
 

 

 

 

 

 

 

Skattekonsekvenser av  

generationsskiften i  

fåmansföretag 

En analys av befintliga regler   

Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) 

Författare:  Frida Petersson 

Handledare:  Elise Adelsköld 

Framläggningsdatum  19 maj 2011 

Jönköping maj 2011 



 

 

Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax Law 

Title:  [Tax consequences of generation’s shifts in closely held companies 

 – an analysis of existing rules] 

Author: Frida Petersson  

Tutor: Elise Adelsköld 

Date:  2011-05-19 

Subject terms:  Tax Law, Closely held company, Change of generations, rules 

concerning closely held companies, the Swedish income tax law 

Abstract 

A change of generations occurs several times during a company’s lifetime. It is a process 

that requires planning and time. If the current owner wants to keep the company within the 

family, he has two options; he can either sell the company to a family member, or give the 

company to the new owner, like a gift. When the owner sells the company, it is common 

that he accomplishes it to a losing price. If the current owner receives a small amount of 

money for the company, the remaining part is considered as a gift. This is called a mixed 

acquisition.  

There are certain criteria that have to be fulfilled for a company to be considered as a close-

ly held company. The owners also have criteria to live up to so they are allowed to use the 

rules. A closely held company is a company where four or less part-owners owns a share 

that is more than 50 percent of the votes for all the shares in the company. Or when the 

business are divided on activities that are independent from each other and where an indi-

vidual has the actual authority over the business and is able to independently dispose over 

its results. 

A closely held company has special rules which have been under discussion since the rules 

was first adapted. The rules have been changed many times since its appearance but there is 

still of interest to make the rules easier to apply. The purpose behind the rules is to prevent 

the owners to transform a highly taxed salary income to a lower taxed capital income. The 

rules concerning dividend, capital gain and salary are especially treated in this thesis.  
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Sammanfattning  

Ett ägarskifte uppstår oftast ett flertal gånger under ett företags livstid. Det är en process 

som tar lång tid och som kräver planering. I de fall att ägaren vill behålla företaget inom 

familjen så sker ett generationsskifte. Ägaren har då främst två alternativ. Denne kan sälja 

företaget till en närstående eller överlåta företaget i form av en gåva. I de fall skiftet sker 

genom försäljning är det vanligt att detta sker till ett pris under marknadspriset. Om ägaren 

får en liten ersättning för aktierna så anses den resterande delen vara en gåvodel och det 

kallas för blandat fång. 

För att ett företag ska anses som ett fåmansföretag så måste vissa uppsatta kriterier vara 

uppfyllda. Ägarna har också särskilda kriterier som de måste uppfylla för att reglerna ska bli 

tillämpliga. Ett fåmansföretag är ett företag där fyra eller färre delägare äger mer än 50 % av 

rösterna i företaget. Ett fåmansföretag föreligger även när företaget är uppdelat i olika 

verksamhetsgrenar som är självständiga från varandra, och där en delägare har bestämman-

derätt över verksamhetsgrenen och självständigt kan förfoga över resultatet. 

Ett fåmansföretag har speciella regler vilka har varit omdiskuterade sedan dess uppkomst. 

Reglerna har ändrats ett flertal gånger men det finns fortfarande ett intresse i att reglerna 

ska bli lättare att tillämpa och förstå. Syftet bakom reglerna är att förhindra att ägarna för-

vandlar en högre beskattad löneinkomst till en lägre beskattad kapitalinkomst. Reglerna gäl-

lande utdelning, kapitalinkomst och lön till ägare kommer speciellt att behandlas i uppsat-

sen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ägarskiften sker oftast ett flertal gånger under företagets livstid. Det är en omfattande pro-

cess som kräver planering och kunskap om den skatterättsliga effekten för att underlätta 

skiftet. Ägarskifte kan genomföras på tre olika sätt; 

 företaget säljs till en utomstående part, 

 utlösen av en kompanjon eller 

 företaget överlåts till någon inom familjen.1 

Ägarskiften som sker inom familjen kallas för generationsskiften. Vid ett generationsskifte 

som sker inom familjen under ägarens livstid, finns det främst två alternativa lösningar för 

hur skiftet ska gå till. Antingen sker en försäljning av aktierna eller så överlåts företaget i 

form av en gåva. Det finns även andra alternativ men de tar väldigt lång tid och kräver 

mycket planering. 2 Generationsskifte genom gåva är ett vanligt förekommande val av ägar-

na. I de fall ägaren inte behöver säkra sin ekonomi genom att få ersättning för företaget, är 

gåva en fördelaktig metod vid ägarskifte. En överlåtelse som sker genom gåva kan vara en 

ren gåva eller bestå av ett blandat fång, detta om mottagaren lämnar en viss betalning under 

marknadspris.3 

I de fall där ägaren har bestämt sig för att sälja aktierna i företaget inom familjen sker det 

oftast till ett pris under marknadsvärdet. Effekten blir då densamma som ovan nämnts, det 

vill säga att till den del ersättning utgått anses överlåtelsen vara köp och den andra delen 

gåva.4  

Fåmansföretag har en särreglering i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vilken innebär att 

kapitalvinstbeskattningen vid försäljning av fåmansföretag ska beskattas till en viss del i in-

                                                 
1 Hydén, Sverker och Wiberg, Lars. Generationsskifte i familjeföretag, femte upplagan, 2004, Media Print, Udde-

valla, sid. 11. Hänvisar till hela stycket. 
2 Danielsson, Hans och Sund, Lars-Göran. Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, tredje uppla-

gan, 2010, Iustus Förlag AB, Uppsala, sid. 37-38. 
3 Ibid. sid. 41-42. 
4 Ibid. sid. 45. 
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komstslaget tjänst. För att reglerna ska vara tillämpliga krävs att flera kriterier ska vara upp-

fyllda.5 

Ett aktiebolag är ett självständigt rättssubjekt som är skilt från aktieägarna. Det innebär att 

ägarna och företaget kan ingå rättshandlingar med varandra. För att omotiverade fördelar 

inte ska kunna uppnås genom att ägarna och företaget kontrollerar hur vinsten ska använ-

das, infördes särskilda fåmansföretagsregler i lagstiftningen.6 Reglerna har varit omdiskute-

rade och ändrats ett flertal gånger sedan tillkomsten.7 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för de skatterättsliga reglerna gällande fåmansbolag 

som aktualiseras vid ett generationsskifte och analysera om det är nödvändigt att ha ett sär-

skilt regelverk för fåmansföretag, samt redogöra för vilken påverkan reglerna har på genera-

tionsskiften. Reglerna kommer att analyseras från ett lagtekniskt perspektiv men synpunk-

ter från ett rättspolitiskt perspektiv kommer även att belysas.  

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla ägarskifte genom gåva och aktieförsäljning. 

Det på grund av att metoderna anses vara de som används mest vid generationsskiften och 

även för att ha möjlighet att behandla metoderna mer ingående. Det innebär att ägarskifte 

som sker i andra former kommer att lämnas obehandlade. Uppsatsen kommer speciellt att 

belysa problematiken kring generationsskifte, varför ägarskifte till en utomstående part inte 

kommer att analyseras.  På grund av tidsbrist så har reglerna gällande utdelning, kapitalvinst 

och lön behandlats mer ingående medan andra fåmansföretagsregler endast berörs ytligt el-

ler inte alls.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts, vilkens huvuduppgift är att tolka och 

systematisera gällande rätt. 8 Källorna har därmed behandlats i en hierarkisk ordning i form 

av lagtext, förarbeten och doktrin. Lagtexten har i första hand använts för att beskriva gäl-

lande rätt på fåmansföretagens område. Propositionerna har i andra hand behandlats för att 

                                                 
5 Danielsson, Hans och Sund, Lars-Göran. Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, tredje uppla-

gan, 2010, Iustus Förlag AB, Uppsala, sid. 46-47. 
6 SOU 2002:52. Beskattning av småföretagare, del 1, sid. 107. 
7 Ibid. sid. 110. 
8 Peczenik, Aleksander. Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, första upplagan, 

1995, Fritzes förlag, Göteborg, sid. 312 och Strömholm, Stig. Allmän rättslära, femte upplagan, 1984, PA 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. 
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få en förståelse för bakgrunden till lagstiftningen och även en förklaring till lagstiftningens 

innebörd. I sista hand har doktrinen använts för att belysa de delar som inte behandlats av 

de ovan nämna rättskällorna.  

För att skapa en bild av hur andras åsikter är gällande fåmansföretagsreglerna har artiklar 

och myndighetspublikationer använts. Tanken är att få ett flertal synpunkter från olika delar 

i samhället. Motionerna är förslag från olika partimedlemmar som anser att lagstiftningen 

ska ändras och det ger en bild om hur politikerna tänker. Svenskt Näringslivs skrivelse till 

skatteutskottet behandlas av samma anledning och det ger en bild av vad den svenska före-

tagsmarknaden anser om reglerna. Materialet som används har inget rättskällevärde utan 

tjänar endast till att belysa åsikter som finns gällande fåmansföretagsreglerna.  
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2 Definitioner 

2.1 Fåmansföretag 

Enligt 56:2 IL avses med ett fåmansföretag aktiebolag och ekonomiska föreningar 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 per-

son 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 exempel kan vara om åtta personer, som inte är närstående med varandra, tillsammans 

äger lika andelar i ett företag. Företaget är i det fallet ej att se som ett fåmansbolag eftersom 

personerna äger 100/8=12,5 % var, vilket innebär att fyra personer äger exakt 50% av an-

delarna i företaget. För att ett företag ska anses som ett fåmansbolag krävs att fyra personer 

äger mer än 50%.9 

2.2 Delägare och företagsledare 

I 56:6 1 st. IL finns definitionen för delägare. Det måste vara en fysisk person som äger el-

ler innehar, direkt eller indirekt, andelar i företaget.  

