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Sammanfattning 

Denna uppsats inriktar sig på det kapitalandelskrav på fyra procent som den 1 januari 

2014 infördes i fåmansbolagslagstiftningen. Kapitalandelskravet är en spärregel som 

innebär att samtliga delägare i fåmansbolag med en kapitalandel som underskrider 4 

procent undantas möjligheten till utdelningar genom användning av den s.k. löneun-

derlagsregeln. Anledningen till att kapitalandelskravet infördes i lagstiftningen var att 

den tidigare situationen med en löneunderlagsregel utan någon begränsning, enligt 

regeringen, möjliggjort för framförallt delägare till större fåmansbolag att omvandla 

högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster genom använd-

ning av dessa bolags mycket stora löneunderlag.    

Uppsatsens syfte är att utreda vilka effekter kapitalandelskravet får inom det fåmans-

bolagsrättsliga området samt att analysera om dessa effekter är förenliga med syftet 

att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling i de större fåmansbolagen, eller 

om regeln i själva verket får en bredare begränsande effekt och påverkar tillväxten för 

fåmansbolag i allmänhet.  

Författaren anser inte att kapitalandelskravet uppfyller sitt syfte utan istället resulterar 

i oproportionerligt begränsande effekter och snedvrider konkurrensen för såväl stör-

re som mindre fåmansbolag. Det är författarens slutsats att de större bolagen ofta har 

tillräckliga resurser för att strukturera sig så att de undgår de direkta effekterna av ka-

pitalandelskravet och drabbas istället av omställningskostnader och effektivitetsför-

luster vid omstruktureringarna. Enligt författaren är det de mindre fåmansbolagen 

som drabbas hårdast av kapitalandelskravet eftersom regeln resulterar i ett tillväxttak 

för dessa bolag som får det svårare att locka nödvändig kompetens till bolagen för att 

nå en hög tillväxt och inte har samma förutsättningar som de större bolagen att om-

strukturera sig och på så sätt undgå kapitalandelskravets effekter. 
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Abstract 

This thesis focuses on the four percent equity requirement that was introduced in the 

3:12-rules as of January 1, 2014. The equity requirement is a blocking rule that ex-

cludes all shareholders in closely held companies with a stake of less than 4 percent 

from the possibility of dividends by the use of the so-called salary cap-rule. The rea-

son that the equity requirement was introduced in the legislation was that the previ-

ous situation with a salary cap-rule without any restriction, according to the govern-

ment, made it possible primarily for shareholders to larger closely held companies to 

convert highly taxed earned income to low-tax investment income through the use of 

these companies' very large salary caps. 

The purpose of this thesis is to investigate the impact that the four percent equity re-

quirement in the 3:12-rules may have on the close company sector and to analyze 

whether the effects of this rule are consistent with the purpose to limit the opportu-

nities for income conversion in the larger close companies, or if the rule is ineffective 

to its purpose and undermine the growth of closely held companies in general. 

The author does not believe that the equity requirement fulfills its purpose, but in-

stead results in disproportionately restrictive effects and distorts competition for 

both smaller and larger closely held companies. It is the author's conclusion that the 

larger companies often have the resources to structure themselves so that they escape 

the direct effects of the equity requirement and suffers instead direct costs and effi-

ciency losses from restructuring. According to the author, it is the smaller closely 

held companies that take the hardest hit by the equity requirement as the rule results 

in a growth limit for these companies and makes it more difficult to attract such ex-

pertise that is necessary in order to achieve a high growth rate. Furthermore these 

smaller companies do not have the same resources as larger companies to restructure 

and thereby escape the effects of the equity requirement. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De särskilda reglerna för beskattning av fåmansföretagare, de s.k. 3:12-reglerna, har sedan 

reglernas inträde i lagstiftningen både försvarats som nödvändiga i ett välfungerande skatte-

system och kritiserats för att utgöra en tillväxtsbegränsning för fåmansbolag i allmänhet. 

Syftet med reglerna kan i en enkel mening beskrivas som en begränsning i möjligheten för 

aktiva delägare i fåmansbolag att omvandla tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalin-

komster.1 

Lagstiftningen för beskattningen av fåmansbolag och dess delägare utformades till en bör-

jan särskilt hårt och fick utstå skarp kritik för att skapa oproportionerliga effekter för få-

mansbolagen och dess delägare.2 Många ansåg att regelverket resulterade i att de mest 

framgångsrika fåmansföretagarna var dem som fick ta de största effekterna av reglerna. 

Kritikerna menade att reglerna resulterade i en snedvridning där delägarna till de mest ef-

fektiva och mest framgångsrika fåmansbolagen utsattes för den minst förmånliga beskatt-

ningen genom att de till största del fick se sina inkomster beskattas inom inkomstslaget 

tjänst.3  

3:12-reglernas karaktär förändrades dock med tiden och reglernas syfte verkade gå från att 

vara rena begränsningsregler till att bli allt mer förmånliga för fåmansbolagen och dess del-

ägare. De positiva rösterna menade att utvecklingen främjade fåmansföretagande och ent-

reprenörskap. De menade att utvecklingen resulterade i en ökad möjlighet till lågbeskattad 

utdelning i en positiv bemärkelse eftersom användningen av löneunderlaget i bolagen vid 

utdelningarna fick effekten att bolagen och dess delägare fick ökade incitament att expan-

dera och utveckla verksamheterna med fler anställda och ökade satsningar på kompetens-

utveckling hos de anställda. Dessa och andra liknande satsningar ansågs i sin tur öka bola-

gens produktivitet, effektivitet och stimulerade tillväxten inte bara i enstaka bolag utan i 

hela fåmansbolagssektorn.4 

                                                
1 Tjernberg, ”Förslaget till ändrade fåmansföretagsregler från 2014”, s.750. 

2 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag s.17.  

3 Larsson & Sävenstrand, ”Nya 3:12-regler blir stoppregler mot tillväxt”. 

4 Ibid. 
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Enligt den nuvarande regeringen har dock denna förmånliga utformning av 3:12-reglerna, 

där fåmansbolagens löneunderlag kunnat utnyttjas vid utdelningar utan begränsning, med-

fört möjligheter för aktiva delägare av större personalintensiva fåmansbolag att omvandla 

högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Regeringen menade att 

dessa delägare trots relativt låga löneuttag och liten påtagen risk i bolagen kunnat plocka ut 

stora belopp ur bolagen genom lågbeskattade utdelningar på ett sätt som inte kan anses 

överensstämma med reglernas syfte. Därför infördes ett kapitalandelskrav på fyra procent 

den 1 januari 2014 i 3:12-reglerna som en begränsning i dessa möjligheter att utnyttja det 

lönebaserade utrymmet vid utdelningar.5 Genom detta kapitalandelskrav så undantas samt-

liga delägare i fåmansbolag med en kapitalandel som understiger fyra procent från möjlig-

heten till utdelning genom användningen av löneunderlaget. Syftet med denna fyrapro-

centsspärr är enligt regeringen att förhindra möjligheterna till inkomstomvandling samt att 

skydda lagstiftningens legitimitet och förtroendet för skattesystemet i stort.6 

Införandet av fyraprocentspärren i den fåmansbolagsrättsliga lagstiftningen har rört upp 

starka känslor och regeringen får nu ta emot kraftig kritik för att ha jäktat fram denna 

spärregel utan att ha genomfört en grundlig analys av de effekter som regeln medför inom 

sektorn. Från flera håll beskrivs också hur detta kapitalandelskrav får konsekvenser för 

långt fler fåmansbolag än vad som anförts av regeringen och att regeln resulterar i orimliga 

tröskeleffekter inom fåmansbolagsområdet som hämmar expansionen av bolagen samt 

snedvrider konkurrensen och begränsar tillväxten inom hela sektorn.7 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka effekter det kapitalandelskrav på fyra procent 

som införts i 57kap. 19§ 1st. 1p. Inkomstskattelagen (IL) medför inom det fåmansbolags-

rättsliga området, samt att analysera om dessa effekter är förenliga med syftet att begränsa 

möjligheterna till inkomstomvandling i större ägarledda fåmansbolag eller om kapitalan-

delskravet i själva verket överskrider detta syfte och utgör ett hinder till tillväxt inom få-

mansbolagssektorn i stort.  

                                                
5 57kap. 19§ 1st. 1p., Lagen om ändring i inkomskattelagen (1999:1229), SFS 2013:960. 

6 Proposition 2013/14:1, s.265-266. 

7 Se kapitlen 4 & 5. 
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Uppsatsen avgränsas till att diskutera införandet av kapitalandelskravet och regelns effekter 

inom fåmansbolagssektorn, annan förändring av lagstiftningen inom området för beskatt-

ning av fåmansbolag och dess delägare kommer endast att diskuteras i den mening det ger 

ett perspektiv till utvecklingen av fåmansbolagslagstiftningen samt ökar förståelsen till var-

för förändringar av lagstiftningen genomförts.  

Uppstasen avgränsas också till att endast behandla de kapitalandelskravets skattemässiga 

konsekvenser för aktiebolag. Varken dödsbon eller fåmanshandelsbolag påverkas av kapi-

talandelskravet och dess effekter och lämnas därför utanför utredningen i denna uppsats. 

 

1.3 Metod och material 

I denna uppsats tillämpas olika metoder i olika avsnitt. I kapitel 2 och 3 används en de-

skriptiv metod för att beskriva utvecklingen av den fåmansbolagsrättsliga lagstiftningen 

samt för att fastställa gällande rätt. I dessa kapitel ligger utgångspunkten för materialet på 

lagtext, förarbeten och doktrin och ytterst lite utrymme ges till egna tolkningar då kapitlen 

endast ämnar ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation för den fortsatta utredningen i 

uppsatsen. Eftersom kapitalandelskravet är en nytillkommen regel och praxis inte har hun-

nit behandla regeln, finns det ingen praxis att tillgå av väsentlig innebörd.  

I kapitlen 4 och 5 används en analyserande metod där stort utrymme ges till egna tolkning-

ar. Detta innebär att utgångpunkten kommer ligga på regeringens förslag om kapitalandels-

kravet som det lades fram i regeringens budgetproposition för 20148 och den kritik som 

riktades mot förslaget av remissinstanser och andra organisationer. För att uppsatsen också 

ska inkludera ett kritiskt inslag och ge ett perspektiv på det rådande rättspolitiska klimatet 

inom området för fåmansbolagsbeskattningen kommer även material som artiklar och in-

tervjuer här att framföras i uppsatsen. Materialet som presenteras i dessa kapitel koncentre-

ras primärt på rättsliga konsekvenser av kapitalandelskravet och dess effekter, därifrån 

kommer sedan rättspolitiska slutsatser att dras av författaren. 

 

                                                
8 Proposition 2013/14:1 
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1.4 Disposition 

I kapitel två ges en huvudsaklig beskrivning av gällande rätt och viktiga termer för att ge lä-

saren den grundläggande förståelse som är nödvändig för den senare analysen och diskus-

sionen rörande kapitalandelskravet och dess effekter på det fåmansbolagsrättsliga området. 

I kapitel tre kommer därefter en beskrivning av utvecklingen av fåmansbolagslagstiftningen 

att ges för att ge ett perspektiv till de förändringar som lett fram till det rådande rättsläget 

och införandet av kapitalandelskravet i 3:12-reglerna.  

I kapitel fyra presenteras och analyseras sedan den problematik som enligt regeringen fun-

nits på det fåmansbolagsrättsliga området och de konsekvenser som den tidigare utform-

ningen 3:12-reglerna utan kapitalandelskrav fått på rättsområdet, samt regeringens motiv till 

varför kapitalandelskravet nu införts i lagstiftningen. Kapitlet framför också den kritik som 

framfördes av remissinstanser och andra organisationer när regeringen lade fram kapitalan-

delskravet som förslag på en förändring av fåmansbolagslagstiftningen. I kapitel fem analy-

seras de möjliga effekter som kapitalandelskravet kan medföra mer ingående samt vilka 

konsekvenser dessa effekter får för både mindre och större fåmansbolag.  

