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Sammanfattning 

Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska 

skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett 

av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka 

inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. 

Generationsskiftesförfarandet har dessvärre hamnat i kläm mellan strävan mot en neutral 

beskattning och strävan till att motverka inkomstomvandling. Problematiken grundar sig i 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet som återfinns i 57 kap. 4 § IL. Det är vanligt 

förekommande vid ägarskiften att överlåtaren vid en försäljning nyttjar sig av ett trädabolag. 

Det innebär att verksamhetsföretaget först överlåts till ett nybildat aktiebolag för att därefter 

avyttras till antingen närstående eller utomstående. De likvida medlen som finns kvar i 

trädabolaget efter försäljningen är skattefria, med anledning av att de avyttrade andelarna var 

näringsbetingade. Efter att bolaget legat fem år i karens är andelarna inte längre kvalificerade 

och vinstmedlen kan därefter tillgodogöras med en beskattning enbart i inkomstslaget kapital, 

det vill säga, utanför 3:12-reglernas räckvidd. Bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet resulterar i att karenstiden om fem år för ett trädabolag aldrig börja löpa så länge 

en närstående bedriver samma eller likartad verksamhet som andelsägaren. Andelarna i 

trädabolaget blir således aldrig av med sin klassificering som kvalificerade andelar och kan 

därmed inte avyttras som icke kvalificerade andelar, vilket hade varit möjligt om avyttring skett 

till utomstående. Det leder till att beskattningsutfallet ofta blir procentuellt högre vid en 

överlåtelse av ett fåmansföretag till närstående kontra överlåtelse till en extern part. 

Anledningen till att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet existerar är för att 

närstående besitter en sådan närhet som generellt inte finns mellan utomstående. Systemet 

riskerar således att utnyttjas av närstående för att omvandla inkomst av tjänst till inkomst av 

kapital. Neutralitetsprincipen står därmed åt sidan för att premiera motarbetandet av 

inkomstomvandling.  

 

Den 7 mars 2019 presenterade regeringen en proposition innehållande ett förslag om att införa 

ett undantag från bestämmelsen samma eller likartad verksamhet när överlåtelse sker till 

närstående. Förslaget som regeringen föreslår presenterades som huvudförslag i SOU 2016:75, 

vars uppdrag var att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. I denna uppsats har 

en diskussion förts kring vilket förslag, regeringens eller de övriga av utredningen presenterade 



  

förslagen, som torde vara mest förenlig med en god skattelagstiftning och primärt 

neutralitetsprincipen.   
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Begreppslista 

Fåmansföretag 

Huvuddefinitionen 

Den skatterättsliga huvuddefinitionen av ett fåmansföretag återges i 56 kap. 2 § IL. Definitionen 

avser svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och dess utländska motsvarigheter, som 

direkt eller indirekt ägs av fyra eller färre fysiska personer som gemensamt äger andelar som 

motsvarar mer än 50 procent av rösterna i företaget.1 Avsikten är att identifiera företag med ett 

fåtal delägare som har det väsentliga inflytandet över företaget. Identifieringen sker genom två 

bedömningsgrunder, antalet delägare och röstfördelningen i företaget. Röstfördelningen mäts 

genom att beakta röstvärdet och inte aktieantalet.2  

 

Subsidiära definitionen 

Den subsidiära definitionen tar sikte på att inkludera företag som fåmansföretag i de fall 

företagets verksamhet är uppdelat i oberoende verksamhetsgrenar vari en person har den 

faktiska bestämmanderätten över verksamhetsgrenen och suveränt kan förfoga över 

verksamhetsgrenens resultat.3 Anledningen till att den subsidiära definitionen, som återfinns i 

56 kap. 2 § p. 2 IL, infördes i lagtext, var för att inkludera företag som föll utanför 

klassifikationen fåmansföretag på grund av dess spridda delägarstruktur. 

 

Den utvidgade definitionen 

Den tredje definitionen, även kallad den utvidgade definitionen, buntningsregeln eller 

konsultregeln, är tillämpningsbar på företag som enligt 56 kap. IL inte klassificeras som ett 

fåmansföretag, men som ändå borde omfattas av begreppet vid brukandet av 3:12-reglerna.4 

Den utvidgade definitionen återfinns i 57 kap. 3 § 2 st. IL. Lagtexten anger att det inte enbart 

är delägare som är aktiva i företag för stunden eller det aktuella beskattningsåret som 

sammanslås och räknas som en enda person, utan även förhållandet under året och de fem 

föregående beskattningsåren skall beaktas. Det behöver inte enbart vara delägaren som tidigare 

varit aktiv i företaget, utan det är tillräckligt att någon närstående till en delägare under året, 

eller de tidigare fem åren, varit verksam i betydande omfattning för att den utvidgade 

definitionen skall föreligga och fåmansbeskattningsreglerna skall tillämpas.5 

                                                      
1 Tivéus 2014, s 23. 
2 Tjernberg 2006, s 26. 
3 Tjernberg 2006, s 28, Tivéus 2014, s 27 samt Rydin 2016, s 68 f. 
4 Sandström 2016, s 42, Rydin 2016, s 68 samt Tivéus 2014, s 28. 
5 Sandström 2016, s 44. 



  

 

Närståendekretsen 

Från beskattningsåret 2000 skall en fysisk person och hans närstående6, enligt 56 kap. 5 § IL, 

kategoriseras som en person vid bedömning av antalet ägare i företaget. Det är således 

egentligen fyra närståendekretsar som skall kontrollera mer än 50 procent av rösterna i företaget 

för att det skall klassificeras som ett fåmansföretag. När bedömning av huruvida ett bolag skall 

anses utgöra ett fåmansbolag sker urvalet efter delägarnas ålder, start med den äldste och 

därefter i fallande åldersordning. En person som inkluderats i en närståendekrets skall inte 

kunna medräknas i en ytterligare, en person kan således enbart ingå i en närståendekrets.7 

 

Inkomstomvandling 

Inkomstomvandling innebär att inkomster som vanligen härstammar från arbetsinkomster 

omvandlas till kapitalinkomster för att åstadkomma en lägre beskattning. Inkomstomvandling 

i sig är inte olagligt, utan är ett lagligt förfarande för skatteundandragande.  

 

Delägare 

En delägare är en fysisk person som äger andelar i ett fåmansföretag. Ägandet kan vara både 

direkt och indirekt. Delägare definieras i 56 kap. 6 § IL.  

 

Aktiv delägare 

En aktiv delägare är en fysisk person som äger andelar i ett företag som hon är verksam i 

betydande omfattning i. Aktiv delägare definieras i 57 kap. 4 § IL. 

  

                                                      
6 Som närstående räknas, enligt inkomstskattelagen, maka eller make, föräldrar, far- och morföräldrar, barn, 

barnbarn osv och deras makar, syskon (inkluderat halvsyskon) och deras makar, barn, barnbarn osv, dödsbo som 

den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. 2 kap. 22 § IL. 
7 Sandström 2016, s 38, Tjernberg 2006, s 27, Tivéus 2014, s 23 samt Rydin 2016, s 67. 



  

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering....................................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................................................ 2 

1.4 Metod ............................................................................................................................................................. 2 
1.4.1 Tillämpning av metod för de deskriptiva kapitlen ................................................................................. 2 
1.4.2 Tillämpning av metod för de lege ferenda ............................................................................................. 4 
1.4.3 Material och tidigare uppsatser .............................................................................................................. 5 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................................... 6 

1.6 Disposition ..................................................................................................................................................... 7 

2. En god skattelagstiftning .................................................................................................................. 9 

2.1 Vad kännetecknar en god skattelagstiftning? ................................................................................................ 9 
2.1.1 Effektivitet ........................................................................................................................................... 10 
2.1.2 Legitimitet ............................................................................................................................................ 11 
2.1.3 Enkelhet och proportionalitet ............................................................................................................... 11 
2.1.4 Förutsebarhet och rättssäkerhet ............................................................................................................ 12 
2.1.5 Kontrollerbarhet ................................................................................................................................... 12 
2.1.6 Likformighet och neutralitet ................................................................................................................ 12 
2.1.7 Synlighet .............................................................................................................................................. 14 
2.1.8 Fördelningspolitiska effekter ............................................................................................................... 15 
2.1.9 Låg excess burden ................................................................................................................................ 15 
2.1.10 Internationell effektivitet.................................................................................................................... 15 
2.1.11 Avslutande sammanfattning ............................................................................................................... 15 

2.2 Vad kännetecknar en misslyckad skattelagstiftning?................................................................................... 16 

3. 3:12-reglerna .................................................................................................................................. 18 

3.1 3:12-reglernas historia ................................................................................................................................ 18 
3.1.1 1976 års skattereform ........................................................................................................................... 18 
3.1.2 1991 års skattereform ........................................................................................................................... 18 
3.1.3 Ändringar efter 1991 års skattereform ................................................................................................. 19 

3.2 3:12-reglerna idag ....................................................................................................................................... 20 
3.2.1 Kvalificerade andelar ........................................................................................................................... 20 
3.2.2 De särskilda kapitalvinstreglerna för kvalificerade andelar ................................................................. 22 
3.2.3 När upphör kvalificerade andelar att vara kvalificerade? .................................................................... 23 
3.2.4 Kapitalvinstregler för onoterade andelar.............................................................................................. 23 

4. Generationsskiften – tillvägagångssätt och skattekonsekvenser ...................................................... 24 

4.1 Inledning ...................................................................................................................................................... 24 

4.2 Andelsöverlåtelse till närstående ................................................................................................................. 24 
4.2.1 Andelsöverlåtelse till närstående genom ett blandat fång .................................................................... 24 
4.2.2 Andelsöverlåtelse till närstående genom en intern aktieöverlåtelse .................................................... 26 

4.3 Andelsöverlåtelse till extern part ................................................................................................................. 30 

4.4 Övriga aspekter att beakta vid genomförandet av ett generationsskifte ..................................................... 31 

4.5 Skatteflyktslagen .......................................................................................................................................... 32 

5. De lege ferenda ............................................................................................................................... 34 



  

5.1 Utgör 3:12-reglerna en god skattelagstiftning? .......................................................................................... 34 
5.1.1 Utgör 3:12 reglerna, vid ett generationsskifte och ägarskifte, en god skattelagstiftning? ................... 34 

5.2 De lege ferenda ............................................................................................................................................ 36 
5.2.1 En undantagslagstiftning vid ägarskiften mellan närstående ............................................................... 37 
5.2.2 Begreppet om samma eller likartad verksamhet avskaffas .................................................................. 44 
5.2.3 Närstående tas bort ur reglerna om samma eller likartad verksamhet ................................................. 46 
5.2.4 En förlängning av karenstiden ............................................................................................................. 49 
5.2.5 Jämförelse mellan förslagen – ur en god skattelagstiftnings synvinkel ............................................... 50 
5.2.6 Två alternativa lösningar ...................................................................................................................... 53 

6. Reflexioner .......................................................................................................................................... 56 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 58 

Offentligt tryck .............................................................................................................................................. 58 
Rättspraxis ..................................................................................................................................................... 58 
Doktrin .......................................................................................................................................................... 59 
Remissvar ...................................................................................................................................................... 62 
Övriga källor ................................................................................................................................................. 63 

 

  



  1 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Idag har 99,4 procent av alla företag i Sverige mindre än 50 anställda. Av dessa företag är de 

flesta ägarledda och därmed ytterst beroende av ägaren eller ägarna i den löpande 

verksamheten. Mer än vart sjätte fåmansföretag ser det som troligt att inom fem år genomföra 

ett ägarskifte och mer än vart fjärde inom tio år.8 Det är ett förfarande som de flesta ägare och 

dess företagarfamiljer, förr eller senare, kommer att ställas inför. Ett ägarskifte innebär i 

praktiken att egendom överlåts från en ägare till en annan. Sker denna överlåtelse från den äldre 

generationen till den yngre generationen kallas det för ett generationsskifte. Det behöver inte 

alltid ske från förälder till barn, utan ett nära släktskap mellan överlåtare och övertagare är 

tillräckligt för att begreppet används på ett korrekt vis.9 Ett ägarskifte påverkar i regel tre parter, 

överlåtaren, övertagaren och de arvsberättigade efter överlåtaren. Ägarskiften påverkar 

parternas framtida inkomster, levnadsvillkor, drömmar och ambitioner men även företagets 

likviditet och därmed möjligheterna till framtida investeringar och risktagande.10 Ägarskiftet 

påverkar inte enbart vad som direkt kan hänföras till företaget, som bestämmelsen av värdet 

och avkastningen på företaget, utan även familje- och skatterättsliga frågeställningar 

aktualiseras alltid. Skiftet måste utöver det hanteras juridiskt korrekt för att undvara framtida 

familjerättsliga tvister samt att inte någon av parterna skall belastas med en oväntad 

skatteutgång. 