Företagsledare definieras i 2 st. och avser en fysisk person ”som genom eget eller närståendes in-

nehav av andelar och sin ställning i företaget har ett väsentligt inflytande i företaget”. Det bör även krä-

vas att personen är verksam inom företaget. 10 Begreppet företagsledare är ett rent skatte-

mässigt begrepp och det behöver inte ha någonting att göra med vem som är vd och så vi-

dare.11 

2.3 Närstående 

Med närstående avses enligt 2:22 IL 

 ”Make, 

                                                 
9 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 22. 
10  Tjernberg, Mats. Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, 2006, Thomson Fakta AB, Stockholm, sid. 33. 
11 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 29. 
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 Förälder, 

 Mor- och farföräldrar 

 Avkomlig och avkomlings make, 

 Syskon, syskons make och avkomling, och 

 Dödsbo som den skatteskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.” 

Enligt 2 st. räknas styvbarn och fosterbarn som avkomling. För att förhindra att regler-

na kringgås finns det olika bestämmelser som reglerar att skattereglerna blir tillämpliga 

vid en transaktion med en närstående.12  

                                                 
12 57:3 2 st. IL, 57:4 1 st. 2 p. IL, 57:5 2 st. IL, 57:6 IL. 
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3 Fåmansföretagsregler 

3.1 Bakgrund till reglerna 

I ett företag som endast har ett fåtal anställda anses det vara möjligt att välja att ge delägar-

na utbetalningar eller andra förmåner vilket bidrar till att den totala skatten minskar. Bak-

grunden till denna möjlighet är att ett aktiebolag är en juridisk person och på så sätt kan 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. I ett fåmansföretag har endast ett fåtal per-

soner beslutanderätten i företaget, vilket kan bidra till att avtal gällande omvandling av lö-

neinkomst till kapitalinkomst sluts. Det kan även innebära att aktieägarna får förmånligare 

priser vid en transaktion med företaget.13  

Prop. 1975/76:79 resulterade i att reglerna gällande löneuttag inom företaget och delägar-

nas familjer begränsades. Propositionen innebar även att avtal som delägarna slöt med före-

taget gällande hyra och köp eller försäljning av fast egendom som innebar att delägarna er-

höll obehöriga skatteförmåner förbjöds.14 Den nya lagstiftningen innehöll även nya regler 

vilka innebar att ett flertal transaktioner som tidigare beskattats som förtäckt utdelning i in-

komstslaget kapital, nu kom att beskattas i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Reg-

lerna kom att kritiseras från olika håll på grund av att de ansågs för hårda och oklara. På 

grund av detta fick företagskommittén i uppdrag att se över lagstiftningen vilket ledde till 

prop. 1989/90:110 och 1990/91:54 uppkomst. Förändringarna var antingen av ”teknisk ka-

raktär eller kodifiering av praxis”. 15 Det var först genom prop. 1999/2000:15 som reglerna 

kom att ändras i större bemärkelse. Många regler som infördes genom prop. 1975/76:79 

avskaffades.16 År 2004 tillsattes en expertutredning gällande reglerna för fåmansföretag. 

Förslaget började införas år 2006 med dess antagna lagändringar.17  

3.2 3:12-reglerna 

De så kallade 3:12-reglerna är fåmansföretagsreglerna som regleras främst i kap. 56 och 57 

IL. Namnet kommer från ursprungslagrummet, vilket var 3:12 lag (1947:576) om statlig in-

komstskatt. Reglerna syftar till att en delägare som arbetar i ett fåmansföretag ska få samma 

skattebelastning som en aktieägare, vilken får lön från ett börsnoterat bolag. Det svenska 

                                                 
13 Tjernberg, Mats. Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, 2006, Thomson Fakta AB, Stockholm, sid. 15-

16. Hänvisar till hela stycket. 
14 Proposition 1975/76:79, sid. 1. 
15 Ibid. sid. 17. 
16 Proposition 1999/2000:15, sid. 1. 
17 Tjernberg, Mats. Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, 2006, Thomson Fakta AB, Stockholm, sid. 19. 
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skattesystemet bygger på olika grundläggande principer som bland annat principer om ne-

utralitet och likformighet. Likformighetsprincipen innebär att likartade fall ska beskattas li-

kadant och neutralitetsprincipen innebär att beskattningen ska vara neutral i förhållandet 

mellan olika handlingsalternativ.18  

Reglerna behandlar kapitalvinst och utdelningar för ägare i fåmansföretag. För att reglerna 

ska bli tillämpliga krävs att företaget är ett fåmansföretag, ägaren är en fysisk person, ägaren 

eller närstående till ägaren är verksam i betydande omfattning i företaget och att utomstå-

ende inte i betydande omfattning äger en del i företaget.19 En prövning av varje delägare 

görs för att se om reglerna är tillämpliga. Reglerna gäller därmed ej automatiskt för ägare av 

ett fåmansföretag bara för att företaget uppfyller kravet för att klassas som ett fåmansföre-

tag. 20 

3.3 Utdelning och kapitalvinst 

3.3.1 Definition 

Delägarna i ett fåmansföretag anses ha möjlighet att välja hur vinsten i företaget ska använ-

das, det på grund av att det saknas ett konkret tvåpartsförhållande.21 Reglerna i 57 kapitlet 

IL har som syfte att motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster. Det 

finns annars en risk att delägarna i fåmansföretagen väljer att inte göra löneuttag vilket 

medför att delägarna tillgodogör sig stora utdelningar eller säljer av företaget med förbätt-

rade vinstmedel.22 

3.3.2 Kvalificerade andelar 

Delägare i ett fåmansföretag omfattas inte automatiskt av de så kallade 3:12-reglerna för att 

företaget har definierats som ett fåmansföretag. Det finns ett krav på att inkomsterna som 

delägaren får ut genom företaget består av både arbets- och kapitalinkomster. Det innebär 

att delägaren eller en närstående till delägaren måste ha varit verksam i företaget och på så 

sätt bidragit till att bolaget fått intäkter. För att se om detta har skett görs en prövning för 

                                                 
18 SOU 2002:52. Beskattning av småföretagare, del 1 sid. 110-111. Hänvisar till hela stycket. 
19 57:1 1 st. IL, 57:2 1 st. IL, 57:4 1 st. IL. 
20 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 52. 
21 Ibid. sid. 50. 
22 Proposition 1975/76:79, sid. 1 och sid. 68. 
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att avgöra om andelarna i företaget är kvalificerade. Det är en individuell prövning för alla 

delägarna i företaget.23  

”Med kvalificerad andel avses andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att 

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskatt-

ningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmans-

handelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, 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 när-

stående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande 

omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.” 24 

3.3.3 Verksam i betydande omfattning 

Innebörden av verksam i betydande omfattning är viktig eftersom att klyvningsreglerna en-

dast är tillämpliga om ägaren eller en närstående till denne, är verksam i betydande omfatt-

ning i fåmansföretaget. Reglerna gällande kapitalvinstbeskattning kallas för klyvningsregler-

na eftersom vinsten delas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Det framgår av förarbe-

tena att för att kunna anses vara verksam i betydande omfattning ska ägaren eller en närstå-

ende till denne genom sin arbetsinsats i betydande omfattning bidragit till vinstgenerering för 

företaget. 25  Vidare i förarbetena står det att personer som alltid ska anses vara verksamma i 

betydande omfattning i de fall de har bidragit till företagets vinstgenerering är företagsleda-

re och andra högre befattningshavare.26 

Enligt Skatteverket är det den ekonomiska betydelsen av personens arbetsinsats i företaget 

som ska ligga till grund för bedömningen av om personen är verksam i betydande omfatt-

ning. Vid bedömningen av personens arbetsinsats ska hänsyn tas till företagets storlek, 

verksamhet, organisation och övriga omständigheter.27 

                                                 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 
AB, Stockholm, sid. 63. Hänvisar till hela stycket. 

24 57:4 1 st. IL. 
25 Proposition 1989/1990:110, sid. 468. 
26 Proposition 1989/1990:110, sid. 703. 
27 SKV A 2006:12 punkt 3.1. 
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3.3.4 Gränsbelopp 

Gränsbeloppet är det högsta utdelningsbeloppet som en delägare kan ta ut för beskatt-

ningsåret. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital och tas upp till 

2/3 vilket innebär att den effektiva skatten blir 2/3*30%=20%.28  

Årets gränsbelopp kan beräknas enligt något av två följande sätt som finns reglerat i 57:11 

1 st. IL: 

”1. ett belopp som motsvarar två och ett halvt inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i 

företaget, eller 

2. summan av 

– underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter, och 

– för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6§ lönebaserat utrymme enligt 16-19§§.” 