Avslutningsvis analyseras och kritiseras effekterna av kapitalandelskravet i kapitel sex. I det-

ta kapitel besvaras också uppsatsen syfte om denna begränsningsregel, och dess konsekven-

ser på det fåmansbolagsrättsliga området, är ett nödvändigt hinder till inkomstomvandling 

eller om effekterna i själva verket överskrider det framförda syftet med kapitalandelskravets 

och istället utgör en begränsning av tillväxten för ägarledda fåmansbolag och sektorn i 

stort. 
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2 Gällande rätt och viktiga definitioner 

2.1 Inledning 

För att denna uppsats ska uppfylla sitt syfte och kunna föra en diskussion avseende det ny-

ligen införda kapitalandelskravet och de effekter som denna spärregel kommer få inom be-

skattningsområdet för ägarledda fåmansbolag och dess delägare är det nödvändigt att först 

ge läsaren en grundläggande förståelse för hur den rådande lagstiftningen är utformad. Det-

ta kapitel ska därför presentera den rådande lagstiftningen på en grundläggande nivå samt 

redogöra för viktiga termer och begrepp som är nödvändiga för att förstå den utveckling av 

fåmansbolagslagstiftningen som lett fram till det kapitalandelskrav på fyra procent som in-

förts i den nuvarande utformningen av 3:12-reglerna. 

 

2.2 3:12-reglerna i dagens lagstiftning och definitionerna av 

fåmansföretag, delägare och närståendekrets 

I dagens lagstiftning återfinns de särskilda reglerna som gäller vid beskattningen av verk-

samma delägare av fåmansbolag i 57 kap. IL. Det är dessa regler som i dagligt tal brukar 

benämnas som 3:12-reglerna och som anger hur inkomsterna som uppkommit i ett få-

mansbolag som beror på en delägares arbete och ägande i ett bolag ska fördelas mellan in-

komstslagen tjänst och kapital vid beskattningen.9 Uttrycket kommer ursprungligen från 

reglernas placering i lagrummet, 3§ 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, där 

de kunde hittas för tiden innan införandet av inkomstskattelagen.10  

Det är dock viktigt att påpeka att även i 56 kap. IL finns flera viktiga bestämmelser när det 

gäller fåmansföretag och dess delägare. Det är i detta kapitel definitionerna av vad som ska 

anses utgöra ett fåmansföretag, vem som ska anses vara en delägare av ett fåmansföretag 

och vem som ska anses ingå i en delägares närståendekrets kan hittas. Ett fåmansföretag 

definieras här som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare 

äger andelar som tillsammans uppgår till mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar 

                                                
9 Proposition 2013/14:1, s.256 

10 Fall & Ericson, ”Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling”, s.842. 
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i företaget.11 Vidare ska även en näringsverksamhet som är uppdelad på flera av varandra 

oberoende verksamheter anses utgöra ett fåmansföretag om en fysisk person innehar den 

faktiska bestämmanderätten genom innehav av andelar, genom avtal eller där denna person 

på liknande sätt självständigt kan förfoga över näringsverksamhetens resultat.12  

En delägare av ett fåmansföretag definieras som en fysisk person som direkt eller indirekt 

äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget.13 Det anges också i kapitlet att en per-

son och hans närståendekrets ska anses som en enda delägare vid bedömningen om ett fö-

retag ska anses utgöra ett fåmansföretag.14 I en närståendekrets innefattas en persons make 

eller maka, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn och deras makar, syskon 

och deras makar och barn samt dödsbon som personen eller någon av de tidigare nämna 

personerna är delägare i.15 

 

2.3 Kvalificerade andelar och den s.k. konsultregeln 

För att en andelsägare i ett företag ska beröras av det särskilda regelsystemet för beskatt-

ning av fåmansföretag och dess delägare krävs att andelsägaren innehar kvalificerade ande-

lar i ett fåmansföretag. En andel blir kvalificerad om andelsägaren, eller någon i dennes när-

ståendekrets, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren va-

rit verksam i företaget i en betydande omfattning eller i ett annat fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.16 På liknande sätt ska 

även en andelsägare anses inneha kvalificerade andelar i ett fåmansföretag om företaget di-

rekt eller indirekt under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren 

ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon 

i dennes närståendekrets under dessa år varit verksam i betydande omfattning i detta få-

mansföretag eller fåmanshandelsbolaget.17 

                                                
11 56 kap. 2§ 1p. IL. 

12 56 kap. 2§ 1p. IL. 

13 56 kap. 6§ 1st. IL. 

14 56 kap. 5§ IL. 

15 2 kap. 22§ IL. 

16 57 kap. 4§ 1st. 1p. IL. 

17 57 kap. 4§ 1st. 2p. IL. 
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I lagstiftningen finns också ett utvidgat fåmansföretagsbegrepp genom den s.k. konsultre-

geln. Konsultregeln gör gällande att samtliga delägare som är verksamma i företaget i en be-

tydande omfattning räknas som en enda delägare när det kommer till huruvida företaget är 

ett fåmansföretag eller inte.18 Regeln syftar till att fåmansföretagslagstiftningen även ska gäl-

la för delägare i större företag inom, till exempel, konsultbranscher så som redovisning och 

juridisk rådgivning där företagen ofta drivs av ett mycket stort antal delägare med stora in-

komster inom såväl tjänst som kapital.19  

 

2.4 Skattemässig uppdelning   

2.4.1 Gränsbelopp, årets gränsbelopp och spärrgräns 

För delägare med kvalificerade andelar i ett fåmansbolag ska inkomster delas upp mellan 

inkomstslaget kapital för den del som är ett resultat av ägandet i bolaget och inkomstslaget 

tjänst för den del som är ett resultat av nedlagt arbete i bolaget. Denna uppdelning görs ge-

nom ett schablonmässigt beräknat gränsbelopp där utdelning upp till gränsbeloppet tas 

upp, genom kvotering, till 2/3 inom inkomstslaget kapital till en beskattningsnivå på 30 

procent. Vilket resulterar i en beskattningsnivå på 20 procent av den totala utdelningen 

som beskattas inom inkomstslaget kapital. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskat-

tas därefter i inkomstslaget tjänst till en högre beskattningsnivå.20 Gränsbeloppet består av 

årets gränsbelopp samt sparat utdelningsutrymme uppräknat med tre procentenheter.21 

Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och ska tillfalla den som då äger andelen i bo-

laget.22  

2.4.2 Beräkning av huvudregeln och förenklingsregeln 

Årets gränsbelopp kan beräknas på två sätt; antingen genom den s.k. förenklingsregeln eller 

genom den s.k. huvudregeln. Förenklingsregeln ger att årets gränsbelopp är ett belopp som 

                                                
18 57 kap. 3§ IL. 

19 Proposition 2013/14:1, s. 256. 

20 57 kap. 20§ IL. 

21 57 kap. 10§ IL. 

22 57 kap. 11§ 3st 1men. IL. 
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motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat lika på andelarna i bolaget. Ge-

nom huvudregeln å andra sidan beräknas årets gränsbelopp genom summan av underlaget 

för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter och 

ett lönebaserat utrymme.23 Det underlag till årets gränsbelopp som här nämns utgörs av det 

omkostnadsbelopp som skulle ha kommit att användas om andelen i bolaget hade avyttrats 

vid årets ingång.24 

Det högre belopp man sedan får genom antingen förenklingsregeln eller huvudregeln ska 

läggas samman med det uppräknade sparade utdelningsutrymmet. Detta sparade utdel-

ningsutrymme uppkommer genom att man tidigare år haft en utdelningsnivå som understi-

git gränsbeloppet och det därmed har uppstått en mellanskillnad som kunnat sparas och 

användas nästkommande år.25    

2.4.3 Lönebaserat utrymme och fyraprocentsspärren 

Det lönebaserade utrymmet som används i huvudregeln vid beräkningen av årets gränsbe-

lopp utgörs av 50 procent av löneunderlaget och fördelas lika mellan andelarna i bolaget.26 

Löneunderlaget beräknas på sådan kontant ersättning som ska tas upp till beskattning i in-

komstslaget tjänst hos arbetstagarna och som lämnats till dessa under året före beskatt-

ningsåret av företaget eller dess dotterföretag.27 

Kapitalandelskravet som den 1 januari 2014 infördes i 3:12-reglerna är en begränsning i 

delägarnas möjligheter att utnyttja det lönebaserade utrymmet vid utdelningar. Denna fyra-

procentsspärr innebär att för att en delägare ska få använda det lönebaserade utrymmet i 

beräkningen av årets gränsbelopp kräver lagstiftningen att delägaren äger andelar som 

minst motsvarar fyra procent av kapitalet i bolaget samt att delägaren eller någon närståen-

de till denne under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning från företaget 

och dess dotterföretag som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbe-

lopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget 

                                                
23 57 kap. 11§ 1st. IL. 

24 57 kap. 12§ 1st. IL. 

25 57 kap. 13§ IL. 

26 57 kap. 16§ 1st. IL. 

27 57 kap. 17§ IL. 
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samt dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp.28 Vidare får det lönebaserade utrymmet 

för delägarens samtliga andelar inte överstiga ett belopp som motsvarar 50 gånger den kon-

tanta ersättning som delägaren, eller som någon närstående till denne, har fått från företaget 

eller från ett dotterföretag under året före beskattningsåret.29 

 

 

 

                                                
28 57 kap. 19§ IL. 

29 57 kap. 16§ 1&2st. IL. 
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3 Fåmansföretagsbeskattningens utveckling 

3.1 Inledning 

Särskild skattemässig behandling av fåmansföretag i lagstiftningen är ingen ny företeelse 

utan har existerat under lång tid. Lagstiftningen har genom de s.k. stoppreglerna och 3:12-

reglerna gått från att vara rena begränsningsregler till att bli allt mer förmånliga för delägare 

av fåmansföretag över tid. Uppsatsen ska därför i detta avsnitt ge en tillbakablick över de 

större omarbetningarna av lagstiftningen för att ge en övergripande bild av utvecklingen på 

området samt belysa de syften som framförts till varför lagstiftning tagit den utveckling 

som den har fram tills införandet av det kapitalandelskrav som nu är en del av fåmansföre-

tagslagstiftningen.  

 

3.2 Företagsskatteberedningens betänkande i SOU 1975:54 

och stoppreglerna 

3.2.1 Utbrett missbruk inom fåmansbolagssektorn 

Stoppreglerna kom till genom den undersökning som genomfördes i samband med arbetet 

runt företagsskatteberedningens delbetänkande i SOU 1975:5430. Beredningens uppdrag var 

att undersöka möjligheterna för skattskyldiga att genom fåmansbolag uppnå skattelättnader 

som stred mot syftet med beskattningslagstiftningen på fåmansbolagsområdet, samt att ge 

förslag på åtgärder mot dessa eventuella möjligheter. Syftet med lagstiftningen ansågs av 

beredningen vara att den skulle resultera i en likformig och rättvis taxering och därigenom 

ge en neutral beskattning av fåmansbolag i förhållande till andra företagsformer och det var 

mot denna bakgrund som beredningen genomförde sin undersökning av beskattningsom-

rådet.31  

Företagsskatteberedningen pekade på i sin undersökning att det fanns ett utbrett missbruk 

av bestämmelserna inom vad man kallade för fåmansföretagssektorn. Beredningen menade 

att det fanns ett avsevärt bortfall av skatter och avgifter för det allmänna på grund av detta 

                                                
30 SOU 1975:54, Delbetänkande av företagsskatteberedningen, Fåmansbolag. 

31 Ibid, s.9-10. 
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missbruk. Särskilt pekade man på problematiken med att en stor mängd bolag bildats ute-

slutande för att uppnå skattelättnader i fråga om inkomster som i verkligheten inte utgjorde 

något annat än personliga arbetsinkomster för ägarna.32 

Ett utbrett användande av olika strukturer och system hade uppstått för att delägare av få-

mansbolag som ofta själva var verksamma i bolagen i fråga skulle kunna tillskansa sig in-

komster på, för dem, fördelaktiga grunder genom låga beskattningsnivåer. Beredningen an-

såg att situationen som uppstått hade sin bakgrund i den civilrättsliga grundsynen om att ett 

tvåpartsförhållande föreligger mellan ett bolag och dess delägare och att detta synsätt upp-

rätthållits inom skatterätten. Det vill säga; att trots att endast en eller ett fåtal personer har 

ett avgörande inflytande i ett bolag så anses ändå bolaget och dess delägare utgöra två skil-

da subjekt.  

