svenska Revisorssamfundet ansåg att kontant lön 
och förmåner skall få räknas med i löneunderlaget.50 Vilka metoder finns idag för att värde-
ra förmåner, och är dessa otillräckliga för en fortsatt möjlighet att räkna med förmåner i lö-
neunderlaget?  

4.2 Värdering av förmåner 

4.2.1 Lagtext 

Reglerna om förmånsvärdering återfinns i kapitel 61 IL. Dessa regler är generella och anses 
kunna tillämpas på värderingen vare sig det handlar om beskattning av utdelning eller lön.51 
I kapitlet regleras värdering av inkomster i annat än pengar. Som huvudregel sägs i 61 kap. 
2 § 1 st att inkomsten skall beskattas till marknadsvärdet, och i 2 st att marknadsvärdet är 
det pris den skattskyldige själv skulle ha fått betala ”på orten” för samma tjänst eller egen-
dom. Marknadsvärdet skall alltså vara det verkliga värdet av en förmån som den anställde 
får. Grunden för beskattning av förmåner är att arbetstagare skall betala personliga utgifter 
med skattade pengar.52 Detta leder till att det inte skall göra någon skillnad, varken för före-
taget eller för den anställde, i vilken form det överenskommits om att utbetala en ersätt-
ning. 

I 61 kapitel IL finns också särbestämmelser för beskattning av de vanligaste förmånerna. 
Enligt 61 kap. 3 § IL stadgas ett schablonvärde för kostförmåner, gällande frukost, lunch 
eller middag. Schablonvärde gällande bilförmån finns i 61 kap. 5 § och beräknas enligt en 

                                                 

49 Prop. 2005/2006:40, sid. 46. 

50 IBID., sid. 44. 

51 Tjernberg, 2006, sid. 126. 

52 LLMS, 2003, sid.111. 
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där uppställd formel, bl.a. beroende på bilmodellens nypris. Även reseförmåner regleras i 
kapitlets 12-14 § §. Dessa värderas bl.a. med hänsyn till vilka inskränkningar det finns i den 
resandes valmöjligheter för resan. Hänsyn skall också tas till hur stor del av resan som kan 
beräknas som arbetsmässig, och till vilken utsträckning det rör sig om en nöjesresa.53 Be-
stämmelserna om värdering av förmåner har också utvecklats i en riklig rättspraxis, varvid 
några avgörande mål diskuteras närmast. 

4.2.2 Avgörande rättspraxis 

I RÅ 82 1:45 klargjorde Regeringsrätten vad som menas med marknadsvärdet. Fåmansföre-
taget hade sålt en bil till en av delägarnas närstående. Delägaren förmånsbeskattades för 
skillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen. Frågan i målet var om bilen kunde 
anses ha sålts till ett underpris. Regeringsrätten uttalade att markandsvärdet bör beräknas 
efter ortens pris, ”och till det belopp som bolaget skulle ha erhållit vid försäljning av bilen 
till utomstående”.54  

En svårighet i förmånsbeskattningen är bedömningen av när en dispositionsmöjlighet av en 
förmån utgör grund för beskattning. Enbart en möjlighet att åtnjuta förmånen kan ej räk-
nas som grund för beskattningen, det måste också, enligt Tjernberg, förekomma ett nytt-
jande av förmånen.55 Detta diskuterades i målet RÅ 2001 ref. 22, i vilket skattemyndigheten 
beskattat fåmansföretagsdelägaren S.T. för bilförmån. Skattemyndigheten ansåg att presum-
tionen för ett privat utnyttjande var mycket starkt, eftersom S.T. som företagsledare haft 
möjlighet att disponera bilen privat, dessutom hade han ej gjort sannolikt att bilen endast 
använts i ringa omfattning. S.T. överklagade beskattningen och anförde bl.a. att bilen ej an-
vänts privat då den var inredd för arbetet och han haft tillgång till annan bil som använts 
privat. Regeringsrätten ansåg det vara ostridigt att S.T. haft möjlighet att disponera bilen 
privat, men endast möjligheten kunde inte utlösa en förmånsbeskattning. Det måste visas 
att S.T. använt bilen privat mer än i ringa omfattning. Som en huvudregel skall det allmän-
na, d.v.s. tillämpande myndighet, göra sannolikt att en skatteplikt föreligger. Gällande bil-
förmån har dock personen själv bäst möjlighet för att avgöra om privat körning förekom-
mit. Därför skall den skatteskyldige göra sannolikt att bilen endast använts privat i ringa 
omfattning, eller inte alls. I just det här fallet ansågs S.T. ha uppfyllt beviskravet och för-
månsbeskattning uppkom därför inte.56 Från detta mål kan vi se att bevisbördan för en in-
täkt kan läggas på den skatteskyldige istället för på det allmänna. Detta borde även kunna 
tillämpas i andra fall än bilförmåner, då värdering och disposition är svårt att avgöra. Praxis 
har därför klarnat i dessa frågor i och med Regeringsrättens uttalande angående bevisbör-
dan. Särskilt vid förmåner som mottagits av arbetstagare i annat land borde denna praxis 
kunna vara användbar, eftersom det då ofta är svårt för det allmänna att verkligen granska 
en privatpersons nyttjande av en förmån, eller för den delen värdet av en viss förmån. 

Vad gäller bostadsförmån är RÅ 2002 ref. 53 ett viktigt mål. I detta hade J.J. som var del-
ägare i ett fåmansföretag, förmånsbeskattas för semesterbostad. Företaget ägde en fastighet 
med tre fritidsbostäder, varav den ena kunnat disponeras fritt av J.J. Regeringsrätten kon-

                                                 

53 Tjernberg, 2006, sid.130. 

54 RÅ 82 1:45. 

55 Tjernberg, 2006, sid. 124. 

56 RÅ 2001 ref. 22. 
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staterade att J.J. haft möjlighet att disponera fritidsbostaden. Vad gäller bostäder skiljer sig 
dispositionsrätten från bilförmån. Att kunna fritt disponera en bostad är i sig en förmån, 
eftersom själva förmånen just är den fria tillgången till att utnyttja förmånen vid de tillfällen 
arbetstagaren själv väljer. Något krav på att förmånen verkligen åtnjutits finns inte. Förmå-
nen skall beskattas till marknadsvärdet i inkomstslaget tjänst, vilket ledde till att J.J. efter-
taxerades för förmånen.57      

Ett annat betydande fall för värdering av förmåner är RÅ 1998 not 200 som behandlar vär-
dering av barnpassning som förmån. Arbetsgivaren tillhandahöll barnpassning till sina an-
ställda vid bl.a. övertid. Detta ansågs utlösa förmånsbeskattning. Frågan var hur denna 
tjänst skulle värderas. Enligt huvudprincipen skall förmåner beskattas till marknadsvärde, 
dock ej lägre än arbetsgivarens kostnad för tjänsten. I just detta fall tillhandahöll det offent-
liga inte barnpassning på de speciella tider som arbetstagarna behövde detta. Därför blev 
arbetsgivarens kostnad för den inköpta tjänsten grund för förmånsvärderingen.58 Detta fall 
förenklar betydligt värdering av förmåner, då särskilt tjänster. I de fall ett marknadsvärde ej 
kan hittas får arbetsgivarens kostnader anses utgöra förmånens värde. Även dessa värde-
ringsmetoder borde kunna tillämpas på förmåner som mottagits av arbetstagare i andra 
länder. Arbetsgivaren kommer att ha en kostnad för att köpa in förmånen, vare sig det är 
en vara eller en tjänst, och denna kostnad skall då ligga till grund för värderingen av förmå-
nen.  

Två av de vanligaste förekommande förmånerna är bil- och bostadsförmåner, för vilka 
rättsläget klarnat betydligt efter flertalet avgörande i domstolen.59 Vid permanenta bostäder 
beräknas preliminär skatt och sociala avgifter på schablonvärden som tas fram av skatte-
verket, denna förmån skall beskattas till marknadsvärdet, som skatteverket i vissa fall publi-
cerar på sin hemsida. Även garage skall beskattas till marknadsvärdet.60 Vid beskattning av 
bilförmån hos delägare värderas denna enligt samma principer som gäller för ”vanliga” an-
ställda.61  

4.2.3 Några kommentarer angående rättspraxis 

De i avsnittet ovan beskrivna målen är exempel på fall då förmåner värderats, och har 
klartgjort rättsläget i vissa fall gällande beskattning av de vanligaste förmånerna. Att en per-
son har fri dispositionsrätt till en förmån kan betyda olika saker för beskattningen. Gällan-
de bostäder utgör den fria dispositionsrätten en del av förmånen. I andra fall är disposi-
tionsrätten inget som i sig kan utlösa förmånsbeskattning, men vad gäller bilförmåner, så 
vänder den fria dispositionsrätten på bevisbördan för vem som skall visa om det rör sig om 
en förmån eller ej. Dessa, för förmånsvärderingen avgörande mål, kan också användas som 
vägledning vid beskattning av förmåner som har betalats ut till arbetstagare i EES-området. 

                                                 

57 RÅ 2002 ref. 53. 

58 RÅ 1998 not 200. 

59 Tjernberg, 2006, sid. 125. 

60 Sandström och Svensson, 2006, sid. 205f. 

61 IBID., sid. 230. 
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4.3 Neutralitetsprincipen 

Den huvudsakliga anledningen till att förmåner beskattas hos mottagaren i inkomstslaget 
tjänst är, enligt Lodin m.fl., att det skall vara neutralitet mellan olika former av lön, vare sig 
de utgår kontant eller på något annat sätt.62 Neutralitet i beskattningen är något som även 
skall uppnås för företaget. Enligt principen skall beskattningen vara oberoende av den skat-
teskyldiges val mellan olika handlingsalternativ.63 Genom att utesluta förmåner i löneunder-
laget synes lagstiftaren ha valt att frångå denna princip vad gäller 3:12-reglerna. Trots detta 
uttalas i förarbetet att neutralitet betonades starkt under skattereformen år 1991.64 I propo-
sitionen diskuteras också att neutralitetsfrågor är viktiga att beakta vid en förändring av re-
gelverket eftersom de blir aktuella i flera sammanhang och hos flera former av företag bl.a. 
vid val av olika investeringsalternativ och frågor gällande vinstutdelning.65 Dessutom beto-
nas att det är viktigt att beskattningsreglerna är neutrala.66 Vidare påpekas också att det all-
männa syftet med 3:12-reglerna just är att de leder till samhällsekonomisk neutralitet. Även 
av legitimitetsskäl är det viktigt att reglerna fungerar neutralt när en företagare skall ta be-
slut om företagsform och investeringar då framtiden är osäker.67 Trots alla dessa argument 
för neutralitet i beskattningen anser lagstiftaren det motiverat att undanta förmåner från lö-
neunderlaget. Det förefaller märkligt att den för beskattningen viktiga neutralitetsprincipen 
bortses från i detta område utan en kommentar.   

4.4 Slutsatser angående värdering av förmåner 

Praxis i kombination med de schablonregler som finns täcker upp de flesta, vanligt före-
kommande förmånerna. Det borde ej utgöra någon skillnad om dessa förmåner betalats ut 
till anställda i länder utanför Sverige. Arbetsgivaren har alltid en kostnad för dessa förmå-
ner, som kan användas vid värderingen då marknadsvärde saknas eller anses svårt att hitta. 
Denna kostnad uppkommer genom att arbetsgivaren köper in en tjänst eller produkt som 
sedan tillgodogörs av arbetstagare i form av förmån. Dessutom finns beskattningsavtal med 
flertalet länder, vilket gör att myndigheterna kan samarbeta över gränserna vad gäller be-
skattning av medborgarna. Frågan är då vad lagstiftaren hade i åtanke med värderingssvå-
righeterna, eftersom detta inte synes vara ett hållbart argument. Min slutsats är att förmåner 
borde jämställas med kontant utbetalda löner. Hos mottagaren beskattas och värderas dessa 
förmåner, så varför skall detta inte vara möjligt även hos utbetalaren? Det är ett märkligt 
resonemang som förs i förarbetet, om det ens kan ses som ett resonemang. Alla nackdelar 
med att inte räkna med förmåner i löneunderlaget avfärdas med ett enkelt ”värderingssvå-
righetsargument”. Med det resonemanget skulle förmåner överhuvudtaget inte kunna an-
vändas för utbetalning av löner. Svårigheten med vissa värderingar av förmåner skall inte 
förnekas, men en värdering måste ändock ske när mottagaren beskattas. Dessutom, vad 
gäller arbetstagare i andra länder än Sverige, tas ändå deras lönekostnad upp, och även den 
lön som betalats ut i förmåner värderas hos företaget vid avdraget för kostnaden.  

                                                 

62 LLMS, 2003, sid. 111. 

63 IBID., sid. 37. 

64 Prop. 2005/2006:40 sid. 40. 

65 IBID., sid. 41. 

66 IBID., sid. 38. 

67 IBID., sid. 43. 
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En fördel som däremot kan tänkas om förmåner återigen får ingå i underlaget är en ökad 
benägenhet hos företaget att redovisa dess anställdas förmåner. Som det är nu måste det 
finnas en frestelse att redovisa så lite förmåner som möjligt, för att slippa beskattning hos 
arbetstagaren samt sociala avgifter hos företaget. Att förmåner räknas in i löneunderlaget 
kan göra att företaget redovisar dessa. Särskilt efter de senaste förändringarna av 3:12-
reglerna när fåmansföretagens delägare vinner skattemässiga fördelar med ett ökat löneun-
derlag.   

Man kan även ifrågasätta för vem det blir enklare om förmånerna ej räknas med i löneun-
derlaget. Förenklingen verkar helt ligga hos beskattande myndigheter i Sverige. För fåmans-
företagaren innebär detta att han måste räkna om utbetalda löner och förmåner för att hitta 
den lösning som passar bäst med hänsyn till hans utdelning eller kapitalvinst. Vidare måste 
företagen beakta om företaget helt enkelt skall avstå från att betala sina arbetstagare med 
förmåner. Alternativet till nuvarande förändring av 3:12-reglerna på detta område hade va-
rit att utesluta förmåner som mottagits av arbetstagare i länder utanför Sverige.  

Det förefaller som att lagstiftaren, för att undvika att hamna i konflikt med EU:s bestäm-
melser om fri rörlighet, helt enkelt valt att bortse från förmåner. När reglerna om löneun-
derlag först infördes kunde endast de ersättningar som omfattades av uttag av svenska so-
ciala avgifter enligt 2 kap. 3 § Lag (1981:691) om socialavgifter, gällande både kontanta lö-
ner och förmåner, inräknas i löneunderlaget.68 Den här regeln har ändrats sedan rättsfallet 
RÅ 2000 ref. 38, då regeringsrätten uttalade att bestämmelsen stred mot frihet för kapital-
rörelse inom EU eftersom vinst i utländska företag träffades av en ökad beskattning, jäm-
fört med svenska bolag. Kopplingen mellan de svenska arbetsgivaravgifterna och lönere-
geln ansågs inte vara berättigad 69 (se ytterligare angående detta mål i kapitel sju). Trots detta 
borde rimligtvis den ersättning som faktiskt träffas av dessa sociala avgifter, nu enligt 2 kap. 
1 § Socialavgiftslagen (2000:980), få ingå i löneunderlaget.   