 

3:12-reglerna infördes 1991 och har genomgåtts av ett stort antal förändringar, exempelvis 

1997, 2006 och 2014. 3:12-reglerna är en skattelagstiftning som ständigt förändras och prövas 

av skattesubjekt som möjligaste mån önskar minska sin beskattning.11 Dessa ständiga 

korrigeringar och ”överlappningar” har gjort 3:12-reglerna komplicerade. Vid ett 

generationsskifte beaktas olika aspekter hos överlåtaren som skattekonsekvenser, framtiden och 

exempelvis vem som överlåtaren önskar fortsättningsvis skall driva företaget framåt. I många 

fall önskar överlåtaren att överlåtelse av företaget skall ske till närstående, eftersom det kan 

finnas ett värde för överlåtaren att hålla kvar företaget inom familjen.12 3:12-reglerna påverkar 

idag beslutsfattandet för den enskilde ägaren som planerar att genomföra ett ägarskifte med 

                                                      
8 Företagarna 2017, s 4.  
9 Nilsson 2016, s 16 f. 
10 Danielsson 2010, s 88. 
11 Tivéus 2014, s 15 ff. 
12 Företagarna 2017, s 20. 
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anledning av att skattekonsekvenserna blir olika beroende av vem som är övertagare av 

andelarna, en närstående eller en utomstående. Det finns således en skattemässig differens som 

kan härledas till vem som övertagaren är i förhållande till överlåtaren.13  

 

Den 7 mars 2019 presenterade regeringen ett förslag för att neutralisera beskattningen mellan 

genomförandet av ett ägarskifte till närstående och utomstående. Vid tidigare reformeringar av 

3:12-reglerna har de fördelningspolitiska aspekterna vägt tungt vid val av lagens utformning. 

Det finns därav ett intresse att utreda hur regeringens förslag, som har för avsikt att neutralisera 

de skattemässiga skillnaderna, förhåller sig till en god skattelagstiftning. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur förhåller sig regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen samma eller 

likartad verksamhet till att utgöra en god skattelagstiftning, primärt ur ett 

neutralitetsperspektiv? 

 

Hur förhåller sig förslagen14, om att neutralisera ägarskiften, i SOU 2016:75 till att utgöra en 

god skattelagstiftning?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida regeringens förslag om en 

undantagslagstiftning kan genomföras i enlighet med 3:12-reglernas ursprungliga syfte för att 

skapa en neutralitet vid genomförande av ett ägarskifte till närstående. Ett delsyfte är att 

undersöka hur regeringens förslag, samt de förslag som presenterades i SOU 2016:75, förhåller 

sig till en god skattelagstiftning. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Tillämpning av metod för de deskriptiva kapitlen 

För att undersöka huruvida regeringens förslag kommer att påverka den skattemässiga 

neutraliteten vid ett generationsskifte, samt därefter föra en diskussion om hur förslaget 

förhåller sig till Lodins15 åsikter om en god skattelagstiftning, krävs en förståelse för 

                                                      
13 57 kap. 4 § IL.  
14 (1) Begreppet samma eller likartad verksamhet avskaffas, (2) närstående tas ur begreppet samma eller likartad 

verksamhet och (3) införandet av en evig karenstid.  
15 Lodin 2007. 
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skattesystemets uppbyggnad, bakgrund och olika funktioner. Av den anledningen är en del av 

uppsatsen rättsutredande och således har en rättsutredande metod använts, som, enligt mig, 

torde kategoriseras som rättsdogmatisk. Det råder viss konsensus om vad en rättsdogmatisk 

metod innebär inom den juridiska akademin, trots det förkommer det relativt ofta en diskussion 

om vad rättsdogmatik är samt om hur den skall tillämpas inom ett visst rättsområde.16 Av den 

anledningen finns det ett värde i att upplysa läsaren om min tolkning om vad som utgör en 

rättsdogmatisk metod. 

 

1.4.1.1 Rättsdogmatisk metod 

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran avser jag att återge, systematisera 

och tolka, gällande rätt.17 Den rättsdogmatiska metoden kan kritiseras för att inte vara objektiv 

i sin deskriptiva återgivelse av gällande rätt. Peczenik anför att rättsdogmatiken alltid kommer 

att innehålla skribentens värderingar när hen deskriptivt återger gällande rätt. Peczenik framför 

därav en variant av rättsdogmatiken som han namnger normativdeskriptiv.18 Den 

rättsdogmatiska metoden är, som ovan nämnts, vedertagen när en rättsutredning skall 

genomföras. Jag finner ingen anledning att inte titulera mitt val av metod, för denna 

rättsutredande del av uppsatsen, som rättsdogmatisk. Det med anledning av att denna 

(normativt)deskriptiva del av uppsatsen avser att beskriva de lege lata.19  

 

1.4.1.2 Rättskälleläran 

Inom rättskälleläran är lagregelns innehåll primär, därefter förarbeten och rättspraxis, åsikter 

inom doktrin och avslutningsvis handelsbruk och sedvänjor.20 Sandgren presenterar fyra synsätt 

på hur rättskälleläran kan beskrivas.21 Den tillämpning av rättskälleläran som jag ämnar 

använda torde närmast kännetecknas som den klassiskt hierarkiska rättskälleläran, men inte 

helt. Det med anledning av att så kallad soft law har en inte betydelselös roll inom skatterätten. 

Exempelvis har Skatteverket, genom utgivande av praktiska riktlinjer och guidning, en central 

roll.22 Inom skatterätten spelar även förarbeten en viktig roll. Förarbetena förtydligar lagtexten 

och beskriver lagens syfte. Förarbeten är dock omdiskuterade, eftersom det finns olika åsikter 

                                                      
16 Hellner 2001, s 23, Sandgren 2005, s 649 samt Sandgren 2018, s 48 f. 
17 Jareborg 2004, s 8, Peczenik 2005, s 259 f samt Lehrberg 2018, s 34. 
18 Peczenik 2005, s 250. 
19 Peczenik 2005, s 250 samt Hellner 2001, s 23.  
20 Sandgren 2018, s 48 f, Peczenik 1995, s 35 samt B 187/75, DB 4107; hovrättsdom som gav en tydlig 

beskrivning om hur den domstolen ansåg att domstolarnas rangordning av rättskällorna ser ut. 
21 Sandgren 2005, s 651. 
22 Påhlsson 1995, s 576. 
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om vilken betydelse det skall ges.23 Jag har givit förarbeten en betydande roll i uppsatsen med 

anledning av att försöka återge 3:12-reglernas bakomliggande syfte, samt för att kunna avgöra 

huruvida de förslag som presenteras är i linje med 3:12-reglernas syfte eller inte. Likaså har 

prop. 2018/19:54 även en betydande roll med anledning av att regeringens förslag presenteras 

däri. Praxis har även en vägledande roll inom skatterätten, inte minst förhandsavgöranden från 

skatterättsnämnden. De rättsfall som presenteras har inte för syfte att ge en uttömmande bild av 

rättsläget, utan rättsfallen har enbart en förtydligande funktion. Det kan av dessa anledningar 

vara problematiskt att ur ett skatterättsligt perspektiv fastställa vilken tyngd olika rättskällor 

skall ges och därav jag kan inte garantera att rättskällelärans hierarki alltid efterföljts. 

 

1.4.2 Tillämpning av metod för de lege ferenda 

Det är omdiskuterat huruvida de lege ferenda-resonemang inkluderas i den rättsdogmatiska 

metoden, eftersom de lege ferenda-resonemang ofta utformas till mer en rättspolitisk 

argumentation och därav faller utanför den rättsdogmatiska metoden.24 Lambertz anser dock att 

de lege ferenda-resonemang kan inbegripas inom rättsdogmatiken. Han kategoriserar det som 

en konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda som innebär att forskning sker om relevanta 

intressen som en lag skall tillgodose. Det kan omfatta forskning om ex. regelsystemets 

effektivitet, dess effekter, hur den rättspolitiska balansen uppnås eller dess proportionalitet.25 I 

uppsatsens de lege ferenda-avsnitt har jag undersökt hur regeringens förslag påverkar den 

skattemässiga neutraliteten samt förhåller sig till övriga komponenter som, enligt Lodin, är 

viktiga kännetecken för en god skattelagstiftning. I denna del har remissvar till SOU 2016:75 

använts för att fungera som underlag till en analys om förslagets konsekvenser. Jag har valt att 

undersöka remissvar som inkommit från de offentliga institutionerna samt Skatteverket, NSD 

och Advokatsamfundet. Vikt har, med all respekt åt landets fåmansföretagare, inte lagts vid att 

undersöka remissvar från enskilda näringsidkare. Primärt med anledning av att jag sökt efter 

kommentarer kring lagregelns utformning och rättstillämpande konsekvenser. Sekundärt med 

anledning av att de flesta remissvar från enskilda näringsidkare enbart innehåller personliga 

åsikter om utredningens förslag om en reformering av 3:12-reglerna och inte utredningens 

förslag till en mer neutral beskattning vid ägarskiften till närstående.  

 

                                                      
23 Peczenik 1998, s 536. 
24 Olsen 2004, s 115 ff. 
25 Lambertz 2002, s 265 f. 
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Sandgren talar om en typ av rättsanalytisk metod, vilket innebär att författaren ges möjlighet 

att angripa ett rättsligt problem utifrån en viss värdering eller genom att angripa materialet 

utifrån en viss infallsvinkel. Han anser att en rättsanalytisk metod är vagare än den 

rättsdogmatiska metoden i den bemärkningen att den rättsanalytiska metoden inte är bunden till 

ett fåtal auktoritativa källor.26 Uppsatsens analytiska del kan uppfattas att inbegripas under 

denna metod som Sandgren upplyser om. Jag kan dock, inom ramarna för denna uppsats eller 

för hur analysen utformats, inte finna någon skarp skiljelinje till att det inte kan anses tillhöra 

den dogmatiska metoden. Jag anför därav att metoden jag använt mig av omfattas av den 

konstruktiva rättsdogmatiska metoden som beskrivs av Lambertz. Jag är emellertid medveten 

om att det inte är självklart att ett neutralitetsperspektiv, eller argument om god 

skattelagstiftning, alltid är hänförliga till den dogmatiska metoden. 

 

1.4.3 Material och tidigare uppsatser 

Några ord torde yttras angående val av material. 3:12-reglerna är väl omskrivna, både innan 

och efter de trädde ikraft. Det finns många faktaböcker som hanterar och beskriver 3:12-

reglernas utformning. Min avsikt med val av doktrin har varit att undersöka den doktrin som 

beskriver 3:12-reglernas påverkan vid ett ägarskifte. Lodin, Tjernberg, Tivéus, Persson 

Österman, Rommerud, Rydin och Danielsson är några av namnen som författat doktrin på 

området och vars doktrin varit aktuell för min uppsats. För att finna material har jag använt mig 

av vad som kan kallas för kedjesökning. Det innebär att jag, exempelvis, i en artikel följt en 

hänvisning till en lärobok, som i sin tur hänvisar till ett rättsfall, som i sin tur hänvisar till en 

avhandling och som i sin tur hänvisar till en proposition. Det för att i möjligaste mån finna 

ursprungskällan. 

 

Det har författats en del uppsatser om 3:12-reglerna. Ex. har Christian Melkersson skrivit om 

generationsskiftets problem, möjligheter och framtida aspekter, Julia Edin Normark har skrivit 

om de skattemässiga förutsättningarna för ett generationsskifte enligt 3:12-reglerna, Veronica 

Lagestig Rasmussen har skrivit om kompensationsgåvor vid generationsskiften och Karoline 

Lindberg har skrivit om SOU 2016:75:s förslag för att motverka inkomstomvandling med stöd 

av 3:12-reglerna.27 Dessa uppsatser innehåller beståndsdelar som även denna uppsats 

presenterar. Anledningen till det är för att vi skriver om samma område, mer specifikt 3:12-

                                                      
26 Sandgren 2018, s 50 ff. 
27 Melkersson 2007, Edin Normark 2017, Lagestig Rasmussen 2017 och Lindberg 2016 
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reglerna. Skillnaderna är vad som är väsentligt och denna uppsats är inriktad till att undersöka 

hur regeringens senaste förslag, för att neutralisera skillnaderna mellan ägarskifte till närstående 

och utomstående, förhåller sig till en god skattelagstiftning och primärt neutralitetskriteriet, 

vilket de nämnda uppsatserna inte inriktat sig mot.  

 

1.5 Avgränsningar 

Framläggningen är inriktad mot det omfattande ämnet generationsskiften. Av den anledningen 

har det funnits skäl att göra ett antal avgränsningar. Uppsatsen har avgränsats till att enbart 

behandla svenska aktiebolag som kan omfattas av beskattningsreglerna i 56 kap. 2–3 §§ IL 

gällande fåmansbolag och beskattningsreglerna i 42 kap. 15a § IL. Uppsatsen har avgränsats 

till att enbart undersöka den del av beskattningsproblematiken som kan komma att uppstå vid 

individbeskattning av kapitalvinst vid generationsskiften. Utdelningsreglerna i fåmansföretag 

sammanflyter något med beskattningsreglerna gällande kapitalvinst, av den anledningen har 

även reglerna kring utdelning redogjorts för, men huvudinslaget i uppsatsen är mer inriktad mot 

kapitalvinstbeskattning.  

 

I uppsatsen har även avgränsning skett till att enbart omfatta singularfång, det vill säga köp, 

byte och gåva. Det är konsekvenserna vid det laga fånget köp som den tydligaste 

neutralitetsproblematiken kommer till uttryck och det är av den anledningen som uppsatsen har 

inriktat sig till att ge en djupare förklaring av generations-/ägarskiften som genomförs genom 

köp, både ensamt och blandat. 

 

Vid redogörelse av 3:12-reglerna idag och historiskt har avgränsning skett till att inte beröra 

reglerna kring underprisöverlåtelse, fusion, fission eller skalbolag. Det kan inte uteslutas att 

användning av någon sådan metod skulle kunna, i vissa fall, vara lösningen inom 

rättstillämpningen för att neutralisera genomförandet av ett ägarskifte till närstående och 

utomstående. Det kan således inte uteslutas att önskad effekt kan uppnås genom långtgående 

omstruktureringar, dessvärre har det inte varit möjligt att utreda inom ramarna för denna 

uppsats. Det vore även något underligt om det skulle finnas en lösning som inte erbjuder sig 

själv någorlunda tydligt.  

