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REMISSVAR 

2016-04-25  Dnr: F2016/03965/S1 

Finansdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Betänkandet SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag 

Sammanfattning 

Småföretagarnas riksförbund har tagit del av betänkandet av utredningen om översyn av 3:12 

reglerna och anser att förslaget ger ett orimligt skattepåslag för våra medlemsföretag på kort sikt och 

att det på lång sikt begränsar möjligheterna för företag att utvecklas. Utredningen pekar i sin 

konsekvensanalys på att ”om villkoren försämras för delägare i fåmansföretag kan det leda till att 

antalet fåmansföretag minskar”. 4 av 5 jobb skapas i små företag och då är det allvarligt när ändrade 

skatteregler leder till färre fåmansföretag och därmed till ett förmodat minskat arbetsutbud. 

Småföretagarnas riksförbund tar därför ett tydligt avståndstagande kring betänkandets 

skatteändringsförslag och lämnar i sitt remissvar ett förslag om att skrota nuvarande regler till 

förmån för ett förenklat och rättvist system. 

Småföretagarnas Riksförbund anser att: 

Landets hårt prövade småföretagare har fått ännu ett förslag om nya 3:12-regler. Dessa regler är så 

krångliga att de flesta inte förstår hur de fungerar. De som begriper dem inser att förslaget 

motverkar sitt syfte. 

Gränser för löneregel och förenklingsregel blir betydligt sämre och mer komplicerade. Dessutom höjs 

skattesatsen för utdelning från 20 till 25 procent.  Men förslaget innebär märkligt nog förbättringar 

för en grupp – de som kan ta ut mer än 6 miljoner kronor i utdelning får en skattesänkning från 30 till 

25 procent för det som ligger över gränsen.  

I Kapitlet 19.7.3 Storlek på företaget – antal anställda beskrivs konsekvensen att de största 

höjningarna får delägare i företag med mellan 5 – 20 anställda. Det skulle innebära att 24 % av 

förbundets medlemmar blir de som beskattas hårdast i det lagda förslaget. 

En trolig effekt vid genomförande av betänkandets förslag är att utdelningar som sparats på blankett 

K10 sannolikt kommer att tas ut medan skatten i år och nästa år ligger kvar på 20 procent – i stället 

för att investeras i företaget och skapa tillväxt. Så även innan förslagets skulle genomföras hade det 

lett till ett kontraproduktivt utfall gentemot betänkandets direktiv.   

Idag fungerar det så här 

1. Många företag har inte råd att ta ut någon utdelning alls. 

2. De företag som går bra sätter av miljonbelopp som utdelning som antingen tas ut eller sparas. 
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3. När företaget säljs finns det ofta så mycket sparad outtagen utdelning att skatten blir 20 procent 

med dagens regler. 

4. Om de då inte har tillräckligt stor sparad utdelning lägger de sitt bolag passivt i fem år före 

försäljningen. Vinster i sådana trädabolag beskattas med 25 procent vid försäljning eller likvidation. 

5. För att kunna använda trädaregeln får ägaren inte arbeta i sitt bolag och kapitalet får inte placeras 

i aktier eller som riskkapital i andra företag. Det strider mot alla tillväxttankar från alla partier. 

I stället för att avskaffa denna kontraproduktiva regel föreslår den nya utredningen utvidga den till 

att gälla också vid generationsskifte, vilket inte går i dag. 

Både det som gäller i dag och ändringarna som nu föreslås kring 3:12 är alltså obegripligt krångligt, 

stimulerar inte tillväxten och ger inga ökade skatteintäkter till staten. Komplexiteten blir än mer 

tydlig i utredningens rättsliga problembeskrivning kring ägarskiften mellan närstående. 

Småföretagarnas Riksförbund delar uppfattningen att överlåtelser till närstående och till externa 

förvärvare behandlas olika och att denna orättvisa bör korrigeras. I den alternativa lösning som 

presenteras nedan förefaller även denna problematik att upplösas. 

Småföretagarnas Riksförbund presenterar en alternativ lösning 

Småföretagarnas Riksförbund anser att förslaget om skärpt entreprenörsskatt motverkar sitt syfte. 

Utredarna och remissinstanserna är tillsynes bakbundna av regeringens direktiv om att utgå ifrån de 

gamla otidsenliga reglerna. Det finns en annan lösning och en annan strategi att ta till med tanke på 

de slutsatser kring som dras i betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet där det 

beskrivs att: slutsatserna av forskningen är att höga kapital- och utdelningsskatter leder till 

inlåsningseffekter och har en negativ effekt på den förväntade avkastningen på entreprenöriella 

satsningar och tillgången på kapital. Därmed påverkas också valet mellan lönearbete och ett riskfyllt 

entreprenörskap. (SOU 2016:72 s 113). Småföretagarnas Riksförbund är av den övertygelsen att ett 

företagsklimat i världsklass är en förutsättning för att Sverige som nation ska kunna vidmakthålla en 

hög välfärd. Intentionerna i direktiven att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler 

arbetstillfällen och högre tillväxt motverkas av betänkandets förslag. Därför föreslår förbundet att ta 

bort de nuvarande och otidsenliga 3:12-reglerna och låt företagare ta ut all sin utdelning till lägre 

skatt. Men kräv att man först ska ta ut en normal lön.  