Beredningen menade att detta tvåpartsförhållande egentligen är en illusion. I ett fåmansbo-

lag finns endast en eller ett fåtal ägare som sitter på den totala beslutanderätten i bolaget 

vilket borde innebära att delägarna och bolaget istället ska ses som en enda ekonomisk en-

het. Som stöd till sitt påstående anförde beredningen att alla beslut som fattas om transak-

tioner mellan fåmansbolagen och dess delägare i själva verket endast innebär att dessa del-

ägare genomför transaktioner med sig själva. Något tvåpartsförhållande mellan två skilda 

subjekt existerar i verkligheten inte. Särskilt framträdande blir också illusionen om tvåparts-

förhållandet ju färre antal ägare ett bolag har.33 

3.2.2 Stoppreglerna och definitionen av ett fåmansbolag 

Kravet på en fungerande fåmansbolagslagstiftning är väsentlig ur ett rättssäkerhetsintresse 

för att förhindra en snedvridning av beskattningen på området framhöll företagsskattebe-

redningen. Som förslag på åtgärder för att motverka den då rådande situationen där vissa 

förfaranden ansetts civilrättsligt giltiga men medfört negativa konsekvenser vid beskatt-

ningen ur en allmän synpunkt togs stoppreglerna fram.34 Syftet med stoppreglerna kan 

översiktligt beskrivas ha varit att förhindra att fåmansföretagsformen används för att undgå 

eller sänka beskattningen. Reglerna utformades också särskilt hårt av denna anledning.35 

                                                
32 SOU 1975:54, s.9-10. 

33 Ibid, Jfr Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, s.15-16. 

34 Ibid. 

35 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, s.17. 
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Reglerna var riktade mot en mängd olika transaktioner mellan bolaget i fråga och dess ägare 

så som; behandlingen av de situationer där bolaget anskaffar egendom för bolagsledarens 

privata bruk, köper eller säljer egendom, hyr lokal, skriver ned lån eller ger lån med låg rän-

ta.36  

För att kunna avgöra stoppreglernas tillämplighet krävdes att man definierade målet för 

dem. Det vill säga definiera vad som är ett fåmansbolag. Innan beredningens arbete hade 

fåmansbolag getts en mer allmän definition i lagstiftningssammanhang. Fåmansbolag defi-

nierades då som ett bolag där aktierna i huvudsak ägs av, eller på jämförligt sätt innehas av, 

en eller ett fåtal fysiska personer. Någon mer ingående eller mer klarläggande precisering än 

så hade inte tidigare gjorts.37 

Beredningen diskuterade möjligheterna att utforma klara kriterier för vad som skulle anses 

vara ett fåmansföretag. Till exempel genom att utforma en övre gräns för hur många del-

ägare ett fåmansföretag ska kunna ha eller genom att med utgångspunkt i hur många an-

ställda det finns i företaget skapa kriterier för hur många ägare ett fåmansföretag ska kunna 

ha. Beredningen ansåg dock att sådana preciseringar skulle skapa gränsdragningar som in-

nebar problem, framförallt när det kommer till att förhindra missbruk.38 

Istället framhöll beredningen att det avgörande för om ett fåmansföretag föreligger eller 

inte ligger i om en viss grupp av människor, närstående eller inte, sitter på den verkliga be-

slutanderätten i företaget. Det vill säga om denna grupp antingen innehar mer än 50% av 

aktierna eller mer än 50% av rösterna i bolaget så ska det röra sig om ett fåmansbolag. På 

frågan hur många som kan ingå i denna grupp och det fortfarande ska anses vara fråga om 

ett fåmansbolag så preciserades det inte vidare än att beredningen anförde att i vart fall en 

krets på 10-20 personer skulle inrymmas i uttrycket ett fåtal och att en total gräns bör kunna 

ligga betydligt högre än så eftersom närstående ska anses som en enda enhet.39  

 

                                                
36 Kommittédirektiv 1997:70, Bakgrund. 

37 SOU 1975:54, s.173. 

38 Ibid, s.174. 

39 Ibid. 
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3.3 Det duala skattesystemet och 3:12-reglernas uppkomst 

En mer genomgripande reform av hela den svenska inkomst- och företagsbeskattningen 

kom till i början av 1990-talet efter förslag från regeringen i propositionerna 1989/90:11040 

och 1990/91:5441. Det var genom denna reform som lagstiftningen fick den indelning av 

inkomstslag vi idag är vana vid. För tiden innan reformen kunde en fysisk person beskattas 

i något av de sex olika inkomstslagen; tjänst, kapital, tillfällig förvärvsverksamhet, rörelse, 

jordbruksfastighet och annan fastighet. Skatten beräknades då också gemensamt för alla in-

komster och med samma skattesats. Efter reformen fanns nu endast de tre inkomstslagen; 

tjänst, näringsverksamhet och kapital och olika skattesatser gäller för de olika inkomstsla-

gen.42 

I samband med reformen skapades ett eget regelsystem för särbehandling av fåmansbolag 

och dess ägare.43 Särregleringen av fåmansföretagare var nödvändig eftersom den nya in-

delningen av inkomstslagen skapat ett dualistiskt beskattningssystem där beskattningen av 

verksamma delägare i fåmansbolag nu kunde tas upp både i inkomstslaget tjänst och in-

komstslaget kapital till olika beskattningsnivåer. Det blev därför naturligt att försöka för-

hindra och begränsa verksamma delägare i deras möjligheter att utnyttja den då nya duala 

lagstiftningen genom att omvandla arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.44 

Det duala skattesystemet innebar konkret att kapitalinkomster beskattades med en propor-

tionell skatt på 30 procent i inkomstslaget kapital medan förvärvsinkomster beskattades 

progressivt i inkomstslaget tjänst med en då högsta marginalskatt på 50 procent. Vilket in-

nebar att möjligheter uppstod för verksamma delägare att välja bort den progressiva skatten 

på förvärvsinkomster genom att istället för lön välja att ta ut inkomster från företaget i 

form av utdelning eller reavinst till en lägre beskattningsnivå.45 

                                                
40 Regeringens proposition 1989/90:110, Om reformerad inkomst- och företgasbeskattning. 

41 Regeringens proposition 1990/91:54, Om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbe-
skattningen, m.m. 

42 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, s.13. 

43 Tjernberg, ”Beskattning av fåmansföretag”, s.19 . 

44 Tjernberg, ”Förslaget till ändrade fåmansföretagsregler från 2014”, s.750. 

45 Proposition 1990/91:54, s.218, Jfr Proposition 1989/90:110, s.467. 
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Av likformighets- samt rättviseskäl krävdes på grund av denna problematik särskilda regler 

som upprätthöll den progressiva delen av beskattningen även för verksamma delägare av 

fåmansbolag.46 Dessa särskilda regler blev de s.k. 3:12-reglerna. Reglernas syfte var att ut-

delning och reavinst ska beskattas i inkomstslaget kapital i den mån inkomsten i fråga utgör 

verklig kapitalavkastning och det inte är fråga om en inkomstomvandling. Sådan inkomst 

som anses vara överskjutande, alltså sådan inkomst som inte rätteligen kan ha uppstått ge-

nom ett ägande i företaget ska behandlas på samma sätt som lön och därmed beskattas i 

inkomstslaget tjänst.47  

Det påpekades dock i propositionerna att det i praktiken är omöjligt att exakt avgöra vad 

som egentligen är en inkomst som uppstått genom ägande och en inkomst som uppstått 

genom arbete i företaget när det kommer till en person som både är ägare i företaget och 

samtidigt också själv arbetar i företaget. Därför innebar det nya lagförslaget att den skatte-

mässiga gränsen skulle dras på ett schablonmässigt sätt. Där det som man kallade för en 

normal kapitalavkastning beskattas i inkomstslaget kapital medan en överskjutande del beskat-

tas som lön.48  

 

3.4 3:12-reglernas förändrade karaktär fr.o.m. 2006 

Syftet med 3:12-reglerna var ursprungligen att de skulle ha en begränsande och förhindran-

de effekt. Därför kritiserades också reglerna, precis som stoppreglerna, för att motverka fö-

retagande och entreprenörskap och fungera som ett hinder för tillväxt i fåmansbolag.49 Un-

der 1990-talet och under första halvan av 2000-talet ledde denna kritik till att flera mindre 

förändringar av 3:12-reglerna genomfördes till fåmansbolagens fördel. Löneunderlagsregeln 

samt slopandet av stoppreglerna är exempel på detta. Det var dock inte förrän reformen år 

2006 som 3:12-reglernas karaktär förändrades på allvar.50 Tjernberg beskrev 3:12-reglernas 

                                                
46 Proposition 1990/91:54, s.218, Jfr Proposition 1989/90:110, s.467. 

47 Proposition 1990/91:54, s.219. 

48 Ibid. 

49 Tjernberg, ”Förslaget till ändrade fåmansföretagsregler från 2014”, s.750, Jfr Fall & Ericson, ”Några ekonomiska 
aspekter på 3:12-reglernas utveckling”, s.842. 

50 Fall & Ericson, ”Några ekonomiska aspekter på 3:12-reglernas utveckling”, s.843. 
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förändrade karaktär efter 2006 på följande sätt; ”Regelverket är sedan 2006 på väg i en bana som 

kraftigt avviker från avfyrningsvinkeln.”51  

Reformen som genomfördes år 2006 påbörjades av det arbete som författades av Edin, 

Hansson och Lodin52 där fokus flyttades allt mer från vad som ansågs legitimt ur det allmän-

nas synpunkt till vad som ansågs legitimt ur ett företagarperspektiv.53 Utgångspunkiten till 

förändringen av 3:12-reglerna som då framfördes av regeringen i propositionen54 till refor-

men var att samtidigt som reglernas begränsande effekt när det kom till delägares möjlighe-

ter till inkomstomvandling skulle bibehållas så syftade reformen framförallt till att förbättra 

regelverkets effekter på risktagande i näringslivet.55  

Regeringen anförde i denna anda att det i vissa fall är befogat att gå längre än vad som är 

motiverat ur en neutralitetssynpunkt för att beskattningen ska anses legitim av företagarna. 

Mot denna bakgrund ansågs det vara motiverat att ge skattelättnader som skulle komma att 

gynna ägare till fåmansbolag och investeringar i företag med aktiva ägare jämfört med 

andra företag för att undvika att beskattningen av ägare till företag med en hög avkastning 

blir för stor.56 

En av de skattelättnader som gjordes för aktiva delägare av fåmansbolag var att utöka ut-

rymmet för kapitalbeskattad inkomst i relation till antalet anställda. Regeringen menade att 

anställning av personal är i sig en risk genom de långsiktiga förpliktelser som ett bolag tar 

på sig genom anställningar samtidigt som resultatet varierar till en större grad i ett företag 

med många anställda och att det därmed är motiverat ur en neutralitetssynpunkt att ge skat-

telättnader till större fåmansbolag med många anställda. Förutom att utvidga löneunder-

lagsregeln genomfördes en rad andra förändringar som ur ett beskattningsperspektiv skulle 

förenkla, förbättra och sänka beskattningen av fåmansbolag och dess ägare.57 Förändring-

arna innebar bland annat också en sänkt effektiv beskattning där utdelning och kapitalvinst 

på kvalificerade andelar upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent istället för den ti-

                                                
51 Tjernberg, ”Förslaget till ändrade fåmansföretagsregler från 2014”, s.750. 

52 Edin, Hansson & Lodin, ”Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet”. 

53 Ibid, s.31. 

54 Proposition 2005/06:40 

55 Ibid, s.38-39. 

56 Ibid, s.41. 

57 Proposition 2005/06:40, s.41-44. 
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digare beskattningsnivån som låg på 30 procent. Samtidigt som onoterade andelar som inte 

är kvalificerade beskattas med 25 procent.58 Det infördes också ett schablonbelopp för att 

underlätta för mindre bolag med få anställda som inte skulle komma att använda den nya 

utvidgade löneunderlagsregeln vid beräkningen av gränsbeloppet.59 

 

                                                
58 Ibid, s.66. 

59 Ibid, s.54. 
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4 Förslaget om ett kapitalandelskrav  

4.1 Inledning 

Regeringen anförde i sin budgetproposition för 201460 att den tidigare avsaknaden av ett 

kapitalandelskrav i 3:12-reglerna har resulterat i en möjlighet för delägare i större fåmansfö-

retag att utnyttja löneunderlagsregeln vid utdelningar på ett sätt som inte kan anses över-

ensstämma med reglernas syfte. Detta utnyttjande har, enligt regeringen, blivit ett betydan-

de problem för fåmansbolagsbeskattningen i synnerhet och skadar också förtroendet för 

skattesystemets i stort.61 Detta kapitel ska därför mer ingående belysa den problematik som 

framförts av regeringen med den tidigare utformningen av löneunderlagsregeln och del-

ägarnas möjligheter att utan begränsningar använda sig av det lönebaserade utrymmet vid 

utdelningar. Kapitlet framför också de negativa effekter som denna problematik, enligt re-

geringen, fått inom det fåmansbolagsrättsliga området tillsammans med den kritik som rik-

tades mot regeringens förslag samt de alternativa förslag på förändringar som då framför-

des.  