 

I uppsatsens avslutande kapitel förs ett de lege ferenda-resonemang kombinerat med en 

analysdel. Avgränsning har skett genom att primärt beakta ett neutralitetsperspektiv och 
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sekundärt kommer en jämförelse av de förslag som framförts att ske mot vad som kan 

kännetecknas som en god skattelagstiftning. I denna del har avgränsning skett till att inte i detalj 

beakta nuvarande fördelningspolitiska önskningar i samhället. Energi har däremot givits till att 

diskutera viktiga beståndsdelar som är förekommande inom en god skattelagstiftning och hur 

de presenterade förslagen förhåller sig till dessa. Vikt kommer inte att läggas vid att bestämma 

beståndsdelarnas inbördes rangordning utan samtliga delar ges samma tyngd. De lege ferenda-

resonemangen är således avgränsade till att inte undersöka vilket förslag som är det mest 

lämpliga alternativet i förhållande dagens ekonomipolitiska samhälle, utan snarare vilket 

förslag som i högsta grad är förenligt med en god skattelagstiftning. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen syfte är att utreda huruvida regeringens förslag om ett undantag från bestämmelsen 

om samma eller likartad verksamhet vid genomförandet av ett ägarskifte till närstående kan 

anses utgöra en god skattelagstiftning, primärt ur ett neutralitetsperspektiv. Därav finner jag det 

av vikt att presentera för läsaren vilka element som generellt anses utgöra viktiga beståndsdelar 

i en god skattelagstiftning. Neutralitetskriteriet beskrivs utförligare än övriga element med 

anledning av att syftet med regeringens förslag är att neutralisera beskattningen vid ägarskiften. 

Detta presenteras i kapitel två. 

 

I uppsatsens tredje kapitel introduceras läsaren för 3:12-reglernas bakgrund och nuvarande 

lydelse. Inledningsvis ges en kort historisk överblick av 3:12-reglerna för att belysa det 

bakomliggande syftet med reglerna för att därefter presentera de lege lata. Avsikten är att 

läsaren skall ges en grundlig förståelse för vilka faktorer som gemensamt påverkar 

beskattningen vid genomförandet av ett ägarskifte till närstående. I tredje kapitlet bryts även 

viktiga begrepp ut ur 3:12-reglerna och presenteras enskilt och utförligt för att läsaren skall ha 

förståelse för begreppens funktion och bidragande konsekvenser. 

  

I fjärde kapitlet illustreras, inom ramen för denna uppsats, två tillvägagångssätt för att 

genomföra ett ägarskifte, samt vilka skatteutfall de två tillvägagångsätten resulterar i. Det 

genomförs för att än tydligare visa läsaren vilka faktorer som påverkar, samt när de påverkar, 

beskattningsutfallet för respektive tillvägagångssätt. 
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Uppsatsens femte kapitel utgörs av analys samt ett de lege ferenda-avsnitt. Inledningsvis i 

diskuteras 3:12-reglerna samt vilken påverkan nuvarande regelverk har vid genomförandet av 

ett generationsskifte. I det femte kapitlet presenteras även förslag till hur den rådande 

neutralitetsproblematiken kan åtgärdas, i linje med de lege ferenda. Därefter diskuteras 

huruvida det går att konstatera om förslagen skulle utgöra en god skattelagstiftning eller inte. 

Det presenteras även kritik mot respektive förslag. Denna del torde dock inte kategoriseras som 

en utpräglad analysdel, utan snarare ett kapitel vari nya fakta presenteras för att därefter 

analyseras. Avslutningsvis ges ett par slutord.  
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2. En god skattelagstiftning 

2.1 Vad kännetecknar en god skattelagstiftning? 

Det bakomliggande syftet med beskattning är att finansiera den offentliga verksamheten; 

beskattning har således ofta ett fiskalt syfte. Beskattning kan även ha fördelningspolitiska 

ändamål, som att utjämna skillnader i samhället inom inkomst och förmögenhet. Ett exempel 

på ett fördelningspolitiskt avstamp i skattelagstiftningen, och förmodligen en av de mest 

omfattande i det svenska skattesystemet, är den progressiva inkomstbeskattningen. Beskattning 

kan även användas för att styra den samhällsekonomiska rörelsen genom stabiliseringar och 

expanderingar. Beskattning som inte har något fiskalt syfte, även kallade icke-fiskala skatter, 

har som ändamål att stimulera ett visst handlande hos skattskyldiga; så kallade 

interventionistiska syften. En skattelagstiftning kan således ha flertalet olika funktioner, men 

vad innebär att en skattelagstiftning är en god skattelagstiftning?28  

 

Vid införandet av en ny skattelagstiftning skall flertalet aspekter tas i beaktning för att 

upprätthålla ett kännetecken av en god lagstiftning. Utöver de ursprungliga politiska motiven 

bör även vissa allmänna kriterier vara uppfyllda för att skattelagstiftningen skall uppnå avsedda 

samt eventuella andra önskvärda effekter. Redan på 1700-talet uppmärksammade filosofen och 

nationalekonomen Adam Smith29 denna fråga och anförde därav fyra grundläggande principer 

för all beskattning: ”equality, certainty and not arbitrary, conveniece, economy in collection”30. 

I en rapport från 2005 har även OECD understrukit vikten av att regeringar i lagstiftningsarbetet 

tar hänsyn till att utformningen av lagen är relevant, transparant, ansvarsfull och 

framåtblickande för att i största mån undvika oönskade effekter.31 Rapporten poängterar även 

att lagstiftningens utformning torde inriktas mer efter medborgarnas perspektiv, det vill säga 

transparens och icke-diskriminering, än regeringens. Lagstiftningen skall även sträva efter att 

minimera den regelefterlevande och administrativa bördan för de juridiska personer som kan 

komma att påverkas av lagen. Avvägning skall således ske mellan de ökade bördorna för 

beskattningsobjekten och de effekter skattelagstiftningen skulle medföra.32 Den svenska 

skattelagstiftningens bristande konstruktion har blivit allt mer påtaglig med anledning av att 

                                                      
28 Lodin m.fl. 2017, s 2 f. 
29 Adam Smith myntade även begreppet ”den osynliga handen” som, kort beskrivet, innebär att människans 

ekonomiska liv styrs av oföränderliga naturlagar och det torde vara politikens huvudregel att låta dessa verka 

fritt.  
30 Smith 1776, s 349 ff. samt Lodin 2007, s 477. 
31 OECD 2005, s 1. 
32 OECD 2005, s 4. 
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oönskade effekter av skattekorrigeringar uppstått. Det kan förklaras av att lagstiftningen idag, 

inte sällan, påverkas av en påskyndad lagstiftningsprocess, en bristande insikt av de indirekta 

effekternas omfattning eller ett medvetet bortseende från dem. Det torde vara av vikt, och nytta, 

att i framtida politiska beslut tydligare påpeka vikten av dessa grundläggande skatterättsliga 

principer, dess effekter och vilken betydelse de bör ges inom skatterätten.33 

 

Skattelagstiftning införs inte enbart för att inbringa intäkter till staten. Det finns andra motiv 

som fördelningspolitiska, miljöpolitiska, sysselsättnings- eller konjunkturmässiga aspekter som 

kan styra lagens formulering. Av den anledningen påverkas lagstiftningens utformning 

beroende av dess syfte. En god utformning ger önskade effekter och en undermålig utformning 

ger oönskade effekter. Globaliseringens framfart har lett till ökad möjlig rörlighet för 

människor, företag och kapital samt ökat konkurrensen. Globaliseringens framfart, i 

kombination med att den finansiella handeln utvecklat allt mer intrikata lösningar, har påverkat 

skattelagstiftningen till att bli känsligare för aktörernas handlingsmönster, vilket i sin tur 

resulterat i att högre krav ställts på lagstiftningens utformning och tekniska kvalitet.34 

 

Lodin har i en artikel i skattenytt från 2007 presenterat diverse kvalitetskrav som torde 

känneteckna en god skattelagstiftning. Dessa kvalitetskrav är så kallade sekundära 

måluppfyllelser som lagstiftaren bör ta hänsyn till utöver det primära bakomliggande motivet 

till skatte- och lagstiftningsändringen. Kvalitetskraven kommer nedan att enskilt och kortfattat 

redogöras för. 

 

2.1.1 Effektivitet 

En skattelagstiftning bör vara effektiv i förhållande till sitt syfte. Effektivitetskriteriet innefattar 

att varje skatt skall ha ett syfte och utformas i enlighet för att uppnå det syftet. En 

skattelagstiftning kan ha till avsikt att vara interventionistisk eller kan dess bristfälliga 

utformning leda till oavsiktliga interventionistiska effekter. En skattelagstiftning kan 

exempelvis ha till syfte att öka neutraliteten inom ett skatterättsligt område, men på grund av 

sin utformning resultera i interventionistiska, kanske oönskade, snedvridningar. I extrema fall 

kan en skralt formulerad skattelagstiftning vara så ineffektiv att den förorsakar en statsfinansiell 

eller samhällsekonomisk förlust, ex. genom att den lätt kan kringgås. Kriteriet effektivitet 

                                                      
33 Lodin 2007, s 478. 
34 Lodin 2007, s 477. 
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innebär således att skattelagstiftningen skall vara effektiv i förhållande till sitt syfte. En 

skattelagstiftning som inte uppnår sitt syfte torde därav vara ineffektiv.35 

 

2.1.2 Legitimitet 

Om en skatt anses vara legitim eller inte, påverkas av en rad olika faktorer. Den måste vara 

samhällsekonomiskt effektiv och de ekonomiska aktörerna måste vara lojala mot 

skattesystemet. Legitimiteten påverkas exempelvis negativt om beskattningen inte står i 

proportion i förhållande till de åtgärder den leder till. Skattelagstiftningens syfte och utformning 

måste accepteras av skattebetalarna för att fungera väl och vinna legitimitet, risken finns annars 

att en skattelagstiftning kan kritiseras för att vara orättvis. En skattelagstiftning torde anses vara 

legitim om den kan uppfattas som adekvat av dem som skall bära den. Legitimiteten, likaså 

effektiviteten, torde utgöra överordnade kriterium som påverkas av i vilken grad övriga kriterier 

uppfylls eller inte.36  

 

2.1.3 Enkelhet och proportionalitet 

Enkelhet och proportionalitet är egentligen två separata kriterier, men de har ett nära samband. 

Enkelheten bedöms efter skattelagstiftningens utformning. En skatt torde utformas så enkelt 

som möjligt för att underlätta den praktiska tillämpningen för dem som kommer att omfattas av 

den och tillämpa den. Om en skattelagstiftning omfattar en större population torde enkelheten 

i lagstiftningens utformning vara av stor vikt.37 Att förenkla skattesystemet var en ambition som 

fick stå åt sidan vid 1991 års skattereform. Idag är 3:12-reglerna en oerhört komplicerad 

lagstiftning som omfattar en stor population.38 

 

En skattelagstiftnings proportionalitet bygger på den balans mellan den inskränkning 

lagstiftningen medför och den fullgörandebördan den innebär. Det betyder att den 

administrativa hanteringen av en skattelagstiftning inte torde vara överdrivet komplicerad i 

förhållande till dess innebörd.39 Förenklat innebär proportionalitet inom skatterätten att olika 

intressen vägs mot varandra och att en åtgärd på det allmännas sida skall stå i rimlig proportion 

till vad som åstadkoms med hjälp av den åtgärden.40  

                                                      
35 Lodin 2007, s 478 f. 
36 Lodin 2007, s 480 f. 
37 Lodin 2007, s 481 ff. 
38 SOU 1995:104, s 102 f. 
39 Lodin 2007, s 481 ff. 
40 Moëll & Persson Österman 2001, s 267 ff. 
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2.1.4 Förutsebarhet och rättssäkerhet 

Förutsebarhet och rättssäkerhet innebär att beskattningsutfallet skall vara förutsebart. 