Som vistas ovan förefaller lagstiftarens argument för att utesluta förmåner från löneunder-
laget ej särkilt starkt. Frågan är då om det finns andra skäl i motiven som motiverar be-
stämmelsen, d.v.s. utgör den nya löneunderlagsregeln en del i att uppnå motiven med de 
senaste förändringarna av 3:12-reglerna? Frågan diskuteras i det nästföljande kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

68 SOU (2002:52) Beskattning av småföretagare, sid. 385. 

69 RÅ 2000 ref. 38. 
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5 Konsekvenser av förändringarna 
För att utreda effekterna av att förmåner och kostnadsersättningar inte längre får räknas 
med i löneunderlaget krävs att denna förändring först ses som en enskild åtgärd för att 
uppfylla motiven med 3:12-reformen, och sedan ses i relation till övriga förändringar av be-
räkningen av löneunderlaget. En sammanfattning av förändringarna ges inledningsvis i ka-
pitlet och följs sedan av en analys huruvida motiven till reformen uppfylls. Kapitlet avslutas 
med sammanfattande slutsatser. 

Som beskrivits ovan i kapitel 2.3.2 är anledningen till att löneunderlagsregeln modifieras i 
de senaste 3:12-reglerna en hänsyn tagen till företagens ökade risktagande vid anställningar 
och fåmansföretagens struktur vid ett ökat antal anställda. Utifrån detta uttalade Regeringen 
en vilja att undanta vissa fåmansföretagsdelägare helt från beskattning i inkomstslaget tjänst 
vid utdelning och kapitalvinst.70 För att uppnå detta infördes förändringar i löneunderlags-
regeln vilka innebar att (för ytterligare beskrivning av förändringarna se kapitel 2.3): 

– Endast kontant utbetalade löner ingår i löneunderlaget. Förmåner och kostnadsersätt-
ningar utesluts. 

– Löneunderlaget får en ökad betydelse p.g.a. att lönesumman direkt påverkar beskattning-
en vid utdelning och kapitalvinst. Detta till skillnad från tidigare då en omräkning först 
skedde med hänsyn till SLR. 

– 20 % av lönesumman upp till 60 ibb och 30 % över 60 ibb räknas in i löneunderlaget, en-
ligt 57 kap. 16 § IL. 

- Löner utbetalade till företagets delägare får räknas in i löneunderlaget, med vissa ändrade 
krav på löneuttaget. 

En ytterligare förändring som införts, som i och för sig inte påverkar beräkningen av löne-
underlaget, men ändå skall nämnas i sammanhanget är den s.k. schablonregeln i 57 kap. 11 
§ IL. Den innebär att fåmansföretagsdelägare med ett lågt löneunderlag får beskattas med 
ett schablonbelopp i inkomstslaget kapital.  

I beaktande av dessa förändringar skall läget förbättras för fåmansföretag vid risktagande, 
reglerna förenklas samtidigt som de preventiva funktionerna med 3:12-reglerna (inkoms-
tomvandligen) behålls och reglerna hålls neutrala.71 Därtill kommer ytterligare effekter av 
förändringarna exempelvis en förhoppning om ökad sysselsättning. Om dessa i propositio-
nen uppställda mål uppnås skall beaktas nedan, med kommentarer om sysselsättningen 
ökar i och med de nya reglerna, samt en avslutande sammanfattning av kapitlet. 

5.1 Förbättrat läge vid risktagande 

Reformen av 3:12-reglerna syftar i sig till att ”förbättra regelverkets effekter på risktagande i 
näringslivet”. Risken beskrivs i propositionen som den osäkerhet som uppstår när en inve-
stering planeras. Investeraren vet inte vilken avkastning som investeringen kommer att ge. 
Det är då viktigt att företagsledaren i vilket fall känner till skattens inverkan på utfallet, vare 
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71 IBID., sid. 38. 
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sig det är negativt eller positivt.72 Beskattningen påverkar alltid företagens investeringsbe-
slut, detta på grund av att det kan uppstå kostnader som måste beräknas. Genom exempel-
vis beskattning av framtida överskott, och genom möjlighet till värdeminskningsavdrag för 
investeringskostnader, och vid förluster, påverkar skatterna investeringar.73 Detsamma gäll-
er vid beskattning av fåmansföretag. För den fortsatta diskussionen förutsätts att en före-
tagsledare strävar efter en så låg beskattning som möjligt, dels för företaget och dels för den 
egna personen.   

Anställningar anses innebära ökade risker för fåmansföretagen (se kap. 2.2.1). Valet att inte 
inräkna förmåner i löneunderlaget kan inte anses vara ett sätt att förbättra fåmansföreta-
gens läge vid risktagande. Tvärtom kan bolag förlora på att viss arbetskraft inte längre kan 
betalas i förmåner, då dessa istället omräknas och utgår som kontant lön för att öka löne-
underlaget. Vid investeringar utöver anställning, förbättras inte läget för risktagande av 
denna bestämmelse. 

De övriga förändringarna av löneunderlagsregeln förbättrar läget vid risktagande i form av 
anställning, så till vida att delägarna kan använda ett ökat löneunderlag för att beräkna be-
skattningen av utdelning och kapitalvinst. Dock har ingen särskild lättnad uppkommit vid 
investeringar och risktagande för alla fåmansföretag. Läget kan bara beaktas som något 
skattemässigt bättre för fåmansföretag med många anställda.  

För ägare av handelsbolag och enskilda firmor kan det i och med schablonregeln vara mer 
attraktivt att omvandla företagen till aktiebolag och driva dessa som fåmansföretag. Detta 
är en konsekvens som i och för sig förbättrar läget vid risktagande om företagen omvand-
las, då det kan bli mer förmånligt att driva ett fåmansföretag som aktiebolag än övriga före-
tagsformer. För övrigt synes förändringarna av löneunderlagsregeln inte ha förbättra regel-
verkets effekter på risktagande i näringslivet.  

5.2 Förenklade 3:12-regler 

De nuvarande och de tidigare 3:12-reglerna är oerhört invecklade, och innehåller även flera 
tolkningssvårigheter.74 Förändringarna är avancerade för skattskyldiga, och också för till-
lämpande myndigheter.75 Alla olika ändringar av 3:12-reglerna är också ett problem i sig. 
Sedan regelverkets tillkomst har ett flertal ändringar införts, vilket skapar svårigheter vid 
tillämpningen av reglerna. Dessa visar sig bl.a. vid uträknandet av sparat utdelningsutrym-
me. Ett företag som skall göra en utdelning, eller haft en kapitalvinst för första gången, kan 
behöva beräkna utrymmet med flera olika regler år för år.76 Arbetsgruppen erkänner även 
själva att de inte lyckats särskilt bra i sitt strävande efter förenkling.77  

Någon förenkling vid tillämpande av löneunderlagsregeln uppnås inte genom att endast 
räkna med kontanta, utbetalda löner. Istället tillkommer mer komplicerade beslut där för-

                                                 

72 Prop. 2005/2 006:40, sid. 38f. 

73 Hansson, Norrman, Skatter Teori och praktik, 1996, sid. 174. 

74 Burmeister, 2006, sid. 3. 

75 Tjernberg, 3:12 vid vägs ände?, SN, 2005, sid. 545. 

76 Tjernberg, 2006, sid. 53. 

77 Lodin, 2005, sid. 420. 
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måner, och eventuellt skattepliktiga kostnadsersättningar, räknas om till kontanta löner. 
Motivet till denna bestämmelse verkar inte vara att förhindra fåmansföretag att ersätta sina 
arbetstagare med förmåner och kostnadsersättningar, vilket säkerligen kommer att fortsätta. 
En värdering av förmåner måste ändå göras, vid beskattningen av den anställda, och vid fö-
retagets budgetering för förmåner, varför värdering av förmåner fortfarande kommer att 
förekomma hos företagen. 

De förändringar som införts i beräkningen av löneunderlaget skapar snarare svårigheter än 
förenklar de aktuella reglerna. Övervägande och uträkningar måste göras för att kontrollera 
om löneunderlaget under året uppnår till en tillämpning av reglerna, och beslut tas i fråga 
om företagets förmåner och kostnadsersättningar. På grund av reglernas komplexitet leder 
detta ofta till höga konsultkostnader för fåmansföretagen. Dock skall en viss förenkling 
medges i och med att delägarlöner nu kan ingå i löneunderlaget, vilket betyder att dessa kan 
redovisas med alla utbetalda löner. Men eftersom det krävs ett visst delägaruttag för att nå 
upp till löneunderlaget måste ändock dessa löner särberäknas vid något tillfälle, vilket leder 
till att den bestämmelsen inte förenklas särskilt.    

Regelverket har dock förenklats något genom införandet av schablonregeln eftersom 
många fåmansföretag slipper de krångliga löneunderlagsreglerna. Men samtidigt måste före-
tag som ligger på ”gränsen” med sitt löneunderlag inför varje nytt år räkna ut vilken av reg-
lerna som är beskattningsmässigt mest gynnsamt.  

Sammanfattningsvis skall sägas att de senaste förändringarna av 3:12-reglerna inte har upp-
nått den eftersträvade förenklade tillämpningen av löneunderlagsregeln. 

5.3 Behålla de preventiva funktionerna 

De preventiva funktionerna med 3:12-reglerna är att de skall hindra aktiva fåmansföretags-
delägare från att omvandla tjänsteinkomst till inkomst av kapital och därmed få en lägre be-
skattning. Kravet på prevention är särskilt stor i företag där ledaren, ägaren, har en chans 
till stora uttag i form av lön/utdelning, samtidigt som det finns få anställda.78   

Bestämmelsen om kontant utbetalda löner påverkar inte de preventiva funktionerna med 
3:12-reglerna särskilt mycket, men en ökad prevention kan i teorin ändå ses. I och med att 
förmåner ej längre får ingå i löneunderlaget krävs en högre utbetald kontant lön, och even-
tuellt fler anställda för att nå upp till löneunderlaget. Mest troligt är dock att bestämmelsen 
inte leder till fler anställda, utan en ökad kontant lön för redan befintliga arbetstagare. De 
preventiva funktionerna behålls, men utökas förmodligen inte med denna bestämmelse.  

Den nya löneunderlagsregeln påverkar mestadels stora fåmansföretag med många anställda. 
Dessa företag anses kunna undantas från den särskilda fåmansföretagsbeskattningen av ut-
delning och kapitalvinst, varför de preventiva funktionerna inte anses behövliga i dessa ty-
per av företag. Eftersom fler anställda ses leda till en minde risk för inkomstomvandling 
bland fåmansföretagsdelägare får de nya reglerna anses bibehålla den preventiva funktionen 
för dessa typer av företag. Men hur är det då med de mindre företagen, med färre anställda, 
där risken att inkomstomvandling förekommer är större? Eftersom dessa företag oftast inte 
får tillämpa löneunderlagsregeln kommer den del av delägarnas utdelningen/kapitalvinst 
som inte ingår i schablonunderlaget träffas av beskattning i inkomstslaget tjänst, vilket leder 
till en bibehållen prevention för dessa företagsdelägare.  
                                                 

78 Prop. 2005/2006:40, sid. 47f. 
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Sammantaget kan sägas att löneunderlagsregeln inte leder till ökade preventiva funktioner, 
men att preventionen ändock bibehålls. 

5.4 Behålla regelverkets neutralitet 

I propositionen till de senaste förändringarna av 3:12-reglerna uttalades att det var viktigt 
att ersättning för utfört arbete och investerat kapital beskattas på samma sätt, vare sig arbe-
tet eller investeringarna sker i ett eget företag eller på den öppna marknaden.79 De ekono-
miska besluten i ett företag skall påverkas så lite som möjligt av beskattningen. Dock utta-
lades i förarbetet att neutraliteten ibland kan frångås för att skattereglerna skall anses vara 
legitima av företagarna, vilket innebär att 3:12-reglerna i vissa fall gynnar investeringar i få-
mansföretag med aktiva delägare än i andra företag.80 För att uppnå en helt neutral beskatt-
ning vid exempelvis en investering, vilken innebär att ett val ger samma resultat vare sig be-
skattningen skedde eller ej, krävs att investeringsutgiften är avdragsgill samtidigt som vär-
deminskningsavdrag och avdrag för finansieringskostnader inte tillåts.81 En sådan total ne-
utralitet uppnås ej genom de senaste förändringarna i regelverket.  

Angående neutraliteten syns tydligt att lagstiftaren valt att avstå från denna viktiga skatte-
rättsliga princip genom att förmåner inte får inräknas i löneunderlaget (se även kap.4.3). 
Denna bestämmelse strider helt mot neutralitetsprincipen på grund av dess ojämnlika be-
skattning beroende på ett val som företaget gör, vilket leder till att fåmansföretagsdelägare 
får en mer gynnsam beskattning då löneunderlaget ökar med de kontant utbetalda lönerna, 
men inte med de löner som betalats med andra medel.  

De nya reglerna bidrar inte bara till styrande effekter för fåmansföretaget vid valet av i vil-
ken form löner skall utbetalas, utan också för vilka investeringar som skall träffas av skat-
temässiga lättnader och vilka som inte skall det. 3:12-reglerna är i sig ett avsteg från neutra-
litetsprincipen eftersom beskattning av delägare sker olika beroende på om företaget är ett 
fåmansföretag. Den nya löneunderlagsregeln leder inte till någon ökad neutralitet. Det skul-
le i så fall vara endast i det hänseendet att delägarlöner nu kan inräknas i löneunderlaget, ef-
tersom skillnad inte görs mellan löner utbetalda till anställda eller anställda delägare.  

Lagstiftarens uttalande om att frångå neutralitet till förmån för legitimitet uppnås endast för 
de företag som investerar i arbetstagare. Burmeister beskriver en farhåga för att de nya reg-
lerna om löneunderlaget eventuellt kommer att ses som legitima för bolag med många an-
ställda, exempelvis tjänsteföretag, men inte för företag där lönerna endast utgör en liten del 
av företagets investeringar och risktagande.82 Med detta menas att beskattningen kan kom-
ma att ses som att den träffar företag som inte är tjänsteintensiva hårdare, och därför inte 
anses vara berättigad av dessa företag. Burmeister har grund för sitt uttalande. Förändring-
arna i löneunderlaget gör en stor skillnad för företag med många anställda, men inte övriga 
fåmansföretag, vilket inte skapar en rättvis och legitim beskattning, samtidigt som den inte 
är neutral. 

                                                 

79 Prop. 2005/2006:40, sid. 28. 

80 IBID., sid. 40f. 

81 Hansson, Norrman, 1996, sid. 162. 

82 Burmeister, 2006, sid. 4. 
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5.5 Ökad sysselsättning 

Ökad sysselsättning som resultat av de senaste förändringarna i 3:12-reglerna skall beaktas 
även då det inte är ett klart uttalat mål i förarbetena. Frågan om förändringarna leder till fler 
anställda är en del av de flesta effekter som uppstår med löneunderlagsregeln. Med ett ökat 
antal anställda anses bl.a. inkomstomvandlingen minska, och rättsläget förbättras vid inve-
steringar.  