 

4.2 Regeringens argumentation  

4.2.1 Kapitalandelskravets inriktning mot större fåmansföretag 

Regeringen anförde att syftet med reformen av löneunderlagsregeln som genomfördes år 

2006 var att förbättra 3:12-reglernas effekter på risktagande i näringslivet samtidigt som 

reglernas preventiva funktion skulle bevaras. Det vill säga att reformen var ämnad att för-

enkla och skapa en mer fördelaktig atmosfär för företagare och entreprenörer samtidigt 

som reglerna skulle vidhålla sitt mer ursprungliga syfte att motverka ett överutnyttjande av 

fåmansbolagslagstiftningen.62 

Uppgifter som framfördes av regeringen i budgetpropositionen för 2014 visade dock på att 

reformen som skedde år 2006 resulterat i just ett överutnyttjande av löneunderlagsregeln 

                                                
60 Proposition 2013/14:1. 

61 Proposition 2013/14:1, s.260-261. 

62 Proposition 2013/14:1, s.259. 
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genom att verksamma delägare med små andelar i större fåmansföretag fått möjligheter att 

plocka ut stora belopp genom utdelningar samtidigt som de hade relativt låga tjänstein-

komster. På så sätt har dessa delägare, utan att ta på sig en proportionerlig risk i bolagen, 

kunnat tillgodoräkna sig skattelättnader som var avsedda för personer med en betydande 

risk i bolagen. Regeringen framhöll att även om problematiken för skattesystemet var bety-

dande så var den koncentrerad till ett litet antal delägare med små andelar i endast ett fåtal 

större fåmansbolag.63 

Enligt de uppgifter som framfördes av regeringen i budgetpropositionen var det endast 400 

av det totala antalet av Sveriges, år 2010, 226 000 fåmansbolag som hade delägare med en 

ägarandel som understeg fyra procent av kapitalet och där dessa ägare använt sig av löne-

underlagsregeln vid utdelningar. Det framfördes också att av samtliga delägare som tilläm-

pade löneunderlagsregeln i fåmansbolag med en lönesumma som översteg 250 miljoner 

kronor ägde 85 procent en kapitalandel understigande fyra procent samtidigt som samma 

siffra i fåmansföretag med en lönesumma på 20 miljoner endast var 2,5 procent. Regering-

en konstaterade därmed att de delägare med små andelar som använt löneunderlagsregeln 

vid utdelning till största del var delägare i större fåmansföretag. Dessutom att överutnytt-

jandet kretsade kring ett fåtal bolag i endast ett par personalintensiva branscher där företa-

gen hade ett litet behov av att återinvestera vinsterna och där löneunderlagsregeln därför 

gett ett gynnsamt beskattningsutfall för ägarna genom de stora lönesummorna i dessa bo-

lag.64  

Finansdepartementet framhöll i ett allmänt svar som departementet gav till några av de frå-

gor som kunde finnas runt förändringarna av 3:12-reglerna att det överutnyttjande som av-

sågs av regeringen innebar att omkring 3 600 personer hade kunnat sänka skatten från 57 

till 20 procent på stora delar av deras inkomster och att detta resulterat i ett skattebortfall 

som totalt uppgått till 650 miljoner kronor om året. Finansdepartementet menade också att 

statistik visat att dessa personer främst var en förhållandevis liten grupp bestående av revi-

sorer, advokater och konsulter.65  

 

                                                
63 Proposition 2013/14:1, s.260-261. 

64 Ibid. 

65 Finansdepartementet, Frågor och svar kring förändringarna i 3:12-reglerna. 
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4.2.2 Problematiken med en lagstiftning utan kapitalandelskrav 

Anledningen till att ett krav på en minsta kapitalandel på fyra procent införts i dagens 3:12-

regler var att regeringen ansåg att den tidigare utformningen av löneunderlagsregeln utan 

ett kapitalandelskrav medfört att det i de stora och personalintensiva fåmansbolagen fanns 

en möjlighet för delägare i sådana företag att syssla med en form av inkomstomvandling 

som undergrävde 3:12 reglernas legitimitet. Vad regeringen menade var att kombinationen 

av en förmånlig löneunderlagsregel tillsammans med den utvidgade definitionen av vad 

som ska anses vara ett fåmansföretag, den s.k. konsultregeln, gjort det lönsamt att bilda sto-

ra företag av verksamheter med många anställda och sedan erbjuda vissa anställda en liten 

andel i företaget för att kunna omvandla deras tjänsteinkomster till lågt beskattade kapital-

inkomster. 66     

Problemet var, enligt regeringen, att den dåvarande utformningen av 3:12-reglerna medfört 

att verksamma delägare i de större fåmansföretagen med ett stort antal anställda kunnat till-

godoräkna sig ett mycket stort lönebaserat utrymme och därigenom har dessa delägare trots 

relativt låga tjänsteinkomster och små andelar i företagen kunnat tillgodogöra sig höga in-

komster genom lågbeskattade utdelningar. Denna struktur med ett spritt ägande i stora få-

mansföretag har resulterat i att också risktagandet i företagen är spritt. Det vill säga att då 

inget krav på varken en minsta ägarandel eller en minsta kapitalinsats fanns i den dåvarande 

fåmansföretagslagstiftningen så kunde delägare med väldigt små andelar och liten risk ut-

nyttja lagstiftningen på ett, för dem, förmånligt sätt som inte stod i paritet med den risk 

som de tagit på sig i företaget.67  

Regeringen framhöll också att de dåvarande 3:12-reglerna resulterade i att verksamma del-

ägare i större fåmansföretag överkompenserats och trots att reglerna ämnar motverka just 

denna typ av överkompensationer så har löneunderlagsregeln utan ett kapitalandelskrav 

faktiskt möjliggjort en förmånligare beskattning av utdelning i inkomstslaget kapital än vad 

som gäller för andra ägare av andelar i onoterade företag. Det fanns därför också ett behov 

av att förändra 3:12-reglerna ur en neutralitetssynpunkt för att förhindra att beskattningssy-

stemet utsätts för en snedvridning som resulterar i att större fåmansföretag och deras del-

ägare beskattas på ett fördelaktigt sätt som ger denna grupp konkurrensfördelar i jämförelse 

                                                
66 Proposition 2013/14:1, s.260-261. 

67 Ibid. 
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med delägare till andra företagsformer eller mindre fåmansbolag med mindre lönesum-

mor.68 

 

4.3 Yttranden från remissinstanser och andra organisationer 

4.3.1 Behovet av en förändrad löneunderlagsregel  

När fyraprocentsspärren lades fram som förslag på förändring av den dåvarande löneun-

derlagsregeln genom regeringens budgetproposition för 2014 kritiserades förslaget av en 

rad remissinstanser och andra organisationer. En del ifrågasatte själva behovet av en för-

ändring i delägares möjligheter att utnyttja löneunderlaget vid utdelningar medan andra an-

såg att det fanns ett behov av förändring men menade att det också fanns alternativ till re-

geringens föreslagna utformning med ett kapitalandelskrav i fåmansföretagslagstiftningen.69  

Bland de mer kritiska rösterna till regeringens lagförslag fanns Näringslivets skattedelega-

tion, som framhöll att reformen av 3:12-reglerna som skett år 2006 ökat skatteintäkterna på 

utdelningar från fåmansföretag och de ansåg därför att det inte fanns ett behov av en vidare 

förändring där skatteintäkterna ökas ytterligare då förändringen som gjordes år 2006 visat 

sig vara effektiv ur beskattningssynpunkt. Sveriges advokatsamfund var av en liknande åsikt 

och ansåg att beskrivningen av de speciella omständigheterna som anförts av regeringen 

där delägare i större fåmansbolag skulle sitta i en särskild position till att utnyttja de då rå-

dande reglerna var missvisande. De menade att ett sådant utnyttjande lika gärna kunde fö-

religga i ett fåmansbolag med en ägare och fem anställda som ett med många delägare och 

hundratalsanställda. Advokatsamfundet ifrågasatte därmed behovet av en förändring av lö-

neunderlagsregeln mot den bakgrund som framförts av regeringen.70  

Andra remissinstanser och organisationer framhöll att reglerna var i ett behov av en för-

ändring men ansåg att det vidare borde diskuteras på vilket sätt en sådan förändring skulle 

utformas. Bland dessa remissinstanser fanns Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Uni-

versitet. Fakultetsnämnden anförde att de delade bedömningen av att den tidigare utform-

ningen av löneunderlagsregeln hade medfört möjligheter för delägare i personalintensiva 

                                                
68 Proposition 2013/14:1, s.260-261. 

69 Ibid, s.257-258. 

70 Ibid. 
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fåmansföretag att trots relativt låga löneuttag kunnat ta ut stora andelar av resultatet som 

lågt beskattad utdelning.71 

Även advokatfirman Vinge Stockholm AB stödde uppfattningen att för att reglerna skulle 

behålla sin legitimitet krävdes en förändring. De ansåg att det var viktigt med en förändring 

som säkerställer att det inte är möjligt att undvika skatt genom att fåmansbolag låter deläga-

re ta ut låga löner samtidigt som de tar ut höga inkomster genom utdelning men till låg be-

skattning. De ansåg att sådana konstruktioner kan vara konkurrenssnedvridande, samt att 

ett överutnyttjande kan leda till minskad respekt för skattesystemet i stort och fåmansbo-

lagsreglerna i synnerhet.72 

 

4.3.2 Kritiken mot kapitalandelskravet  

När det kommer till själva förslaget om ett kapitalandelskravs på fyra procent så framförde 

Skatteverket att de ställde sig positiva till en förändring av den karaktären men ansåg att 

kretsen av delägare som fortsättningsvis skulle få använda det lönebaserade utrymmet vid 

utdelningar borde begränsas ytterligare och att kapitalandelskravet istället skulle höjas till tio 

procent. Även Kammarätten i Jönköping tillstyrkte kapitalandelskravet men under förut-

sättning att det endast skulle ses som en tillfällig förändring i väntan på en större utredning 

av hur den framtida löneunderlagsregeln skulle utformas.73 

Majoriteten av de remissinstanser och andra organisationer som fick chansen att yttra sig i 

frågan i budgetpropositionen tog dock avstånd från det av regeringen framförda kapitalan-

delskravet. Flera instanser och organisationer däribland Sveriges Advokatsamfund, Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, Advokatfirman Vinge AB och Grant Thornton Sweden 

AB framförde att förslaget om kapitalandelskravet skapar tröskeleffekter och incitament för 

skatteplanering i form av uppdelning av befintliga företag i mindre enheter. Detta kommer 

i sin tur också att resultera i snedvridningseffekt mellan företag med olika stort antal deläga-

re som bedriver samma eller en likartad verksamhet anförde dessa organisationer vidare.74 

                                                
71 Proposition 2013/14:1, s.257-258. 

72 Ibid. 

73 Ibid, s.264-265. 

74 Proposition 2013/14:1, s.264-265. 
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Praktikertjänst AB menade att förslaget inte kommer att uppfylla sitt syfte eftersom de fö-

retag som regeringen vill komma åt genom förslaget kommer att komma runt förslaget och 

att det vidare inte är många företag som inte kan komma undan de planerade effekterna av 

förslaget från regeringens sida. Näringslivets skattedelegation, Företagarna, Lantbrukarnas 

Riksförbund och Sveriges Byggindustrier framförde att kapitalandelskravet kommer att för-

sämra investeringsviljan och hämma expansion och sammanslagningar av företag. Samt 

göra det svårare att rekrytera medarbetare via delägarskap vilket i vissa fall kan vara nöd-

vändigt för att locka kvalificerade personer till vissa arbeten, framförallt på mindre orter.75 

Även Lagrådet var kritisk till förslaget och ansåg att det inte borde ligga till grund för en 

lagstiftning. Lagrådet menade att förslaget om ett kapitalandelskrav rör ett område där 

många har ett stort intresse av att analysera förslaget för att finna vägar att kringgå effek-

terna av förslaget vilket resulterar i att det är oklart om kapitalandelskravet får den av reger-

ingen avsedda begränsade effekten på beskattningsområdet. Dessutom om regeln skulle få 

den avsedda effekt som regeringen menar så medför det oförklarade och inte analyserade 

tröskeleffekter som kan komma att påverka bolagens konkurrenssituationer. Lagrådet an-

förde också att den bild som målas upp av regeringen av hur bolag strukturerades och del-

ägare utnyttjade de tidigare skattereglerna inte kunde anses välgrundad och att det därmed 

inte fanns någon förklaring till varför förslaget ansågs vara så brådskande och inte en för-

djupad översyn av reglerna ansågs behövlig.76 

 