Skattskyldiga måste kunna förutse effekterna av sitt handlande. Lodin utrycker att: ”Det är ett 

rättssäkerhetskrav att en skatt är förutsebar...”41. Om en skatt är förutsebar är aktörerna inte 

osäkra på utgången av sina handlingar och avstår således inte från att utföra handlingen enbart 

på grund av osäkerheten kring handlingens konsekvenser. Förutsebarhet för med sig ett krav på 

att lagstiftningen är klar och utan begrepp som kan medföra en tolkningsproblematik för både 

skattesubjekt, domstolar och myndigheter.42 Schultz ansluter sig till Lodins åsikt. Han anför att 

förutsebarheten torde vara av största vikt och att det torde vara accepterat att rimligheten i 

lagstiftningen ibland får ifrågasättas till förmån för förutsebarheten.43 

 

2.1.5 Kontrollerbarhet 

En skattelagstiftning skall vara enkel att kontrollera och svår att kringgå. Om en 

skattelagstiftning kan kringgås riskerar skattesystemet att förlora sin legitimitet. Det kan därav 

vara berättigat att undanta beskattning från inkomster som egentligen borde beskattas, men som 

är svårkontrollerade. Kontrollerbarheten bör inte heller vara för sträng i sin innebörd, det vill 

säga för oetisk eller för krävande. Det kan leda till en misstro och en orättviskänsla gentemot 

skattesystemet.44 

 

2.1.6 Likformighet och neutralitet 

Likformighetsprincipen och neutralitetsprincipen har ett nära samband. Likformighetsprincipen 

beskrivs enklast genom att lika fall skall behandlas lika och inte enbart av rättssäkerhetsskäl.45 

Likformighetsprincipen används idag ofta som en tolkningsnorm i skattefrågor för om något 

skall anses neutralt.46 

 

Neutralitetsprincipens grunddrag är att beskattning inte skall påverka de ekonomiska aktörernas 

handlingsalternativ.47 Kellgren för en diskussion kring vilka de ekonomiska aktörerna är, vars 

                                                      
41 Lodin 2007, s 483. 
42 Lodin 2007, s 483. 
43 Schultz 2008. 
44 Lodin 2007, s 483 f. 
45 Lodin 2007, s 484. 
46 Persson Österman 1997, s 31. 
47 Persson Österman 1997, s 29, Gunnarsson 1995, s 135 samt Tikka 2004, s 660. 
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handlingsalternativ inte skall påverkas av beskattning. Han anför att det inte torde vara 

fullständigt tillfredställande att begränsa aktörerna genom en användning av termerna 

skattskyldig eller skattebetalare när neutralitetsprincipen skall definieras. Det med anledning 

av att ekonomiska aktörer inte behöver vara skattskyldiga för att påverkas av beskattning. 

Omfattningen av valet av term – ekonomiska aktörer – avser således ett brett spektrum. De 

ekonomiska aktörerna må således även utgöra aktörer som inte idag anses vara skattebetalare 

eller skattskyldiga, men som imorgon kan vara det beroende av deras val av handling, en 

handling som, vare sig direkt eller indirekt, inte skall påverkas av beskattningens utformning.48 

Den enskilde ekonomiska aktörens rangordning av sina handlingsalternativ skall således inte 

påverkas av skatteutfallet, utan rangordningen skall vara den samma före som efter 

beskattning.49 Neutralitetsprincipen beskrivs ha uppkommit ur nationalekonomiska teorier som 

anser att bästa möjliga resursallokering uppstår när beskattning i minsta mån påverkar 

marknaden. Neutralitetsprincipen kan även delas upp i mikro- och makroneutralitet. 

Mikroneutralitet avser att ekonomiska aktörers handlingsalternativ inte skall påverkas av 

beskattning. Makroneutralitet intar snarare en överordnad effektivitetsinriktning på 

samhällsekonomin som en helhet, som exempelvis skattesatsernas nivåer. Mikroneutraliteten 

och makroneutraliteten påverkas av varandra. En bristande mikroneutralitet påverkar 

samhällsekonomin och således makroneutraliteten.50 Neutralitetsprincipen anses även ha givits 

sin utformning i litteraturen vari den besitter en rättviseaspekt med anledning av härkomsten 

från kravet på likformighet.51 Neutralitetsprincipen är kontroversiell inom den skattepolitiska 

diskussionen, eftersom den är vag och komplex och ofta används utan att förtydligas av 

författaren.52 Det används ofta på en så hög abstraktionsnivå att det inte är helt uteslutet att 

enbart författaren förstår meningen med, det av författaren, brukade begreppet neutralitet.53 

 

Neutralitetsprincipen är, som ovan nämnts, en av de mest essentiella skatterättsliga principerna 

och är ofta vägledande vid förarbeten.54 En mer neutral beskattning var exempelvis en del av 

det grundläggande syftet med 1991 års skattereform.55 Innan 1991 års skattereform mynnade 

inkomstbeskattningen ofta ut i att skatteminimering var mer eftersträvansvärt än vinst- och 

                                                      
48 Kellgren 2017, s 170–173. 
49 Påhlsson 2007, s 32.  
50 Person Österman 1997, s 29 ff. 
51 Påhlsson 2007, s 32 f. 
52 Moëll 2011, s 328. 
53 Mattsson 1988, s 88. 
54 Påhlsson 2007, s 32. 
55 Kellgren 2005, s 177. 
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inkomstmaximering.56 Noterbart är att neutralitetsprincipen, trots dess vitala grundidé inom 

skattelagstiftning, i somliga fall, kan, och bör, åsidosättas. Det är inte ovanligt med spänningar 

inom skattelagstiftningen. Olika värderingar står i strid med varandra och vid skattelagstiftning 

får vissa värderingar gå därifrån som segrare och andra som förlorare. Orsaker bakom ett 

åsidosättande av neutralitetsprincipen kan exempelvis vara politiska incitament, att ett 

negligerande av principen leder till ökad samhällseffektivitet eller för att innehållet i 

lagstiftningen skall vara etiskt rimlig. Vid förarbeten inför en ny lagstiftning vägs även 

skatterättsliga principer mot varandra och neutralitetsprincipen kan få ge vika för exempelvis 

likabehandlingsprincipen eller likformighetsprincipen.57  

 

Det är värt att notera att en absolut neutral skattelagstiftning inte är optimal eller praktiskt 

eftersträvansvärd, eftersom det skulle leda till oönskade effekter. Den typiska effekten av en 

totalt neutral skattelagstiftning tas upp av Lodin m.fl. och skulle innebära att beskattning skulle 

ske på eget utfört arbete.58 Den som klipper sin egen gräsmatta, bygger sin egna altan eller 

bakar sitt eget bröd skulle således bli beskattad för sin egen arbetsinsats med anledning av att 

tjänsterna i sig kan förvärvas. Det vore idag etiskt oförsvarbart att, inom denna privata sfär, 

införa den typ av kontrollaktioner och uppgiftsskyldigheter som skulle krävas för att 

upprätthålla en sådan extrem neutralitet.59 Det är således helt normalt att det inom vissa 

skatterättsliga områden föreligger spänningar mellan ex. neutralitet, rättspolitiska ändamål, 

rättsekonomi och etiska aspekter.  

 

2.1.7 Synlighet  

Ur en demokratisk synvinkel är det av vikt att skattesystemet är synligt. Det leder till att de 

ekonomiska aktörerna är medvetna om skattesystemets höjd och omfattning. Lodin påpekar att 

en dominerande del av den offentliga sektorns skatteintäkter har relativt låg synlighet för de 

ekonomiska aktörerna. Det förefaller sig ofta att om en skattelagstiftning är synlig anses den ha 

en lägre legitimitet och uppfattas enklare som orättvis än skatter med låg synlighet. En synlig 

skatt har således ett strängare krav på att vara väl motiverad och hållbar för att erhålla 

acceptans.60 

 

                                                      
56 Lodin 2007, s 484. 
57 Persson Österman 1997, s 35 samt s 50 ff. 
58 Lodin m.fl. 2017, s 48 f. 
59 Lodin m.fl. 2017, s 48 f. 
60 Lodin 2007, s 485 f. 
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2.1.8 Fördelningspolitiska effekter 

Tidigare i kapitlet diskuterades att fördelningspolitiska effekter har en stor inverkan vid 

förarbetena inför en ny skattelagstiftning. Det kan därav resultera i att övriga kriterier kan få 

stå åt sidan för det interventionistiska syftet. Det är även av vikt att undersöka de 

fördelningspolitiska effekterna när en icke fördelningspolitiskt inriktad skatt skall införas. Inte 

sällan står den fördelningspolitiska inriktningen i motsats till den önskade samhällsekonomiska 

tillväxten. Av den anledningen är det av stor vikt att undersöka och utreda vilka effekter, både 

direkt men även indirekt, en skatt kan medbringa.61  

 

2.1.9 Låg excess burden 

Excess burden innebär den samhällsekonomiska extrakostnad eller överbelastning som 

beskattningen i sig självt innebär. Det vill säga att det belopp som genom beskattning har 

överförts från privat användning till den offentliga sektorn medför i olika grad 

effektivitetsförluster. Den samhällsekonomiska extrakostnaden är lägst när den används till ex. 

infrastruktur och som högst om den används till att ersätta kostnader som är subsidiära med 

privata kostnader.62 

 

2.1.10 Internationell effektivitet 

En skattelagstiftning skall ta hänsyn till den internationella regleringen. En skatt torde inte 

resultera till att öka spänningarna mellan att driva verksamhet inom Sverige kontra utomlands. 

Kostnaden för att ex. driva verksamhet bör inte vara högre inom Sverige än för konkurrerande 

länder. Det kan leda till ett skadligt utflöde av ex. kapital, arbetskraft, sparande, investeringar 

eller konsumtion.63  

 

2.1.11 Avslutande sammanfattning 

Dessa kvalitéers uppfyllande torde vara av yttersta vikt i länder, likt Sverige, som har höga 

skattenivåer. Delvis på grund av att det rör sig om stora summor men även på grund av att stora 

delar av det svenska samhället idag är uppbyggt av skattepengar. Lodin framför även att en 

bättring är nödvändig för att bibehålla skattesystemets legitimitet och de ekonomiska aktörernas 

lojalitet mot systemet. Värt att notera är att Lodin inte enbart ålägger lagstiftaren det ansvaret, 

utan han poängterar att den skatterättsliga forskningen, ekonomiska forskningen samt andra 

                                                      
61 Lodin 2007, s 486 ff. 
62 Lodin 2007, s 489. 
63 Lodin 2007, s 489 f. 
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samhällsvetenskapliga forskningsområden måste ta sitt ansvar. Dessa områden torde, utifrån 

sina olika utgångspunkter, utreda i vilken grad skattelagstiftningens effekter anses utgöra brister 

eller uppfyllanden av det bakomliggande motivet till införandet.64 Likt Lodin anför 

Lindencrona att lagstiftaren i större grad torde sträva mot en enhetlig skattelagstiftning som 

innebär att alla intäkter och alla skattesubjekt skall behandlas så lika som möjligt. Denna 

princip, likabehandlingsprincipen, torde enligt Lindencrona, vara den viktigaste inom det 

svenska skattesystemet för att uppnå en god skattelagstiftning.65 

 

2.2 Vad kännetecknar en misslyckad skattelagstiftning? 

Enkelt uttryckt torde en misslyckad skattelagstiftning kännetecknas av det exakt motsatta av 

vad som kännetecknar en god skattelagstiftning. Den skall således vara icke-neutral, 

svårbehandlad och oproportionerlig och så vidare. Lindencrona har i en artikel diskuterat vad 

som, utöver motsatsen till den lista Lodin anger kännetecknar en god lagstiftning, generellt 

kännetecknar en misslyckad skattelagstiftning.66 

 

Det är problematiskt att på ett obestridligt sätt kunna konstatera att en lagstiftning är misslyckad 

eller dålig. Det med anledning av att svaret kommer variera beroende på vem du frågar. Ställer 

du frågan till en skattekonsult kanske han önskar en komplicerad lagstiftning som genererar 

arbetstillfällen, skattemyndigheterna kanske önskar en hänsynslöst sträng lagstiftning för att 

begränsa skattesubjektens handlingsalternativ och studenterna en lag som är enkel att lära.67 

Den utgångspunkt som Lindencrona anser utgöra den naturligaste uppfattningen torde vara att 

göra bedömningen, om en skattelagstiftning anses vara misslyckad, utifrån lagstiftarens 

intention med skatten för att därefter jämföra mot dess effekter. Om skattelagstiftningens 

effekter inte överensstämmer med lagstiftarens ursprungliga syfte, torde lagen kunna definieras 

som misslyckad. Lagstiftarens intentioner torde bestämmas med utgångspunkt i förarbetena. 

Utgångspunkten behöver visserligen inte enbart sökas i skrift utan kan även sökas i vedertagna 

skatterättsliga principer som anses vara så pass självklara att de inte behöver uttryckas konkret 

i lagstiftningsprocessen. Lindencrona anser att en av dessa självklara principer torde vara att 

lagstiftningen skall vara så klar och tydlig som möjligt. En oklar lagstiftning skulle försvåra 

arbetet för skattemyndigheter, antal tvister torde bli fler samt att om mer arbete läggs på 

                                                      
64 Lodin 2007, s 490. 
65 Lindencrona 1992, s 331.  
66 Lindencrona 1992, s 332. 
67 Exemplen är hårdragna för att påvisa meningsskiljaktigheter. 
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skattefrågor kostar det samhället mer. En skattelagstiftning torde sammanfattningsvis beskrivas 

som misslyckad om den inte förmår att infria lagstiftarens avsikt eller om den är oklar i sin 

konstruktion och den är synnerligen misslyckad om den är oklar i sin intention och sin tekniska 

utformning.68  

                                                      
68 Lindencrona 1992, s 331 f. 
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3. 3:12-reglerna 

3.1 3:12-reglernas historia 

3:12-reglerna har sitt ursprung från det lagrum vari reglerna fanns innan inkomstskattelagen 

infördes; 3 § 12 mom. lag (1947:576) om statlig inkomstskatt. Idag återfinns 3:12-reglerna i 57 

kap. IL, men även viktiga definitioner och hänvisningar finns i 56 kap. IL.69 Inledningsvis ges 

nedan en genomgång av de större reformeringar som genomförts inom området för att därefter, 

mer utförligt, redogöra för de lege lata.  

 

3.1.1 1976 års skattereform 

Beskattningsreglerna för aktiebolag, och speciellt fåmansföretag, har under åren varit 

omdebatterade och det har skett en rad olika reformer på området. 1976 års skattereform 

inkluderade ett stort antal stoppregler för att förhindra diverse oönskade transaktioner som 

utnyttjades av fåmansföreget och dess ägare.70 Vid lagstiftningsförarbetet inför 1976 års reform 

var ett delsyfte att sträva mot att skatterättsliga principer skulle ges högre prioritet. 