Bestämmelsen om kontant utbetalda löner får ingen, eller mycket liten inverkan, på få-
mansföretagens investeringsbeslut i form av anställningar. Att endast inräkna kontanta lö-
ner i löneunderlaget gör att många företags löneunderlag minskar, istället för att öka, vilket 
i så fall innebär att fler anställda behövs för att nå upp till gränsbeloppet för kapitalbeskatt-
ning hos delägarna. Troligast är dock, som påpekats tidigare i detta kapitel, att förmånerna 
och skattepliktiga kostnadsersättningar omvandlas till kontant utbetalda löner, vilket inte 
innebär en ökad sysselsättning i fåmansföretag.   

Det måste anses som tveksamt om förändringarna i löneunderlagsregeln alls kommer att 
generera fler anställningar. Snarare verkar det vara en form av ”belöning” till de fåmansfö-
retagsdelägare som redan har tillräckligt många anställda. För små företag, som har långt 
kvar upp till gränsen för att bli beskattade enligt löneunderlagsregeln, är det långsökt att 
dessa klarar av att anställa så pass många fler enbart för att delägaren får en något lägre be-
skattning. Flertalet mindre företag kommer att använda schablonregeln, vilken inte är bero-
ende av antalet anställda. För företag som ligger ”på gränsen” till att få använda löneunder-
laget vid beskattningen, måste det också ses som tveksamt om reglerna får någon effekt på 
nyrekryteringen. Att anställa en eller två personer enbart för att höja löneunderlaget verkar 
långsökt. Mest troligt är då att delägarna, vilkas lön nu får inräknas, höjer sina egna löner 
för att nå upp till gränsen för ett ökat gränsbelopp. Detta gäller även för företag med flerta-
let anställda, som lätt kvalificerar sig för löneunderlaget. Att anställa fler måste bero på fö-
retagets behov av arbetskraft, inte en skattereduktion för delägarna som, vilket redan påpe-
kats, istället kan öka sina egna löneuttag.  

Dock skulle man kunna se en förändring angående sysselsättning i en minskning av arbets-
tagare inhyrda från bemanningsföretag, eftersom löner utbetalade till dessa ej kan ingå i lö-
neunderlaget. Detta innebär att arbetstagaren inte anställs av bemanningsföretaget, utan av 
fåmansföretaget direkt, och leder därför inte till någon ökad sysselsättning. Sedan är också 
frågan om företaget, och delägaren, verkligen tjänar på att anställa en person direkt och be-
tala sociala avgifter för denna.   

Sammanfattningsvis skall således sägas att löneunderlagsregeln, efter de senaste förändring-
arna införts, ändå inte kan förväntas leda till en ökad sysselsättning i fåmansföretag.  

5.6 Slutsatser angående konsekvenser av förändringarna 

I kapitel fem diskuteras om motiven till de senaste förändringarna i 3:12-reglerna verkligen 
uppnås. Enligt diskussionen ovan är det tveksamt om egentligen något av de eftersträvade 
effekterna inträder på grund av de senaste förändringarna i löneunderlaget. Viktigt är dock 
att påpeka att för diskussionen har endast hänsyn tagits till förändringarna i löneunderlags-
regeln, och detta ses ej i relation till övriga förändringar som införts i 3:12-reglerna. 

Förbättrat läge vid risktagande gäller enbart för företag med många anställda, och höga lö-
nekostnader, som investerar främst i arbetstagare och inte i exempelvis inventarier och 
andra projekt. Vad gäller förenklingen av 3:12-reglerna så har ingen skillnad införts där med 
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tanke på löneunderlagsregeln. Snarare har alternativ för nya beräkningar uppkommit och 
alla förändringar försvårar ytterligare tillämpningen av ett redan komplicerat regelverk. De 
preventiva funktionerna behålls i och för sig efter införandet av de nya reglerna. Företag 
med färre anställda, och ökad risk för inkomstomvandling, utesluts från att använda löne-
underlagsregeln, och delägarna får därför beskattas till en schablonmässig del i inkomstsla-
get kapital, och resterande del som inkomst av tjänst. Neutraliteten i reglerna varken bibe-
hålls eller ökas, men minskar däremot i vissa avseenden. Bestämmelsen om kontant utbe-
talda löner är ett tydligt avsteg från neutralitetsprincipen, och reglerna fungerar varken ne-
utralt eller legitimt för företag som saknar tillräckliga investeringar i anställda. Slutsatsen blir 
att ett regelverk som redan präglas av avsteg från neutralitetsprincipen, genom förändring-
arna inte lyckats bibehålla den neutralitet som fanns. Ej heller leder förändringarna till ökad 
sysselsättning bland fåmansföretag, trots fördelarna med att ha fler anställda. Lösningen 
hos de flesta fåmansföretag borde istället bli att öka delägarnas löner och omvandla förmå-
ner och kostnadsersättningar till kontanta löner.  

De senaste förändringarna av 3:12-reglerna leder inte till de effekter som ställs upp i moti-
ven. Det enda som skall medges uppnås är dock att vissa fåmansföretagsdelägare undantas 
från beskattning i inkomstslaget tjänst enligt de speciella fåmansföretagsreglerna. Detta var 
också bakgrunden till reformen av regelverket, men även om det uttalade målet uppnås, 
strider medlen för att nå målet mot de flesta av de önskade effekterna av de nya 3:12-
reglerna. Även om de förändringar som ej rör löneunderlaget bidrar till de eftersträvade ef-
fekterna, är det tveksamt varför inte löneunderlagsregeln ingår denna strävan, utan utfor-
mas tvärtemot den. 

Som vi har sett ovan har förändringarna i löneunderlagsregeln inte uppnått förväntade ef-
fekter. De nya reglerna har dessutom väckt ett antal tolkningssvårigheter vid tillämpningen 
av löneunderlagsregeln, vilka har visats ovan. Dessutom återstår vissa tolkningsproblem, 
som även innan förändringarna fanns i 3:12-reglerna. Dessa tolkningsproblem skall diskute-
ras nedan och visar sig då ett dotterbolag drivs som kommandit- eller handelsbolag, samt 
gällande ersättningar som utbetalas till löntagare i andra länder än inom EES-området. 
Dessa områden har inte fått någon lösning i och med de senaste förändringarna av 3:12-
reglerna, därför är det intressant att se på anledningarna till detta samt undersöka vilken 
lösning som kan uppnås. 
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6 Löneunderlaget i handelsbolag 
Kontanta ersättningar utbetalda till anställda i dotterbolag får enligt 57 kap. 17 § IL inräk-
nas i löneunderlaget. Enligt samma lagrum stadgas att så stor del av ersättningen får räknas 
in som motsvarar moderföretagets andel i dotterföretaget. Denna bestämmelse har inte 
ändrats i de senaste 3:12-reglerna, och tolkningsproblem av bestämmelsen kvarstår om dot-
terbolaget drivs som ett handels- eller kommanditbolag (av praktiska skäl skrivs i fortsätt-
ningen enbart handelsbolag). Frågan i dessa situationer är hur beräkningen av andelen av de 
totala lönerna som betalats till anställda i dotterbolaget skall ske, räknas andelen enligt re-
sultatberäkningen eller andelen i kapitalet? Den fortsatta diskussionen inleds med en kort 
beskrivning av när delägare i moderbolaget kan tillgodoräkna sig dotterbolagets löner, se-
dan diskuteras problemet med andelsberäkningen av lönerna. Kapitlet avslutas med sam-
manfattande slutsatser av rättsläget.  

6.1 Ersättningar till arbetstagare i dotterbolag 

Ersättningar utbetalda till anställda i dotterbolag får inräknas i löneunderlaget till den del 
som motsvarar moderbolagets andel av det ägda bolaget.83 För detta krävs förmodligen ett 
civilrättsligt koncernförhållande.84 I 1 kap. 11 § Aktiebolagslag (ABL) definieras ett bolag 
som ett moderbolag om det i en annan juridisk person innehar, eller p.g.a. avtal förfogar 
över, mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. Dessutom kan ett bolag 
vara moderbolag om det äger aktier eller andelar i annan juridisk person, och har rätt att 
utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter, alternativt 
har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen p.g.a. av-
tal. En vanlig form av ägande i fåmansföretag är att två personer äger varsitt aktiebolag, 
som i sin tur äger hälften vardera i ett handelsbolag där all verksamhet sker. Detta enligt 
den s.k. Helsingborgsmodellen.85 En sådan struktur leder till att lönerna i dotterbolaget ej 
kan inräknas i löneunderlaget, eftersom inget koncernförhållande uppstår i och med att 
inget aktiebolag äger mer än hälften av andelarna i handelsbolaget. För att kringgå detta kan 
delägarna istället låta det ena aktiebolaget äga lite mer än 50 % av andelarna, medan det 
andra aktiebolaget har rätt att utse minst hälften av styrelseledamöterna. På så sätt blir båda 
aktiebolagen civilrättsliga moderbolag, och delägarna kan inräkna lönerna i löneunderlaget 
eftersom dotterbolaget får en s.k. dubbelkoncerntillhörighet.86 Men hur fördelas då de utbe-
talda ersättningarna mellan delägarna om dotterbolaget är ett handelsbolag? Frågan utreds i 
följande avsnitt. 

6.2 Andelsberäkningen 

I många fall utgör andelsberäkningen inget problem eftersom resultatföredelningen ofta 
sker med samma andel som delägarnas andel av kapitalet, i övriga fall är det dock ej klarlagt 
hur fördelningen skall ske.87 Vid den löpande beskattningen bestäms resultatet av bolagets 
                                                 

83 57 kap. 17 § IL. 

84 Tjernberg, 2006, sid. 64. 

85 Sandström och Svensson, 2006, sid. 105.  

86 RÅ 2004 ref. 80, enligt Regeringsrätten kan koncerndefinitionen i ABL tillämpas även vid skatteregler gäl-
lande koncerntillhörighet. 

87 Burmeister, 2006, sid. 6. 
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verksamhet och sedan fördelas resultatet mellan delägarna enligt Lag 1980:1102 om han-
delsbolag och enkla bolag (HBL) eller bolagsavtalet.88 I 2 kap. 8 § HBL stadgas att resultatet 
skall fördelas lika mellan delägarna, men detta gäller endast om det inget annat har avtalats, 
enligt 2 kap. 1 § HBL. I förarbetet till de senaste förändringarna av 3:12-reglerna påpekade 
Skatteverket att om dotterbolaget drivs som ett handelsbolag, borde moderbolagets del av 
de utbetalda ersättningarna motsvaras av den faktiska ägardelen. Det kan då ifrågasättas om 
lönerna skall fördelas enligt delägarnas andel av kapitalet i handelsbolaget eller utifrån resul-
tatföredelningen vid bokslutet. I ett handelsbolag finns minst två andelar, en för varje del-
ägare. Enligt bolagsavtalet kan ägarna dela upp bolaget i ett visst antal andelar, men dessa 
slås ihop vid beskattningen så att varje delägare anses inneha endast en andel. En andel 
motsvarar delägarens ekonomiska rättigheter i bolaget. Resultatet fördelas enligt vad som är 
överenskommit i bolagsavtalet. I förarbetet valdes att inte bevara Skatteverkets fråga med 
hänvisning till att den inte hade tillräckligt med information för att ta ett beslut, Regeringen 
uttalade dock att den skall återkomma för att besvara frågan när tillräcklig utredning skett.89 
Tillsvidare är rättsläget osäkert i denna fråga. Hur kan då löneunderlagsregeln tolkas gällan-
de löneunderlag i handelsbolag? 

Lagtexten säger att ersättningarna som inräknas skall motsvara moderbolagets andel i dot-
terbolaget. Den gör ingen definition av om det är resultatfördelningen, eller kapitalandelen, 
som räknas i handelsbolag. Inte heller i förarbetena diskuteras frågan förutom hänvisningen 
till att Regeringen skall återkomma med svar. Finns det då något i motiven till de senaste 
förändringarna av 3:12-reglerna som kan ge svar på hur andelsberäkningen skall ske? För 
att besvara frågan måste de eftersträvade effekterna av förändringarna utredas. Vad gäller 
det förbättrade läget vid risktagande, så gynnar en resultatfördelning av andelen ej själva in-
vesteringen. Investeringen har skett i kapitalandelen av handelsbolaget, vilken i så fall borde 
vara den som ligger till grund för andelsberäkningen. Men samtidigt kan resoneras att resul-
tatfördelningen också är en del av investeringen, eftersom delägarna själva kan avtala om 
hur den skall ske. Om delägaren inte förväntade sig ett positivt resultat skulle investeringen 
förmodligen inte ske. Neutraliteten med löneunderlagsregeln kan ökas om delägarna själva 
kan bestämma vilken andelsberäkning som skall ligga till grund för löneunderlaget. Be-
skattningen blir då inte styrande för hur delägarna fördelar ersättningarna utbetalda i dot-
terbolaget. De senaste förändringarna i 3:12-reglerna strävade också efter förenklade regler. 
En förenkling av tillämpningen av löneunderlagsregeln sker när rättsläget är klart och tyd-
ligt. Vid en kapitalandelsberäkning blir det lättare för de tillämpande myndigheterna att se 
hur stor del av handelsbolaget som delägaren innehar. Varken en resultat- eller en kapital-
andelsberäkning påverkar preventionsfunktionerna med 3:12-reglerna. Inte heller syssel-
sättningen påverkas vare sig andelsberäkningen får ske genom kapitalandelen eller resultat-
fördelningen. Av det anförda får slutsatsen dras att det inte finns något som klart tyder på 
en resultat- eller kapitalandelsberäkning vad gäller motiven till de senaste förändringarna. 
Frågan har inte ännu prövats av domstol, så någon ledning från rättspraxis finns ej att tillgå. 
Inte heller i doktrinen återfinns någon särskild ståndpunkt i frågan som skulle kunna avgöra 
rättsläget åt den ena eller andra hållet.  

Jag anser dock att det borde vara andelen i kapitalet som utgör den del av ersättningarna 
som inräknas i löneunderlaget. Detta eftersom det motsvarar den faktiska ägardelen av fö-
retaget, medan resultatfördelningen kan avtalas om av delägarna. Skattemässigt är det ej ut-

                                                 

88 LLMS, 2003, sid. 402. 

89 Prop. 2005/2006:40, sid. 46f. 
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rett om det skulle uppkomma stora förluster genom att låta företagen själva bestämma hur 
andelsberäkningen skall ske. Dock är det mer fördelaktigt att ha ett klart rättsläge, så att till-
lämpande myndigheter och också fåmansföretagsdelägare, skall veta hur beräkningen skall 
ske. Det är särskilt viktigt eftersom ersättningen utbetald till anställda i dotterföretag kan 
komma att inräknas i löneunderlaget för två olika fåmansföretag, om en dubbel koncern-
tillhörighet uppkommer genom att ena bolaget äger mer än 50 % av andelarna medan det 
andra har rätt att utse och avsätta ett tillräckligt stort antal styrelseledamöter. Det ena ägar-
bolaget kan då räkna sin kapitalandel och det andra sin andel av resultatet som del i dotter-
bolaget, vilket innebär att samma utbetalda ersättningar kan inräknas i två löneunderlag. På 
så sätt kan en skatteplanering uppstå som kan vara ofördelaktig för skattesystemet, genom 
att delägarna själva till viss mån kan minska sin beskattning genom att beräkna ett högre 
löneunderlag. 