Beräkningen enligt den första punkten kallas för schablonregeln och innebär att 2,5 in-

komstbasbelopp används. Inkomstbasbeloppet som används i beräkningen ska avse belop-

pet från året före inkomståret, det vill säga två år före taxeringsåret. Löneunderlaget kan ej 

kombineras med schablonregeln utan kan endast kombineras med uträkningen för ränteba-

serad utdelning.29   

Andra punkten beskriver uträkningen enligt huvudregeln. Räntebaserad utdelning som är 

utsatt i den första strecksatsen beräknas till omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyv-

ningsräntan. Klyvningsräntan är statslåneräntan plus 9 procentenheter.30 Statslåneräntan ska 

avse räntan vid utgången av november året före beskattningsåret.31 Omkostnadsbeloppet 

enligt huvudregeln, är priset som betalades vid anskaffandet av aktierna plus förbättringsut-

gifter.32 Omkostnadsbeloppet kan även beräknas enligt en alternativregel. Regeln får endast 

användas för de aktier som anskaffats innan den 31 december 1991 och måste användas för 

alla aktier. För att räkna ut omkostnadsbeloppet på aktier som anskaffats 1992 eller senare 

måste huvudregeln användas.33 Omkostnadsbeloppet vid uträkning med alternativregeln är 

                                                 
28 57:20 IL. 
29 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 92. 
30 57:11 1 st. 2 p. IL. 
31 57:8 IL. 
32 44:14 IL. 
33 57:26 IL. 
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skillnaden mellan tillgångarna och skulderna vid utgången av det beskattningsår för vilket 

taxering skedde år 1993.34                        

Lönebaserad utdelning, även kallad lönsummeregeln, finns i andra strecksatsen och får en-

dast användas om delägaren eller någon närstående har tagit ut tillräckligt hög lön.                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 % av löneunderlaget från året före beskattningsåret får läggas till gränsbeloppet. Om det 

löneunderlaget överstiger 60 inkomstbasbelopp så får ytterligare 25 % läggas till.35 Det lö-

nebaserade utdelningsutrymmet beräknas för hela företaget och får sedan fördelas på del-

ägarna. I de fall som en delägare inte får utnyttja sitt lönebaserade utdelningsutrymme, får 

det inte föras över på de andra delägarna.36 Den situationen kan uppstå i de fall som en del-

ägare eller någon närstående till denne inte har tagit ut tillräcklig kontant ersättning från fö-

retaget och på så sätt inte når upp till sin spärrlön. Spärregeln innebär att ersättningen ska 

motsvara ”sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i 

företaget och dess dotterföretag, och tio inkomstbasbelopp”.37 Kontant ersättning som ska tas upp i 

inkomstslaget tjänst av arbetstagaren ska ligga till grund för löneunderlaget. Kostnadser-

sättning och kapitalvinst eller utdelning som beskattats i inkomstslaget tjänst ska inte anses 

som kontant ersättning.38  

Lönebaserat utdelningsutrymme kan endast tillgodoräknas en fysisk person som ägt aktier-

na från årets början. Det i sin tur innebär att en person som köper aktier under året inte 

kan utnyttja löneunderlaget från året innan köpet.39 Ett exempel på beräkning av lönekrav 

är om en fysisk person äger 100 % av AA AB. Det bolaget äger i sin tur 60 % av BB AB. 

Lönerna i AA AB uppgår till 1 000 000 kr och 3 000 000 kr i BB AB. Lönekravet är då 6 

inkomstbasbelopp ökat med 5 % av 4 000 000 kr.40 

3.3.5 Totalt gränsbelopp 

Det totala gränsbeloppet består av årets gränsbelopp plus det sparade utdelningsutrymmet. 

Gränsbeloppet får endast beräknas en gång per år och det är den person som ägde aktierna 

                                                 
34 57:27 IL. 
35 57:16 IL. 
36 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 109.  
37 57:19 IL. 
38 57:17 1 st. IL.  
39 57:11 3 st. IL. 
40 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 309. 
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vid årets ingång som får göra beräkningen.41 Varje delägare i fåmansföretaget får göra en 

utdelningsberäkning och denne utgår då från sin andel av löneunderlaget och sitt omkost-

nadsbelopp för aktierna. Delägarna inom samma företag behöver inte välja samma metod 

för uträkningen av utdelningen.42  

3.3.6 Sparat utdelningsutrymme 

Skillnaden som uppstår vid en utdelning som understiger gränsbeloppet kallas för sparat 

utdelningsutrymme och kan föras vidare till nästa beskattningsår.43 I de fall som företaget 

inte gör någon utdelning ska hela gränsbeloppet föras vidare.44 Det sparade utdelningsut-

rymmet är det belopp som tidigare år skulle kunnat utdelas men som företaget kvarhållit 

inom företaget då det tillgängliga utdelningsutrymmet inte utnyttjats i sin helhet.45 

3.3.7 Begreppet utomstående 

Med utomstående menas en fysisk person som inte äger kvalificerade andelar i företaget. 

Delägare eller personer som är närstående till denne, som anses vara verksamma i betydan-

de omfattning kan på grund av regeln aldrig anses som utomstående. Detsamma gäller för 

fysiska personer indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de hade 

ägts direkt. Regeln gäller även för fysiska personer som äger kvalificerade andelar i ett annat 

fåmansföretag.46 

3.3.8 Utomståenderegel 

Utomståenderegeln innebär att aktierna i ett fåmansföretag inte anses som kvalificerade, 

vilket resulterar i att utdelning och kapitalvinst endast beskattas med 25 % i inkomstslaget 

kapital.47 Beskattningen i inkomstslaget tjänst försvinner därmed. Utomståenderegeln gäller 

för företagets delägare om en utomstående äger, direkt eller indirekt, aktier i betydande om-

fattning i företaget och har rätt till utdelning. I sådana fall ska andelen endast anses som 

                                                 
41 57:11 3 st. IL. 
42 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 90-91. 
43 57:13 1 st. IL. 
44 Ibid. 2 st. IL. 
45 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Meltz, Peter, Silfverberg, Christer och Simon-Almendal. Inkomst-

skatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, trettonde upplagan, 2011, Studentlitteratur AB, Lund, sid. 455. 
46 57:5 3 st. IL. 
47 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 358. 
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kvalificerad om det föreligger särskilda skäl.48 Enligt propositionen borde i betydande om-

fattning tolkas så att åtminstone 30 % av aktierna ägs av en utomstående.49 

Särskilda skäl ska enligt propositionen anses föreligga exempelvis när det finns ett avtal 

som reglerar ”den faktiska fördelningen av resultatet” eller om det finns avtal ”om framtida för-

värv”. Utomståenderegeln kan på så vis inte bli tillämplig i de fall som det finns särskilda 

skäl som talar emot.50  

3.4 Beskattning av lön till ägare i fåmansföretag 

Ägarna i ett fåmansföretag kan vara intresserade av att fördela inkomsterna från företaget 

inom familjen, för att minska den totala skatten. Det lönar sig dock endast om en av perso-

nerna ligger över brytpunkten för statlig skatt och den andra personen ligger under och en-

dast betalar kommunal skatt. För att förhindra att skatteplanering sker i alltför stor ut-

sträckning så finns det olika begränsningsregler.51  

I de fall lön betalas ut från företaget till en företagsledare eller företagsledarens makes barn 

som är under 16 år, ska ersättningen tas upp av den av makarna som har högst inkomst 

från företaget. I de fall som makarna har lika stor inkomst från företaget ska den maken 

som är äldst ta upp ersättningen för beskattning.52 Om barnet har fyllt 16 år så ska denne ta 

upp ersättningen för beskattning till den del den är marknadsmässig. För överskjutande del 

tillämpas samma regler som om barnet var under 16 år.53 

En make till en företagsledare i ett fåmansföretag som inte själv anses vara en företagsleda-

re, ska ta upp ersättning från företaget till den del den är marknadsmässig. Överskjutande 

del ska företagsledaren ta upp till beskattning.54 Med marknadsmässig ersättning avses vad 

som normalt betalas för motsvarande arbetsprestation. Som vägledning för att se vad som 

anses vara marknadsmässig ersättning gällande de olika yrkeskategorierna får kollektivavtal 

och lönestatistik med mera användas.55  

                                                 
48 57:5 1 st. IL. 
49 Proposition 1989/90:110 sid. 704. 
50 Proposition 1989/90:110 sid. 704. 
51 Lundén, Björn, Aktiebolag. sjuttonde upplagan, 2009, Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 251. 

Hänvisar till hela stycket. 
52 60:12 1 st. IL. 
53 60:12 2 st. IL. 
54 60:13 IL. 
55 SKV A 2006:12 punkt 2.1. 
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4 Åsikter gällande fåmansföretagsreglerna ur ett rätts-

politiskt perspektiv 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer olika åsikter att behandlas gällande fåmansföretagsreglerna ur ett 

rättspolitiskt perspektiv. Nästa kapitel, det vill säga kapitel 5, kommer vidare att behandla 

de åsikter som finns gällande reglerna men ur ett lagtekniskt perspektiv. Reglerna som dis-

kuteras i kapitel 4 och 5 har redogjorts för i kapitel 2 och 3. Åsikterna som tas upp i dessa 

kapitel kommer att ligga till grund för analysen. 

4.2 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv har i sin skrivelse till Skatteutskottet framfört kritik gentemot fåmansfö-

retagsreglerna som infördes genom prop. 2005/06:40. Svenskt Näringsliv menade att följ-

den av den nya lagstiftningen blir att många företagare funderade på att avyttra sina företag 

innan reglerna hann träda ikraft och att reglerna skulle komma att påverka den framtida 

verksamheten i företagen.56 

Svenskt Näringsliv menade även på att det lönebaserade utrymmet är satt för högt och att 

det inte kommer att vara möjligt för många medarbetarägda företag att tillgodogöra sig ett 

lönebaserat löneutrymme. Det kommer även att påverka företag som har flera delägare, i de 

fall som delägarna har olika uppgifter i företaget vilket innebär att de får olika höga löner. 