Lagberedningens målsättning var exempelvis att ”… utforma sådana beskattningsregler för 

fåmansbolag och deras delägare som i görligaste mån är neutrala i förhållande till andra 

företagsformer.”71. Stoppreglerna som infördes formulerades avsiktligen strängt och kom 

senare att kritiseras för att vara för oklara samt omotiverat hårda mot fåmansföretagare.72  

 

3.1.2 1991 års skattereform 

I samband med 1991 års skattereform infördes ett system som innebar att arbetsinkomster och 

kapitalinkomster kom att beskattas separat, ett så kallat dualt inkomstskattesystem. 

Kapitalvinster och utdelningar kom att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 

30 procent och lön kom att beskattas i inkomstslaget tjänst med en marginalskatt om cirka 50 

procent, vilket skapade en spänning mellan kapitalinkomster och arbetsinkomster.73 För att 

undvika oönskade beteenden infördes särregler för beskattning av utdelning och kapitalvinst på 

aktier i fåmansföretag; de så kallade 3:12-reglerna eller fåmansföretagsreglerna.74 Den 

principiella utgångspunkten vid införandet av 3:12-reglerna var att fåmansföretagare, personer 

som både är ägare och verksamma i företaget, och vanliga löntagare skall erhålla samma 

                                                      
69 Rydin 2016, s 60. 
70 Tivéus 2014, s 13. 
71 Prop. 1975/76:79, s 34. 
72 Tjernberg 2006, s 16 f. 
73 Tivéus 2014, s 13, Tjernberg 2006, s 50 samt SOU 1989:33, s 140 f. 
74 Tivéus 2014, s 14. 
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skatteutfall för lika utfört arbete. För att åstadkomma detta önskade resultat infördes 3:12-

reglerna som kortfattat kan beskrivas som att den del av eventuell kapitalinkomst som 

överstiger skälig utdelning och skälig kapitalvinst på investerat kapital75 skall beskattas i en 

speciell post i inkomstslaget tjänst, med en progressiv skattesats, istället för i inkomstslaget 

kapital.76  

 

3.1.3 Ändringar efter 1991 års skattereform 

Sedan 1991 års skattereform har de ekonomiska aktörerna varit uppfinningsrika och funnit olika 

vägar för att kringgå 3:12-reglerna, vilket har lett till flertalet mindre reformeringar av 

lagstiftningen. Reglerna har korrigerats för att i möjligaste mån fungera heltäckande och inte 

ge möjlighet till inkomstomvandling. Reglerna har även ändrats i syfte att bättre anpassas efter 

företagarnas önskan om en mer ekonomiskt rättvis tillämpning.77 2006 års reform hade som 

syfte att korrigera den rådande obalansen mellan neutralitet och prevention. 78 Innan 2006 års 

reformering var den preventiva funktionen mot inkomstomvandling högt prioriterad samtidigt 

som 3:12-reglerna inte följde neutralitetsprincipen i den mån som lagstiftaren tidigare önskat. 

Trots det ansåg regeringen det motiverat att införa ytterligare skattelättnader i inkomstslaget 

kapital för att skapa en bredare samhällsekonomisk neutralitet och för att skattereglerna skulle 

erhålla en ökad legitimitet.79 Vid implementerandet av 2006 års korrigeringar genomfördes i 

huvuddrag tre större reformationer; löneunderlagsregeln korrigerades, förenklingsregeln 

infördes och kapitalskattesatsen sänktes från 30 procent till 20 procent inom ramen för 

gränsbeloppet för kvalificerade andelar, samtidigt som kapitalskattesatsen för onoterade 

andelar sänktes från 30 procent till 25 procent.80 Övergripande kan det sammanfattas att 2006 

års ändringar var inriktade mot att stimulera företagande samt att reglerna skulle bli mer 

legitima.81 Reformen fick till följd att 3:12-reglerna blev markant förmånligare för 

företagarna.82 

 

                                                      
75 Aktiekapital och ovillkorat kapitaltillskott. 
76 Tivéus 2014, s 15, Tjernberg 2006, s 19 samt prop. 1989/90:110, s 471. 
77 Tivéus 2014, s 15 f, Tjernberg 2006, s 18 f. samt prop. 2005/06:40, s 42. 
78 Tjernberg 2006, s 19. 
79 Prop. 2005/06:40, s 40. 
80 Prop. 2005/06:40, s 38 ff., s 67. 
81 Prop. 2013/14:1, s 260. 
82 Tjernberg 2013, s 750–756. 
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I regeringens budgetproposition för 2012 genomfördes två ändringar83 i 3:12-reglerna för att 

förbättra och förenkla administrationen och hanteringen av reglerna för företagare samt för att 

främja egenföretagarnas utvecklingsmöjligheter. För det första höjdes nivån på den 

schabloniserade förenklingsregeln till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp. För det andra 

infördes ett tak för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst på 90 inkomstbasbelopp.84 

 

3.2 3:12-reglerna idag 

3.2.1 Kvalificerade andelar 

För att 3:12-reglerna skall tillämpas krävs att företaget är ett fåmansföretag, ägaren är en fysisk 

person, ägaren eller närstående är verksam i betydande omfattning och att en utomstående inte 

i betydande omfattning äger andelar i företaget under innevarande beskattningsår eller något av 

de tidigare fem beskattningsåren. Om de två senare kriterierna är uppfyllda anses andelarna i 

företaget vara kvalificerade.85 En andel anses även vara kvalificerad om delägaren eller 

närstående, under innevarande beskattningsår eller något av de tidigare fem beskattningsåren, 

varit verksam i betydande omfattning i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad 

verksamhet.86 

 

3.2.1.1 Verksam i betydande omfattning 

Bestämmelsen om verksam i betydande omfattning infördes i samband med 1991 års 

skattereform. I propositionen förklaras att bestämmelsen skall användas om den skattskyldige 

eller dess närstående varit verksam i företaget på sådant vis att dennes ”…arbetsinsats har haft 

en påtaglig betydelse för vinstgenereringen.”87. Det behöver inte vara heltidsarbete för att 

insatsen skall ha en påtaglig betydelse, utan arbetsinsatsen sätts i paritet till företagets 

verksamhet samt omständigheterna kring den utförda insatsen. Det är således den ekonomiska 

betydelsen av arbetsinsatsen som avgör. Begreppet har inte sedan det infördes reglerats eller 

reformerats utan domstolar har genom åtskilliga domslut format begreppets omfattning genom 

åren. Den allmänna nivån för att anses vara verksam i betydande omfattning har markant sänkts 

på senare år. Delägare som idag arbetar i mer än mycket begränsad omfattning kan generellt 

                                                      
83 Det genomfördes även ändringar inom 3:12 reglerna som enbart påverkade enskilda näringsidkare men dessa 

har inte, och ska inte, redogöras för i denna uppsats. 
84 Prop. 2011/12:1, s 67. 
85 Rydin 2016, s 61. 
86 57 kap. 4 § 1 p. IL. 
87 Prop. 1989/90:110, s 468 samt s 703. 
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sägas vara verksam i betydande omfattning.88 Åtaganden likt styrelsearbete anses inte, såtillvida 

ledamoten inte arbetar kontinuerligt i företag, leda till att andelarna är kvalificerade. Det gäller 

även i de fall ledamoten enbart utfört ett fåtal arbetsinsatser som genererat viktig inkomst till 

företaget.89 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett flertal rättsfall prövat om delägare skall anses verksam 

i betydande omfattning. I RÅ 2009 not 68 kom HFD fram till att delägaren inte ansetts vara 

verksam i betydande omfattning. I RÅ 2009 not 68 prövades om förvaltning av värdepapper i 

ett fåmansföretag ledde till att delägaren var verksam i betydande omfattning. I företaget var X 

ensam aktieägare och styrelseledamot. X sålde 2002 bolaget i vilket X var verksam i betydande 

omfattning. Från 2003 har X enbart förvaltat den kvarvarande likviden i bolaget. Aktieaffärerna 

varierade mellan 17 och 52 stycken per år och mellan beloppen 14 000 kr till 1 400 000 kr. X 

arbetsinsats var cirka 10 timmar per år. SRN ansåg att affärerna inte kunde haft en påtaglig 

betydelse för vinstgenereringen i bolaget och därmed skulle X inte anses verksam i betydande 

omfattning, trots att affärerna avsett inte obetydliga belopp och varit någorlunda frekventa. 

HFD fastställde förhandsbeskedet utan några invändningar mot SRN:s resonemang. 

 

3.2.1.2 Samma eller likartad verksamhet 

Ett ytterligare begrepp som behöver tydliggöras är samma eller likartad verksamhet. 

Bestämmelsen återfinns i 57 kap. 4 § 1 st. IL. Bestämmelsen innebär att om en delägare, eller 

närstående, varit verksam i ett företag med samma eller likartad verksamhet under 

beskattningsåret eller något av de tidigare fem beskattningsåren skall delägarens andelar anses 

vara kvalificerade, vilket resulterar i att femårskarensen inte kan börja löpa.90 Likaså om 

delägaren eller närstående skulle starta ny verksamhet, som anses vara samma eller likartad 

verksamhet, avbryts pågående femårskarens på grund av att andelarna blivit 

verksamhetssmittade och således åter kvalificerade.91 Regeln syftar således till att förhindra att 

verksamheten flyttas till ett nytt företag, samtidigt som den upparbetade arbetsinkomsten i det 

tidigare fåmansföretaget placeras i ett vilande företag. Domstolarna har, och får, ofta brottats 

med denna gråzon till regel för att utreda vad som anses vara samma eller likartad verksamhet.92  

                                                      
88 Sandström 2016, s 62 f. RÅ 2007 not 94, RÅ 2010 ref 102 samt KRJ 344-12. 
89 Sandström 2016, s 64 samt RÅ 2000 not 164 och 165. 
90 Prop. 1995/96:109, s 88, Sandström 2016, s 55 samt Tivéus 2014, s 49. 
91 Sandström 2016, s 55 f. 
92 RÅ 2010 ref. 11 I-V, även kallade trädadomarna, konstaterades att det ansågs tillräckligt att om medel i ett 

vilande fåmansföretag var hänförliga från ett företag där delägaren varit verksam i betydande omfattning ska det 

vilande företaget anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Tivéus 2014, s 54 ff. 
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3.2.2 De särskilda kapitalvinstreglerna för kvalificerade andelar 

Reglerna för kapitalvinstbeskattning på kvalificerade andelar återges i 57 kap. 21–22 §§ IL. I 

57 kap. 21 § 1 st. och statuerar följande: ”Kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del den 

överstiger gränsbeloppet ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar 

gränsbeloppet skall tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.” 

 

3.2.2.1 Gränsbeloppet 

Gränsbeloppet är den linje som skiljer när en utdelning eller kapitalvinst skall övergå från att 

beskattas i inkomstslaget kapital till att bli beskattad i inkomstslaget tjänst. Det vill säga en 

gräns mellan vad som skall anses utgöra skälig avkastning på investerat kapital och ersättning 

för utfört arbete. Gränsbeloppet utgörs av årets gränsbelopp plus eventuell sparad utdelning.93 

Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och det är således den som äger94 andelar vid denna 

tidpunkt som får tillgodoräkna sig en del gränsbeloppet.95 Vid beräkning av årets gränsbelopp 

görs varje bedömning individuellt. Det innebär att ett företag med två delägare, som äger hälften 

av andelarna vardera i företaget, kan tillämpa olika beräkningsmodeller. Det finns en 

huvudregel och en förenklingsregel. Den ena delägaren kan tillämpa den schablonmässiga 

förenklingsregeln och den andre kan tillämpa en beräkning enligt huvudregelns konstruktion.96 

Det är enbart förenklingsregeln som kommer att tillämpas i nästkommande kapitel, vari 

exempel ges på skatteutfall vid genomförandet av ett generationsskifte, och av den anledningen 

kommer enbart förenklingsregeln att redogöras för. 97 

 

3.2.2.1.1 Förenklingsregeln 

Förenklingsregeln infördes vid 2006 års skattereform. Förenklingsregeln är schablonmässig 

och bestämmer gränsbeloppet till två och tre fjärdedelars inkomstbasbelopp. För 2019 skulle 

således förenklingsregeln innebära att gränsbeloppet bestäms till 177 100kr (2,75*64 400). En 

                                                      
93 Tivéus 2014, s 109, Sandström 2016, s 98 samt Tjernberg 2006, s 86. 
94 Andelar som förvärvats genom ett benefikt fång får också tillgodoräkna sig gränsbeloppet. 
95 Sandström 2016, s 98 f. 
96 Sandström 2016, s 338. 
97 Här ges en kort beskrivning av huvudregeln: huvudregeln består av två faktorer, en räntebaserad del och en 

lönebaserad del, som adderas ihop och tillsammans utgör årets gränsbelopp. Den räntebaserade delen utgör ett 

underlag i form av omkostnadsbeloppet som därefter multipliceras med klyvningsräntan och den lönebaserade 

delen utgör 50 procent av löneunderlaget och skall fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. 