4.3.3 Alternativa förändringar 

Näringslivets skattedelegation ifrågasatte behovet av en förändrad löneunderlagsregel men 

anförde ändå att en justering av befintliga faktorer och parametrar hade varit en mer pro-

portionerlig förändring än det förslag om ett krav på en minsta kapitalandel som lagts fram 

av regeringen. Skattedelegationen gav dock inga konkreta förslag på alternativa utform-

ningar utan menade att sådana förslag skulle behövas utredas och analyseras ytterligare.77  

Det fanns dock de remissinstanser och organisationer som framförde alternativa förslag till 

kapitalandelskravet. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anförde att ett för-

                                                
75 Ibid. 

76 Lagrådets yttrande, s.5-7. 

77 Proposition 2013/14:1, s.257-258. 



 

 
25 

slag på ny utformning skulle kunna vara att införa ett rakt krav på ett visst löneuttag för att 

ett lönebaserat utrymme ska beräknas. Detta var något som även förordades av Sveriges 

Advokatsamfund som anförde att en höjning av skattesatsen på utdelning inom gränsbe-

loppet eller en ny utformning av beräkningen av löneunderlaget genom till exempel en 

sänkning av taket för hur stort löneunderlaget kan bli skulle vara en mer konkurrensneutral 

utformning än det förslag som lagts fram av regeringen.78 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB föreslog att det lönebaserade utrymmet begränsa-

des till två gånger den kontanta ersättningen för de delägare som äger under 50 procenta 

kapitalet i företaget och att kapitalandelskravet kompletteras med ett alternativt krav på en 

lägsta anskaffningskostnad för delägarnas andelar där löneunderlagsregeln ändå skulle bli 

tillämplig. Sven-Olof Lodin ställde sig positiv till en sådan lösning men ifrågasatte också 

lämpligheten av att vissa mindre innehav överhuvudtaget omfattas av 3:12-reglerna. Adrian 

& Partners AB gick längre och ansåg att konsultregeln helt borde slopas så att större ägar-

ledda företag inte längre omfattas av fåmansföretagsreglerna.79 

 

4.4 Syftet med kapitalandelskravet och regeringens svar på 

kritiken mot förslaget 

Syftet med fyraprocentsspärren i anslutning till löneunderlagsregeln är att begränsa an-

vändningen av löneunderlaget i de fall där delägarnas risk inte är proportionerlig till den 

skattelättnad de erhåller genom regeln och därigenom förhindra möjligheten att inkomst-

omvandla tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster.80 Enligt Finansdepartemen-

tet kommer endast de 3 600 personer som kunnat sänka sin skatt på sina löneinkomster 

och som därmed är den angivna målgruppen för kapitalandelskravet att få höjd skatt ge-

nom denna spärregel. Detta är en mycket liten grupp av personer som dessutom är begrän-

sad till personer med förhållandevis mycket höga inkomster.81 Regeringen anförde dock i 

samband med motivering till införandet av kapitalandelskravet att regeringen var medveten 

om att fyraprocentsspärren kan komma att skapa vissa tröskeleffekter. Men framhöll att 
                                                
78 Ibid. 

79 Ibid. 

80 Ibid, s.266. 

81 Se avsnitt 4.2.1. 
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dessa tröskeleffekter inte avser beskattningen av företagen utan beskattningen av delägarna. 

Företagens konkurrenssituation och tillväxt får i de flesta fall antas påverkas av förslaget 

endast om företagen i fråga skulle prioritera att anpassa storlek och organisation efter vad 

som leder till den mest gynnsamma beskattningen för delägarna i stället för att arbeta mot 

att optimera företagets utveckling och konkurrenskraft.82 

Regeringen fortsatte sin argumentation med att det inte är omöjligt att vissa delägare som 

nu träffas av fyraprocentsspärren väljer att omorganisera sig för att igen öka sina ägarande-

lar så att de uppfyller kapitalandelskravet. Att sådana omstruktureringseffekter kan vara en 

konsekvens av införandet av ett kapitalandelskrav i 3:12-reglerna motiverar dock inte att 

regeringen skulle ställa sig passiv till de brister på området för fåmansföretagsbeskattningen 

som regeringen påvisat. Regeringen tillade också att om omstruktureringar av de större få-

mansföretagen sker i större omfattning för att kringgå kapitalandelskravet så kan det bli ak-

tuellt att återkomma med kompletterande regler för att förhindra en sådan effekt. Avslut-

ningsvis ansåg regeringen att de möjliga tröskeleffekterna måste ses i ljuset av motivet med 

kapitalandelskravet, nämligen att förhindra inkomstomvandling samt att skydda lagstift-

ningens legitimitet och förstroendet för skattesystemet. Dessutom berör kapitalandelskra-

vet endast löneunderlagsregeln och undantar inte möjligheten till utdelning för delägare 

med en kapitalandel på under fyra procent eftersom en avkastning på det satsade kapitalet 

uppgående till statslåneräntan plus nio procentenheter även fortsättningsvis kommer be-

skattas med 20 procent.83 

 

 

  

4.5 Författarens kommentar 

Författaren ställer sig inte kritisk till regeringens påstående att det genom den tidigare ut-

formningen av löneunderlagsregeln funnits en möjlighet till inkomstomvandling. Det är 

tydligt att verksamma delägare med små andelar i större fåmansbolag genom den tidigare 

utformningen av löneunderlagsregeln tillsammans med den s.k. konsultregeln i kombina-

tion med att någon begränsningsregel inte existerat haft möjligheten att genom stora löne-

                                                
82 Proposition 2013/14:1, s.266. 

83 Ibid. 
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underlag i bolagen tillskansa sig stora lågbeskattade inkomster genom utdelningar. Även om 

författaren, i likhet med den kritik som framfördes av Lagrådet i deras yttrande, inte kunnat 

finna någon egentlig bevisning för att inkomstomvandling faktiskt har förekommit i den 

omfattning som målas upp av regeringen så ställer sig författaren inte heller kritisk till be-

hovet av en förändring av 3:12-reglerna. Enligt författarens åsikt så är själva möjligheten till 

den inkomstomvandling som här framförts tillräcklig för att diskuttera en förändring av 

3:12-reglerna.  

Vad författaren däremot ställer sig kritisk till är den argumentation regeringen för till för-

svar av kapitalandelskravet på fyra procent och dess effekter samt varför inget utrymme 

getts till en utvidgad diskussion där större plats getts till alternativa förslag. Regeringen an-

förde i budgetpropositionen att kapitalandelskravet kan komma att skapa vissa tröskeleffek-

ter men att dessa effekter i så fall drabbar delägarna och inte riktar sig mot beskattningen av 

bolagen. Det synsätt som regeringen här använder i sin argumentation kritiserades redan så 

tidigt som av företagsskatteberedningen i samband med dess arbete med SOU 1975:54. I 

likhet med den argumentation som då framfördes av företagsskatteberedningen ställer sig 

författaren kritisk till att ägarledda fåmansbolag och dess delägare ställs i ett tvåpartsförhål-

lande till varandra när det i själva verket är omöjligt att i verkligheten göra denna uppdel-

ning.      

Det är författarens åsikt att regeringen utnyttjar detta synsätt om ett tvåpartsförhållande för 

att komma runt kritiken om de möjliga effekterna av kapitalandelskravet eftersom regering-

en då kan argumentera för att effekterna drabbar den ena parten men inte den andra. Re-

geringen hävdade att företagens konkurrenssituation och tillväxt i de flesta fall endast kan 

antas påverkas av kapitalandelskravet om bolagen skulle prioritera att anpassa storlek och 

organisation efter vad som leder till den mest gynnsamma beskattningen för delägarna i 

stället för att arbeta mot att optimera bolagets utveckling. Detta är enligt författaren ett na-

ivt synsätt och argumentationen är inte försvarbar eftersom, precis som företagsskattebe-

redningen uttryckte det, tvåpartsförhållandet endast är en illusion. I verkligheten är det så 

att ett personalägt fåmansbolag är helt beroende av kompetensen hos de verksamma del-

ägarna och deras ledning av bolaget. Stort som litet, fåmansbolag och dess verksamma del-

ägare så starkt sammankopplade att bolaget, enligt författarens mening, är direkt beroende 

av de gynnsamma fördelar som dess delägare får och deras vilja att föra bolagets utveckling 

vidare. 
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Det är naturligtvis så att anledningen till att personer erbjuds delägarskap i fåmansbolag va-

rierar. Men oavsett om det är för att locka kompetens till bolaget, behålla kompetens i bo-

laget eller för att öka inkomsterna hos verksamma delägare genom inkomstomvandling så 

är ägarledda fåmansbolags utveckling, tillväxt och konkurrenssituation beroende av att 

kompetens kommer till och stannar i bolagen. Precis som företagsskatteberedningen ansåg 

så anser också författaren att ett fåmansbolag och dess delägare i själva verket borde ses 

som en ekonomisk enhet och att det är från denna utgångspunkt som eventuella effekter av 

kapitalandelskravet borde diskuteras.  

När ett lagförslag som kapitalandelskravet arbetas fram är det av betydande vikt att ge ett 

klart motiv till förslaget men också att ge en klar bild av de tänkbara effekter som denna 

lagändring kan tänkas få. Motivet med regeln är ju som regeringen har understrukit att 

stoppa inkomstomvandlingen genom utdelningar till verksamma delägare av större ägarled-

da fåmansbolag som inte tagit på sig en proportionerlig risk i dessa bolag. Nyttan med kapi-

talandelskravet skulle vara att värna om skattesystemets legitimitet, beskattningens neutrali-

tet och att förhindra den konkurrenssnedvridning som, enligt regeringen, förelåg för tiden 

innan kapitalandelskravet infördes i 3:12-reglerna. Men när det kommer till de möjliga ef-

fekterna som kapitalandelskravet kan föra med sig så framstår det för författaren, efter att 

ha granskat propositionen och den kritik som framförts av remissinstanser och andra orga-

nisationer, som om regeringen tagit fram en nödlösning som är tänkt att råda bot på ett 

problem men hoppat över att undersöka frågan om vilka andra effekter denna nödlösning 

kan komma att få. Författaren anser att det är märkligt att regeringen inte i någon större 

omfattning varken diskuterat kapitalandelskravets effekter eller några alternativa lagförslag, 

en kritik som också framfördes av Lagrådet, när lagförslaget lades fram.  
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5 Kapitalandelskravets tröskeleffekter 

5.1 Inledning 

Regeringen har lämnat diskussionen om tröskeleffekter vid att tröskeleffekter kan uppstå 

genom kapitalandelskravet men att dessa tröskeleffekter inte riktar sig mot beskattningen 

av företagen utan beskattningen av delägarna samt att dessa effekter inte föranleder att re-

geringen skulle inta en passiv ställning till förändring av regelverket och slopa kapitalan-

delskravet. Regeringen har alltså inte i någon vidare omfattning än detta varken diskuterat 

vilka dessa möjliga tröskeleffekter kan tänkas vara eller utrett deras omfattning. Det har 

dock både i remissvar och i kritiska artiklar framförts en mängd åsikter som menar att trös-

keleffekter från kapitalandelskravet kommer att uppstå i en bredare omfattning än vad re-

geringen anfört samt att dessa effekter inte är proportionerliga i förhållande till det motiv 

och den nytta som regeringen menar kommer av denna begränsningsregel.  

 

5.2 Tröskeleffekter för tillväxt i fåmansbolag  

5.2.1 Tilltänkt målgrupp och effekternas verkliga omfattning 

Det motiv till införandet av kapitalandelskravet som framförts av regeringen var att regeln 

skulle ha en begränsande effekt på den överkompensation som skett genom 3:12-reglerna 

innan förändringen där delägare med små andelar i större ägarledda fåmansbolag kunnat 

dra fördelar av regelverket som inte stått i proportion till den risk dessa delägare uppburit i 

bolagen. Syftet var också att förbättra situationen för mindre fåmansbolag och förenkla be-

skattningsreglerna för dess delägare.84 Flera kritiker menar dock att kapitalandelskravet på 

fyra procent träffar för brett och resulterar i att tröskeleffekter även uppstår för mindre få-

mansbolag och deras delägare.  

En av de organisationer som riktat hård kritik mot fyraprocentsspärren är FAR85. Enligt 

den statistik som FAR presenterade i det alternativa förslag86 till förändring av 3:12-reglerna 

                                                
84 Proposition 2013/14:1, s.266. 

85 Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare. 