Det enda rätta är att skrota reglerna och förenkla utifrån nedan presenterade förslag: 

1. Låt fåmansföretagare ta ut hur stor utdelning som de har råd till. För att staten inte ska 

förlora skatteintäkter på denna radikala förenkling och förbättring av 3:12 reglerna kan 

själva skattesatsen på utdelningen behöva höjas med någon procentenhet. Med en höjning 

från 20 till 22 procent skulle då det totala skatteuttaget höjas från 37,6 till 39,2 procent.  

 

Ge någon form av skattestimulans om företagaren väljer att vänta med att ta ut utdelning 

tills företaget säljs eller se till att vinster ska få stå kvar obeskattade i företaget för att 

kunna säkerställa utvecklingsresurser när de behövs 

 

2. För att förhindra att inte hela bolagsvinsten tas ut i utdelning bör dock ett lönekrav 

finnas kvar – att årsinkomsten för fåmansföretagaren exempelvis måste vara i nivå med 
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skiktgränsen för statlig inkomstbeskattning. De som inte tar ut så hög lön bör ändå få ta ut 

lågbeskattad utdelning på ungefär samma nivå som dagens förenklingsregel, 160 000 

kronor. 

Med dessa ändringar skulle alla företagare veta vilka spelregler som gäller och uppmuntras att växa.  

Vilka är de bakomliggande drivkrafterna i förslaget? 

Drivkraften i förslaget ligger i förenklingen. Det är en mycket besvärande faktor att reglernas 

komplexitet gör det svårt för en entreprenör att skapa sig en väl underbyggd uppfattning om vad 

skattebelastningen kan förväntas bli. Med Småföretagarnas Riksförbunds förslag vet företagarna 

vilka spelregler som gäller – reglerna blir så enkla att alla förstår. Med dagens regler och de som är 

presenterade i utredningsförslaget kan de inte överblicka sin situation. En del tror att skatten blir 

högre än vad den faktiskt är. Det finns en poäng att företagaren direkt ser vad skatteeffekten blir och 

det kan få dem att jobba lite mer eller att anställa. Det är inte rimligt att småföretagarna måste anlita 

konsulter för att veta hur stor skatten blir. Ju mer komplext ett system är desto fler kryphål uppstår 

samt minskar drivkrafterna att göra rätt.  

Vilka förväntade effekter skulle Småföretagarnas förslag innebära för statsfinanserna? Vilka 

beräkningar behöver göras? 

Effekterna av förslaget kan beräknas på samma sätt som utredningsförslaget som ju ska ge 5 

miljarder till statskassan. Kanske kan något parti uppdra åt riksdagens utredningstjänst att beräkna 

vad det kan ge staten. Småföretagarnas Riksförbund anser att det i förbundets förslag finns utrymme 

att räkna in ökade skattemedel till statskassan. Men utifrån dagens politiska läge är det inte ett 

minskat skatteuttag som är det primära, även om enkelheten med stor sannolikhet skulle leda till 

positiva dynamiska effekter.  Skulle det visa sig att förenklingsförslaget ger mer eller mindre går det 

att ändra gränsen för eget löneuttag, gränsen för förenklingsregeln och möjligen också procentsatsen 

22 procent. Vårt förslag kan tyckas enkelt, men vi har testat förslaget juridiskt och ekonomiskt och 

kommit fram till att det blir färre kryphål, större transparens, mindre regelkrångel men skattemässigt 

ungefär samma utfall.    

Risker med förslaget  

Mot vårt förslag kan nog någon hävda att det ger orättvisa fördelar/nackdelar för vissa grupper. Men 

så är det med alla de olika varianter av 3:12-regler som funnits under åren. Det går helt enkelt inte 

att få fullständig rättvisa – det kan vara smällar man får ta med förenklingar. Men att våga ta detta 

steg mot förenkling för att främja en entreprenöriell miljö i en stark statlig välfärdskultur vore ett 

paradigmskifte i ambitionen att utveckla ett entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet.   

 Småföretagarnas riksförbund hade önskat att betänkandet tagit mindre hänsyn till direktivet med 

syfte att förhindra inkomstomvandling till förmån för syftet att skapa positiva effekter som ökat 

entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt. Det är först när politiken lever upp till den 

gemensamma lovsången för ett företagsklimat i världsklass och tar framgångsfaktorerna 

företagande, kreativitet och entreprenörskap på allvar, som vi gemensamt kan ta tillvara på alla de 

möjligheter som nuvarande samhällsutmaningar ställer oss inför. 
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I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande 

 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