Löneunderlaget beräknas på den kontanta ersättning som under året före beskattningsåret lämnats till 

arbetstagare i företaget, inklusive dess dotterbolag, och som skall tas upp i inkomstslaget tjänst hos 

arbetstagarna. Önskar läsaren ytterligare information om huvudregelns utformning hänvisas läsaren vänligt 

vidare till exempelvis Rydin 2016, s 347 ff. 
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delägare får dock endast använda förenklingsregeln för bestämmandet av gränsbeloppet för ett 

bolag. Det innebär att om en ägare är delägare i flera fåmansföretag måste huvudregeln 

användas för övriga innehav.98 Om ett fåmansföretag ägs av fyra delägare som äger 25 procent 

vardera, innebär det att var och en av delägarna får tillgodogöra sig ett gränsbelopp om en 

fjärdedel av 177 100kr för inkomståret 2019. 

 

3.2.3 När upphör kvalificerade andelar att vara kvalificerade? 

En andel upphör att vara kvalificerad från det femte beskattningsåret efter det år som delägaren, 

eller närstående, inte längre är verksam i betydande omfattning i företaget. Som huvudregel, 

vid överlåtelse till extern part, börjar karenstiden på andelarna löpa från den tidpunkt delägarens 

ägarinflytande i företaget upphört, även om delägaren fortfarande är verksam i betydande 

omfattning i företaget.99 Vid överlåtelse till extern part är det således möjligt att lägga ett bolag 

vilande under fem år för att därefter avyttra andelarna utan att omfattas av 

fåmansföretagsreglerna.100 Ett företag i vila benämns ofta som ett karensbolag, trädabolag eller 

att man sätter bolaget i träda eller vila. Det som är av yttersta vikt när ett bolag placeras i vila 

är att det faktiskt är vilande. Denna möjlighet gäller inte vid en överlåtelse till närstående med 

anledning av 57 kap. 4 § utformning som inkluderar att en andel fortfarande skall anses 

kvalificerad om närstående bedriver samma eller likartad verksamhet. 

 

3.2.4 Kapitalvinstregler för onoterade andelar 

För onoterade andelar som inte är kvalificerade andelar återges vissa lättnadsregler. Om en 

ägare eller närstående inte varit verksam i betydande omfattning i företaget eller annat 

fåmansföretag som bedrivit samma eller liknande verksamhet, eller om en utomstående ägt 

betydande andel i fåmansföretaget under innevarande beskattningsår samt fem föregående 

beskattningsår, skall andelen inte anses vara kvalificerad. Om andelen i ett fåmansföretag inte 

är kvalificerad skall kapitalvinst tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital. Skattesatsen 

blir således i praktiken 25 procent.101  

                                                      
98 Sandström 2016, s 101, Tivéus 2014, s 109 samt Rydin 2016, s 337. 
99 HFD 2012 ref 67 II. 
100 57 kap. 6 § IL. 
101 Tivéus 2014, s 130 f. 42 kap. 15 a § IL. 
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4. Generationsskiften – tillvägagångssätt och skattekonsekvenser 

4.1 Inledning 

Att genomföra ett generationsskifte är ofta komplext och en mängd olika faktorer påverkar 

ägarskiftet mellan köpare och säljare. Ofta föregås ett ägarskifte av omstruktureringar för att 

skapa en möjlighet till ett smidigare ägarskifte, alternativt för att uppnå ett så lågt 

beskattningsutfall som möjligt. Omstruktureringarna kan vara underprisöverlåtelser till nya 

uppstartade företag eller genom fission av ett befintligt. Beroende på det enskilda företagets 

ekonomiska situation kan det i ena fallet vara mer fördelaktigt att beskattning sker enligt 

fåmansföretagsreglerna och i andra fall gäller det motsatta.102 

 

Nedan kommer en redogörelse av några tillvägagångssätt som kan användas vid genomförandet 

av ett generationsskifte samt ägarskifte. Skatteutfallet för varje enskilt tillvägagångssätt 

kommer även att skildras för att påvisa vilka skattemässiga skillnader de olika alternativen 

resulterar i. Inspiration angående exemplens utformning har tagits från Danielsson 2010.103 

 

4.2 Andelsöverlåtelse till närstående 

En andelsöverlåtelse innebär att aktierna i ett företag överlåtes till en ny ägare. Det kan antingen 

ske genom att andelarna ursprungligen innehas av en fysisk juridisk person alternativt genom 

ett annat bolag, exempelvis holdingbolag. Vi utgår från att den överlåtande generationen önskar 

ha ersättning för andelarna när överlåtelse sker till närstående. Det för att den överlåtande 

generationen önskar trygga sin ekonomiska framtid alternativt för att skipa rättvisa mot de 

syskon som inte tar del av ägandet. 

 

4.2.1 Andelsöverlåtelse till närstående genom ett blandat fång 

Vi utgår från att överlåtelsen av andelarna sker till underpris104 vilket generellt sett är det 

vanligaste vid andelsöverlåtelse till närstående. Vi presumerar även att det även finns en benefik 

avsikt, därav föreligger ett blandat fång. Blandat fång innebär att en del av förvärvet 

skatterättsligt skall beaktas som en köpdel och en gåvodel. Köpedelen kapitalvinstbeskattas 

                                                      
102 Danielsson 2010, s 88. 
103 Det finns anledning till att motivera valet av källa: Det är inte enbart är Danielsson som skrivit om 

skattekonsekvenser vid genomförandet av ett generationsskifte. Exempelvis Tjernberg, Rydin och Nilsson, har 

även dem skrivit om 3:12-reglernas konsekvenser. Konsekvenserna förstås egentligen direkt vid läsning av 

lagtext, men jag har funnit Danielssons exempel som tydliga och bildliga. Av den anledningen kommer 

källhänvisning primärt att ske till Danielsson 2010. 
104 Ett pris som understiger marknadsvärdet. 
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enligt 3:12-reglerna och på gåvodelen utgår inte, numera, någon gåvoskatt.105 Överlåtelsen 

delas upp i enlighet med delningsprincipen.106 Vederlaget kan vara av olika slag. Den kan bestå 

av kontantbetalning, upprättande av en revers eller övertagande av lån, men även av annan 

motprestation som avkastningsrätt eller nyttjanderätt. För att en motprestation skall anses 

föreligga krävs att det går att fastställa motprestationens ekonomiska värde.107 

 

4.2.1.1 Skatteeffekter vid andelsöverlåtelse till närstående genom ett blandat fång 

För att redogöra för skatteeffekten ges ett exempel som kommer att användas som utgångspunkt 

i samtliga beräkningar. Ponera att A önskar genomföra ett generationsskifte av familjeföretaget 

Alfta AB till sonen C. A äger aktierna i företaget som egen fysisk person, dvs. inte indirekt 

genom ett företag. Marknadsvärdet på företaget är 10 000 000 kr och det villkorade vederlaget 

för transaktionen är 2 000 000 kr. A:s anskaffningsvärdet för aktierna är 100 000 kr. Det 

föreligger ett blandat fång med anledning av att köpeskillingen inte uppgår till marknadsvärdet. 

A skall därmed kapitalvinstbeskattas på köpedelen. Enligt delningsprincipens regler anses 

andelarna därmed avyttrade till 20 procent. A kommer således att kapitalvinstbeskattas för 

2 000 000 – (20 % x 100 000, dvs anskaffningsvärdet) = 1 980 000kr. Ponera vidare att 

gränsbeloppet är satt enligt förenklingsregeln och att det inte finns något sparat 

utdelningsutrymme.108 På grund av delningsprincipen får enbart 20 procent av gränsbeloppet 

utnyttjas vilket ger (2,75 x 64 400) 177 100 x 20 procent = 35 420 kr. Resterande gränsbelopp 

förs enligt kontinuitetsprincipen vidare till sonen C. Skatteutfallet för A skulle således resultera 

i: 

 

Belopp  Skatt 

Gränsbeloppet 20 %  35 420  7 084 

Inkomstslaget tjänst 57 %109 1 944 580  1 108 410 

Totalt   1 980 000  1 115 494 

 

                                                      
105 Danielsson 2010, s 51. 
106 Nilsson 2016, s 59, RÅ 1983 Ba 14 samt RÅ 1988 ref. 22. 
107 Nilsson 2016, 85 ff. 
108 Om det skulle funnits ett sparat utdelningsutrymme hade den faktiska skattesatsen blivit lägre med anledning 

av att en större andel skulle beskattas med 20 procent istället för 57 procent. 
109 Jag har i denna uträkning utgått från en beskattningsprocent om 57 procent, dvs att överlåtaren haft en 

inkomst under året som överstiger den övre skiktgränsen om 698 300 kr. Om överlåtaren inte tagit ut någon lön 

alls skulle således beskattningen i inkomstslaget tjänst ske enligt den progressiva skalan upp till den övre 

skiktgränsen och därefter med en beskattningsprocent om cirka 57 procent. 
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Det innebär att A, av en kapitalvinst på 1 980 000 kr, skulle betala 1 115 494 kr i skatt, vilket 

motsvarar en skattesats om cirka 56 procent. 

 

Värt att notera är att anskaffningsvärdet för C blir 2 080 000 kr110, inte 10 000 000 kr, vilket 

används vid uträkning av C:s omkostnadsbeloppet den dagen han avyttrar företaget, såtillvida 

C inte gjort några ovillkorade aktieägartillskott. 

 

4.2.2 Andelsöverlåtelse till närstående genom en intern aktieöverlåtelse 

Inför att ett generationsskifte skall genomföras från den äldre generationen till den yngre, är det 

vanligt förekommande att skiftet föregås av en intern aktieöverlåtelse. Överlåtelsen av 

familjeföretaget sker följaktligen vanligtvis genom två förfaranden. Antingen genom en 

avyttring av aktierna till ett företag som den yngre generationen äger eller till ett av den äldre 

generationen nybildat företag, vars aktier därefter överlåtes till den yngre generationen.111 

Ponera, som i exemplet ovan, att A önskar överlåta företaget Alfta AB till sonen C och sonen 

C bildar ett nytt bolag, Beta AB, som därefter förvärvar aktierna i Alfta AB genom upprättandet 

av en revers. I det fallet är det Beta AB som skall erlägga räntebetalning och amortering och 

inte sonen C privat. Beta AB får dra av 30 procent på det negativa räntenettot, enligt 24 kap. 24 

§ IL. Den reella amorteringskostnaden blir lägre med anledning av den lägre vinstbeskattning 

som föreligger på företag kontra fysiska personer. I Beta AB finns aktierna som tillgång och 

som skuld finns det lån som togs för att finansiera köpeskillingen. Det kan dock finnas en 

problematik för moderbolaget, Beta AB, att erhålla belåning från bank för förvärvet, vilket ofta 

leder till upprättandet av en revers.112 Beta AB behöver alltså inte vara rörelsedrivande utan kan 

fungera som ett holdingbolag. Om förvärvet sker på detta vis kan finansieringskostnaden förbli 

betydligt lägre än den kostnad som hade uppstått vid ett direkt förvärv av sonen. Denna lösning 

leder till att sonen C får möjlighet till en mer flexibel finansiering på grund av att dotterbolaget 

står för vinstgenereringen. Ränta och amorteringsbetalningar kan således ske utefter vad 

verksamhetens resultat skulle tillåta.113  

 

En intern aktieöverlåtelse kan ske i ett eller flera steg. Interna aktieöverlåtelser används för att 

undgå komplexiteten med blandade fång. Utgå från exemplet som presenterades ovan. A önskar 

                                                      
110 2 000 000 + 80 000 (den del som fadern överlät genom gåva förs enligt kontinuitetsprincipen över till sonen) 
111 Danielsson 2010, s 56 f. 
112 Reversen får inte vara utställd från Alfta AB till C eller Beta AB på grund av att det skulle bryta mot 

låneförbudsreglerna i ABL. 
113 Danielsson 2010, s 56–59. 
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överlåta familjeföretaget Alfta AB till sonen C. A bildar först ett nytt företag Beta AB. Beta 

AB förvärvar aktierna i Alfta AB. Köpeskillingen kan erläggas genom upprättandet av en revers 

mellan A och Beta AB. A får, som i fallet ovan, betalt genom ränta och amorteringar enligt 

villkoren i reversen. Därefter skänker A andelarna i Beta AB till sonen C. C i sin tur behöver 

således inte bilda ett aktiebolag för förvärvet och de betalningar som sker enligt reversen 

bekostas, likt exemplet ovan, av Alfta AB.114 Om köpeskillingen är bestämd till 

anskaffningsvärdet ökat med gränsbeloppet sker beskattning med 20 procent. Detta förfarande 

kallas ”intern aktieöverlåtelse i ett steg” och används vanligen om A:s kapitalkrav inte 

överstiger anskaffningsvärdet ökat med gränsbeloppet. Förfarandet kan avbildas på följande 

vis:  

 

 

 

Om A:s kapitalbehov skulle överstiga anskaffningsvärdet plus gränsbeloppet brukar 

tillvägagångssättet se ut som följande. A bildar likt ovan Beta AB och säljer aktierna i Alfta 

AB till det nystartade bolaget mot en revers som är ställd till anskaffningsvärdet plus 

gränsbeloppet. Därefter avyttrar Beta AB aktierna i familjebolaget Alfta AB vidare till sonen 

C. Priset på köpeskillingen kan bestämmas till en summa som passar både A och C. Det sätts 

således efter det enskilda generationsskiftets förutsättningar, men i grundregel alltid under 

marknadsvärdet. Har beloppet bestämts till marknadspris är det vanligaste att avyttring sker till 

ett av C nybildat förvärvsbolag. Avyttringen av andelarna i Alfta AB, som ägdes av Beta AB, 

är skattefri, eftersom andelarna i dotterbolaget är näringsbetingade. Allt eftersom 

köpeskillingen blir betald till Beta AB, kan Beta AB betala amortering till A på den skuld som 

                                                      
114 Danielsson, 2010, s 62 f. 
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uppkom när Beta AB förvärvade aktierna i Alfta AB av A.115 Detta exempel kallas ”intern 

aktieöverlåtelse i två eller flera steg”. 