Det kan i sin tur leda till att en delägare uppfyller löneuttaget men inte de andra delägarna.57 

Kravet på löneuttaget riskerar att leda till att företagen får likviditetsproblem. Reglerna krä-

ver att delägarna tar ut en minilön för att få använda sig av löneunderlaget. Om delägarna 

inte klarar av detta, innebär det att de får betala en högre skatt på utdelning och på en kapi-

talvinst vid en framtida försäljning. Delägarna kan även känna sig tvingade att ta ut en så 

pass hög lön även om företaget inte har det kapitalet som krävs och kapitalet kan då inte 

användas till investeringar eller andra framtida affärsmöjligheter.58 

                                                 
56 Svenskt Näringsliv skrivelse till Skatteutskottet 2005-11-22, 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00003/SKR2005-319_3509a.pdf, 2011-04-24. 
57 Ibid. Hänvisar till hela stycket. 
58 Ibid. Hänvisar till hela stycket. 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00003/SKR2005-319_3509a.pdf
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4.3 Motioner till riksdagen 

Sten Bergheden, partimedlem i moderaterna, skrev i sin motion (2005) till riksdagen ett för-

slag till att 3:12-reglerna skulle avskaffas. Han motiverade förslaget med att det krävs flera 

som vill starta eget och att förenkla regelverket är ett steg i den riktningen. Han skrev vida-

re att genom att förenkla reglerna eller se över möjligheten att avskaffa reglerna, skulle man 

kunna minska den stora administrationskostnaden för företagen.59 

Andreas Norlén och Maria Plass, partimedlemmar i moderaterna, har även de ingivit en 

motion till riksdagen med anledning av möjligheten att avskaffa fåmansbolagsbeskattnings-

reglerna. De anser att reglerna kan ifrågasättas på grund av argumenten bakom reglernas 

uppkomst. Norlén och Plass skrev att de inte accepterar det vanliga ”avundsjukeargumen-

tet” som anförts. Företagare tar många risker och har inte samma skydd som anställda har 

vilket de borde kompenseras för. Norlén och Plass skrev vidare att det finns ett annat rätt-

viseperspektiv än jämförelsen mellan en anställd och en företagare som är viktigare. Få-

mansföretag som säljs beskattas oftast mycket högre än om en passiv kapitalplacerare säljer 

sina aktier. Kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital. Ägarna som arbetar och lägger 

ner hela sin tid i företaget drabbas oftast av högre reavinstskatt än den som bara har inve-

sterat pengar i en verksamhet.60 

Norlén och Plass anser även att det finns problem med regelverket för fåmansföretagen. 

Lönsummeregeln gör så att det uppstår skillnader i behandlingen mellan olika fåmansbolag. 

Regeln gynnar företag som är verksamma i personalintensiva branscher men missgynnar 

företag inom kapitalintensiva branscher. Lönsummeregeln bidrar i vissa fall till att företag 

betalar mindre skatt än om reglerna inte skulle finnas men det är dock inget argument för 

att bevara ett felaktigt system.61 

Fortsättningsvis anser Norlén och Plass att fåmansföretagsreglerna är mycket komplicerade 

och företagarna behöver i nästan alla fall anlita hjälp för att förstå reglerna. Om reglerna 

avskaffades skulle företagen kunna göra besparingar på just dessa kostnader. Ett huvudar-

gument för fåmansföretagsreglerna har varit att förhindra att anställda själva startar företag 

                                                 
59 Motion 2010/11: Sk416, 3:12 reglerna, Sten Bergheden, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2010/11&bet=Sk416&dok_id=GY02Sk
416, 2011-04-27. Hänvisar till hela stycket. 

60 Motion 2010/11: Sk381, Beskattning av fåmansbolag, Andreas Norlén och Maria Plass, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk381, 2011-04-27. Hänvisar till 
hela stycket. 

61 Ibid. Hänvisar till hela stycket.  

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2010/11&bet=Sk416&dok_id=GY02Sk416
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2010/11&bet=Sk416&dok_id=GY02Sk416
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk381
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och säljer sin arbetstid till sin gamla arbetsgivare, detta på grund av skillnaden mellan tjäns-

tebeskattningen och kapitalbeskattningen. Det är svårt att bedöma hur många som skulle 

vilja övergå från att vara anställd till att driva ett bolag i den situationen, och det måste tas i 

åtanke att trygghetssystemet som finns för anställda är annorlunda för företagare vilket an-

tagligen skulle avskräcka vissa från att vilja ta det steget.62 

Sammanfattningsvis anser Norlén och Plass att ”fåmansbolagsbeskattningen är en straffskatt på 

aktivt entreprenörskap”, vilket speciellt påverkar de mindre företagen. Reglerna bör fortlöpan-

de ses över och ändras så att färre företag drabbas av reglernas negativa konsekvenser. Ett 

avskaffande kan inte göras förrän statsfinanserna tillåter och regelverket måste ses över.63 

4.4 Ställningstagande i artiklar 

Jari Burmeister skrev i sin artikel att det bakomliggande syftet med fåmansföretagsreglerna 

att inkomster inte ska omvandlas uppfylls. Burmeister skrev även att förändringarna i 3:12-

reglerna, som trädde i kraft 2006 genom prop. 2005/06:40, syftar till att förbättra reglernas 

effekter på risktagandet i näringslivet. Förändringarna innebar bland annat att en ny löne-

underlagsregel trädde i kraft och att nya beräkningsregler antogs för uträkning av kapital-

vinst. Han har svårt att se att ändringarna kommer att ha en betydande påverkan för riskta-

gandet för fåmansföretagare. Burmeister skriver avslutningsvis att det skulle vara positivt 

om reglerna avskaffades. ”Reglerna medför oönskade styrande effekter och dessutom kan uppfattas som 

legitima även för företagare i andra branscher än vissa inom tjänstsektorn”.64  

Per-Olof Bjuggren, Gunnar Du Rietz och Dan Johansson anser att fåmansföretagsreglerna 

inte står i proportion till det bakomliggande syftet. Reglerna skapar även nya problem. De 

anser att lagstiftaren inte har reflekterat över faran att reglernas obegriplighet tillsammans 

med dess effekter leder till att entreprenörer använder sin talang på ett fel sätt. Bjuggren, 

Du Rietz och Johansson skrev även avslutningsvis att de problem som lagstiftningen är till 

för att lösa har ett litet ekonomiskt värde, varför reglerna inte fyller någon ekonomisk funk-

tion. Reglerna skapar däremot snedvridningar och negativa incitament, vilka kan förväntas 

                                                 
62 2010/11: Sk381, Beskattning av fåmansbolag, Andreas Norlén och Maria Plass, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk381, 2011-04-27. Hänvisar till 
hela stycket. 

63 Ibid. Hänvisar till hela stycket. 
64 Burmeister, Jari, Nya 3:12-reglerna, Skattenytt 2006 sid. 10-11. Hänvisar till hela stycket. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Sk381
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ha en påverkan på sysselsättning och tillväxt. De ser ingen mening med att ha kvar 3:12-

reglerna utan de anser att reglerna bör avskaffas.65  

 

4.5 Ställningstagande i doktrin 

Politiska aspekter kan även grundas på reglernas existens och utformning. Rent teoretisk 

skulle det kunna lämnas helt fritt för delägarna att själva bestämma hur vinsten ska använ-

das i företaget. En sådan lösning skulle innebära att reglerna förenklades. En annan ytter-

lighetslösning vore att beskatta alla utdelningar från fåmansbolagen efter en enhetlig och 

med en något högre procentsats än den normala skattesatsen i kapital. Det är svårt att ställa 

önskemålen mot varandra men det är viktigt att försöka komma på lösningar som skulle 

innebära en förenkling av fåmansföretagsreglerna. Reglerna bör även endast gälla fördel-

ningsproblematiken, varför den nuvarande lönsummeregeln bör omvärderas.66 

 

                                                 
65 Bjuggren, Per-Olof, Du Rietz, Gunnar och Johansson, Dan, 3:12-reglerna: en ekonomisk analys, Ekonomisk 

debatt 2007 sid. 28-29. Hänvisar till hela stycket. 
66 Tjernberg, Mats. Fåmansaktiebolag, 1999, Iustus förlag AB, Uppsala, sid. 307. Hänvisar till hela stycket. 
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5 Åsikter gällande fåmansföretagsreglerna ur ett lagtek-

niskt perspektiv 

5.1 Inledning 

Det här kapitlet kommer att behandla olika åsikter som finns gällande fåmansföretagsreg-

lerna ur ett lagtekniskt perspektiv. Som ovan nämnts, i 4.1, så ligger dessa åsikter till grund 

för analysen och åsikterna som behandlas kommer från olika personer. 