86 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna. 
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som organisationen lämnade i augusti 2013 framgår att över 40 procent av de delägare som 

skulle ha träffats av kapitalandelskravet, om regeln funnits under åren 2008-2011, var del-

ägare av små och medelstora fåmansbolag. 11,6 procent var delägare i stora fåmansbolag 

och färre än 26 procent av de delägare som skulle ha träffats av regeln var delägare i de 

mycket stora personalintensiva fåmansbolagen som pekats ut av regeringen som fyrapro-

centsspärrens huvudsakliga målgrupp.87 

FAR anförde också att de verksamma delägare av mindre fåmansbolag som skulle ha träf-

fats av kapitalandelskravet kan, trots små andelar, uppbära en betydande finansiell risk i bo-

laget eftersom en kapitalandel inte ensamt avgör risken en delägare tar på sig i ett bolag och 

att det därmed inte fanns någon förklaring till att även dessa delägare träffades av kapital-

andelskravets effekter. Detta betyder att det högst sannolikt finns ett mycket stort antal 

delägare med små andelar i mindre och medelstora ägarledda fåmansbolag som trots att de 

uppbär en betydande finansiell risk i bolaget och trots att de inte omfattas av regeringens 

utpekade målgrupp alltså ändå omfattas av effekterna av den nu införda fyraprocentsspär-

ren.88  

5.2.2 Konsekvensen av den verkliga omfattningen 

Vilka verkningar får då kapitalandelskravet i små och medelstora fåmansbolag och vad blir 

konsekvensen av dessa effekter? Flera delägare i ägarledda fåmansbolag har deltagit i debat-

ten runt kapitalandelskraven och framfört vilka konkreta konsekvenser spärregeln kommer 

få för just deras bolag. Jennifer Råsten och Lars Olof Elfversson är några av dessa delägare. De 

är medlemmar i koncernledningen för företaget Netlight och i en debattartikel som publi-

cerades i branschtidningen NyTeknik den 27 Maj 201389 skriver dessa artikelförfattare att 

konsekvenserna av kapitalunderlagsregeln för teknikbolagen blir absurda. 

Netlight är idag ett mycket stort konsultbolag med flera hundra medarbetare i flera länder 

och måste därför anses vara ett av de fåmansbolag som omfattas av regeringens tilltänkta 

målgrupp. Men som anförs av artikelförfattarna så var det möjligheterna till snabb tillväxt, 

stora förändringar och kvalitativ rekrytering som gjorde att Netlight kunde utvecklas och 

växa på en relativt kort tid till det företag det är idag. Artikelförfattarna beskriver att ett ent-

                                                
87 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna, s.7-8. 

88 Ibid, s.8-9. 

89 NyTeknik, ”Följderna helt absurda för teknikbolagen”. 
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reprenörsbolag som Netlight är helt beroende av rekrytering av kompetenta medarbetare 

för att växa och uppnå starka resultat. Bra arbetsvillkor är avgörande för denna rekrytering. 

Tanken i Netlight har sedan starten varit att erbjuda anställda en liten andel i bolaget så att 

Netlights medarbetare gemensamt ska äga bolaget och ta del av det överskott som skapas. 

Detta är också ett viktigt argument vid nyrekryteringar för att locka den nödvändiga kom-

petensen till bolaget som möjliggör fortsatt tillväxt.90  

Istället för att ge möjligheter till bolaget att locka nödvändig kompetens till bolaget genom 

erbjudande om delägarskap innebär fyraprocentspärren att de anställda delägarna i Netlight 

vid aktieutdelningar nu får uppemot tre gånger så hög beskattning. Den absurda konse-

kvensen av det blir som artikelförfattarna beskriver det att det lönar sig för de anställda del-

ägarna att säga upp sig för att istället bli externa aktieägare eller att köpa aktier i en konkur-

rent och helt tar bort möjligheterna om delägarskap från förhandlingsbordet vid nyrekryte-

ringar.91 

I en artikel92 som publicerades av Hans Peter Larsson, skattejurist och delägare i PWC, och 

Joakim Sävenstrand, skatterådgivare på PWC, anförde artikelförfattarna en liknande kritik 

mot kapitalandelskravet och menar att kapitalandelskravet hämmar utvecklingen i fåmans-

bolagssektorn genom att regeln främjar "status que" framför expansion och tillväxt. Arti-

kelförfattarna anser att kapitalandelskravet utgör ett tillväxttak och har en begränsande ef-

fekt på entreprenörer som ser möjligheter till förändring där det föreligger synergier och 

stordriftsfördelar mellan bolag.  

Detta tillväxttak slår lika hårt mot mindre och medelstora bolag, som inte omfattas av re-

geringens målgrupp, som mot större fåmansbolag hävdar artikelförfattarna. Artikelförfat-

tarna ger också ett exempel på detta med ett mindre bolag med en ensam ägare och ett fåtal 

anställda. Ägaren till detta bolag kommer troligen inte vilja bli uppköpt av ett större bolag 

och bli anställd i det senare bolaget om han inte får en kapitalandel som överstiger fyra 

procent i det köpande bolaget eftersom detta skulle, genom kapitalandelskravet, innebära 

att ägaren missar skattefördelar han tidigare fått. Artikelförfattarna hävdar genom exemplet 

                                                
90 Ibid 

91 Ibid 

92 Larsson & Sävenstrand, ”Nya 3:12-regler blir stoppregler mot tillväxt”. 
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att kapitalandelskravet motverkar strukturrationaliseringar som ur marknadsmässiga och 

ekonomiska perspektiv skulle bedömts som rationella.93    

FAR ansåg att endast det faktum att även delägare av mindre fåmansbolag och tillväxten av 

dessa bolag drabbas av effekterna av kapitalandelskravet och de verkningar som denna re-

gel får för dessa delägare är en tillräcklig anledning till att förändra kapitalandelskravet och 

ge tillbaka möjligheten till delägare med små andelar att använda löneunderlagsregeln i en, 

om inga andra förslag förs fram, i alla fall en begränsad omfattning.94  

 

5.3 Omstruktureringseffekt och konkurrenspåverkan 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet, som är skriven av en rad företrädare95 för flera av de 

bolag som drabbas av konsekvenserna från fyraprocentsspärren, anför artikelförfattarna att 

kravet på en kapitalandel på fyra procent och dess effekter är i verkligheten orealistiska och 

slår helt undan benen för större och växande medarbetar- och familjeägda fåmansbolag. 

Eftersom att i verkligheten kommer spärregeln innebära att ett bolag som ägs av ett större 

antal medarbetare få betala högre skatt på vinsten än om bolaget istället ägts via börsen el-

ler något riskkapitalbolag.96 

Fredrik Johansson, policychef på Stockholms Handelskammare, skriver i sin tur en debattar-

tikel i Svenska Dagbladet att kapitalandelskravet på fyra procent skapar ett teoretiskt tak på 

25 delägare, vilket kan sättas i perspektiv till att det idag finns flera partnerägda bolag med 

mångdubbelt fler ägare. Det är därför stor risk att, precis som en rad organisationer till-

sammans med lagrådet påpekat, befintliga företag omstruktureras till mindre enheter.97  

Att kapitalandelskravets tröskeleffekter kommer leda till omstruktureringar av fåmanbolag 

är också något som framförts av FAR. En tröskel i skattesystemet innebär att bolag på var 

                                                
93 Larsson & Sävenstrand, ”Nya 3:12-regler blir stoppregler mot tillväxt”. 

94 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna, s.9. 

95 Carola Lemne, VD Praktikertjänst AB, Magnus Borglund, styrelseordförande White Arkiteker AB, Ulf Sandlund, 
VD Ninetech AB, Mats Bayard, VD Triona AB, Fredrik Gunnarsson, VD Psykologpartners AB, Jennifer Råsten, 
verksamhetsansvarig Netlight AB, Johan Skarborg, koncernchef Academic Work AB, Mats Edlund, Founding 
Partner Key People Group AB, Lise Langseth, VD Faveo Projektledning. 

96 Svenska Dagbladet, ”Rädda de svenska tjänsteföretagen”, Opinion, Brännpunkt. 

97 Fredrik Johansson, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, ”Nya 3:12-regler slår hårt mot tjänstenäringen”. 
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sin sida om själva tröskeln möter olika villkor i lagstiftningen och därmed får olika förut-

sättningar att konkurrera på marknaden. FAR anför i sitt alternativa lagförslag att fyrapro-

centspärren är en sådan tröskel eftersom regeln får den konsekvensen att konkurrensvillko-

ren för fåmansbolag med delägare under tröskeln förändras i förhållande till bolag med del-

ägare över tröskeln då de först nämnda kommer få andra regler att förhålla sig till jämfört 

med de senare. Därmed uppstår ett incitament att förändra bolagens struktur så att del-

ägarna inte hamnar över fyraprocentsspärren.98  

Enligt FAR blir följande tre alternativ aktuella för bolag som tvingas anpassa sin verksam-

het till kapitalandelskravet: 

”1.  begränsa sin tillväxt, 

 2. skära ned i verksamheten eller 

 3.  dela upp verksamheten i mindre enheter”99 

FAR menar att fyraprocentsspärren innebär att vissa bolag som ännu inte har några deläga-

re med så små andelar att de utesluts från användningen av löneunderlagsregeln vid utdel-

ningar genom kapitalandelskravet kan komma att begränsa sin tillväxt och avstå expansion 

genom att ta in nya delägare då de redan befintliga delägarna i bolaget förmodligen inte vill 

hamna i en situation där de sitter på andelar som understiger kapitalandelsgränsen. FAR an-

för också att regeln kan ha en begränsande effekt på det fall där två bolag vill expandera 

genom att gå samman eftersom detta då skulle innebära en större delägarkrets och en lägre 

kapitalandel per delägare.100 

De bolag med delägare som befinner sig under tröskeln får i sin tur incitament att förändra 

verksamheten på sådant sätt att delägarna hamnar över tröskeln anför FAR vidare. En om-

strukturering av en större sammanhängande verksamhet till flera mindre delar där varje del 

ägs av ett mindre antal delägare som alla hamnar ovanför fyraprocentsspärrens omfång och 

därmed kan konkurrera på lika villkor igen med bolag som från början inte omfattades av 

regelns effekter medför flera stora kostnader för dessa verksamheter. En omstrukturering 

som följer av en begränsningsregel resulterar ofta, för de bolag som omfattas av regelns 

omfång, i effektivitetsförluster. Exempelvis när en från början effektiv organisation finner 

                                                
98 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna, s.9-11. 

99 Ibid. 

100 Ibid. 
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det nödvändigt att på grund av begränsningsregeln omstrukturera sin verksamhet och där-

igenom övergår till en mindre effektiv organisation bara för att undgå begränsningsregelns 

effekter. En begränsningsregel som kapitalandelskravet medför också direkta omställnings-

kostnader för de bolag som väljer omstruktureringsalternativet.101  

I en intervju med Jan Dernestam, VD på advokatbyrån Mannheimer Swartling, riktar också 

han kritik mot kapitalandelskravet och det faktum att regeln förändrar konkurrenssituatio-

nen för Mannheimer Swartling i förhållande till andra konkurrerande företag. Mannheimer 

Swartling hade vid tidpunkten för intervjun 87 delägare vilket gör att byrån är en av de som 

drabbas hårdast av kapitalandelskravets tröskeleffekter. Jan Dernestam säger i intervjun att 

när en finansminister påstår att flera branscher utgörs av skattesmitare när han i själva ver-

ket inte har något fog för det så får det stora konsekvenser. Beskrivningen av att advokat- 

och revisionsbyråer skulle ha uppfunnit extrema ägarstrukturer för att möjliggöra inkomst-

omvandling men som i verkligheten saknar förankring i någon affärside är på gränsen till 

förtal menar Jan Dernestam. En struktur som använts av byråer i hela välden i långt längre än 

3:12-reglernas existens finns det naturligtvis en affärsidé bakom. Nu när Mannheimer 

Swartlings konkurrenter som har 24 delägare eller färre hamnar i en helt annan skattesits 

och kan arbeta på andra villkor så tvingar det Mannheimer Swartling att överväga en om-

strukturering av verksamheten då kapitalandelskravet snedvrider konkurrensen avslutar Jan 

Dernestam.102  

FAR anför avslutningsvis att kapitalandelskravet slår mot alla bolag, oavsett storlek. Be-

gränsningsregeln missgynnar bolag med många små delägare i förhållande till bolag med få 

delägare med stora ägarandelar och detta har inget med bolagens storlek i sig att göra. 