 

4.2.2.1 Skatteeffekter vid andelsöverlåtelse till närstående genom en intern aktieöverlåtelse 

Vid en intern aktieöverlåtelse i ett steg och köpeskillingen, mellan A och det av A bildade 

aktiebolaget Beta AB, bestämts till anskaffningsvärdet plus eventuellt gränsbelopp, sker 

beskattning enbart på kapitalvinsten. Köpeskillingen bestäms således till 277 100kr. 

Kapitalvinsten blir därav 177 100kr, eftersom anskaffningsvärdet för aktierna är 100 000kr. Det 

innebär att A kommer att beskattas 20 procent på kapitalvinsten, eftersom den inte överstiger 

gränsbeloppet. Det ger utfallet:  

Belopp  Skatt 

Gränsbeloppet 20 %  177 100kr  35 420kr 

Totalt   177 100kr  35 420kr 

 

Om den interna aktieöverlåtelsen sker i  två eller flera steg och köpeskillingen, i första steget 

mellan A och det av A bildade bolaget Beta AB, bestäms till anskaffningsvärdet plus 

gränsbeloppet sker beskattning med 20 procent på kapitalvinsten likt ovan. I nästkommande 

steg när Beta AB säljer aktierna i Alfta AB till ett av sonen C bildat förvärvsbolag och 

köpeskillingen bestäms till exempelvis marknadsvärdet116, 10 000 000kr, sker ingen 

beskattning av kapitalvinsten hos A. Det med anledning av att det är bolaget Beta AB som 

avyttrar aktierna i familjeföretaget Alfta AB och andelarna i Alfta AB är näringsbetingade. A 

ges således möjlighet, att på den överskjutande delen av köpeskillingen som motsvarar den 

kapitalvinst som uppkom i Beta AB, att årligen ta utdelning som motsvarar det för året, enligt 

förenklingsregeln, bestämda gränsbelopp till en beskattning om 20 procent.  

 

Vanligt förekommande är att likvidera bolaget efter det att Beta AB legat i träda i fem år och 

andelarna inte längre anses vara kvalificerade. Det kvarvarande kapitalet skulle därefter tas ut 

med en beskattning om 25 procent som råder för icke kvalificerade onoterade andelar. Dessa 

regler tillämpas dock inte när en försäljning av familjeföretaget skett till närstående.117 I RÅ 

2010 ref. 11 I-V har regeringsrätten slagit fast att den femåriga karenstiden inte börjar löpa om 

                                                      
115 Danielsson 2010, s 62 ff. samt 25a kap. 5 § IL. 
116 Anledningen till att jag exemplifierar med en avyttring till marknadsvärdet är för att i senare led tydligare 

påvisa de skattemässiga skillnaderna som föreligger mellan en avyttring till närstående kontra utomstående. 
117 Danielsson 2010, s 55 f. 
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en närstående fortsätter att bedriva samma eller likartad verksamhet, trots att A inte längre är 

aktiv i verksamheten och enbart förvaltar kapitalet som finns i Beta AB. Gemensamt för de fem 

förhandsbeskeden som regeringsrätten prövande var att om vinstmedel på något vis överförts 

till ett annat bolag samtidigt som verksamheten som generat vinstmedlen fortfarande finns kvar 

och bedrivs av ägaren själv, eller närstående, förblir aktierna kvalificerade och karenstiden 

börjar aldrig att löpa.118 A lämnas således med att årligen ta utdelning upp till gränsbeloppet för 

att undvika att kapitalvinsten beskattas enligt 3:12-reglerna. Föräldern ges visserligen 

möjligheten att själv bestämma vilket pris som tas ut vid den första aktieöverlåtelsen och kan 

därmed undvika beskattning i inkomstslaget tjänst genom att sätta priset till anskaffningsvärdet 

plus gränsbeloppet. Överlåtelsen av familjeföretaget, dotterbolaget, till en närstående sker utan 

beskattning för det av ägaren nybildade bolaget och ersättningen kan därefter däri förvaltas. 

Föräldern kan årligen tilldela sig utdelning motsvarande det årliga givna gränsbeloppet 

alternativt spara den årliga utdelningen för att vid avyttringstillfället tillgodose sig en större 

andel inom gränsbeloppet. Noterbart är att om en försäljning sker till ett marknadsvärde om 

10 000 000 kr och vi beräknar en kapitalvinst på motsvarande belopp, samt att 

förenklingsregelns gränsbelopp genom åren bestämts till 177 100kr, skulle det ta 56 år att 

erhålla hela kapitalvinsten genom årliga utdelningar till en 20 procentig beskattning.  

 

Om A, trots vetskap om beskattning i inkomstslaget tjänst, skulle avyttra hela innehavet med 

en kapitalvinst om 10 000 000kr skulle beskattningen ske enligt följande:  

 

Belopp  Skatt 

Gränsbeloppet 20 %  177 100kr  35 420kr 

Inkomstslaget tjänst 57 %   6 440 000kr  3 670 800kr 

upp till 100 IBB119 

Inkomstslaget kapital 30 % 3 382 900kr  1 014 870kr 

Totalt   10 000 000kr  4 721 090kr 

 

Det innebär att A, av en kapitalvinst på 10 000 000 kr, skulle betala 4 721 090 kr i skatt, vilket 

motsvarar en skattesats om cirka 47 procent. 

 

                                                      
118 Rydin 2016, s 90, s 471, Nilsson 2016, s 199 f. 
119 57 kap. 22 § IL. 
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4.3 Andelsöverlåtelse till extern part 

Trots att den äldre generationen haft en önskan om att överlåta familjeföretaget till 

nästkommande led, kan det finnas omständigheter som föranleder att företaget måste överlåtas 

till en extern part120 alternativt likvideras. Omständigheterna kan vara sådana att det inte finns 

någon i den yngre generationen som vill eller inte är lämplig nog att driva företaget vidare på 

ett betryggande sätt. En annan omständighet kan vara att syskon inte kan kompenseras på ett 

tillräckligt acceptabelt vis eller att den äldre generationens ersättning inte kan tillgodose deras 

framtida behov. Vid överlåtelse till extern part sker prissättningen till marknadsvärdet.  

 

4.3.1 Skatteeffekter vid andelsöverlåtelse till extern part? 

En andelsöverlåtelse till extern part kan, likt exemplen ovan, antingen ske direkt eller indirekt 

via ett av överlåtaren nybildat företag. Vid en överlåtelse som sker direkt från överlåtaren som 

fysisk person beskattas överlåtaren i enlighet med 3:12-reglerna. Beskattning sker på samma 

vis som i det sista exemplet i kapitel 4.2.2.1, det vill säga den faktiska skattesatsen blir cirka 47 

procent om kapitalvinsten är 10 miljoner kronor.  

 

Om överlåtelsen skulle ske indirekt, det vill säga att överlåtelsen skulle föregås av en intern 

aktieöverlåtelse till ett av överlåtaren nybildat bolag, är andelarna fortsatt kvalificerade under 

tiden ägaren är verksam i betydande omfattning. Huvudregeln innebär att karenstiden börjar 

löpa på andelarna från den tidpunkt delägarens ägarinflytande i företaget upphört, även om 

delägaren fortfarande är verksam i betydande omfattning i företaget.121 Vanligtvis upphör dock 

ägaren att vara verksam i betydande omfattning från den tidpunkt andelarna i familjeföretaget 

överlåtits när ägarskiftet sker till en extern part.122 Under karenstiden kan, som ovan noterats, 

ägaren till trädabolaget i begränsad omfattning ägna sig åt kapitalförvaltning.123 Ägaren kan 

även genomföra styrelsearbete och sköta de administrativa sysslorna i företaget utan att anses 

som verksam i betydande omfattning.124 Under den femåriga karenstiden ges ägaren ett årligt 

gränsbelopp och kan således ta utdelning upp till gränsbeloppet med en skattesats om 20 

procent. När den femåriga karenstiden ”löpt ut” är andelarna inte längre kvalificerade. Att en 

extern part driver verksamheten vidare påverkar inte den löpande karenstiden, som fallet vore 

om en närstående övertagit verksamheten. Bolaget kan, efter karenstiden om fem år, likvideras 

                                                      
120 Med begreppet extern part avses en person eller företag som inte ingår i överlåtarens närståendekrets. 
121 HFD 2012 ref 67 II. 
122 Danielsson 2010, s 82. 
123 Se RÅ 2009 not 68.  
124 Se ovan i kapitel 4.2.1.1. 
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och beskattning sker enligt reglerna för onoterade andelar, vilket innebär att kapitalvinst tas upp 

till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital.125 Detta förfarande skulle få följande skatteutfall: 

 

 

Belopp  Skatt 

Gränsbeloppet år 1-5 20 % 126 885 500kr  177 100kr 

Inkomstslaget kapital 25 %127 9 114 500kr  2 278 526kr 

Totalt   10 000 000kr  2 455 725kr 

 

Det innebär att A, av en kapitalvinst på 10 000 000 kr, skulle betala 2 455 725 kr i skatt, vilket 

motsvarar en skattesats om cirka 24,5 procent. 

 

4.4 Övriga aspekter att beakta vid genomförandet av ett generationsskifte 

Tidigare har jag nämnt att finns det flertalet faktorer att ta hänsyn till vid ett generationsskifte. 

Det kan finnas en önskan hos överlåtaren att företaget skall drivas vidare inom familjen och 

kanske än mer specifikt hos en viss närstående. Det kräver således att övertagaren har ett 

intresse och vilja att driva familjeföretaget vidare, likaså måste övertagaren vara lämpad att 

göra det. I de fall det inte finns någon kvalificerad efterträdare inom familjen kan inte ett 

generationsskifte genomföras och överlåtaren lämnas således med alternativen att överlåta 

företaget till en extern köpare eller att likvidera företaget. Överlåtarens ekonomiska situation 

efter ägarskiftet måste beaktas, likaså övertagarens förutsättningar för att på ett gynnsamt sätt 

fortsätta driva företaget. Det torde även vara av vikt att planera skatteutfallet för att företagets 

kapital i så liten grad som möjligt används till att bekosta överlåtelseskatter. En ytterligare 

viktig aspekt att vara medveten om är att andra arvsberättigade måste kompenseras för att 

undvika risk för osämja inom familjen.128 

 

Prissättningen på företaget vid överlåtelsen är även en faktor att uppmärksamma vid 

genomförandet av ett generationsskifte. Priset torde bestämmas till en storlek som kan 

möjliggöra finansieringen för övertagaren samt som skapar möjligheter att fortsätta driva 

                                                      
125 57 kap. 4 § IL samt 41 kap. 15a § IL. Sandström 2016, s 216 ff. 
126 5 x 177 100 = 885 500kr. Exemplet har utgått efter ett oförändrat inkomstbasbelopp.  
127 Den faktiska skattesatsen på kapitalvinst på onoterade andelar blir 25 procent. 5/6 x 30 = 25. 
128 Nilsson 2016, s 16 f samt Rydin 2016, s 429 ff. 
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företaget vidare på ett lönsamt och hållbart vis. Marknadsvärdet129 kan användas som 

fixeringspunkt, men dessvärre är det inte marknadsvärdet alltid förmånligt för övertagaren inom 

familjen. Det med anledning av hen förmodligen inte är i samma ekonomiska situation som en 

utomstående köpare. Därav torde priset bestämmas och avtalas till utifrån det värde som 

företaget har för den övertagande parten och marknadsvärdet torde vara taket. Frågor om 

framtida pension, övriga inkomster i familjen, storleken på övrig förmögenhet och 

kompensationer till arvsberättigade påverkar även prissättningen för överlåtelsen. En skillnad 

vid genomförandet av ett generationsskifte kontra ägarskifte till extern part är att överlåtelsen 

inte enbart är en ekonomisk fråga, utan även känslobetonade och psykologiska faktorer kan 

vara avgörande när ett generationsskifte skall genomföras.130 

 

4.5 Skatteflyktslagen  

Domstolar har på senare tid prövat om lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) har 

varit möjlig att använda i mål där skatteplanering använts för att kringgå 3:12-reglerna. För att 

det skall vara möjligt att tillämpa skatteflyktslagen måste förfarandet strida mot lagstiftningens 

syfte. Det innebär att lagen skall tillämpas när ett farande materiellt sett ger ett 

otillfredsställande resultat som strider mot skattereglernas syfte, uppbyggnad och inriktning.131 

 

Ett förfarande som domstolen fått utreda har varit genomförandet av upprepade interna 

aktieöverlåtelser för att undgå 3:12-reglernas räckvidd. Genom upprepade interna 

aktieöverlåtelser har kvalifikationen på andelen som kvalificerade upphört och andelarna kunde 

avyttras enligt reglerna om onoterade andelar. I RÅ 2009 ref. 31 prövades detta förfarande och 

domstolen fann att skatteflyktslagen var tillämplig med anledning av att förfarandet ansågs 

strida mot lagstiftningens ursprungliga syfte; att motverka omvandling av upparbetad 

tjänsteinkomst till kapitalinkomst. Högsta förvaltningsdomstolen fann även i HFD 2016 ref. 17 

att skatteflyktslagen kunde tillämpas. I fallet undvek en ägare beskattning enligt 57 kap. IL. 

genom att överföra verksamheten till ett nybildat bolag vid försäljningen av andelarna i det 

tidigare bolaget. I HFD 2016 ref. 61 prövades ett förfarande när en andelsägare via ett bolag 

indirekt överlåtit andelarna i ett företag, vari huvudverksamheten bedrevs, till en närstående. 