5.2 Ställningstagande i doktrin 

Tjernberg anser att 3:12-reglerna är nödvändiga om utgångspunkten ligger i ett neutralitets-

perspektiv. Det kan dock diskuteras vilken modell som är mest ändamålsenlig för att uppnå 

syftet med reglerna. Speciellt borde det tas hänsyn till två önskemål för att skapa en lämplig 

fördelningsmodell. För det första bör modellen bygga på syftet bakom reglerna, det vill 

säga att den skatteskyldige inte ska ha möjlighet att omvandla arbetsinkomst till kapitalin-

komst. Det självklara vore då att låta Skatteverket pröva varje enskilt fall utifrån just deras 

förutsättningar. Det är dock ej praktiskt genomförbart på grund av att Skatteverket inte har 

de resurserna som krävs för att genomföra kontroller av alla ärenden och det skulle även 

skapa en rättsosäkerhet för den skatteskyldige. För det andra finns en önskan om att reg-

lerna ska vara enkla att tillämpa i praktiken. Schablonregler är då ett alternativ. Den valda 

modellen skulle innebära att det fanns utarbetade schablonregler och särskilda omständig-

heter i det enskilda fallet skulle lämnas utan hänsyn. Schablonregler kan vara ett bra sätt för 

att uppnå både enkelhet och förutsägbarhet. Tjernberg anser att det i framtiden bör under-

sökas om det finns en modell som uppfyller båda önskemålen.67 

Fördelningsreglerna angriper problematiken från ett felaktigt håll. Kärnan i lagstiftningen 

ligger i att fastställa en rimlig kapitalavkastning. Det borde enligt Tjernberg, vara möjligt att 

i större utsträckning ta hänsyn till gjorda löneuttag av de aktiva ägarna.68 

Reglerna gällande lön till medhjälpande make eller barn begränsar möjligheterna för famil-

jemedlemmarna att själva beskattas för inkomsten. Det på grund av att beskattningsregler-

na inte ska kunna kringgås genom att fördela inkomsterna mellan familjemedlemmarna och 

på så sätt minska skatten. Någon liknande inkomstuppdelning finns inte i andra aktiebolag 

                                                 
67 Tjernberg, Mats. Fåmansaktiebolag, 1999, Iustus förlag AB, Uppsala, sid. 285-286. Hänvisar till hela stycket. 
68 Ibid. sid. 287. 
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än fåmansbolag.69 Det anses dock följa av gällande rätt att en förutsättning för beskattning 

är att ersättningen står i proportion till den utförda arbetsinsatsen.70 

Det är därmed tveksamt om reglerna fyller någon självständig funktion i förhållande till 

allmänna regler. Om lönereglerna för fåmansbolag finns kvar kan det istället skapa intrycket 

av att de allmänna reglerna lämnar det öppet för inkomstfördelning genom löneinkoms-

ter.71  

Systemet avseende fåmansföretagsreglerna bör utformas så att det är samhällsekonomiskt 

effektivt, det vill säga att behandlingen av fåmansföretag och andra företagsformer är neu-

tral, och att det uppmuntrar personer som vill satsa på ett företag. Reglerna ska även ut-

formas så att de uppfyller syftet som ligger till grund för 3:12-reglerna. En viktig utgångs-

punkt i det sammanhanget är att restriktionerna inte ska sträcka sig längre än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med att löneinkomster inte ska kunna omvandlas till kapi-

talinkomster. Vidare är det viktigt att reglerna uppfattas som legitima, både av företagarna 

och av övriga skatteskyldiga.72 

Vid utformningen av reglerna kan det vara svårt att uppnå målen om likformighet och ne-

utralitet. Vid fåmansföretagsreglerna ligger problemet främst i att bestämma vilka jämförel-

ser som ska vara avgörande.73  

5.3 Åsikter gällande kapitalvinstbeskattning 

Att finna en lösning för kapitalvinstreglerna inom ramen för fåmansföretagsbestämmelser-

na som är tillfredställande från alla synvinklar är kanske omöjligt. Det kan å ena sidan sägas 

att utdelning och kapitalvinst ska behandlas lika och att en förmånligare situation inte ska 

kunna uppnås genom att ta ut avkastningen som vinst istället för utdelning. Den vinsten 

som överstiger det sparade gränsbeloppet ska då beskattas i inkomstslaget tjänst på samma 

sätt som vid en överutdelning. Å andra sidan kan en del av försäljningsvinsten bestå av rik-

tiga kapitalvinster som inte är hänförlig till ägarens arbetsinsats och den bör därmed falla 

utanför 3:12-reglerna. Lagstiftaren har försökt att göra en kompromiss mellan dessa två 

synsätt. När reglerna tillkom gjordes en kompromiss, vilken innebar att kapitalvinsten som 

                                                 
69 Tjernberg, Mats. Fåmansaktiebolag, 1999, Iustus förlag AB, Uppsala, sid. 291. Hänvisar till hela stycket. 
70 SOU 1998:116. Betänkande av stoppregelutredningen, sid. 118-119. 
71 Tjernberg, Mats. Fåmansaktiebolag, 1999, Iustus förlag AB, Uppsala, sid. 291. 
72 Lodin, Sven-Olof, Femton år med 3:12-reglerna, några principiella synpunkter, Festskrift till Nils Mattson, 2005, 

Iustus förlag, Uppsala, sid. 215. 
73 SOU 2002:52. Beskattning av småföretagare, del 1 sid. 111. 
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översteg det sparade utdelningsutrymmet skulle tas upp till hälften i inkomstslaget kapital 

och den andra hälften i inkomstslaget tjänst. Reglerna har kommit att ändras och omfor-

mulerats till den nuvarande lydelsen, vilken innebär att hälftendelningen begränsas på det 

sätt att aldrig mer än 100 basbelopp ska tjänsteinkomstbeskattas.74 

5.4 Åsikter gällande utdelning 

Reglerna som finns gällande utdelning som kan fördelas mellan tjänst och kapital är princi-

piellt motiverade. Utan särreglering inom detta område skulle verksamma delägare ha möj-

ligheten att skapa omotiverade fördelar jämfört med andra skattskyldiga. Delägarna skulle 

kunna avstå från att ta ut lön och sedan omvandla arbetsinkomsten till lägre beskattade ka-

pitalinkomster.75 

 

 

 

 

                                                 
74 Lodin, Sven-Olof, Femton år med 3:12-reglerna, några principiella synpunkter, Festskrift till Nils Mattson, 2005, 

Iustus förlag, Uppsala, sid. 226-227. Hänvisar till hela stycket. 
75 Tjernberg, Mats. Fåmansaktiebolag, 1999, Iustus förlag AB, Uppsala, sid. 306-307. 
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6 Generationsskifte 

6.1 Varför genomföra ett ägarskifte? 

En central fråga som aktualiseras vid ett generationsskifte är vem som ska överta företaget. 

Ägaren har där två alternativ och det är att antingen överlåta företaget till en familjemedlem 

eller att sälja företaget till en utomstående part. Vid det förstnämnda alternativet kan över-

låtelsen ske genom gåva eller genom försäljning av aktier. Försäljningen innebär oftast att 

ett pris sätts under marknadspriset vilket i sin tur kan leda till ett flertal skatteproblem. Vid 

försäljning under marknadspriset tas det aktuella marknadspriset i beaktande för att be-

stämma köpeskillingen. Det innebär att planering krävs för ägarna för att avveckla företaget 

för att skiftet ska ske i lämplig tid och på ett lämpligt sätt.76  

Vid ett generationsskifte finns det tre viktiga intressegrupper. Den äldre generationen måste 

försäkra sig om att de har tillräckligt med kapital för att klara sig resten av livet. Den andra 

intressegruppen är den nya generationen, som ska ta över företaget på sådana villkor som 

inte äventyrar företagets framtid. Syskonen utgör den tredje intressegruppen, då de kan 

komma att kräva kompensation om de inte får ta över företaget. Oftast används kapital 

från företaget vilket innebär att tidpunkten för generationsskiftet måste planeras om ägarna 

vill ta ut kapital med så låg beskattning som möjligt.77  

Generationsskifte är ett betydande problem som de flesta av företagen förr eller senare 

ställs inför. Skiftet påverkar de inblandade personernas levnadsstandard, framtida inkoms-

ter och möjligheten att förverkliga ambitioner. Det är många faktorer som påverkar skiftet 

och de kan vara direkt anknutna till företaget, som exempelvis vilken avkastning företaget 

har, eller familjerättsliga faktorer, som exempelvis om syskonen behöver bli kompenserade 

för att undvika orättvisor. Även skatterättsliga effekter måste tas i beaktande då olika skat-

ter oftast innebär att stora utbetalningar måste göras från företaget.78 

Det ovan anförda visar på att en långsiktig planering krävs för att alla faktorer ska kunna 

tas i beaktande. Vid ett generationsskifte av ett fåmansföretag är det speciellt två faktorer 

som är av stor betydelse. Den första är att företagets ursprungliga ägare tillförsäkras relativt 

lågt beskattade vinstmedel ur företaget vilket uppnås genom olika transaktioner. Den andra 

                                                 
76 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 361. Hänvisar till hela stycket. 
77 Ibid. sid. 361-362. Hänvisar till hela stycket. 
78 Ibid. sid. 362-363. Hänvisar till hela stycket. 
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är att resterande del av företaget förs vidare till nästa generation genom en lågt beskattad 

överlåtelse eller till och med en skattefri överlåtelse.79 

6.2 Ägarskifte genom gåva 

En transaktion måste uppfylla vissa uppsatta kriterier för att det ska räknas som en gåva. 

Begreppet gåva kommer från civilrätten och bildar därmed en yttre ram för skatterätten. 