6.3 Slutsatser angående löneunderlaget i handelsbolag 

Frågan är hur löneunderlagsregeln i 57 kap. 17 § IL skall tillämpas i de fall då ett dotterbo-
lag drivs i form av ett handelsbolag. Skall andelsberäkningen ske enligt resultatberäkningen 
eller andelen i kapitalet? I varken lagtext, förarbete, rättspraxis eller doktrin finns något 
klart och tydligt ställningstagande i frågan. Även om det kan verka mest rimligt att andels-
beräkningen skall ske enligt kapitalandelen, är detta inte något som är klart. 

Det är märkligt att frågan inte besvarats i propositionen till de senaste förändringarna av 
3:12-reglerna. I vilket fall borde ett beslut komma snarast eftersom det utgör ett tolknings-
problem av löneunderlagsregeln, som ytterligare försvårar dess användning. Ett annat om-
råde där tillämpningen av löneunderlagsregeln fortfarande är oklar gäller löner utbetalda till 
utlandet. Får dessa inräknas i löneunderlaget? Till viss del kvarstår tolkningsproblem även 
efter de senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Detta diskuteras i följande kapitel.     
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7 Löner utbetalda till utlandet 
Kontant utbetalda ersättningar till arbetstagare får inräknas i löneunderlaget, men hur är det 
då om företagets har verksamhet i utlandet, och betalar ersättningar till anställda som inte 
befinner sig i Sverige? Frågan utgör ett tolkningsproblem vid tillämpningen av löneunder-
lagsregeln och behandlas vidare i detta kapitel. För den fortsatta diskussionen krävs först en 
beskrivning av de för kapitlet relevanta EG-reglerna. Detta görs inledningsvis, vartefter föl-
jer en sammanfattning av två avgörande mål för löner utbetalda till ett annat EES-land. 
Frågan om lönetagare i tredje land, d.v.s. ett icke-medlemsland, diskuteras nedan med ut-
gångspunkt i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden den 19 februari 2003. Kapitlet 
fortsätter med en diskussion om rättsläget för löneunderlagsregeln med hänsyn till EG-rätt, 
som följs av en analys om de skatterättsliga konsekvenserna för Sverige, och delägare i få-
mansföretag, om löneunderlagsregeln skulle visas stå i strid med unionens regelverk. Kapit-
let avslutas med sammanfattande slutsatser. 

7.1 Rättsläget i EU 

I EG-fördragets90 (nedan kallat fördraget) artikel 2 utläses det grundläggande syftet med 
unionen; att skapa en inre, gemensam marknad. Denna marknad skall bl.a. uppnås genom 
att, vilket stadgas i artikel 3.1c, avskaffa hinder för fri rörlighet för varor, personer, tjänster 
och kapital mellan medlemsstaterna. När en stat blir medlem i EU blir den staten också 
underkastad unionens regelverk, vilket innebär att nationella lagar och bestämmelser som 
strider mot EG-rätten inte kan tillämpas. I EG-domstolens (nedan kallad EGD) rättspraxis 
har principen om EG-rättens högre rang än de nationella reglerna bekräftas och uttalats 
som suveränitetsprincipen. Det första målet i frågan avgjordes tidigt i målet 26/62 Van 
Gend en Loos91, där domstolen uttalade att när unionen bildades, uppstod en ny rättsord-
ning inom den internationella rätten, under vilken medlemsstaterna begränsat sin suveräni-
tet. I målet Costa v ENEL92 utvecklades principen ytterligare då domstolen uttalade bl.a. att 
skyldigheterna som medlemsstaterna åtagit sig under fördraget inte skulle kunna förvekligas 
om de hela tiden kunde ifrågasättas i ljuset av nationella lagar i de enskilda staterna. Dom-
stolen uttryckte också att rättsregler, som utgår ifrån fördraget, inte kan ha en lägre ställning 
än de nationella reglerna, oavsett hur de nationella reglerna utformats.93 Dessa tidiga rättfall 
innebar ett klart och tydligt ställningstagande av domstolen att det i första hand är EG-
rätten som blir tillämplig och inte de enskilda medlemsstaternas regler. Med utgångspunkt i 
detta resonemang måste man därför bestämma om vissa av de svenska skattereglerna, i det 
här fallet löneunderlagsregeln, strider mot EG-rätten, eftersom regeln då inte får tillämpas. 
Den svenska löneunderlagsregeln har, som visas i kapitel 7.2, tidigare dömts som stridande 
mot fördragets regler om fri kapitalrörelse och etableringsfrihet, de berörda artiklarna i för-
draget, och hur dessa skall tolkas, beskrivs härnäst.  

                                                 

90 Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, Amsterdamfördraget 1997. 

91 C-26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming v. Nederlandse Administratie der Belasting-
en.  

92 C-6/64 Costa Flamino v ENEL. 

93 IBID. 
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7.1.1 Relevant lagstiftning 

De artiklar i EG-fördraget som blir tillämpliga vad gäller fri rörlighet av kapital är först arti-
kel 56, vilken innehåller ett förbud mot alla restriktioner för kapitalrörelse och betalningar 
mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredje land. Artikel 56 har direkt ef-
fekt och kan därför åberopas i nationella domstolar för att ogiltigförklara regler som står i 
strid med bestämmelsen. Den kan också åberopas av medborgare i tredje land.94 Förbudet i 
artikel 56 följs av vissa undantag. I artikel 57 stadgas att förbudet inte blir tillämpligt på na-
tionella bestämmelser som var i kraft den 31 december 1993, gällande kapitalrörelser till 
tredje land som gäller ”direktinvesteringar, inbegripet investeringar i fast egendom, etable-
ring, tillhandahållande av finansiella tjänster eller emission och introduktion av värdepapper 
på kapitalmarknader”.95 Punkt två i samma artikel ger Rådet en möjlighet att vidta åtgärder 
som begränsar vissa kapitalrörelser till tredje land. Denna möjlighet är begränsad i artikeln 
eftersom det innebär ett steg tillbaka gällande kapitalrörelser till tredje land. Artikel 58 ger 
medlemsstaterna tillåtelse att i sina nationella skatteregler skilja mellan skattebetalare med 
olika bostadsort, eller med investerat kapital på olika orter, samt att kunna vidta åtgärder 
för att förhindra överträdelser av nationella lagar, särskilt gällande beskattning eller motive-
rade av allmän ordning eller allmän säkerhet. Artikel 58 i fördraget ställer krav på att med-
lemsstaten måste visa att eventuella ojämnlikheter i beskattningen beror på en nödvändig-
het att skydda skattesystemets integritet.96 Undantaget angående allmän ordning eller allmän 
säkerhet för att berättiga en bestämmelse som utgör ett hinder för kapitalrörelse kan endast 
användas om det inte finns något annat sätt som skulle innebära en mindre begränsning av 
friheten, och medlemsstaten har då bevisbördan för att bestämmelsen är berättigad.97 Arti-
kel 58 kan inte användas om den nationella regeln är ett medel för godtycklig diskrimine-
ring eller innebär en förtäckt begränsning av den fria kapitalrörelsen. Beskattningen måste 
alltså ske i linje med EG:s regelverk och undvika diskriminering p.g.a. nationalitet.98 Ett yt-
terligare undantag från förbudet i artikel 56 återfinns i artikel 59, där kapitalrörelse till eller 
från ett tredje land under ”exceptionella” omständigheter, skulle innebära allvarliga svårig-
heter för den ekonomiska unionens ekonomi och funktion. I dessa fall kan rådet besluta 
om åtgärder mot tredje land under högst sex månader, om dessa åtgärder är absolut nöd-
vändiga. Själva utformningen av artikeln visar att den endast kan användas i extrema fall, 
och verkar vara en slags skyddsklausul för medlemsstaterna då de vill avbryta fria kapitalrö-
relse med tredje land. Förmodligen tillkom undantaget för att kunna skydda sig i framtida 
situationer som inte var förutsebara vid fördragets tillkomst. 

Nämnas skall också artikel 43. Den behandlar fri etablering och förbjuder inskränkningar 
för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Etablerings-
frihet innefattar bl.a. rätt att starta och utöva verksamhet och att bilda och driva företag. En 
skillnad i tillämpningen av mellan fri rörlighet av kapital och etableringsfriheten är att fri 
kapitalrörelse innefattar såväl medlemsstater och tredje land. Etableringsfriheten däremot 
stäcker sig bara inom unionen. 

                                                 

94 Ståhl, Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, SN, 2003, sid. 586. 

95 Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, artikel 57.1. 

96 Craig, De Búrca, EU Law, 2003, sid. 683. 

97 IBID., 2003, sid. 684. 

98 IBID., sid. 681. 
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Det är upp till EGD att tolka vad som kan utgöra ett hinder för den fria kapitalrörelsen. 
Vad en kapitalrörelse är definieras inte heller i fördraget men viss ledning finns dock att 
hämta i den icke uttömmande listan i direktiv 88/361.99 Listan innefattar bl.a. förvärv av del 
i nya eller befintliga företag i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska rela-
tioner, inlänningars direkta investeringar utomlands och alla slags betalningsmedel.100 

7.1.2 Tolkning av EG-rätt 

EGD har, enligt artikel 220 i fördraget, som uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid 
tolkningen av artiklarna i fördraget. Vid tolkning av EG-rätten använder domstolen vad 
man skulle kunna kalla en blandning av teologisk, systematisk och bokstavlig tolkning. 
Domstolen har dock allt mer övergått till att tillämpa en mestadels teologisk tolkning, som 
innebär att en regels syfte och ändamål bestäms och sedan tolkas på det sätt som bäst upp-
fyller dess ändamål. Det innebär att undersöka lydelsen i artikeln och också hela fördragets 
systematik och mål. Regelns syfte och ändamål eftersöks. Tolkningen av en bestämmelse 
sker ofta till fördel för en effektiv gemenskapsrätt, d.v.s. så att den leder till ytterligare in-
tegration för att uppnå den inre marknaden.101 Den teologiska tolkningen, ändamålstolk-
ningen, är alltså den av domstolen mest tillämpade, och också den som är intressant för 
tolkningen av om löneunderlagsregeln strider mot EG-rätten.    

7.1.3 Kort sammanfattning av EG-rätt 

För att kort sammanfatta den i frågan relevanta EG-rätten skall sägas att unionens regler är 
suveräna över de nationella reglerna, vilket innebär att en svensk regel som bryter mot uni-
onens bindande regelverk måste ändras. Alla hinder mot den fria kapitalrörelsen mellan 
medlemsstat och tredje land, är förbjudna, men det finns undantag som i vissa fall berätti-
gar sådana hinder. Dessa undantag får dock inte utgöra ett dolt hinder för den fria kapital-
rörelsen eller vara diskriminerande p.g.a. nationalitet.  

För att avgöra om den svenska löneunderlagsregeln i 57 kap. 17 § IL strider mot unionens 
regler måste dessa regler tolkas med hänsyn till, inte bara lagtext, utan också motiven bak-
om dessa bestämmelser. Där innefattas motiven till fördraget, samt motiven till löneunder-
laget, i det fall en nationell bestämmelse skall kunna rättfärdigas trots att den bryter mot 
fördraget. I det fall löneunderlagsregeln anses stå i strid med artikel 56 i fördraget, har alltså 
Sverige chans att berättiga regeln med hänsyn till de accepterade undantagen. Frågan om 
den nuvarande svenska löneunderlagsregeln strider mot fördraget behandlas vidare i kapitel 
7.5.    

7.2 Arbetstagare i annan EU medlemsstat 

Tidigare undantogs löner utbetalda till andra länder än Sverige från beräkningen av löneun-
derlaget. Detta berodde på att regeln innehöll en bestämmelse om att lönerna måste ha 
träffats av svenska sociala avgifter. Bestämmelsen, som återfinns i ny version i 57 kap. 17 § 
1 st IL, har nu ändrats till att innebära att löner utbetalda till arbetstagare i Sverige och ar-

                                                 

99 Craig, De Búrca, 2003, sid. 681. 

100 Rådets Direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (88/361/EEG). 

101 Melin och Schäder, EU:s konstitution, 2001, sid. 87. 
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betstagare i utlandet, om företaget hör hemma inom EES-området, kan tillgodogöras i lö-
neunderlaget. Förändringen infördes efter att Regeringsrätten i två mål funnit regeln 
stridande mot frihet för kapitalrörelse och fri etablering inom EU.  

Frågan om löneunderlagsregeln stod i strid mot fri rörlighet av kapital klargjordes först i 
mål RÅ 2000 ref. 38. Frågan i målet var om lön som inte träffats av svenska arbetsgivarav-
gifter, eller svensk löneskatt, fick räknas in i löneunderlaget om lönerna skulle ha ingått i 
löneunderlaget om arbetstagaren fanns i Sverige. Företaget fanns i Finland, och hade dot-
terbolag i Sverige, Finland och ett flertal andra länder. Regeringsrätten konstaterade att en-
ligt den svenska lagtexten kunde dessa löner ej ingå i löneunderlaget. För att utreda om det-
ta innebar att bryta mot reglerna om fri kapitalrörelse utreddes om bestämmelsen påverka-
de beskattningen orättvist, så att placeringar i svenska företag gynnades framför placeringar 
i utländska företag. Vid tillämpning av regeln kunde vinst i utländska företag träffas av en 
högre beskattning än vinst i svenska företag. Kunde då den ojämnlika behandlingen accep-
teras med hänsyn till bakgrunden för löneunderlagsregeln? Domstolen kunde inte finna nå-
got som tydde på att kopplingen mellan löneunderlaget och svenska arbetsgivaravgifter var 
berättigat. Bestämmelsen var alltså stridande mot reglerna om fri kapitalrörelse.102  

I målet RÅ 2000 ref. 47 I och II, behandlades frågan om en koncern med dotterbolag i fle-
ra länder. I detta mål bedömdes att löneunderlagsregeln, där tillämpningen av denna be-
rodde på om företaget har fast driftsställe i Sverige eller inte, vilket innebär att svenska so-
ciala avgifter betalats, stred mot den fria etableringsfriheten, eftersom den försvårar för en i 
Sverige bosatt person att etablera sig i ett annat land. Företaget kunde därför räkna in er-
sättningar till anställda inom EU i löneunderlaget.  

Utgången i dessa båda mål bekräftas av ändringen i lagtexten angående löneunderlagsre-
geln, vilken ytterligare klarlägger att löner utbetalda till anställda i andra EES-länder får in-
räknas i löneunderlaget. Bestämmelsen om att endast löner som träffats av svenska sociala 
avgifter får inräknas stred klart mot fördraget. Den huvudsakliga anledningen till detta var 
att investeringar i svenska företag gynnades framför investeringar i utländska företag, och 
bestämmelsen var alltså diskriminerande mot olika nationaliteter. Frågan uppkommer då 
vad gäller lönetagare i tredje land, d.v.s. som varken arbetar i en av företagets verksamheter 
i Sverige eller inom EES-området. Kan löneunderlagsregeln fortfarande anses strida mot 
reglerna om fri rörlighet? Finns det en koppling som kan anses berättigad mellan löneun-
derlagsregeln och ersättningar utbetalda till arbetstagare i tredje land? Eftersom rättsläget är 
osäkert utgör det ett problem vid tillämpningen av löneunderlaget. Kan då dra ett likhets-
tecken dras mellan fri kapitalrörelse mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och 
tredje land och därmed förklara även den nuvarande löneunderlagsregeln som stridande 
mot artikel 56 i fördraget? Frågan ställdes på sin spets i ett förhandsbesked från Skatte-
rättsnämnden, som beskrivs nedan. 