Dessutom påpekar FAR att kapitalandelskravet troligen innebär att bolag omstrukturerar 

deras verksamheter utifrån kapitalandelskravet medförda begränsning snarare än vad som 

skulle vara optimalt för bolagets utveckling och konkurrenskraft. Därför skulle det vara 

önskvärt att aktiva delägare i fåmansbolag med en kapitalandel som understiger fyra pro-

cent fortsatt får använda löneunderlagsregeln men i en begränsad omfattning där storleken 

på det lönebaserade utrymmet endast får uppgå till två gånger delägarens löneinkomst. Det-

                                                
101 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna, s.9-11. 

102 Jonas Karström, ”Ett historiskt tapp för affärsjuristerna”. 
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ta skulle enligt FAR motverka de negativa effekterna med dagens utformning av kapitalan-

delskravet.103 

 

5.4 Författarens kommentar 

Genom fyraprocentspärren och dess tröskeleffekter beskriver företrädarna för Netlight en 

situation där det lönar sig för de aktiva delägarna att säga upp sig och istället bli externa ak-

tieägare i Netlight eller att köpa aktier i en konkurrent. Effekten blir alltså att passivt ägande 

gynnas framför aktivt ägande inom fåmansbolagssektorn. Författaren delar företrädarnas 

åsikt i att införandet av en regel som får den effekten är förödande inte bara för enstaka 

växande fåmansbolag utan för hela fåmansbolagssektorn i stort.  

Författaren är av åsikten att det är avgörande, inte bara för Netlight, utan för alla fåmans-

bolag, oavsett storlek, att kunna locka nödvändig kompetens till bolaget i fråga och sedan 

behålla den kompetens i bolaget för att bolaget i sin tur ska utvecklas och kunna ha en hög 

tillväxt. För att kunna göra kvalitativa rekryteringar som leder till utveckling och tillväxt är 

det i ett större perspektiv enligt författaren nödvändigt att bolagen kan erbjuda något ut-

över endast en lön. Erbjudanden om en större delaktighet i bolagen och ett eget ekono-

miskt intresse av att vara med och aktivt bidra till bolagens utveckling och tillväxt genom 

delägarskap är en bra metod för att ge bolagen den dragkraft som deras tillväxt är beroende 

av.  

Författaren delar också den åsikt som framförts av både FAR och en rad företrädare av 

fåmansbolag inom flera branscher, nämligen att genom fyraprocentsspärren tas nu erbju-

dandet om delägarskap i praktiken bort från förhandlingsbordet vid nyrekryteringar när bo-

laget nått upp till ett visst antal delägare. Eftersom delägarna knappast vill hamna i en situa-

tion där de omfattas av fyraprocentspärren och därmed undantas från att få använda löne-

underlaget i bolagen vid utdelningar och därmed också undantas från att få ta del av bola-

gens verkliga ekonomiska tillväxt. Författaren anser att denna tröskeleffekt gör att kapital-

andelskravet med dagens utformning sätter ett tillväxttak för små och medelstora fåmans-

bolag. Detta tillsammans med att fyraprocentspärren också begränsar naturliga synergief-

                                                
103 FARs förslag till ändring av 3:12-reglerna, s.11. 
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fekter mellan bolag gör att resultatet av begränsningsregeln blir en begränsning av tillväxten 

i hela sektorn då färre större fåmansbolag kommer växa fram från de mindre bolagen. 

När det gäller fyraprocentspärrens effekter på större fåmansbolag så anser författaren att 

dagens utformning av regeln kommer leda till omstruktureringar av dessa bolag vars aktiva 

delägare redan omfattas av spärregelns effekter. Detta eftersom de flesta av dessa delägare 

troligen inte kommer inta en passiv ställning när rätten till att använda löneunderlaget vid 

utdelningar tas ifrån dem av regeringen utan istället söka efter en väg runt regeln. FAR för-

de fram två alternativ som de större fåmansbolagen kan vidta för att undkomma effekterna 

av kapitalandelskravet. Det första alternativet är att skära ner i verksamheten. Författaren 

anser att detta skulle kunna vara ett alternativ för de bolagen som ligger precis vid gränsen 

till att inte omfattas av spärregelns effekter, dock är alternativet för de absolut flesta större 

fåmansbolag i vart fall långt ifrån önskvärt och antagligen inte aktuellt eftersom det i realitet 

innebär ett steg tillbaka i bolagens utveckling. Det andra alternativet FAR framförde var att 

strukturera om verksamheten till flera mindre enheter. Enligt författaren är det detta alter-

nativ som kommer vara av störst intresse för större ägarledda fåmansbolag. Eftersom en 

sådan omstrukturering skulle innebära att varje enhet får ett mindre antal delägare som alla 

innehar en kapitalandel som överstiger kapitalandelskravet samtidigt som den egentliga 

verksamheten, även om den blir uppdelad, förblir oförändrad. 

En sådan omstrukturering är dock förenad med en rad tröskeleffekter. Den direkta kostna-

den av själva omstruktureringen i sig är naturligtvis den mest uppenbara men även effekti-

vitetsförluster och snedvridningen av konkurrensen i förhållande till andra företag som inte 

påverkas av kapitalandelskravet är stora tröskeleffekter för de bolag som väljer omstruktu-

reringsalternativet. Jan Dernestam anförde att det finns en affärsidé bakom strukturen som 

regeringen nu vill komma åt genom kapitalandelskravet och att denna struktur har använts 

av företag världen över och under långt längre tid än existensen av 3:12-reglerna. Författa-

ren anser att det inte kan anses rimligt att ha en begränsningsregel som resulterar i så stora 

tröskeleffekter att de mindre fåmansbolagen får ett tillväxttak och de större tvingas till om-

struktureringar för att bevara sin affärsidé och kunna konkurrera på lika villkor med företag 

som inte påverkas av regeln. 
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6 Avslutning 

6.1 Analys 

6.1.1 Syftet med utredningen 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka effekter det kapitalandelskrav som införts i 

3:12-reglerna får inom det fåmansbolagsrättsliga området. Dessutom att analysera om dessa 

effekter är förenliga med syftet att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling i de stör-

re fåmansbolagen, eller om regeln i själva verket får en bredare begränsande effekt och ut-

gör ett hinder till tillväxt inom hela fåmansbolagssektorn. 

För att en besvara detta syfte och möjliggöra för en heltäckande analys av den granskning 

som genomförts i denna uppsats av kapitalandelskravet, dess syfte och dess effekter på det 

fåmansbolagsrättsliga området så är det nödvändigt att tydligt analysera de uppkomna frå-

gorna i tur och ordning. Grunden till varje förändring av en lagstiftning är frågan om det 

finns ett behov av en förändring. Det är först efter att den frågan har besvarat som själva 

förändringen i sig kan diskuteras och dess effekter analyseras. 

  

6.1.2 Finns det ett behov av en begränsningsregel? 

Det är författarens åsikt att det otvivelaktigt funnits möjligheter till inkomstomvandling för 

delägare av fåmansbolag. Den tidigare utformningen av 3:12-reglerna, utan något kapital-

andelskrav eller någon annan därmed jämförlig begränsningsregel, lämnade utrymme för 

framförallt delägare av större personalintensiva fåmansbolag att utnyttja den för dem för-

månliga lagstiftningen. Det vill säga dessa delägare kunde, trots små kapitalandelar, genom 

mycket stora löneunderlag i dessa bolag plocka ut höga nivåer av lågbeskattade inkomster 

genom utdelningar precis som anförts av regeringen. För detta påstående behövs ingen an-

nan bevisning än att det just inte funnits någon begränsning av användandet av löneunder-

laget i samband med utdelningar i den tidigare utformningen av 3:12-reglerna. Författaren 

har heller inte under granskningen av den kritik som framförts mot kapitalandelskravet 

stött på någon åsikt som ifrågasatt själva existensen av denna möjlighet.  

Det är sant att några av de mer kritiska rösterna till kapitalandelskravet som Näringslivets 

skattedelegation och Advokatsamfundet ifrågasatte behovet av en begränsningsregel som 
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kapitalandelskravet. NSD framförde till exempel att skatteintäkterna från fåmansbolagssek-

torn ökat sedan 2006 och framhöll att skattesystemet därmed redan visat sig vara effektivt 

och att det utifrån den synpunkten inte fanns något behov av att omarbeta 3:12-reglerna. 

Advokatsamfundet i sin tur riktade kritik mot den bakgrundsbeskrivning som framförts av 

regeringen och menade att den omfattningen av det missbruk som regeringen pekade på 

där större fåmansbolag skulle ha skapat extrema strukturer i syfte att inkomstomvandla var 

missvisande samt att detta missbruk lika gärna kunde företas av delägare i mindre fåmans-

bolag.  

Kritiken som här framförs av NSD och Advokatsamfundet riktar sig dock inte mot frågan 

om själva möjligheten till inkomstomvandling existerat eller inte, utan endast mot den 

missbruksbeskrivning som framförts av regeringen samt effektiviteten av den tidigare ut-

formningen av 3:12-reglerna. Det framstår därför för författaren som om även dessa orga-

nisationer som varit bland de mest drivande i kritiken mot införandet av kapitalandelskra-

vet inte ifrågasätter om möjligeten till inkomstomvandling faktiskt existerat.  

Enligt författaren är denna möjlighet till inkomstomvandling tillräckligt för att det ska anses 

ha funnits ett behov av att förändra den tidigare utformningen av 3:12-reglerna. Författaren 

anser att frågan om hur utbrett utnyttjandet av den tidigare lagstiftningen genom inkomst-

omvandling är först blir intressant vid en diskussion om på vilket sätt en begränsning till 

användandet av löneunderlaget vid utdelningar bör utformas. Men den preventiva funktio-

nen av en begränsningsregel som förhindrar möjligheten till inkomstomvandling är i sig till-

räckligt för att erkänna själva behovet av en sådan begränsningsregel. 

 

6.1.3 Kapitalandelskravet och regeringens argumentation avseende 

dess syfte, motiv och effekter 

Nu när behovet av en begräsning av möjligheterna till användningen av löneunderlaget vid 

utdelningar har fastställts så kan det införda kapitalandelskravet i sig analyseras utifrån dess 

syfte och motiv. Det av regeringen framförda syftet med denna fyraprocentsspärr är att be-

gränsa användningen av löneunderlaget i de fall där delägarnas risk inte är proportionerlig 

till den skattelättnad de erhåller genom regeln och därigenom förhindra möjligheten att in-

komstomvandla högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Moti-

vet till detta är att förhindra de omkring 3 600 aktiva delägarna av större personalintensiva 
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fåmansbolag som enligt regeringen kunnat sänka skatten från 57 till 20 procent på stora de-

lar av deras inkomster vilket resulterat i ett skattebortfall som uppgått till 650 miljoner kro-

nor om året. Regeringen menar att dessa delägare överkompenserats och erhållit beskatt-

ningsfördelar i förhållande till delägare av mindre fåmansbolag och andra företagare genom 

en alltför förmånlig lagstiftning. Denna överkompensation resulterar i en snedvridning av 

konkurrensen och skadar också skattesystemets legitimitet och beskattningens neutralitet 

anförde regeringen vidare.  

Författaren anser att både kapitalandelskravets syfte och motiv, så som det här har beskri-

vits av regeringen, är tydligt och att begränsningsregeln även har ett högre ändamål i att 

värna om de tre hörnstenarna av skattesystemet, nämligen legitimiteten, neutraliteten och 

den fria konkurrensen. Dock ställer sig författaren kritisk till att regeringen verkat hastat 

fram kapitalandelskravet utan att genomfört en grundlig analys av kapitalandelskravets 

verkliga effekter och dess konsekvenser på det fåmansbolagsrättsliga området. Detta är 

också en kritik som framförts av flera remissinstanser och andra organisationer, däribland 

Lagrådet som anförde att den bild som målas upp av regeringen av hur bolag strukturera-

des och delägare utnyttjade de skattereglerna inte kunde anses välgrundad och att det där-

med inte fanns någon förklaring till varför förslaget ansågs vara så brådskande. Lagrådet 

framförde också kritik mot kapitalandelskravet på grund av att de större fåmansbolagen 

hade resurser att omstrukturera sig på så sätt att det är högst oklart om kapitalandelskravet 

får den av regeringen avsedda begränsade effekten på beskattningsområdet. Dessutom 

kommer kapitalandelskravet troligen att medföra oförklarade och inte analyserade tröskel-

effekter anförde Lagrådet vidare. 