Det innebär att för att en gåva ska föreligga från en skatterättslig synpunkt måste kriterierna 

som uppställs i civilrätten vara uppfyllda.80 Följande gåvovillkor måste vara uppfyllda: 

 transaktionen ska innebära en förmögenhetsökning hos mottagaren och en förmö-

genhetsminskning hos givaren 

 transaktionen ska vara en självman handling 

 det ska vara en benefik handling, där givaren har en gåvoavsikt.81 

Gåvan blir fullbordad när den har överlämnats till den nya ägaren och givaren inte längre 

har besittning över egendomen. Vid ett ägarskifte genom gåva ska mottagaren träda in i 

överlåtarens skattemässiga situation, vilket innebär att mottagaren övertar överlåtarens om-

kostnadsbelopp.82 Det innebär att överlåtaren övertar givarens anskaffningsvärde för akti-

erna, det vill säga vad överlåtaren betalade för aktierna när han köpte dem.83 

En aspekt som dock är viktig att ta i beaktande är att företag som säljs inom familjen oftast 

säljs till underpris. Den skatterättsliga effekten blir då att överlåtelsen består av ett så kallat 

blandat fång, i form av en köpdel och en gåvodel.84 Ett blandat fång kräver att överlåtelsen 

sker till en annan fysisk person. I de fall en underprisöverlåtelse sker till en närstående pre-

sumeras en benefik avsikt. Ett exempel som kan illustrerar detta är:85 

                                                 
79 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 363. Hänvisar till hela stycket. 
80 Englund, Göran och Silfverberg, Christer.  Beskattning av arv och gåva, tolfte upplagan, 2001, Norstedts juri-

dik AB, Stockholm, sid. 103, jämfört med SOU 1939:18. Betänkande med förslag till förordning om arvs- 
och gåvoskatt m.m. sid. 139-140. 

81 Molin, Anna och Svensson, Ulf. Gåva- juridiken i praktiken, 2010, Björn Lundén Information AB, Näsviken, 
sid. 10. 

82 44:21 IL. 
83 Molin, Anna och Svensson, Ulf. Gåva - juridiken i praktiken, 2010, Björn Lundén Information AB, Näsviken, 

sid. 92. 
84 Danielsson, Hans och Sund, Lars-Göran. Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, tredje uppla-

gan, 2010, Iustus Förlag AB, Uppsala, sid. 46. 
85 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 363-364. 
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Aktier överlåts för ett vederlag på 2 500 000 kr till ägarens barn. Marknadspriset på aktierna 

är 10 000 000 kr och omkostnadsbeloppet 2 000 000 kr. Fångets karaktär avgörs av relatio-

nen mellan vederlag och marknadsvärdet. I det här fallet utgör ¼ köp (10 000 000/2 

500 000=4) och ¾ gåva. En kapitalvinst uppstår vilken uppgår till 2 000 000 kr. För att 

räkna ut köparens anskaffningsvärde får hela vederlaget användas, det vill säga 2 500 000 

kr, plus ¾ av överlåtarens omkostnadsbelopp, det vill säga 1 500 000 kr. Det blir totalt 

4 000 000 kr som anses som gåva och därmed påförs transaktionen ingen skatt i denna 

del.86 

6.3 Ägarskifte genom aktieförsäljning 

6.3.1 Skattekonsekvenserna för aktieförsäljning 

Delägarna i ett fåmansföretag kan sälja aktierna i företaget för att kunna ta ut större vinst-

medel. Det kan genom det förfarandet bli billigare än om delägarna skulle använda sig av 

kontanta löneuttag eller aktieutdelning. Försäljningen kan användas även om delägarna för-

väntas fortsätta driva företaget men också i de fall när det sker ett generationsskifte.87 Hu-

vudregeln vid försäljning av aktier är att kapitalvinsterna som uppstår beskattas i inkomst-

slaget kapital. 88 Det finns dock undantagsregler när det gäller avyttring av kvalificerade an-

delar i fåmansföretag som innebär att vinsten fördelas mellan inkomstlagen kapital och 

tjänst. Reglerna har tillkommit för att förhindra att fåmansföretagare utnyttjar reglerna för 

att uppnå en förmånligare beskattning, genom att omvandla arbetsinkomster till kapitalin-

komster.89 

Aktieförsäljning beskattas således enligt reglerna om kapitalvinst gällande fåmansföretag i 

57 kap IL. Beräkningen ska ske enligt huvudregeln i 44:13 IL, som anger att kapitalvinsten 

ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med 

eventuella utgifter för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet avser 

anskaffningsutgifter plus utgifter för förbättring.90  

De särskilda reglerna gällande fåmansföretag 57 kap IL stadgar att kapitalvinst på en kvali-

ficerad andel ska fördelas mellan inkomstslagen kapital och tjänst. Reglerna stadgar vidare 

                                                 
86 Båvall, Bertil och Rydin, Urban. Beskattning av ägare till fåmansbolag, andra upplagan, 2008, Norstedts juridik 

AB, Stockholm, sid. 364. Hänvisar till hela stycket. 
87 Ibid. sid. 336. 
88  41:1 IL. 
89 Proposition 1975/76:79, sid. 68. 
90 44:14 1 st. IL. 
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att det är vinsten som överstiger det sparade utdelningsutrymmet som ska särbehandlas. 

Den vinsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst medan utdelning upp till gränsbeloppet ska 

beskattas till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.91 

6.3.2 Basbeloppsregeln 

Basbeloppsregeln används när kapitalvinst för andelar i fåmansbolag ska beräknas. Regeln 

innebär att kapitalvinster gällande samma företag tas upp i inkomstslaget tjänst upp till 

maximalt 100 inkomstbasbelopp. Det belopp som överstiger beskattas i inkomstslaget kapi-

tal.92 Syftet bakom regeln är att kapitalvinster inte ska beskattas som arbetsinkomst när det 

är uppenbart att vinsten är för stor för att utgöra sparad arbetsinkomst.93 

Regeln är utformad på så sätt att den ser till kapitalvinster som delägaren och dennes när-

stående tagit upp under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren från 

samma företag.94   

Ett exempel kan vara om Malin har sålt sina aktier för 1 000 000 kr och hon har ett sparat 

utdelningsutrymme, inklusive årets gränsbelopp, på 220 000 kr. Kapitalvinsten blir då 

1 000 000-50 000 (anskaffningskostnad)= 950 000 kr. Det sparade utdelningsutrymmet på 

220 000 kr kommer att beskattas som kapitalinkomst med 20 %.  Omkostnadsbeloppet an-

ses vara 450 000 kr och ska räknas ner med anskaffningskostnaden för att räkna ut skill-

nadsbeloppet. 450 000-50 000= 400 000 kr kommer att beskattas i inkomstslaget kapital 

med 30 % skatt. Det som blir kvar att beskatta är 950 000-220 000-400 000=330 000 kr. 

Eftersom beloppet hamnar under takregeln på 100 basbelopp så kommer hela beloppet att 

beskattas med 32-57 % i inkomstslaget tjänst beroende på Malins övriga inkomster under 

året.95 

6.4 Vilka effekter har fåmansföretagsreglerna på generations-

skiften? 

Kapitalvinstbeskattning inträffar endast vid onerösa överlåtelser. Vid benefika överlåtelser, 

såsom gåva, gäller kontinuitetsprincipen vilken innebär att beskattning inte sker förrän den 

nya ägaren gör en onerös överlåtelse. Aktierna anses då vara förvärvade för det värde som 

                                                 
91 57:20 IL. 
92 57:11 IL. 
93 Proposition 1990/91:54 sid. 222. 
94 57:22 IL. 
95 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 127. 
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den gamla ägaren hade angett som anskaffningskostnad om denne sålt aktierna. Överlåtel-

sen kan även ske genom köp och gåva, ett så kallat blandat fång. I det fallet tillämpas del-

ningsprincipen. Det innebär att överlåtaren måste göra en kapitalvinstberäkning för den del 

av aktierna som överlåtits genom försäljning. Anskaffningskostnaden för den beräknade 

andelen får sedan dras av.96 För att beräkna anskaffningskostnaden för en aktie används 

genomsnittsmetoden.97 Det som skiljer fåmansföretag från andra aktiebolag är att det finns 

särskilda regler som gäller kapitalvinster. De särskilda reglerna innebär att vinsten, till den 

del den överstiger gränsbeloppet, ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som mot-

svarar gränsbeloppet ska tas upp till 2/3 i inkomstslaget kapital.98 Skattesatsen i inkomstsla-

get kapital är proportionell och ligger på 30 %.99 Skattesatsen för inkomstslaget tjänst kan 

variera och ligger mellan 32-58%.100 

Ett exempel som kan illustrera hur en kapitalvinst beskattas är: 

Karin säljer sina aktier och har sedan tidigare år sparad utdelning på 45 000 kr. Den sparade 

utdelningen ska räknas upp med statslåneräntan, som vi antar är 3 %, det vill säga 

45 000x6%=2 700 kr. 45 000+2 700=42 700 kr av kapitalvinsten kommer därmed att be-

skattas med 20 %.101 

Karin får dessutom beräkna gränsbeloppet för året som försäljningen sker. Vi antar att Ka-

rin använder sig av schablonregeln och gränsbeloppet för försäljningsåret blir då 

2,5x50 900= 127 250 kr. Gränsbeloppet plus den sparade utdelningen det vill säga 

127 250+2 700+45 000=174 950 kr kommer att beskattas med endast 20 % skatt.102 

Ett annat exempel är om Elin köper sina aktier för 50 000 kr på 80-talet. Det omräknade 

omkostnadsbeloppet är 450 000 kr enligt kapitalunderlagsregeln. Elin säljer sedan sina akti-

                                                 
96 Tjernberg, Mats. Beskattning av fåmansföretag, sjätte upplagan, 2006, Thomson Fakta AB, Stockholm, sid. 69-

70. 
97 48:7 IL. 
98 57:21 IL. 
99 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Meltz, Peter, Silfverberg, Christer och Simon-Almendal, Teresa. 

Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, trettonde upplagan, 2011, Studentlitteratur AB, Lund, sid. 
181. 

100 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Meltz, Peter, Silfverberg, Christer och Simon-Almendal, Teresa. 
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, trettonde upplagan, 2011, Studentlitteratur AB, Lund, sid. 
463. 

101 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 
Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 126. Hänvisar till hela stycket. 

102 Ibid. sid. 126. 
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er för 1 000 000 kr och har ett sparat utdelningsutrymme, inklusive årets gränsbelopp, på 

220 000 kr. Kapitalvinsten blir då 1 000 000-50 000= 950 000 kr.103  

Det sparade utdelningsutrymmet, som i det här fallet är 220 000 kr, beskattas i inkomstsla-

get kapital med 20 %. 450 000-50 000=400 000 kr är skillnadsbeloppet och ska kapitalbe-

skattas med 30 %.  Det som är kvar att beskatta är 950 000-220 000-400 000=330 000 kr. 

Beloppet ligger under takregeln på 100 inkomstbasbelopp kommer hela beloppet att be-

skattas i inkomstslaget tjänst med 32-57% skatt beroende på Elins övriga inkomster under 

året.104 

 

                                                 
103 Sandström, Kjell och Svensson, Ulf. Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering, åttonde upplagan, 2010, 

Björn Lundén Information AB, Näsviken, sid. 127. Hänvisar till hela stycket. 
104 Ibid. sid. 127. Hänvisar till hela stycket. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Fåmansföretagsreglerna 

7.1.1 Allmänt om reglerna 

Fåmansföretagsreglerna har varit omdiskuterade, både ur ett rättspolitiskt och ur ett lagtek-

niskt perspektiv. Åsikterna är många vilket gör det svårt att hitta en lösning som godtas av 

alla. Den åsikten som personerna kan enas om är att reglerna är för komplicerade och är i 

behov av förenklingar. Hur dessa förenklingar ska uppnås är dock oklart.  

Kritiken som framförts från ett rättspolitiskt perspektiv gäller argumenten bakom regelver-

kets uppkomst. Norlén och Plass skriver i motionen att de inte accepterar avundsjukargu-

mentet som anförts och att företagare som tar många risker genom att starta ett företag bör 

kompenseras eftersom de inte har samma anställningsskydd som anställda har. Det är i sig 

ett argument som jag anser är viktigt. Lagstiftningen borde inte vara ett hinder för personer 

som vill starta och driva företag utan istället borde egna företagare uppmuntras. Argumen-

tet som Norlén och Plass anför angående reglernas uppkomst är inte det starkaste. Regler-

na har inte tillkommit på grund av avundsjuka utan bygger enligt min mening på de grund-

läggande principerna i skatterätten. Alla ska behandlas lika och det innebär att ägare i få-

mansföretag inte ska kunna uppnå lättnader i beskattningen så det uppstår skillnader mellan 

dem och andra skatteskyldiga. Reglernas tillkomst har uppfyllt detta syfte.  

Bergheden anser att reglerna bör avskaffas. Det för att det ska bli lättare för personer att 

starta egna företag. Han menar vidare att om reglerna skulle förenklas eller avskaffas så 

skulle den administrativa kostnaden för företagen minska. Reglerna skulle definitivt behöva 

förenklas enligt min mening. Personer som väljer att starta ett eget företag måste i dagens 

läge betala för hjälp för att få en förståelse av reglerna. Det är en kostnad som kan vara väl-

digt avgörande för ett litet företag som inte har ett stort kapital. Det kan ju å andra sidan 

argumenteras för att det kan vara bra att företagen skaffar rättslig hjälp, dels för att företa-

get får rättslig expertis och dels för att företaget sköts korrekt från början. Rådgivningen 

kan bidra till att företagen får hjälp från början och på så sätt minskar alla problem som kan 

uppstå på grund av tolkningsfel av lagstiftningen. Jag tycker nog ändå att det är bättre om 

reglerna är enklare att förstå så att fler får möjligheten att starta egna företag och får möj-

ligheten att själva lära sig reglerna. I de fall kan ägarna bekosta utbildning så att de lär sig 

hur reglerna ska tillämpas och hur problem som uppkommer kan lösas. Det blir i sådana 
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fall en kostnad som uppkommer istället för upprepande kostnader för administrativ hjälp. 

Det får dock hållas i åtanke att alla regelverk är relativ komplicerade och att det i de flesta 

fallen krävs utbildning för att kunna tillämpa alla reglerna rätt. Men om reglerna var enklare 

så skulle ägarna kunna skapa sig en grundläggande kunskap så att de kunde lösa vissa pro-

blem som uppstår.  

Tjernberg anser att diskussionen bör avse vilken modell som är mest ändamålsenlig för att 

uppnå syftet med reglerna ur ett lagtekniskt perspektiv. Modellen bör bygga på syftet bak-

om reglerna. Det uppenbara alternativet vore då att låta Skatteverket pröva varje enskilt fall 

för att ta hänsyn till varje företags förutsättningar. En sådan lösning är dock ej genomför-

bar på grund av att Skatteverket inte har de resurser eller den tid som krävs. Lösningen 

skulle även innebära en osäkerhet för den skattskyldige eftersom det aldrig på förhand skul-

le kunna gå att förutse hur skatten skulle bli. Modellen skulle även bygga på en önskan om 

att reglerna skulle vara enkla att tillämpa. Schablonregler skulle vara ett bra alternativ för att 

uppnå både enkelhet och förutsägbarhet. Schablonregler är generellt utformade och tar ej 

hänsyn till företagens omständigheter i det enskilda fallet. Tjernberg hoppas på att det ska 

tas fram en modell i framtiden som bygger på de två önskemålen. 

Jag anser att det krävs särskilda regler för fåmansföretag för att upprätthålla syftet bakom 

reglerna. Reglerna är dock i sin nuvarande utformning ej felfria. Reglerna är komplicerade 

och jag har full förståelse för att företagare i fåmansbolag inte klarar av att tyda reglerna 

själva. Mindre företag har inte samma ekonomiska förutsättning som större aktiebolag, vil-

ket innebär att kostnader för rättslig hjälp påverkar fåmansföretagen i större utsträckning. 

Syftet bakom de särskilda reglerna är att delägare i fåmansföretag inte ska kunna omvandla 

högre beskattade löneinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster, och på så sätt kunna 

skapa sig fördelaktiga skattesituationer jämfört med andra skatteskyldiga som är aktiva i 

andra företagsformer. 

Vid utformning av reglerna bör det tas i beaktande att reglerna ska vara neutrala och de ska 

inte komma att förhindra eller försvåra för delägarna att driva ett fåmansföretag. Eftersom 

att reglerna fortfarande är under diskussion så kommer det säkerligen komma flera änd-

ringar i framtiden. Efter att ha behandlat fåmansföretagsreglerna är min första uppfattning 

att reglerna måste bli enklare att tillämpa och förstå. För att uppnå syftet bakom reglerna 

krävs ett särskilt regelverk. Det kan dock diskuteras om alla regler uppfyller en självständig 

funktion eller om de allmänna reglerna räcker.  
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Eftersom att reglerna har ändrats ett flertal gånger sedan dess uppkomst, visar det på att 

regelverket inte är färdigutvecklat. Lagstiftaren har tagit bort regler som inte har fungerat 

och gjort förändringar för att reglerna ska uppfylla sitt syfte. Alla lagstiftningar som har 

uppkommit har inte varit perfekta från början, något som jag anser borde hållas i åtanke. 

En aspekt som uppkommit när jag har behandlat reglerna är att det finns ingen enkel lös-

ning på problemen som uppkommer på grund av reglerna. Det är väldigt svårt att hitta lös-

ningar och skapa lagrum som inte har någon negativ effekt. Det är även svårt att göra gene-

rella regler eftersom alla företag har olika förutsättningar. På grund av detta kommer det 

alltid att finnas personer som inte är nöjda med lagstiftningen även om den uppnår en näs-

tan oklanderlig status. 

7.1.2 Utdelning och kapitalvinst 

Lodin anser att det kan vara omöjligt att hitta en lösning för kapitalvinstreglerna som är till-

fredställande från alla synvinklar ur ett lagtekniskt perspektiv. Lodin menar även att lagstif-

taren har gjort en kompromiss mellan två olika synsätt. Den första är att utdelning och ka-

pitalvinst ska behandlas lika och att förmånligare beskattning på så sätt inte ska kunna upp-

nås. Det andra är att en del av försäljningsvinsten kan bestå av riktiga kapitalvinster och 

inte vara hänförlig till ägarens arbetsinsats och den bör då falla utanför 3:12-reglerna.  

Kritiken som framförts från ett rättspolitiskt perspektiv är bland annat att företagen drab-

bas negativt av fåmansföretagsreglerna. Enligt Svenskt Näringsliv innebär reglerna att oba-

lans i företagen kan uppstå, då en delägare kan uppfylla löneuttaget medan den andra del-

ägaren inte gör det. Det krav som finns på löneuttag kan på så sätt innebära att företaget 

betalar ut för höga löner för att delägarna ska kunna använda sig av löneuttaget, fastän att 

företaget inte har det kapitalet som krävs. Det i sin tur kan bidra till att företaget hamnar i 

en ekonomisk kris och får likviditetsproblem.  