7.3 SRN:s förhandsbesked den 19 februari 2003 

Situationen i beskattningsfrågan är följande; A och B äger aktier i fåmansföretaget X AB. 
Företaget bedriver verksamhet i Sverige, samt i ytterligare ett medlemsland i EU, och har 
även verksamhet i ett helägt svenskt dotterbolag, D AB. D AB har en filial i ett land som 
inte är medlem i EU. A och B sökte besked hos skatterättsnämnden i frågan om, vid till-
lämpningen av lönereglerna i 43 kap. 12-16 § § IL, de fick beakta löner och ersättningar till 

                                                 

102 RÅ 2000 ref. 38. 
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personal anställda i filialen i tredje land. I förhandsbeskedet beslutade Skatterättsnämnden 
(SRN) att A och B kunde beakta dessa ersättningar vid uträknandet av löneunderlaget. SRN 
hänvisade till RÅ 2000 ref. 47 (se kapitel 7.2 för utförligare beskrivning av målet), och för-
klarade att beskattning av utdelning som beror på att filialen finns i en annan medlemsstat 
omfattas av reglerna om kapitalrörelse i artikel 56 EG fördraget. Frågan var då om det hade 
någon betydelse att filialen fanns i ett tredje land. Enligt ordalydelsen i artikel 56 omfattas 
även tredje land av bestämmelsen. Inte heller i rättspraxis eller doktrin hittade SRN något 
hinder mot en sådan tillämpning, och drog därför slutsatsen att artikel 56 kan tillämpas på 
alla kapitalrörelser till och från tredje land. Frågan om bestämmelsen i löneunderlagsregeln 
kunde rättfärdigas p.g.a. kontrollbehov, och därmed hamna i de tillåtna undantagen i artikel 
58 diskuterades sedan. SRN konstaterade att Sverige har ett skatteavtal innehållande en 
klausul om informationsutbyte med det aktuella tredje landet. Ett uttalande finns i förarbe-
tet till förändringarna i IL år 2000103 om att kontrollmöjligheterna kan anses som säkerställ-
da i de länder med vilka Sverige har ett skatteavtal. SRN ansåg att kontrollhänsyn inte kun-
de berättiga den aktuella 3:12-regeln. Inte heller hittades några andra omständigheter som 
visade på att löneunderlagsregeln var berättigad att utesluta löner utbetalda till filialen i det 
tredje landet.104  

En skiljaktig mening fanns dock bland en av SRN:s ledamöter. Denne ansåg att frågan 
skulle prövas med hänsyn till etableringsfriheten i artikel 43, och inte kapitalrörelse i artikel 
56. Ledamoten ansåg att beräkningen av löneunderlaget inte berörde kapitalrörelse, efter-
som A och B inte skulle investera i en nyetablering eller en filial. Istället skulle A och B be-
driva en ekonomisk verksamhet i en redan etablerad filial, vilket, enligt ledamoten skulle 
innebära att de utnyttjade sin etableringsfrihet. Skillnaden skulle då bli att löneunderlagsre-
geln ej kunde prövas i förhållande till fördraget, eftersom etableringsfriheten inte innefattar 
tredje land.105  

Riksskatteverket (RSV) överklagade förhandsbeskedet.106 Regeringsrätten inväntar ett för-
handsavgörande från EGD i frågan innan målet avgörs.107 SRN drog slutsatsen att löneun-
derlagsregeln står i strid med EG-rätten. De senaste förändringarna av 3:12-reglerna har 
inte lett till något klargörande i frågan, varför tolkningsproblemet kvarstår. Kan Regerings-
rätten hitta några motiv till nuvarande löneunderlagsregeln som berättigar kopplingen mel-
lan utbetalda löner till EES-området och beräkningen av löneunderlaget? Frågan behandlas 
nedan.  

7.4 De svenska motiven 

I de i kapitel 7.2 behandlade rättsfallen, angående löner utbetalade till annan medlemsstat, 
konstaterade Regeringsrätten att en koppling saknades för att berättiga kravet på att lönerna 
måste ha träffats av svenska sociala avgifter för att få räknas in i löneunderlaget. Finns då 
en koppling mellan löner utbetalade till lönetagare i EES-området och löneunderlagsregeln, 
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som berättigar denna bestämmelse? För att besvara denna fråga måste bakgrunden till 3:12-
reglerna beaktas.  

Motivet till 3:12-reglerna är i första att förhindra inkomstomvandling hos delägarna. 
Skyddseffekterna beräknas minska vid fler antal anställda. Det är då märkligt att de enda 
anställda som skall räknas in är de som befinner sig inom EES. Detta skapar ett rättsläge 
hos fåmansföretag med många anställda i utlandet som är ojämlikt mot den som väjer att 
anställa inom ”rätt” område. Beskattningen drabbar alltså de förstnämnda fåmansdelägarna 
högre. Preventionseffekterna uppfylls lika väl om lönerna betalats ut till tredje land, som till 
en EES-stat. Ingen skillnad finns om lönemottagarna finns i tredje land. Det som anses av-
görande är företagets struktur vid fler antal anställda, eftersom det då mer liknar ett mark-
nadsnoterat företag, inte vart dessa anställda befinner sig. En koppling mellan att ersätt-
ningarna betalas ut till EES-området och löneunderlagsregeln av preventionsskäl finns där-
för inte. 

Hur är det då med de övriga motiv som eftersträvas med de senaste förändringarna av 
3:12-relglerna; drabbas dessa negativ av att räkna in löner till anställda i tredje land (dessa 
motiv beskrivs och behandlas mer utförligt i kapitel 5)? Vad gäller företagarnas risktagande 
skall de senaste förändringarna förbättra läget för fåmansföretagen. Detta görs bl.a. genom 
att löneunderlaget höjs p.g.a. det osäkra läget som råder vid anställningar. Att investera i ar-
betskraft i tredje land innebär ingen mindre risk än om de anställda befinner sig inom EES-
området. Fåmansföretagsdelägaren investerar i arbetskraft utan att i förhand veta vilken av-
kastning investeringen kommer att få, men om arbetstagarna finns i tredje land, minskar 
löneunderlaget jämfört med om lönerna betalas ut inom EES-området. Detta innebär ingen 
förbättring vid risktagandet. 

Komplexiteten i reglerna borde inte heller påverkas nämnvärt för fåmansföretagarna ge-
nom uteslutandet av löner utbetalda till tredje land. Men för utövande myndigheter kan 
tänkas att det blir lite svårare att kontrollera om lönerna verkligen betalats ut. Samtidigt är 
det även en bokföringsmässig fråga, bolaget har dragit av lönerna som en utgift, vilket skall 
innebära att lönerna verkligen har betalats ut.  

Neutraliteten ökar om löner till anställda i tredje land också kan räknas in i löneunderlaget. 
Investeringen blir då mindre styrd av beskattningen. Sysselsättningen kan påverkas i EU 
om löner utbetalda utanför EES-området också får räknas in. Detta visar sig så att företag 
väljer att investera i anställningar utanför EES-området om de skattemässiga effekterna av 
detta blir likartade. Naturligtvis måste hänsyn tas till flera faktorer vid anställningar utom-
lands, än bara det att utbetalda löner får räknas in i löneunderlaget, men det kan dock vara 
en bidragande orsak. I vilket fall blir den svenska beskattningen inte ett hinder i det hänse-
endet.  

Ovan har visats att kopplingen mellan löneunderlaget och ersättningar utbetalda utanför 
EES-området saknas med hänsyn till de flesta motiven för de senaste förändringarna och 
3:12-reglerna. Det enda skäl som egentligen talar för en koppling är i sådana fall förenkling-
ar för de tillämpande myndigheterna i Sverige. Samtidigt ökar bl.a. neutraliteten och pre-
ventions effekterna om ersättningar till tredje land får inräknas i löneunderlaget, något som 
borde uppväga de eventuella förenklingarna som den nuvarande löneunderlagsregeln med-
för. 

Som det verkar finns inget i motiven till löneunderlagsregeln som i sig strider mot att löner 
till tredje land ska få räknas in i underlaget. Frågan är varför inte problemet diskuterats alls i 
förarbetet till de senaste förändringarna. Förmodligen beror detta på att regeringsrätten in-
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väntar svar från EGD, och det därför inte var någon mening med att ta ett beslut som kan-
ske skulle komma att ändras i rättspraxis. Anmärkningsvärt är att det inte ens nämnts i pro-
positionen vilken ståndpunkt lagstiftaren tagit i frågan. Lagrådet påpekade dock att, bero-
ende på förhandsavgörandet från EGD, löneunderlagsregeln kan visas inte vara förenlig 
med EG-rätten.108 De skatterättsliga konsekvenserna av avgörandet från EGD och Reger-
ingsrätten kan bli stora för 3:12-reglernas struktur. Dessa konsekvenser diskuteras mer ut-
förligt i kapitel 7.6.  

Som beskrivits ovan finns inget som direkt hindrar löneunderlagsregeln att även bli tillämp-
lig på till tredje land utbetalda löner. Det måste därför anses som tveksamt om något skäl 
finns till att egentligen försvara löneunderlagsregelns fortsatta uteslutande av ersättningar 
till tredje land, i det fall den bedöms som stridande mot fri kapitalrörelse. Klart är i vilket 
fall att de senaste förändringarna av 3:12-reglerna inte bidragit till någon klarhet till tillämp-
ningen av löneunderlagsregeln i denna situation. Frågan skall nu diskuteras i ett EG-rättsligt 
perspektiv; står den svenska bestämmelsen alls i strid med EG-rätten? 

7.5 57 kap. 17 § IL och EG-rätten 

I detta avsnitt diskuteras om löneunderlagsregeln i 57 kap. 17 § Il står i strid med EG- rät-
ten. Diskussionen framställs i flera steg. Först inleds med en fråga om transaktionen över-
huvudtaget ses som en kapitalrörelse, vilket efterföljs av en kort genomgång om paralleller 
kan dras mellan det tidigare avgörandet i Regeringsrätten om artikel 56 i fördraget gällande 
arbetstagare i EU och den nuvarande situationen. Sedan diskuteras om regeln står i strid 
med aktuella bestämmelser i EG-rätten, och om den i sådana fall kan berättigas med något 
av de undantag som är tillåtna enligt fördraget.  

7.5.1 Kapitalrörelse eller etablering? 

I det i uppsatsen tidigare diskuterade avgörandet från SRN (den 19 februari 2003) var en 
ledamot skiljaktig p.g.a. att denna ansåg att frågan egentligen avsåg etableringsfriheten, och 
eftersom denna frihet inte innefattar tredje land, kunde den svenska löneunderlagsregeln 
inte ses som stridande mot EG-rätten. Frågan är då, kan investeringarna i anställda utom-
lands, och den högre beskattningen som då tas ut på utdelning, definieras som en kapitalrö-
relse eller innebär den en etablering? Fri kapitalrörelse är en del av alla de övriga friheterna, 
vilka innefattar inte bara etableringsfrihet utan även fri rörlighet av varor och tjänster. Des-
sa friheter kräver nämligen oftast en investering i form av att kapital förflyttas över grän-
serna.109 Man kan t.o.m. instämma i att de andra friheterna, och därmed den inre markna-
den, inte skulle kunna fungera fullt ut om det inte existerar en fri rörlighet av kapital för att 
förenkla de överföringar som förknippas med de övriga transaktionerna.110 Därför kan det 
ofta vara svårt att se vart den ena transaktionen slutar och vart nästa tar vid. Vid fråga om 
utdelning, som beskattas annorlunda beroende på utbetalningen av löner, skall ses som eta-
blering eller kapitelrörelse borde etableringen vara själva startandet av en filial, eller dotter-
bolag, i ett annat land. Men investeringen i arbetskraft i det landet, där inkluderat löneutbe-
talningen och på den baserade utdelningen, måste ses som en kapitalrörelse. Detta resone-
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mang har stöd hos Regeringsrätten, eftersom domstolen betraktar utdelningen som en ka-
pitalrörelse.111 Regeringsrättens ställningstagande är i stort baserat på ett tidigare avgörande 
i EGD, där utdelning från aktiebolag beskrivs som kapitalrörelse. EGD:s argumentation är 
att även om själva utdelningen i sig inte uttryckligen är en kapitalrörelse, förutsätter den ett 
förvärv av del i nya eller befintliga rörelser, vilket utgör en kapitalrörelse.112 Detta definieras 
också som kapitalrörelse i nomenkaluturen i direktivet 88/361.113 EGD och Regeringsrät-
tens uttalanden bekräftar alltså att det rör sig om en kapitalrörelse, och inte en etablering. 
Att lönerna betalas ut till tredje land istället för till en annan medlemsstat borde inte leda till 
någon skillnad i definitionen att utdelningen utgör en kapitalrörelse. 

Den svenska löneunderlagsregeln reglerar beskattningen av utdelningar hos fåmansföre-
tagsdelägare. På grund av det ovan anförda skall i den fortsatta framställningen löneunder-
lagsregeln diskuteras i fråga om den står i strid med fri kapitalrörelse, och inte etablerings-
friheten.  

7.5.2 Paralleller med lönetagare i annan EU medlemsstat 

Artikel 56 i fördraget innefattar fri kapitalrörelse mellan både medlemsstater och tredje 
land. Kan då praxis som behandlar fri kapitalrörelse mellan medlemsstater användas för att 
avgöra ett fall som rör kapitalrörelse till tredje land? Svaret på den frågan är oklart, efter-
som kapitalrörelse till tredje land endast tagits upp av EGD vid ett tidigare tillfälle.114 I vissa 
mål i fråga om fri kapitalrörelse mellan medlemsstater, har den nationella domstolen även 
bett om ett avgörande från EGD vad som skulle gälla om det istället var frågan om kapital-
rörelse till tredje land. EGD har dock tillbaka visat dessa frågor med att domstolen inte har 
rätt att tolka gemenskapsrätt som inte har något samband med de verkliga omständigheter 
som finns i målet för vilket den nationella domstolen begärt ett förhandsbesked.115  

I målet Sanz de Lera116, som är det enda där kapitalrörelse till tredje land hittills avgjorts, 
drar EGD samma slutsatser som i ett tidigare mål gällande kapitalrörelse mellan medlems-
stater. Ingenting uttalas i domen som ens antyder att det är motiverat med ett annat synsätt 
med tanke på att kapitalrörelsen gällde mellan medlemsstat och tredje land.117 I Sanz de 
Lera dömdes spanska nationella regler, som innebar ett krav på tillstånd för att föra ut 
pengar till tredje land, vara stridande mot artikel 56 i fördraget, medan en deklaration som 
krävdes för utförseln inte ansågs stridande mot artikeln.118 EGD hade i tidigare mål, gällan-
de samma nationella regler, men utförsel av pengar till ett annat medlemsland, tagit samma 
beslut.119 Ett sådant krav på tillstånd skulle leda till att den fria kapitalrörelsen blev illuso-
                                                 

111 RÅ 2000 ref. 38. 
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risk.120 Detta tyder på att kapitalrörelser kan jämföras, och bestämmelsen innebära ett likar-
tat resultat, för tredje land som medlemsstat. Eftersom inget annat finns uttalat i EGD:s 
praxis, även om det är vanskligt att svara på frågan enbart avgörande av ett enda mål, måste 
det dock anses att EGD kan jämställa fri rörlighet för kapitalrörelse mellan medlemsstater 
som till tredje land. Ett mål skall dock nämnas, där EGD underströk att det i målet ej alls 
handlade om kapitalrörelser mellan medlemsstat och tredje land, utan endast mellan med-
lemsstater.121 Troligen ville EGD tydliggöra att domstolen inte uttalar sig i fråga om hypo-
tetiska fall, och inte att domstolen uteslutit att dess avgörande hade kunnat falla lika ut om 
det verkligen hade rört sig om en kapitalrörelse till tredje land. 