På denna kritik svarade regeringen endast med att anföra att även om tröskeleffekter skulle 

uppstå så motiverar detta inte att regeringen skulle inta en passiv ställning och inte gå vida-

re med införandet av kapitalandelskravet. Regeringen anförde också att eventuella tröskel-

effekter inte avser beskattningen av bolagen utan beskattningen av delägarna. Bolagens 

konkurrenssituation och tillväxt kan endast antas påverkas av kapitalandelskravet om bola-

gen prioriterar att anpassa storlek och organisation efter vad som leder till den mest gynn-

samma beskattningen för delägarna istället för att arbeta mot att optimera bolagens utveck-

ling och konkurrenskraft. Dessutom om sådana anpassningar skulle ske i större omfattning 

än vad regeringen räknat med så kan ytterligare begränsningar av 3:12-reglerna bli aktuella 

avslutade regeringen. 



 

 
40 

Författaren anser att den argumentation som här framförs av regeringen både är märklig 

och ytterst olycklig. Regeringen medger att kapitalandelskravet sannolikt skapar vissa trös-

keleffekter inom det fåmansbolagsrättsliga området men väljer ändå att inte analysera var-

ken vilka dessa tröskeleffekter är eller deras omfattning. Istället anför regeringen att de av-

ser delägarna och inte bolagen. En uppdelning som enligt författaren inte är möjlig att göra 

eftersom fåmansbolag och deras aktiva delägare är i ett sådant starkt beroendeförhållande 

till varandra att de i själva verket ska ses som en enda ekonomisk enhet. Vilket innebär att 

de effekter som drabbar delägarna också drabbar bolagen.  

Regeringen vidhöll dock illusionen om ett tvåpartsförhållande, där fåmansbolagen och dess 

delägare delas upp i två från varandra skilda parter, i sin argumentation och anförde att bo-

lagens konkurrenssituation och tillväxt endast kommer påverkas av kapitalandelskravet och 

dess effekter om bolagen prioriterar att anpassa storlek och organisation efter vad som le-

der till den mest gynnsamma beskattningen för delägarna istället för att arbeta mot att op-

timera bolagens utveckling och konkurrenskraft. Regeringen menar här att tröskeleffekter-

na inte kan gå utöver syftet och motivet med kapitalandelskravet eftersom de endast drab-

bar bolagen som själva väljer att anpassa sig efter begränsningsregeln. Det är författarens 

gissning att det också är av denna anledning som regeringen valt att inte närmare undersöka 

tröskeleffekterna. Regeringens argumentation bygger dock enligt författarens mening på 

förutsättningen att bolagen inte drabbas direkt av de effekter som regeringen hävdar endast 

drabbar bolagens delägare. En förutsättning som författaren anser är direkt missvisande ef-

tersom starka argument för motsatsen förts fram i denna uppsats. 

 

6.1.4 Tröskeleffekterna och deras verkliga omfattning 

Flera företrädare för företag och organisationer har framfört att kapitalandelskravets skapar 

tröskeleffekter som går långt längre än vad som är förenligt med det syfte som framförts av 

regeringen. Bland annat presenterade FAR statistik som visade att över 40 procent av de 

delägare som direkt skulle träffats av kapitalandelskravet, om regeln funnits under åren 

2008-2011, var delägare av små och medelstora fåmansbolag. 11,6 procent var delägare i 

stora fåmansbolag och färre än 26 procent av de delägare som skulle ha träffats av regeln 

var delägare i de mycket stora personalintensiva fåmansbolagen som pekats ut av regering-

en som fyraprocentsspärrens huvudsakliga målgrupp. Dessa delägare drabbas också av ef-
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fekterna oavsett om de uppbär en betydande finansiell risk i bolagen eftersom en kapitalan-

del inte ensamt avgör risken en delägare tar på sig i ett bolag. 

Att fler delägare av fåmansbolag drabbas av kapitalandelskravets effekter än vad regeringen 

angett genom motivet med begränsningsregeln är, enligt författaren, ett betydande pro-

blem. Men effekter drabbar inte bara fler delägare de får också omedelbara konsekvenser 

för ett mycket stort antal mindre fåmansbolag, eftersom kapitalandelskravet resulterar i att 

passivt ägande gynnas framför aktivt ägande inom fåmansbolagssektorn. Enligt författaren 

är denna effekt förödande för hela fåmansbolagssektorn. 

Författaren anser att det är avgörande för utvecklingen av mindre fåmansbolag att de kan 

locka nödvändig kompetens till bolagen och sedan också behålla denna kompetens i bola-

gen. Detta görs ofta genom att erbjuda personer som besitter avgörande kompetens att bli 

delägare i bolagen. På detta sätt erbjuds dessa personer en större delaktighet i bolagen och 

ett eget ekonomiskt intresse av att vara med och aktivt bidra till bolagens utveckling och 

tillväxt vilket ofta ger bolagen den dragkraft som behövs för att vara attraktiva och kunna 

genomföra kvalitativa nyrekryteringar.  

Kapitalandelskravet får dock effekten att det inte är möjligt för bolag som expanderat till 

ett större antal delägare att fortsätta erbjuda delägarskap eftersom ingen vill hamna i en si-

tuation där delägarnas kapitalandelar understiger fyra procent och att de därmed undantas 

möjligheten att ta del av bolagens verkliga tillväxt. Kapitalandelskravet förhindrar också na-

turliga synergieffekter och stordriftfördelar för fåmansbolag då sammanslagningar av mind-

re bolag med ett mindre antal delägare till ett större bolag med ett större antal delägare be-

gränsas av samma orsak. Denna tröskeleffekt sätter på detta sätt ett tillväxttak för mindre 

och medelstora fåmansbolag som kraftigt begränsar tillväxten i hela fåmansbolagssektorn. 

När det gäller de större fåmansbolagen med delägare som redan omfattas av kapitalandels-

kravet anser författaren att det är sannolikt att denna fyraprocentsspärr kommer leda till en 

omstruktureringseffekt av dessa bolag eftersom denna spärregel snedvrider konkurrensen 

för dessa bolag om de inte väljer att anpassa sig efter den nya lagstiftningen. Författaren 

menar att de bolag vars delägare idag omfattas av kapitalandelskravet tvingas till omstruktu-

rering om bolagen vill undvika att tappa kompetens till andra konkurrerande bolag som 

inte drabbas av begränsningsregelns effekter och därmed kan erbjuda delägarskap och be-

skattningsförmåner som delägare av de drabbade bolagen förlorade genom införandet av 

kapitalandelskravet.  
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Författaren anser att kapitalandelskravet leder till en snedvridning av konkurrensen på det 

fåmansbolagsrättsliga området genom att de större bolagen alltså inte kan erbjuda samma 

förmåner till sina delägare som vid tiden innan införandet av kapitalandelskravet och att 

detta till en början kommer leda till att flera av de större bolagen tappar delägare till mindre 

bolag och andra företag som inte omfattas av effekterna av begränsningsregeln. Efter tid 

kommer dock allt fler omstruktureringar av de större bolagen att genomföras vilket förfat-

taren menar att de är tvingade till för att skydda sin tillväxt och behålla kompetensen i bo-

lagen som deras delägare besitter. Det troligaste scenariot enligt författaren är att dessa 

större bolag väljer att omstrukturera deras verksamheter till flera mindre enheter som alla 

har ett mindre antal delägare som alla innehar en kapitalandel som överstiger fyra procent. 

Regeringen har själv antytt att kapitalandelskravet och dess eventuella tröskeleffekter kan 

leda till att större fåmansbolag väljer att anpassa sig efter regeln, men regeringen anförde 

också i samband med detta uttalande att om så skulle bli fallet kan det bli aktuellt med yt-

terligare begränsningar i lagstiftningen. Författaren anser att denna argumentation från re-

geringens sida visar på hur ofullständig kapitalandelskravet egentligen är och att begräns-

ningsregeln aldrig borde blivit en del av den fåmansbolagsrättsliga lagstiftningen. Det visar 

att regeringen med ett kapitalandelskrav på fyra procent siktat på att begränsa ett missbruk 

där ett relativt litet antal delägare av ett fåtal större ägarledda fåmansbolag, enligt regering-

en, omvandlat tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster men valt att bortse de 

egentliga effekterna och deras omfattning. Istället har regeringen lämnat diskussionen vid 

att de bolag som väljer att ”fly” från kapitalandelskravets outredda effekter kan drabbas av 

ytterligare begränsningsregler genom 3:12-reglerna. 

 

6.2 Slutsats 

Regeringen har angett att syftet med att kapitalandelskravet på fyra procent infördes i få-

mansbolagslagstiftningen var att förhindra sådan inkomstomvandling som enligt regeringen 

förekommit i de större fåmansbolagen där delägare, trots små kapitalandelar och en liten 

personlig risk i bolagen, kunnat omvandla stora delar av deras inkomster från högbeskatta-

de tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Enligt regeringen har dessa delägare 

obehindrat kunnat utnyttja dessa bolags mycket stora löneunderlag till att erhålla skattelätt-

nader som inte kunde anses vara proportionerliga till de risker dessa delägare uppburit i bo-
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lagen och att detta missbruk undergrävde skattessystemets legitimitet och neutralitet samt 

skapade en snedvridning av konkurrensen inom beskattningsområdet.  

Det är författarens slutsats att det tydligt funnits ett behov av en begränsningsregel i förhål-

lande till användningen av löneunderlagsregeln vid utdelningar. Författaren anser att enbart 

en sådan begränsningsregels preventiva funktion av att förhindra missbruk som inkomst-

omvandling är tillräckligt för att erkänna ett sådant behov. Författaren anser dock inte att 

kapitalandelskravet får den begränsande effekt som varit dess syfte och att begränsningsre-

geln dessutom skapar tröskeleffekter som resulterar i snedvridning av konkurrensen och 

kraftigt begränsar tillväxten inom hela fåmansbolagssektorn.  

När det gäller de större fåmansbolagen anser författaren att kapitalandelskravets tröskelef-

fekter resulterar i en omstruktureringseffekt för dessa bolag. De större bolagen tvingas till 

att anpassa sig efter kapitalandelskravet och strukturera om sina verksamheter till mindre 

enheter för att bevara sin konkurrenskraft i förhållande till företag som inte påverkas av 

tröskeleffekterna från kapitalandelskravet om de inte vill riskera att tappa delägare till dessa 

konkurrenter. Denna omstruktureringseffekt påför de större bolagen direkta omställnings-

kostnader och effektivitetsförluster men enligt författarens mening har dessa större bolag 

tillräckligt med resurser och kompetens för att anpassa sig på så sätt att de undgår kapital-

andelskravets effekter vilket gör att begränsningsregeln helt förlorar sitt ursprungliga syfte 

redan på denna punkt.  

Det är dock inte denna tröskeleffekt som enligt författaren genererar störst skada inom det 

fåmansbolagsrättsliga området. Enligt bevisning som har framförts i uppsatsen är det så att 

de flesta delägare som omfattas av denna fyraprocentspärr inte är delägare av de större få-

mansbolag som utpekats som kapitalandelskravets målgrupp, utan delägare av små och 

medelstora fåmansbolag som inte omfattas av kapitalandelskravets syfte. Dessutom menar 

författaren att kapitalandelskravet resulterar i ett tillväxttak för små och medelstora få-

mansbolag genom att regeln begränsar antalet delägare dessa bolag kan expandera till innan 

bolagens delägare omfattas av kapitalandelskravets effekter. Vilket resulterar i att dessa bo-

lag förr eller senare tvingas till att begränsa sin tillväxt genom att skära ner i verksamheten. 

Eller att lägga resurser på en omstrukturering. Resurser som långt ifrån alltid finns i mindre 

fåmansbolag som sällan har samma förutsättningar som de större fåmansbolagen som fick 

möjlighet att expandera under en tid då inget kapitalandelskrav existerade. Kapitalandels-

kravet förhindrar också naturliga synergieffekter fåmansbolag emellan då sammanslagning-
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ar av mindre bolag med ett mindre antal delägare till ett större bolag med ett större antal 

delägare av samma anledning begränsas.  

Detta tillväxttak som kapitalandelskravets tröskeleffekter resulterar i för de små och medel-

stora fåmansbolagen tillsammans med omstruktureringseffekten för de större fåmansbola-

gen och det faktum att långt fler delägare av fåmansbolag omfattas av kapitalandelskravet 

än vad som angetts i det av regeringen anförda syftet med begränsningsregel visar tydligt 

enligt författaren att kapitalandelskravet och dess effekter inte kan anses vara förenligt med 

regelns syfte och att begränsningsregeln kraftigt begränsar tillväxten och snedvrider kon-

kurrensen i hela fåmansbolagssektorn. 
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