Norlén och Plass har även de riktat kritik gentemot lönsummeregeln i sin motion. De anser 

att regeln gör så att det uppstår skillnader i behandlingen mellan olika fåmansbolag, bero-

ende på vilken bransch företaget är verksam i. Lönsummeregeln kan i vissa fall bidra till att 

företagen får betala mindre skatt, men Norlén och Plass anser inte att det är ett argument 

för att behålla ett felaktigt system.  

Den frågan som automatiskt dyker upp är om kravet på löneuttag verkligen behövs. Jag an-

ser att regeln är nödvändig i någon form. Annars skulle det öppna upp för delägarna att 
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göra en utdelning istället för att ta ut lön, vilket innebär en skattelättnad för ägarna gent-

emot andra skatteskyldiga. Jag anser därför att regeln uppfyller sitt syfte även om den even-

tuellt kan utformas på ett bättre sätt. Ett problem som kan uppstå gällande löneuttag är om 

delägarna i företaget inte är närstående med varandra. Det kan i det fallet vara svårt att nå 

upp till löneuttaget då det blir ett krav för varje delägare till skillnad från om delägarna skul-

le vara närstående för då omfattas alla av löneuttaget om en delägare uppfyller kravet. De 

företag som istället uppfyller löneuttagskravet får en skattemässigt gynnsam ställning vid en 

försäljning eftersom att ägarna kan ta ut en större utdelning. Utdelningsutrymmet kan se-

dan användas som avräkning vid en eventuell försäljning, vilket bidrar till att skatten mins-

kar. 

7.1.3 Lön till ägare av fåmansföretag 

Reglerna gällande lön till medhjälpande make eller barn finns inte i andra aktiebolag än i 

fåmansbolag. Tjernberg anser att det är tveksamt om reglerna fyller någon självständig 

funktion i förhållande till allmänna regler. Reglerna kan istället skapa intrycket av att de 

allmänna reglerna lämnar det öppet att fördela inkomsterna genom löneinkomster. Jag för-

står Tjernbergs argument men det känns som att det är lite långsökt. Han menar på att ge-

nom att skapa en särreglering för fåmansföretag så kan det ge intrycket av att det är accep-

tabelt att andra företagsformer fördelar sina inkomster. Det är i sig ett bra argument men 

ägare i andra företagsformer har inte samma möjlighet att omvandla inkomsterna i företa-

get, varför det endast finns särreglering för fåmansföretag. Det beror på att ägarna själva 

kan bestämma hur företagets överskott ska tas ut. Ett aktiebolag har rättskapacitet, det vill 

säga att företaget kan ha rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att ägarna kan ingå avtal 

med företaget. Delägarna kan även besluta hur vinsten i företaget ska fördelas. När det en-

dast finns ett fåtal ägare så ökar risken att fördelaktiga avtal sluts med företaget och att in-

komster omfördelas så att ägarna gynnas skattemässigt. 

7.2 Generationsskiften 

7.2.1 Sammanfattning av reglerna 

Generationsskiften kan innebära ett flertal problem; till exempel vem som ska ta över före-

taget, vilken metod som ska användas och hur skatten kommer att påverka skiftet. Den be-

fintliga ägaren måste ta hänsyn till flera faktorer och överväga sina alternativ noga eftersom 

det är en procedur som tar tid. Det vanligaste alternativet när det gäller skiften inom famil-
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jen, är överlåtelse i form av gåva. Alternativet är gynnsamt för den nya ägaren och den 

gamla ägaren vill säkerligen bidra till den nya generationen, eftersom det sker inom famil-

jen. Det kräver dock att den gamla ägaren har ekonomin och inte kräver någon ersättning. 

Den nya ägaren behöver inte betala skatt för överlåtelsen utan övertar den gamla ägarens 

skattemässiga ställning. I de fall som den nuvarande ägaren vill ha en liten ersättning för fö-

retaget men ger resterande del i gåva, blir det ett så kallat blandat fång. Ersättningen betrak-

tas som köp medan den andra delen anses vara en gåvodel. 

Det andra alternativet som behandlats i uppsatsen är när ägaren väljer att sälja aktierna till 

ett underpris, det vill säga ett pris under marknadspriset. Vid försäljning av aktierna tilläm-

pas reglerna för kapitalvinst. Reglerna skiljer sig åt gentemot reglerna för andra företags-

former på det sätt att vinsten delas upp för beskattning i inkomstslaget kapital och in-

komstslaget tjänst.  

Fåmansföretagsreglernas påverkan på generationsskiften är främst kapitalvinstbeskattning-

en. Vid skifte genom gåva inträder den nya ägaren i den gamla ägarens ställe men det blir 

ingen skattemässig skillnad för fåmansföretag. Reglerna som behandlar gåva framgår av IL 

och gäller även andra företagsformer. Vid försäljning av aktier regleras dock kapitalvinsten 

av de särskilda bestämmelserna gällande fåmansföretag. Vinsten beskattas i inkomstslaget 

tjänst till den del den överstiger det sparade utdelningsutrymmet och kapitalvinst som mot-

svarar det sparade utdelningsutrymmet ska tas upp i inkomstslaget kapital till 2/3. Skatte-

satsen i inkomstslaget kapital blir då 20 %. 

7.2.2 Egna reflektioner 

Generationsskiften av ett fåmansföretag är förknippat med ett flertal problem. Det är inte 

bara den skatterättsliga effekten som måste tas i beaktande utan även familjerättsliga fakto-

rer. Det är förståeligt att ägarna vill genomföra skiftet vid en tidpunkt som skattemässigt 

gynnar dem. Skatteeffekten påverkar alla människor och det kan göra en stor skillnad om 

personerna som ska genomföra skiftet har kunskap inom området och på så sätt kan välja 

en bra tidpunkt så beskattningen blir lägre.  

Reglerna påverkar generationsskiften inom fåmansföretag på det sätt att beroende på vad 

aktierna är värda så kan den gamla ägaren bli hårdare beskattad än om denne hade ägt ett 

annat företag istället. Reglerna gällande sparat utdelningsutrymme kommer också att ha en 

betydande roll beroende på hur stor del ägaren kan tillgodogöra sig. På grund av det anför-
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da är det svårt att säga hur reglerna påverkar fåmansbolag. Det på grund av att det kan va-

riera från företag till företag. Vissa delägare kan tjäna på reglerna och få mindre beskattning 

medan andra delägare kan bli beskattade upp till 57 % i inkomstslaget tjänst. De stora före-

tagen som har mycket vinstmedel och som har sparat utdelningsutrymme påverkas antagli-

gen inte i samma utsträckning som de mindre företagen, som ändå får en relativt stor kapi-

talvinst vid en avyttring och hamnar över takbeloppet på 100 basbelopp. För dessa företag 

blir beskattningen indelad i tre skikt. Först beskattas det sparade utdelningsutrymmet med 

20 % i inkomstslaget kapital. Sedan beskattas vinsten upp till 100 basbelopp i inkomstslaget 

tjänst med en skattesats på 32-57 % beroende på ägarens andra inkomster under året. Till 

sist beskattas även ägaren i inkomstslaget kapital med 30 % till den del som överstiger 100 

basbelopp. Det här innebär att ägaren kan få betala väldigt mycket i skatt beroende på vad 

skattesatsen blir i inkomstslaget tjänst. Det sparade utdelningsutrymmet blir en skattelätt-

nad i jämförelse med andra bolagsformer. Men beroende på hur hög beskattningen blir i 

inkomstslaget tjänst så kan det jämna ut sig eller till och med innebära en högre skatt för 

ägarna till fåmansföretag. 
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8 Slutsats 

Fåmansföretagsreglerna har inte en sådan stor påverkan på just generationsskiften när det 

gäller överlåtelse genom gåva. Vid en överlåtelse som sker genom gåva så uppstår det inga 

skillnader i beskattning på grund av fåmansföretagsreglerna. Fåmansföretagen beskattas på 

liknande sätt som andra aktiebolagsformer. Reglerna har därmed ingen särskild påverkan på 

fåmansföretagen. Vid generationsskifte genom försäljning så finns det särskilda kapital-

vinstregler för fåmansföretag. Försäljningen sker oftast till underpris när skiftet sker inom 

familjen, vilket innebär att kapitalvinstbeskattning utgår på den delen som anses vara köp 

medan resterande del anses som gåva och är skattefri. Kapitalvinsten beskattas både i in-

komstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Det är en skillnad gentemot andra aktiebolags-

former som endast beskattar sina kapitalvinster i inkomstslaget kapital. På grund av att be-

skattningen kan variera beroende på olika faktorer så är det svårt att säga hur reglerna på-

verkar generationsskiften av företag. Jag tror dock inte att reglerna påverkar ägarna på det 

sätt att de väljer att inte genomföra skiften på grund av fåmansföretagsreglerna. 

På grund av det som anförts ovan, i 7.1, är det svårt att generellt göra en bedömning av 

reglerna och hur de påverkar företagen. Det skulle kräva en större studie där varje företags 

förutsättningar och situation behandlades. Jag anser dock att särskilda regler bör finnas 

kvar då jag inte kan se att allmänna regler kan upprätthålla syftet bakom lagstiftningen. För-

ändringar krävs och då främst förenklingar av reglerna. Vissa av reglerna kan dock diskute-

ras om de ska finnas kvar och om de uppfyller en självständig funktion.  
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