Något som dock kan påverka EGD:s tolkningar i olika riktiningar beroende på om kapital-
rörelsen avser ett medlemsland jämfört med ett tredje land, är om domstolen gör en ända-
målsenlig tolkning av artikel 56 i fördraget. Detta skulle kunna leda fram till olika ändamål 
med fri kapitalrörelse mellan medlemsstater och tredje land. Vad är då ändamålet med att 
fri kapitalrörelse även innefattar tredje land? Frågan diskuteras härnäst i samband med en 
diskussion om förbudet i artikel 56 kan förhindra användningen av den svenska löneunder-
lagsregeln, som den är utformad idag. 

7.5.3 Den fria kapitalrörelsen och dess motiv 

7.5.3.1 Förbudet i artikel 56 

Artikel 56 i fördraget förbjuder klart och tydligt alla restriktioner för kapitalrörelser mellan 
medlemsstater, och mellan medlemsstater och tredje land. Enbart genom att utläsa ordaly-
delsen i förbudet i artikeln finns inget som visar på en skillnad om kapitalrörelsen går till en 
annan medlemsstat eller till tredje land. I fallet med löneunderlaget skall alltså, enligt lagtex-
ten, även löner utbetalda till tredje land inräknas i löneunderlaget. Den svenska bestämmel-
sen utgör då en restriktion för den fria kapitalrörelsen. Riktigt så enkelt är det dock inte, för 
att tolka artikeln måste hänsyn även tas till ändamålet och syftet med bestämmelsen.  

7.5.3.2 Restriktioner mot fri kapitalrörelse 

Vad en restriktion mot den fria kapitalrörelsen egentligen är har avgjorts i praxis vid ett 
flertal tillfällen. Regeringsrätten har fastslagit att löneunderlagsregeln hindrade fri rörlighet 
för kapital då ersättningar utbetalda till andra EES-områden inte fick inräknas (se kapitel 
7.2). Vilka kvalifikationer har då EGD ställt upp för att en nationell bestämmelse skall an-
ses vara stridande mot fri rörlighet för kapital? Ett exempel är en finsk bestämmelse, som 
erbjöd obegränsade skattskyldiga i Finland en skattereduktion som motsvarade erlagd bo-
lagsskatt, har ansetts stridande mot artikel 56 eftersom skattereduktionen endast omfattade 
utdelning från finska bolag, och inte från bolag i andra medlemsstater. I målet uttalades att 
det inte gjorde någon skillnad att det var en fråga om direkt skatt, medlemsländerna måste 
ändå iaktta EG-rätten. Bestämmelsen ansågs avskräcka personer bosatta i Finland från att 
investera i andra företag än finska.122 Ytterligare exempel på detta är att Nederländska skat-
teregler om att utdelning till en fysisk person, från bolag som var etablerade i ett annat 
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medlemsland, inte träffades av samma skattelättnad som om utdelningen kom från ett Ne-
derländskt bolag, har ansetts vara stridande mot artikel 56.123 Vid en jämförelse med tidiga-
re praxis kan löneunderlagsregeln utgöra en restriktion mot den fria kapitalrörelsen, efter-
som utdelning från ett bolag beskattas olika beroende på om bolagets investering skett 
inom EES-området eller i ett annat land.        

7.5.3.3 Ändamålet med artikel 56 

Syftet med den fria kapitalrörelsen mellan medlemsstater är en integration mot en funge-
rande inre marknad. Vad som är syftet med den fria kapitalrörelsen till tredje land är där-
emot oklart. Det kan inte vara ett lika utvidgat syfte som mellan medlemsstater eftersom 
ingen inre marknad eftersträvas med alla länder utanför unionen, det finns inget avtal med 
dessa länder och ingen regelharmonisering som det finns inom unionen.124 Ett ändamål är 
dock att fri rörlighet till tredje land är en del av att EU inte kan vara en isolerad marknad, 
utesluten från att utvecklas i den internationella handeln. Medlemsstaterna vill inte bara 
skapa en inre marknad, utan också få ut sina varor och tjänster på världsmarknaden. Den 
fria kapitalrörelsen till tredje land är en del av att förverkliga detta.125 Dock skall den inre 
marknaden inte utsträckas till att gälla alla andra länder, utan den fria kapitalrörelsen vara 
en förenkling för handel med utlandet och för internationella transaktioner.126  

Andra exempel på att regler som avser tredje land inte får samma genomslag som de som 
gäller mellan medlemsstater är EGD:s uttalande om att det i och med EES-avtalet, vilket 
har som syfte att uppnå fri handel och fri konkurrens, inte finns någon garanti för att lika-
lydande bestämmelser i avtalet tolkas lika som de i fördraget, eftersom syftet skiljer sig åt. 
Detsamma gäller andra frihandelsavtal mellan EU och tredje land.127 Enligt Ståhl är EES-
avtalet mer långtgående än liberaliseringen av kapitalrörelse till tredje land, och anser därför 
att det finns ett klart starkt stöd hos EGD för att bestämmelserna om tredje land i artikel 
56 bör tolkas utifrån sina egna syften, och inte ges samma tolkning som mellan medlems-
stater.128 Detta är dock inte helt jämförbart med den situation som uppstår i artikel 56, ef-
tersom fri kapitalrörelse mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredje land, 
stadgas i fördraget, och inte i två helt skilda avtal. Det finns visst stöd för skilda tolkningar, 
men eftersom artikel 56 inte föregåtts av några särskilda uttalanden alls om en betydande 
skillnad i tolkningen, anser jag att det borde vara mer undantag än regel att kapitalrörelser 
till tredje land ges en annorlunda tolkning. Samma bestämmelse i samma lagrum (fördraget) 
borde ha ett mer långtgående syfte än EES-avtalet och andra frihandelsavtal. Detta skulle i 
så fall innebära att kapitalrörelser mellan en medlemsstat och tredje land skall ges en så lika 
tolkning som möjligt. För löneunderlagsregeln innebär detta att den förenklar de kapitalrö-
relser förknippade med investeringar i anställda i tredje land.  

Mohamed varnar för att reglerna om fri kapitalrörelse till tredje land helt skall förverkligas, 
eftersom medlemsstaterna ej kan kräva en liknande rätt i de länder utanför unionen som 

                                                 

123 C-35/98 Staatssecretaris van Financiën v B.G.M Verkooijen. 

124 Ståhl, 2003, sid. 590. 

125 Mohamed, 1999, sid. 210. 

126 IBID., sid. 216. 

127 Ståhl, 2003, sid. 590. 

128 IBID., sid. 591. 



 

 37

vinner fördelar med detta. Det kan förstöra harmoniseringen på den inre, ekonomiska 
marknaden.129 Trots att Mohameds farhågor visst kan förverkligas med en total fri kapital-
rörelse till tredje land, finns dock begränsningar i form av undantag som kan användas om 
den inre markandens balans hotas. Jag ser inte detta som ett skäl till att kapitalrörelser till 
tredje land skall begränsas när den inre harmoniseringen inte är direkt hotad. Löneunder-
lagsregeln utgör inget hot mot detta och kan därför vid en ändamålstolkning av artikel 56  
inte vara berättigad att utesluta ersättningar till tredje land från löneunderlaget.  

Även om en ändamålstolkning av artikel 56 skulle leda till att kapitalrörelser till tredje land 
inte får en lika stark tillämpning som kapitalrörelser mellan medlemsstater, är det tveksamt 
om löneunderlagsregeln faller under en sådan tolkning. Regeln innebär att skattskyldiga i 
Sverige beskattas olika beroende på om det svenska bolag, i vilket de valt att investera sitt 
kapital och sin arbetskraft, i sin tur väljer att investera i arbetskraft inom eller utanför EES-
området. Att tillåta att även ersättningar som betalats ut till tredje land får inräknas i löne-
underlaget, innebär inte att den inre marknaden öppnas upp för investerare från tredje land. 
Det innebär endast att svenska bolag får en valmöjlighet att kunna investera i tredje land 
med lägre skatt som resultat. 

7.5.3.4 Intresseavvägning 

Ståhl anser även att goda argument talar för att artikel 56 i fördraget skall ges ett restriktivt 
tillämpningsområde för kapitalrörelser till tredje land.130 Jag har dock svårt att finna något 
övertygande argument för detta. Dels eftersom artikeln är så pass klart och tydligt utformad 
att även innefatta kapitalrörelse till tredje land, och dels eftersom frågan bara prövats en 
gång tidigare av EGD, i vilket domstolens tolkning föll ut lika vare sig det gällde kapitalrö-
relse mellan medlemsstater eller till tredje land. Det är i så fall undantagen för fri kapitalrö-
relse som skall ses som begränsade och ges ett restriktivt tillämpningsområde, något som 
bland annat kan utläsa av undantagens utformning i artikel 59. Sedan är det en annan fråga 
om argumenten talar för att de nationella intressena skall ses som värda att skydda. Ofta 
har dock EGD, som Ståhl själv påpekar, bedömt fallen till den fortsatta integrationens för-
del, och inte till den enskilda statens intresse, eftersom unionens intressen oftast skyddas 
framför de nationella skattebaserna.131 Förmodligen kommer därför domstolen att se den 
svenska löneunderlagsregeln i ljuset av unionens fortsatta integration, vilket leder till att re-
striktioner som hindrar kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredje länder skall förbju-
das.    

Trots det ovan anförda anser Ståhl att intresseavvägningen vad gäller fri kapitalrörelse bor-
de falla ut på annat sätt, och de nationella skyddsintressena vara starkare än vid bedöm-
ningarna av de övriga bestämmelserna om fri rörlighet.132 Som argumenteras för i detta av-
snitt är det svårt att se något särskilt stöd för denna uppfattning, varför utgångspunkten 
istället borde vara att det även fortsättningsvis oftast kommer vara unionens intresse som 
överväger framför de nationella intressena.  

                                                 

129 Mohamed, 1999, sid. 219. 

130 Ståhl, 2003, sid. 594. 

131 IBID., sid. 594. 
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Sammanfattningsvis skall sägas angående artikel 56 att löneunderlagsregeln strider mot or-
dalydelsen i artikeln. Med hänsyn till tidigare praxis borde den svenska regeln anses som 
stridande mot artikel 56 även vid en ändamålstolkning, eftersom unionens intressen oftast 
överväger de nationella. Bestämmelsen att utdelningen beskattas olika beroende på om bo-
laget investerat i verksamheter i andra länder än Sverige eller EES-länder, utgör enligt lag-
text och praxis, klart en restriktion för den fria kapitalrörelsen eftersom de gynnar invester-
ingar i bolag inom EES-området, framför bolag etablerade i andra stater.  

Dock talar de följande undantagen i artikel 57 och 59 i fördraget för att fler inskränkningar 
vad gäller fri rörelse för kapital mot tredje land godtas än mellan medlemsstater. Frågan om 
den svenska löneunderlagsregeln kan falla under något av undantagen från artikel 56 disku-
teras i följande avsnitt. 

7.5.3.5 Undantag vid vissa typer av investeringar 

Artikel 57 i fördraget medger nationella undantag från artikel 56 gällande kapitalrörelser till 
tredje land som avser vissa slags investeringar, förutsatt att bestämmelsen var i kraft den 31 
december 1993, och ger även rådet en möjlighet att införa åtgärder mot tredje land angåen-
de dessa slag av investeringar. Åtgärderna måste dock utföras utan att, i största möjliga 
mån, begränsa strävan att förverkliga fria kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredje 
land. Eftersom den nuvarande bestämmelsen i 57 kap 17 § IL inte var i kraft den 31 de-
cember 1993, kan inte den svenska bestämmelsen omfattas av undantaget. Inte heller är det 
troligt att Rådet skulle ta upp en nationell regel, som egentligen bara gynnar den svenska 
beskattningen, och införa särskilda åtgärder för att löneunderlagsregeln skall kunna behål-
las. Därför kan löneunderlagsregeln ej berättigas med undantagen i artikel 57. 

7.5.3.6 Undantag enligt artikel 58 

I den därpå följande artikel 58 i fördraget medges medlemsstaterna rätt att bl.a. vidta åtgär-
der för att förhindra lagbrott, särskilt i fråga om beskattning, eller åtgärder motiverade av 
allmän ordning eller allmän säkerhet. Undantag för allmän ordning och säkerhet kan vara 
exempelvis skatteflykt, droghandel och pengatvätt.133 Hinder för artikel 56 kan alltså rätt-
färdigas vid tillräckligt tungt vägande allmänintressen, exempelvis att säkerställa en effektiv 
skattekontroll och för att hindra skatteflykt. Men dessa krav är mycket högt ställda, och 
undantagen måste vara både proportionerliga och ändamålsenliga.134 Anses detta undvikas 
då Sverige inte räknar med löner utbetalda till tredje land i löneunderlaget? Den svenska be-
stämmelsen kan knappats inte motiveras av så extrema skäl som droghandel eller penga-
tvätt. Det skulle i så fall vara om skatteflykt på något sätt kan undvikas genom löneunder-
lagsregeln. Schablonmässiga regler som ansetts undvika skatteflykt har av EGD ofta setts 
som bristfälliga i både ändamålsenlighet och proportionalitet, dock är detta gällande fri ka-
pitalrörelse mellan medlemsstater. I doktrinen har dock anförts att vad gäller kapitalrörelse 
till tredje land, även ”grovt tillyxade skatteregler”, ej borde stå i strid med fri kapitalrörel-
se.135 Frågan är då om det verkligen ses som proportionerligt att schablonmässigt utesluta 
alla transaktioner till tredje land för att undvika skatteflykt? Istället borde undantaget vara 
att löneutbetalningar till vissa tredje länder, i en fall-till-fall bedömning skulle kunna undan-
tas från löneunderlaget. Det är föga troligt att schabloniserande skatteflyktsregler, som ej 
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uppfyller ändamålet eller är proportionerliga till sitt syfte, skall godkännas enbart för att de 
gäller kapitalrörelse till tredje land. Mer troligt är att EGD följer sin praxis, med krav på 
ändamålsenlighet och proportionalitet. Inget tyder på något annat. Löneunderlagsregeln 
kan därför inte anses som en proportionerlig regel för att uppnå syftet att förhindra skatte-
flykt, bl.a. för att den inte är ändamålsenlig p.g.a. de schabloniserande inslagen att utesluta 
alla länder utanför EES-området. Dessutom motiveras det aldrig i förarbetena till de nuva-
rande 3:12-reglerna, att löneunderlagsregeln skall förhindra skatteflykt.     

En effektiv skattekontroll är något som kan motivera ett undantag enligt artikel 58. Utbe-
talda löner borde dock vara något som är relativt lätt att kontrollera, då det land där motta-
garen är bosatt inkomstbeskattar mottagaren. Det tredje landet förlorar inte på att utlämna 
de uppgifterna till Sverige, eftersom inkomstbeskattningen ändå sker i tredje land. En effek-
tiv skattekontroll kan även ofta säkerställas genom skatteavtal som Sverige har med andra 
länder. Detta påpekades i prop 2000/2001:22, där lagstiftaren uttalade att kontrollmöjlighe-
terna är säkerställda då Sverige har ett skatteavtal med en artikel om ömsesidigt informa-
tionsutbyte. Uttalandet gällde en utvidgning av den s.k. Lex Asea regeln, som begränsade 
den skattefria utdelningen till dotterbolag att endast innefatta utdelning från svenska mo-
derbolag. Förändringen i lagstiftningen innebar ett utvidgande av regeln till att innefatta bo-
lag som motsvarar svenska aktiebolag, etablerade i EES-området eller i ett avtalsland, om 
avtalet har en informationsutbytesklausul.136 Det finns inga direkta skäl som hindrar att 
denna argumentation även kan användas på löneunderlagsregeln, varför det i alla fall får an-
ses som rimligt att löner utbetalade till länder med vilka Sverige har ett skatteavtal får in-
räknas i löneunderlaget.  

Artikel 58 kan också bevilja undantag från artikel 56 i fall då den nationella bestämmelsen 
skiljer mellan skattebetalare som inte kan anses vara i samma situation med hänsyn till om 
de är boende på olika orter, eller har sitt kapital investerat på olika orter. Undantaget kan, 
om det ses ordagrant, anses berättiga löneunderlagsregeln, eftersom företagets kapital finns 
investerat på olika orter, d.v.s. utanför eller innanför EES-området. Men i EGD:s praxis 
har avgjorts att regeln inte kan användas för att automatiskt berättiga alla skillnader i be-
skattningen då kapital är investerat på olika orter, den är dessutom begränsad så att den inte 
kan gottgöra diskriminering p.g.a. nationalitet eller utgöra en dold restriktion för den fria 
kapitalrörligheten.137 Löneunderlagsregeln kan såldes inte berättigas med detta undantag, ef-
tersom de skattskyldiga, d.v.s. fåmansföretagsdelägarna, befinner sig i samma situation, 
nämligen att de är  bosatta och skattskyldiga i Sverige. 

Ekonomiska skäl kan inte heller utgöra ett syfte att ta hänsyn till allmänna intressen för att 
rättfärdiga en restriktion mot en grundläggande frihet.138 Även om Sverige skulle förlora 
skatteintäkter p.g.a. en lägre beskattning träffar delägarna till fåmansföretag, kan detta inte 
berättiga en restriktion mot en grundläggande frihet, som den för rörlighet av kapital. 

Undantag som berättigas genom artikel 58 får inte heller utgöra en godtycklig diskrimine-
ring, vilket den svenska löneunderlagsregeln nu gör. Diskrimineringen innebär att invester-
ingar i företag enbart etablerade i Sverige får en lägre beskattning än investeringar i företag 
som även är etablerade i tredje land, och utgör dessutom en förtäckt begränsning av den 
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fria rörligheten för kapital. Det är höga krav som ställs upp för att undantaget i artikel 58 
skall få tillämpas för att berättiga en nationell regel som står i strid med artikel 56, skälen 
för att systematiskt utesluta löner utbetalda till tredje land från löneunderlaget, tycks inte 
vara motiverat av dessa undantag.  

7.5.3.7 Undantag vid exceptionella förhållanden 

Nästa undantag från artikel 56 återfinns i fördragets artikel 59, och gäller under exceptio-
nella förhållanden. Rådet kan, om kapitalrörelser till tredje land orsakar allvarliga svårighe-
ter för den ekonomiska och monetära unionen, efter att ha hört den Europeiska Central-
banken, vidta skyddsåtgärder mot tredje land under högst sex månader, om åtgärderna är 
absolut nödvändiga. Flera skäl talar för att den svenska löneunderlagsregeln inte kan falla in 
under detta undantag. Det främsta är att Sverige inte är medlem i den ekonomiska och mo-
netära unionen, och landets skatteregler borde därför inte kunna orsaka allvarliga svårighe-
ter för denna. Det är även föga troligt att inräknandet av löneutbetalningar till tredje land 
kan skapa sådana konsekvenser, att de anses som exceptionella. 

I direktiv 88/361 EEC, artikel 7.2 anges som undantag från fri kapitalrörelse, transaktioner 
till tredje land som allvarligt stör den externa eller interna monetära eller finansiella balan-
sen hos medlemsstaten eller unionen. Medlemsstaterna kan under dessa förutsättningar 
samråda med varandra, om åtgärder som kan tas för att hindra detta. Även detta kan ute-
slutas som undantag för löneunderlagsregeln, då den inte är av sådan karaktär att den kan 
skapa allvarliga störningar. Eventuellt kan en ändring av löneunderlagsregeln till att innefat-
ta ersättningar utbetalda till tredje land få ekonomiska konsekvenser för Sverige, i form av 
lägre beskattning. Det borde dock inte röra sig om summor som allvarligt kan störa den 
monetära eller finansiella balansen i Sverige.  

Som visats ovan ställs höga krav för att undantag i de nationella reglerna från den fria kapi-
talrörligheten skall kunna berättigas. Det måste ses som svårt att motiven för löneunder-
lagsregeln skall kunna få gehör, och falla under något av dessa undantag. Även vid en bred 
tolkning av undantagen, som eventuellt krävs med hänsyn till ändamålen med fri kapitalrö-
relse mellan medlemsstat och tredje land, finns inget som tyder på att särskilda skäl finns 
för den svenska restriktionen mot kapitalrörelsefrihet till tredje land. Troligen dömer därför 
EGD i sitt kommande förhandsbesked i frågan att den svenska regeln inte omfattas av nå-
got undantag från artikel 56 i fördraget, och därför anses stå i strid med EG-rätten. Vad blir 
då de skatterättsliga konsekvenserna för Sverige, om löneunderlagsregeln i 57 kap. 17 § IL 
är stridande mot EG-rätten? Detta diskuteras vidare i följande avsnitt. 

7.6 Skatterättsliga konsekvenser  

Det bör finnas ett stort intresse, både nationellt och internationellt, för avgörandet från 
EGD i frågan om den svenska löneunderlagsregeln. Det är ett av de första målen som 
kommer att avgöras i fråga om kapitalrörelse till tredje land. Här har domstolen chansen att 
ta klara och tydliga ställningstagande för hur framtida praxis kommer att avgöras. Ståhl pe-
kar på den rättsosäkerhet som råder när EGD tolkar allmänt hållna fördragsregler i ljuset 
av ett enskilt fall, att regeln först då får sitt verkliga innehåll och omfattningsområde.139 Det 
är klart att EGD har svåra avvägningar att ta hänsyn till, men samtidigt är det bättre att det 
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till slut kommer ett avgörande så medlemsstaterna vet lite tydligare vad de har att rätta sig 
efter när det gäller framtida lagstiftning angående fri kapitalrörelse till tredje land. 

Vad blir då de omedelbara konsekvenserna för Sverige och 3:12-reglerna om EGD skulle 
döma den nuvarande löneunderlagsregeln som stridande mot artikel 56 i fördraget? Förut-
om det mest uppenbara att löneunderlagsregeln inte får tillämpas med uteslutande av löner 
utbetalda till tredje land, kan förhandsavgörandet, och Regeringsrättens ställningstagande, 
leda till andra konsekvenser för 3:12-reglerna. Eventuellt kommer det att krävas ännu en 
reform vad gäller 3:12-reglerna och dess utformning med beräknandet av löneunderlaget. 
Regelverket är trots allt schabloniserat vid beskattning av fåmansföretagsdelägare enligt lö-
neunderlagsregeln, så det finns utrymme för att beskattningen kommer att ske på annat sätt 
i framtiden. Systemet som innebär att en normal utdelning uträknas med hjälp av löneun-
derlaget kan komma att förändras, om inräknandet av ersättningar utbetalda till tredje land, 
blir allt för betungande för de tillämpande myndigheterna, eftersom det inte rör sig om en 
beskattning av en ”verklig” kapital- och tjänsteinkomst.  

Beaktas måste även de ekonomiska konsekvenserna för Sverige i förlorade skatteinkomster, 
eftersom en större del av utdelning och kapitalvinst får beskattas i inkomstslaget kapital. 
Även det faktum att ersättningar till tredje land, och för den delen även till EES-området, 
innebär ersättningarna först en avdragsgill kostnad i Sverige. Dessutom träffas de inte av 
några sociala avgifter, och minskar också beskattningen hos fåmansföretagsdelägarna, detta 
leder till att de medlen som används till ersättningar inte träffas av bolagsskatt, och sedan 
kan användas för att minska beskattningen i inkomstslaget tjänst. För att beakta de ekono-
miska konsekvenserna av detta måste en analys av hur många anställda fåmansföretag har i 
tredje land beräknas. Ingen tillförlitlig statistik i denna fråga har dock påträffats. Institutet 
för tillväxtpolitiska studier (ITPS) publicerar statistik om Svenskägda koncerner med verk-
samhet i utlandet.140 Den senaste publikationen141 visar på att svenskägda koncerner hade 
956 400 personer anställda i sina verksamheter utomlands. Sedan mitten av 90-talet har 
kraftiga ökningar skett av anställda i bl.a. USA, Mexico, Indien, Sydafrika, och andra länder 
som inte är medlemmar i EU eller finns inom EES-området. USA är det land där flest an-
ställda finns hos svenska koncerner med verksamhet utomlands.142 Denna statistik gör ing-
en skillnad mellan koncerner som drivs som fåmansföretag, och andra koncerner. Det är 
därför omöjligt att från statistiken utläsa hur stor andel av de anställda i verksamheter ut-
omlands som tillhör svenska fåmansföretag, vilkas löner därmed skulle få ingå i löneunder-
laget vid beskattning av fåmansföretagsdelägare. En undersökning av det verkliga antalet 
anställda i fåmansföretags verksamheter utomlands och en beräkning av de ekonomiska 
konsekvenserna för Sverige faller dock utanför syftet med denna uppsats. Frågan är ändock 
intressant, eftersom beskattningsinkomsterna minskar i och med en ändring av löneunder-
lagsregeln, och kan därför påverka hela 3:12-reglernas system. 

De lagstiftande organen i Sverige måste i allt större utsträckning beakta internationalise-
ringen vid utformningen av skattregler, och löneunderlagsregelns eventuella stridande mot 
fri rörlighet för kapital är ett utmärkt exempel på detta. Tjernberg beskriver skatter och av-
gifter som allt viktigare konkurrensmedel på den internationella ekonomiska marknaden, 
och avfärdar principer som skatteförmåga och neutralitet som helt omoderna. Det svenska 

                                                 

140 http://www.itps.se, i lydelse den 2006-04-18. 

141 Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet 2003, S2005:004. 

142 IBID., sid. 7f och sid. 11. 



 

 42

skattesystemet innehåller dessutom flera motsättningar från nationalekonomiska princi-
per.143 Uppbyggnaden av det svenska skattesystemet hotas av EU och den ökade interna-
tionaliseringen.144 Dessa viktiga synpunkter gör det ännu mer troligt att 3:12-reglerna kom-
mer att genomgå flera förändringar, oavsett EGD:s förhandsavgörande angående löneun-
derlagsregeln. Det är därför viktigt att de svenska skattereglerna utformas på ett sätt som 
dels följer EG-rätten, och dels kan stå emot den internationella konkurrensen. Att då sakna 
uttalande från lagstiftaren i frågan om ersättningar till tredje land, är inte särskilt genom-
tänkt. Det skapar förvirring hos de skattskyldiga, och hos tillämpande myndigheter. EGD:s 
avgörande kommer att få en genomslagskraft för 3:12-reglerna, vilket gör det intressant att 
följa utvecklingen i frågan. 

Det kan anses att politiska beslut skall ligga bakom skatteregler, och beskattningssystem, 
och ej en bedömning som EGD gör med unionens intressen som utgångspunkt. Men sam-
tidigt måste beaktas att medlemsstaterna har tagit steget att ingå i EU, och måste därför föl-
ja unionens regelverk. Att i vissa fall kategoriskt få göra icke-motiverade avsteg från EG-
rätten är egentligen att underminera hela unionen. Då är vi tillbaka i tidig praxis från EGD, 
där unionens regelverks suveränitet över nationella regler fastställdes. Därför borde undan-
tag från fri kapitalrörelse enbart ske i begränsade undantagsfall. Löneunderlagsregeln faller 
inte, som visats i kapitel 7.5., in under dessa undantag. De politiska viljorna och nationella 
intressen berättigar inte skattesystemets schablonisering och kan inte stå över EG-rätten. 
Istället måste kraft läggas på att forma om våra nuvarande 3:12-regler så att de är anpassade 
till det nuvarande internationella läget. Reglerna för beskattningen av fåmansföretagsdeläga-
re kan formas om så att de inte alls innefattar något beroende av utbetalda löner. Det skulle 
även ge en mer legitim beskattning åt de företag som inte är tjänsteintensiva, utan istället 
investerar i andra områden än anställning.  

Tilläggas skall också att om löneunderlagsregeln anses stridande mot EG-rätten kommer 
eventuellt fåmansföretagsdelägare i företag med anställda i tredje land kunna gå tillbaka upp 
till fem år och minska sin inkomst beskattad i inkomstslaget tjänst, genom beräkning av ett 
nytt löneunderlag. Femårsgränsen beror på 5 kap. 9 § 1 st Taxeringslagen (1990:324), vilken 
stadgar att begäran om omprövning av taxering skall ske före utgången av det femte be-
skattningsåret. För vissa fåmansföretagsdelägare kan detta innebära en minskad beskattning 
tidigare år. För att beräkna ett nytt sparat utdelningsutrymme, kan fåmansföretagsdelägarna 
gå längre tillbaka i tiden än fem år. 

7.7 Slutsatser angående löner utbetalda till utlandet 

I kapitlet har behandlats rätten att i löneunderlaget inräkna ersättningar utbetalda till arbets-
tagare i utlandet. Efter Sveriges inträde i EU, har en ny rättsordning införts, vilken innebär 
att nationella regler som strider mot unionen regelverk inte kan tillämpas. Därför är det in-
tressant att pröva löneunderlagsregeln mot EU:s regler om fri kapitalrörelse. Bestämmel-
serna i fördraget tolkas av EGD, och får ofta en tolkning som stämmer överens med re-
gelns ändamål, och i intresse för den fortsatta utvecklingen av unionen. Nationella intressen 
anses oftast inte väga över vid en bedömning om den strider mot EG:s regelverk.  
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Efter de senaste förändringarna i 3:12-reglerna har löneunderlagsregeln ändrats till att inne-
fatta även ersättningar som betalats ut till anställda inom EES-området. Anledningen till 
denna förändring är att Regeringsrätten i två mål bedömt den dåvarande löneunderlagsre-
geln som stridande mot fördragets regler om fri rörlighet för kapital och etableringsfrihe-
ten. Utgången i målen berodde bl.a. på att den svenska regeln, genom en lägre beskattning, 
gynnade investeringar i svenska bolag framför bolag med verksamhet i andra medlemssta-
ter. Den tidigare kopplingen mellan löneunderlaget och svenska sociala avgifter ansågs inte 
vara berättigad. Att utdelningar är en kapitalrörelse stöds av EGD och Regeringsrätten, då 
den räknas som en del av förvärv i nya eller befintliga rörelser.  

Därefter har frågan uppkommit om även ersättningar till tredje land skall kunna inräknas i 
löneunderlaget. SRN uttalade, i ett förhandsbesked, att så är fallet, och den svenska nuva-
rande löneunderlagsregeln strider därför fortfarande mot den fria kapitalrörelsen. För-
handsbeskedet har överklagats till Regeringsrätten, som nu inväntar ett förhandsavgörande 
från EGD. Frågan är då vilka motiv som kan tänkas berättiga en koppling mellan löner ut-
betalda till EES-området och den svenska löneunderlagsregeln. Sett till motiven för de se-
naste förändringarna finns få skäl till den kopplingen. Snarare ökar neutraliteten och pre-
ventionseffekterna av att även ersättningar till tredje land kan inräknas i löneunderlaget. Ef-
tersom bestämmelserna om fri kapitalrörelse till tredje land endast prövats vid ett tidigare 
tillfälle av EGD är det svårt att avgöra om praxis angående kapitalrörelser mellan medlems-
stater skall kunna användas för tolkning av fall med kapitalrörelser mellan medlemsstat och 
tredje land. I det nämnda målet avgjordes dock frågan på exakt samma sätt som ett tidigare 
mål angående samma nationella bestämmelser, fast då i fråga om kapitalrörelser mellan 
medlemsstater.  

En ändamålsenlig tolkning av artikel 56 leder till att det inte finns något klart uttalat motiv 
till fri kapitalrörelse till tredje land. Vid en avvägning av nationella intressen och unionens 
intressen, faller dock ofta EGD:s avgörandet till unionens fördel. Löneunderlagsregeln ut-
gör inget hot mot den inre marknaden, däremot utgör den en restriktion mot den fria kapi-
talrörelsen. Genom en högre beskattning avskräcker den bosatta i Sverige från att investera 
i bolag med arbetskraft och verksamhet i tredje land. De undantag som godtas för nationel-
la regler som strider mot artikel 56, kan ej anses berättiga löneunderlagsregelns bestämmel-
se om ersättningar till EES-området. I vilket fall måste utbetalda ersättningar, till länder 
med vilka Sverige har ett skatteavtal med en informationsutbytesklausul, anses säkerställa 
de kontrollbehov som behövs för en korrekt beskattning av fåmansföretagsdelägare.  

Förmodligen kommer EGD i sitt förhandsbesked att beakta 57 kap. 17 § IL som stridande 
mot fördraget. Avgörandet kommer att få konsekvenser för det svenska beskattningssy-
stemet. Det mest uppenbara är att den nuvarande löneunderlagsregeln inte får tillämpas så 
att ersättningar utbetalda till tredje land utesluts från beräkningen av löneunderlaget. Dess-
utom får avgörandet ekonomiska konsekvenser för Sverige eftersom en högre del av utdel-
ningen beskattas till en lägre procentsats, d.v.s. i inkomstslaget kapital istället för tjänst. En 
konsekvens som träffar fåmansföretagsdelägare direkt, om företaget har arbetskraft i verk-
samheter i tredje land, är att de kan minska sin beskattning i inkomstslaget tjänst retroaktivt 
i upp till fem år, och dessutom öka det sparade utdelningsutrymmet.        

Frågan angående ersättningar utbetalade till tredje land är ett påtagligt tolkningsproblem för 
fåmansföretagen. Förhandsbeskedet från skatterättsnämnden har medgivit en rätt att be-
räkna dessa ersättningar i löneunderlaget. Men vågar fåmansföretagen lita till att EGD och 
Regeringsrätten kommer att gå på samma linje? Det osäkra rättsläget kvarstår även efter de 
senaste förändringarna av 3:12-reglerna. Löner utbetalda till arbetstagare i utlandet utgör 
därför ett problem av flera vad gäller tillämpningen av löneunderlagsregeln. 
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8 Avslutande slutsatser 
De senaste förändringarna av 3:12-reglerna innebär att löneunderlaget har fått en större be-
tydelse för beskattningen av fåmansföretagsdelägare. De skillnader som införts är bl.a. att 
endast kontant utbetalda ersättningar till arbetstagare får inräknas i löneunderlaget och att 
även löner till delägare inräknas. 3:12-reglerna syftar till att förhindra inkomstomvandling 
hos fåmansföretagsdelägare, och de senaste förändringarna tillkom för att bl.a. förbättra lä-
get vid investeringar, bibehålla preventionseffekterna och neutraliteten samt att öka syssel-
sättningen. Som visas i uppsatsen är de senaste förändringarna upphov till vissa problem 
vid tillämpningen av löneunderlagsregeln, samtidigt som en del tolkningssvårigheter kvar-
står. I denna slutsats utvecklas analysen av de i syftet uppställda frågorna.  

Tolkningsproblem vad gäller kontant utbetalade ersättningar uppkommer i frågan om den 
skattepliktiga delen av kostnadsersättningar och traktamenten skall inräknas i löneunderla-
get. Lagtexten utesluter dessa från löneunderlaget, medan doktrinen verkar luta mer åt att 
den skattepliktiga delen skall få inräknas. Som jag ser det borde den skattepliktiga delen av 
dessa ersättningar få inräknas i löneunderlaget, eftersom den egentligen inte utgör någon 
kostnadsersättning i skatterättsligt hänseende, utan är en betalning utöver vad arbetstaga-
rens kostnad varit, i lagstiftarens ögon. Med detta menar jag att beloppet överskrider de 
schablonbelopp som ställs upp för vad olika saker och situationer kostar arbetstagaren. Vi-
dare uppkommer frågan om styrelsearvoden skall räknas som en kontant ersättning till ar-
betstagare. Eftersom varken lagtext eller förarbete definierar arbetstagare, får motiven i fö-
rarbetet, som inte gör någon skillnad mellan mottagare av ersättningarna, vara skäl för att 
även styrelsearvoden skall inräknas i löneunderlaget. Att rättspraxis även jämställer styrelse-
ledamöter med arbetstagare får ses som ännu ett skäl till att så är fallet. Gällande övriga ut-
betalningar från fåmansföretag måste delägarna nu noga beräkna att löneunderlaget kan på-
verkas, om dessa ej ses som kontant utbetalda ersättningar. 

Vidare kan ifrågasättas om de senaste förändringarna av 3:12-reglerna gällande kontant ut-
betalda ersättningar, som visas skapar tolkningssvårigheter, verkligen är berättigade. Moti-
vet till bestämmelsen är att motverka långdragna värderingsprocesser, särskilt med anled-
ning av förmåner till lönetagare i andra EES-länder. Flera remissinstanser ställde sig 
frågande till om värdering av förmåner är ett verkligt problem, och jag håller med dessa in-
stanser. Regler, och schablonbelopp, för de vanligast förekommande förmånerna finns re-
glerade i lag. Även rättspraxis där problem rörande förmåner har klargjorts, kan konsulteras 
vid värdering av förmåner. Dessutom har ett antal ”principer” växt fram i praxis som kan 
användas vid värderingssvårigheter även av förmåner utbetalda till andra länder. Dessa är 
bl.a. att förmånen vid försäljning skall värderas till ortens pris, samt den köpeskilling som 
företaget hade kunnat få om köparen var någon utomstående. Då inget marknadsvärde 
finns att tillgå för en förmån är det arbetsgivarens kostnad för denna som skall ligga till 
grund för beskattningen. En omvänd bevisbörda kan åläggas den skattskyldige då denna är 
den som lättast kan avgöra om förmånen disponerats, samt att det ibland är just disposi-
tionsmöjligheten i sig som utgör själva förmånen. Dessa faktorer väger starkt för argumen-
tet att värderingssvårigheter inte är ett verkligt problem. Att bestämmelsen dessutom stri-
der mot neutralitetsprincipen är något som ytterligare bidrar till att lagstiftarens argument 
förefaller märkligt och ogenomtänkt. Jag anser att värderingen inte är ett problem som kan 
hindra att förmåner kan inräknas i löneunderlaget. Detta skulle också kunna utgöra något 
positivt, då delägarna gärna vill öka löneunderlaget för att minska sin beskattning, och där-
för skulle det uppstå en större benägenhet att ta upp förmånerna till beskattning.  

De eftersträvade motiven till de senaste förändringarna av 3:12-reglerna tycks inte heller 
berättiga bestämmelsen om kontant utbetalda ersättningar. Det förbättrade läget vid inve-
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steringar som endast gäller fåmansföretag med många anställda, snarare försvårar tillämp-
ningen efter förändringarna, med undantag för schablonregeln. De preventiva effekterna 
bibehålls, men ökas ej, och neutraliteten i regelverket minskar samt att sysselsättningen inte 
kan väntas öka. Jag har svårt att se att förändringarna i löneunderlaget egentligen är berätti-
gade med hänsyn till motiven bakom dessa. Visserligen uppnås målet med att undanta vissa 
fåmansföretagsdelägare från beskattning i inkomstslaget tjänst vid utdelning och kapital-
vinst, men detta hade kunnat uppnås utan att undanta förmåner från löneunderlaget.  

Tolkningsproblem vid tillämpningen av löneunderlagsregeln som kvarstår även efter de se-
naste förändringarna är ersättningar utbetalda till verksamma i ett dotterbolag som bedrivs 
som handelsbolag, samt ersättningar utbetalda till lönetagare i tredje land. Gällande löner 
utbetalda i handelsbolag är frågan om moderbolagets del av lönerna, vid uträkningen av lö-
neunderlaget, skall motsvaras av andelen vid resultatfördelningen eller kapitalandelen i han-
delsbolaget. Lagtexten ger inget svar på frågan, och i förarbetena undviker lagstiftaren att 
bemöta problemet. Inte heller i rättspraxis finns något klarläggande att tillgå. Enligt vad jag 
anser borde det vara kapitalandelen som ligger till grund för andelsberäkningen. Men rätts-
läget är som sagt oklart och ett klargörande krävs från lagstiftare eller i rättspraxis innan 
frågan kan bevaras med säkerhet. Det är viktigt att ett sådant klarläggande kommer relativt 
snart, eftersom löner utbetalda i dotterbolag kan inräknas i löneunderlaget vid beskattning-
en av fåmansföretagsdelägare i två moderbolag, enligt modellen med dubbelkoncerntillhö-
righet. 

Tolkningsproblem för vad gäller löner utbetalade till tredje land uppstår i och med att EG-
rätten står över nationella regler som strider mot den. Tidigare har Regeringsrätten avgjort 
att kopplingen mellan svenska sociala avgifter och löneunderlaget stod i strid med EG-
rätten, vilket lett till ändringen att ersättningar utbetalda till lönetagare i EES-området kan 
inräknas i löneunderlaget. Dock har SRN avgivit ett förhandsbesked som stadgar att även 
löner till tredje land skall kunna inräknas i löneunderlaget. Kopplingen till ersättningar utbe-
talda till EES-länder och löneunderlaget kan ej anses berättigat enligt motiven till de senaste 
förändringarna. Snarare skulle en tillåtelse att även räkna in dessa ersättningar leda till en 
ökad effekt på de eftersträvade motiven. På grund av avsaknaden av rättsfall där kapitalrö-
relse mellan en medlemsstat och tredje land har avgjorts, är det svårt att veta om EGD tillå-
ter en analog tillämpning av rättsfall där kapitalrörelse mellan medlemsstater har avgjorts. 
Dock finns det mycket som talar för att en sådan användning av tidigare rättspraxis kan gö-
ras; lagtexten gör ingen skillnad på om kapitalrörelsen sker mellan medlemsstater eller till 
tredje land, inte heller i det mål som avgjorts av EGD gjordes någon sådan skillnad, eller 
uttalande om att en skillnad skulle kunna göras. Även en ändamålsenlig tolkning av EG-
rätten skall utfalla till att om löner utbetalda till tredje land får inräknas i löneunderlaget, 
underlättas kapitaltransaktioner till tredje land, medan den inte utgör ett hot mot harmoni-
seringen på den inre marknaden. Det borde således vara mer ett undantag än en regel att 
bestämmelsen om fri kapitalrörelse skall tolkas annorlunda beroende på om situationen 
gäller mellan medlemsstater eller medlemsstater och tredje land. Klart är att löneunderlags-
regeln strider mot ordalydelsen i artikel 56 i fördraget, och som jag ser det även mot ända-
målet med den fria kapitalrörelsen, samt att det vid en intresseavvägning av EGD, lutar åt 
att unionens fortsatta utveckling än de svenska nationella intressena. Inte heller de undan-
tag från fri kapitalrörelse som tillåts kan berättiga löneunderlagsregeln. Detta talar för att 
löneunderlagsregeln står i strid med EG-rätten och därför inte kan tillämpas i den form den 
har idag. Om detta skulle vara fallet kan löneunderlagsregeln ej tillämpas i sin nuvarande 
form. Förmodligen krävs fler reformer av 3:12-reglerna där löneunderlaget eventuellt 
kommer att beräknas på ett annat sätt. Idag används en schablonmodell som innebär att 
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man räknar ut en normal kapitalavkastning, därför är det inget som säger att denna scha-
blonbeskattning kommer användas även i framtiden.   

De ovan diskuterade frågeställningarna och tolkningsproblemen kan bidra till att ytterligare 
en reform av 3:12-reglerna kan vara nödvändig. Frågan är om regelverket egentligen kan 
ses som legitimt. Löneunderlagsregeln är schabloniserande, ej i fas med internationalise-
ringen, ger upphov till flertalet tolkningsproblem samt är förmodligen i strid mot EG-
rätten. Eftersom denna regel är en viktig del av beskattningen av fåmansföretagsdelägare är 
det inte rättsligt acceptabelt att den är utformad på det sätt den är idag då den är upphov till 
ett osäkert rättsläge.     

För att kort sammanfatta svaren på frågorna i syftet skall avslutningsvis följande tilläggas:. 
Anledningen till att endast kontanta ersättningar till arbetstagare får inräknas i löneunderla-
get är att det annars befarades långdragna värderingsprocesser. I ett skatterättsligt hänseen-
de måste bestämmelsen ses som icke legitim mestadels eftersom den innebär ett stort av-
steg från neutralitetsprincipen, och även för att värdering av förmåner ej synes vara ett gil-
tigt problem. Istället leder bestämmelsen till ett antal nytillkomna tolkningsproblem som 
enbart kan avgöras av ett klarläggande i lagtexten eller ett avgörande i praxis. Dessutom 
uppstår ett antal avvägningsfrågeställningar för fåmansföretagen om hur de i fortsättningen 
skall utge förmåner till sina anställda. Effekterna av förändringarna i löneunderlaget blir att 
de utbetalda ersättningarna till lönetagare får en ökad betydelse vid beskattningen, vilket le-
der till att vissa delägare i fåmansföretag undantas från inkomstbeskattningen. Men detta 
sker utan att uppfylla de övriga motiv som ställs upp i förarbetena. Tolkningsproblem som 
uppkommer i och med de senaste förändringarna är styrelsearvoden, skattepliktiga kost-
nadsersättningar och traktamenten. Dessutom kvarstår två områden där rättsläget är osä-
kert vid tillämpningen av löneunderlagsregeln, dessa är gällande ersättningar utbetalda i dot-
terbolag som drivs som handelsbolag samt ersättningar utbetalda till tredje land. 
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