SRN ansåg inte att andelarna skulle omfattas av 3:12-reglerna samt att skatteflyktslagen inte 

                                                      
129 Marknadsvärdet i sig självt är ofta svårt att fastställa. Den problematiken är, som ovan nämnt, inget som 

kommer redogöras för i denna uppsats. 
130 Rydin 2016, s 429 ff. 
131 Rydin 2016, s 471–472 samt Danielsson 2010, s 82. 
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skulle anses tillämplig på grund av att generationsskiftet var fullbordat och det därmed inte 

fanns någon risk med att förfarandet skulle upprepas. HFD var däremot av annan uppfattning 

och ansåg att de fyra rekvisiten i skatteflyktslagen var uppfyllda och att skatteflyktslagen kunde 

därmed tillämpas.132   

                                                      
132 De fyra rekvisiten framgår i 2 § skatteflyktslagen: Rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan 

rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skatteskyldige, den 

skatteskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, skatteförmånen med 

hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och ett fastställande av 

underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av 

skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts 

genom förfarandet. 
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5. De lege ferenda 

5.1 Utgör 3:12-reglerna en god skattelagstiftning? 

Det vore naivt att, utefter vad som presenterats i denna avgränsade uppsats, dra slutsatsen att 

3:12-reglerna i sin helhet inte är en god skattelagstiftning. Det mot bakgrund av att 3:12-

reglernas ursprungliga syfte är att motverka inkomstomvandling mellan inkomstslaget tjänst 

och inkomstslaget kapital. Skattekonsekvenserna vid genomförandet av ett generationsskifte 

eller ägarskifte är således enbart ett förfarande som påverkas av, och vid, korrigeringar i 3:12-

reglerna. Generationsskiften är således inte 3:12-reglernas primära område. Det torde dock gå 

att diskutera huruvida 3:12-reglerna vid ett generationsskifte och ägarskifte är en god 

skattelagstiftning. 

 

5.1.1 Utgör 3:12 reglerna, vid ett generationsskifte och ägarskifte, en god skattelagstiftning? 

Inledningsvis i denna del av uppsatsen diskuteras 3:12-reglerna övergripande för att därefter 

övergå till reglernas påverkan vid genomförandet av ett generationsskifte. Det inkluderar 3:12-

reglernas ursprungliga syfte samt vilken kritik de idag utstår. Skattelagstiftning i allmänhet 

kommer även att beröras för att ge en inblick i vilka problem som behöver beaktas av 

lagstiftaren, problem som ofta kan härledas till konsekvenserna av vårt duala 

inkomstskattesystem. 

 

Principen om neutral beskattning är, som tidigare nämnts, en skatterättslig princip som det 

svenska skattesystemet vilar på. Vid århundradets skattereform år 1991 var ett delsyfte att 

beskattning skulle vara så neutral som möjligt och inte påverka de enskildas 

handlingsalternativ. 3:12-reglerna infördes i samband med århundradets skattereform år 1991 

och skall tillämpas på verksamma ägare i aktiebolag, mer specifikt så kallade fåmansföretag. 

Reglerna har varit föremål för ett antal förändringar och korrigeringar både lagtekniskt och 

rättspolitiskt. Lagtekniskt som att förbättra legitimiteten, neutraliteten, proportionaliteten och 

enkelheten. Rättspolitiskt som att skapa incitament till företagande, jobbskapande och att öka 

neutraliteten mellan företagare och löntagare. 3:12-reglerna kan illustreras som ett täcke av 

regler som mer eller mindre lappats ihop allt efter nya hål upptäckts. Det eftersom att det 

dualistiska skattesystemet ger upphov till spänningar mellan inkomstslaget kapital och 

inkomstslaget tjänst, vilket de ekonomiska aktörerna försökt utnyttja till deras fördel. 
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3:12-reglerna är ett av de mest komplicerade regelverken i svensk skattelagstiftning, både till 

sin utformning och sin svåröverskådlighet. Fåmansföretagsreglerna har kommenterats som 

”[A]killeshälen för den duala inkomstskatten”133 och ”Sammantaget är dock regelsystemet för 

fåmansföretagarbeskattningen fortfarande närmast oacceptabelt komplicerat”134. 

Spänningarna har uppstått tack vare den högre skattebelastningen för arbete än den för 

kapitalinkomster. Det har bidragit till kontinuerliga korrigeringar i skattelagstiftningen på 

området. Att Sverige inte sedan 1991 genomfört några marginalskattesänkningar för att minska 

skillnaden i skattebelastning mellan entreprenörskap och anställning ökar dessa spänningar. Det 

är något jag anser återspeglas väl vid de olika handlingsalternativen vid ett generationsskifte.135  

 

Det är viktigt att förstå att det inte är självklart att inkomster från anställning och 

entreprenörskap skall beskattas neutralt. Det finns systematiska skillnader mellan de olika 

valen, vilket påverkar skattelagstiftningens utformning. Exempelvis olikheter gällande 

risktagande eller i vilken grad åtstramningar eller lättnader kan skapa positiva 

spridningseffekter i ekonomin. Risktagande är nära besläktad med entreprenörskap. 

Entreprenörer står risken för, och i, sin affärsverksamhet. En anställd har en fast lön och en 

entreprenör erhåller residualen; det kvarvarande efter att övriga parter fått ersättning samt 

utifrån företagets resultat. En entreprenör investerar även vanligtvis sitt humana kapital, delar 

av sitt finansiella kapital samt genom övriga åtaganden som belåning av sin bostad. Om 

skattesystemet skall skapa incitament till risktagande är det högst beroende av om det skapar 

positiva svallvågor i samhällsekonomin, det vill säga om det privata risktagandet är mindre 

lönsamt än den optimala samhällsekonomiska nivån på risktagande. I dessa fall kan det finnas 

skäl till att snedvrida neutraliteten för att skattemässigt gynna entreprenörskap.136 

 

Anledningen till att det förekommer beskattningsskillnader mellan ett ägarskifte till närstående 

kontra utomstående är den lagtekniska utformningen, och till viss mån praxis, som återfinns i 

57 kap. 4 § IL. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet medför en risk att ett önskat 

ägarskifte till närstående, vanligtvis barn eller syskon, kan leda till en skattemässig 

särbehandling i jämförelse om ägarskiftet skett till utomstående.137 Anledningen till denna 

utformning är, koncist beskrivet, att delägare och närstående inom skatterättens område 

                                                      
133 Alstadsæter 2012, s 5. 
134 Lodin 2007, s 482. 
135 Se kapitel 4. 
136 Hansson 2017, s 38 f. 
137 Se kapitel 4 för redogörelse kring handlingsalternativens skattekonsekvens. 
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behandlas som en enhet. Kategoriseringen av delägare och närstående som en enhet tillkom i 

samband med införandet av 1976 års lagändringar och innebär att vid avgörandet om ett företag 

anses utgöra ett fåmansföretag skall delägaren och närstående bilda en enhet.138 Motivet till att 

de skall ses som en enhet är den närhet som kan råda mellan närstående. Av den anledningen 

kan ett generationsskifte till närstående illustreras som en överlåtelse av företaget inom den 

ekonomiska enheten, vilket är olyckligt. Noterbart är återigen att 3:12-reglerna inte är någon 

speciallagstiftning som inriktats till att enbart hantera generationsskiften, utan reglerna 

appliceras på ett brett område med huvudsyfte att motverka inkomstomvandling.  

 

Det finns samtidigt en preventiv funktion av att delägare och närstående ses som en enhet även 

vid ett generationsskifte. Den närhet som finns mellan närstående skapar möjligheter som inte 

är lika sannolika när ett ägarskifte sker till en utomstående. Närstående skulle exempelvis kunna 

komma överens om att överlåta andelarna i företaget och att den tidigare andelsägaren fortsätter 

vara aktiv i företaget. Vinstmedel som generas i företaget, av den tidigare andelsägaren, kan 

därefter tas ut av den nye ägaren via utdelning med en 20 procentig beskattning, upp till 

gränsbeloppet, som den verksamma tidigare andelsägaren tar del av.139 Allra tydligast blir det i 

situationer när den närstående är överlåtarens make. Makar har ett särskilt ekonomiskt 

förhållande i vilket det skulle vara väldigt svårt att begränsa inkomstomvandling. Denna 

ekonomiska närhet är generellt sett svår att uppnå med en utomstående. En uppdelning av 

inkomster från fåmansföretaget mellan närstående för att kringgå den progressiva beskattningen 

var relativt vanligt innan 1976 års skattereform.140 Det är precis av den anledningen, den stora 

risk till inkomstomvandling, som närstående har inkluderats i 57 kap. 4§ IL, vilket i sin tur leder 

till en skattemässig särbehandling vid genomförandet av ett generationsskifte. 

 

5.2 De lege ferenda 

Tidigare har jag informerat om att 3:12-reglerna utstått ständig kritik för att vara komplexa till 

sin utformning och svåröverskådlighet. I SOU 2016:75 undersöktes hur 3:12-reglerna kan 

förenklas samt korrigeras för att uppnå en mer neutral beskattning mellan avyttring av 

kvalificerade andelar till närstående och utomstående. Den 7 mars 2019 överlämnade 

regeringen en proposition till riksdagen som föreslog ett införande av nya skatteregler för 

                                                      
138 Prop. 1975/76:79, s 70. 
139 SOU 2016:75, s 75 f. 
140 SOU 2016:75, s 66. 
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ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.141 Den nuvarande olikbehandlingen vid 

ägarskiften resulterar i att ett ägarskifte mellan närstående som utförs via ett trädabolag 

behandlas sämre skattemässigt än om motsvarande överlåtelse sker till en utomstående, vilket 

är något regeringen nu önskar åtgärda. Regeringens förslag är att införa en 

undantagslagstiftning, som presenterades i SOU 2016:75142, för att skapa ökad neutralitet vid 

genomförandet av ett ägarskifte. I denna del kommer jag att först presentera regeringens förslag, 

diskutera eventuella konsekvenser och förslagets förhållning till en god skattelagstiftning. 

Därefter kommer jag att redogöra för några övriga förslag som presenterades i SOU 2016:75 

för att jämföra hur dessa förslag förhåller sig till en god skattelagstiftning.  

 

5.2.1 En undantagslagstiftning vid ägarskiften mellan närstående 

Det förslag som lades fram av regeringen och som är planerat att träda ikraft den 1 juli 2019 är 

att införa ett särskilt undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet vid 

ägarskifte till närstående.143 Undantaget skall resultera i att en närstående fortfarande kan 

bedriva samma eller likartad verksamhet som överlåtaren. För att implementera en speciell 

undantagslagstiftning måste den fungera så precist som möjligt. Undantaget måste uttryckas på 

ett sätt som inte kan utnyttjas och leda till oönskade effekter.144 Regeringens förslag med 

tillhörande villkor har utformats i enlighet med det förslag som presenterades i SOU 2016:75. 

 

5.2.1.1. Regeringens förslag – en undantagslagstiftning 

Regeringens förslag är att en 4 a § skall införas i 57 kap. IL som statuerar följande:  

”En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enligt 4 § första stycket enbart på 

grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande 

omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller 

likartad verksamhet som ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som avses i 4 § första 

stycket (den aktiva närstående respektive verksamhetsföretaget) under förutsättning att  

1. det fåmansföretag som andelsägaren äger andelar i, direkt eller indirekt, har överlåtit 

en andel i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, en rörelse eller en 

verksamhetsgren,  

                                                      
141 Prop. 2018/19:54, s 1. 
142 Med anledning av att regeringen förslår samma förslag som SOU 2016:75 lade fram kommer källhänvisning 

att ske till både prop. 2018/19:54 samt SOU 2016:75. 
143 Prop. 2018/19:54. 
144 Prop. 2018/19:54, s 10 ff. samt SOU 2016:75, s 374 f. 



  38 

2. andelsägaren eller dennes make varken direkt eller indirekt har ägt andelar i 

verksamhetsföretaget under beskattningsåret, 

3. andelsägaren eller någon annan närstående än den aktiva närstående under minst fem 

av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker har 

varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i annat 

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedrivit samma eller likartad verksamhet 

som verksamhetsföretaget, och 

4. det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad.”145 

Regeringen anför även, vilket inte föreslogs i SOU 2016:75, att även indirekt ägande i 

fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretag skall 

anses vara kvalificerade. Tidigare har lagstiftningen enbart tagit sikte på det direkta ägandet. 

Regeringen förslår således en skärpning för att minimera riskerna till inkomstomvandling och 

kringgåenden av 3:12-reglerna.146 

 

Undantaget innehåller fyra villkor som samtliga måste vara uppfyllda för att kunna tillämpas. 

Det första villkoret innebär att undantaget enbart kan tillämpas om andelsägarens företag 

överlåtit, direkt eller indirekt, andelar i ett företag. Kravet är således att ett ägarskifte faktiskt 

skett. Det andra villkoret är att andelsägaren eller dennes make inte, direkt eller indirekt, ägt 

andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret. Det mot bakgrund av den speciella 

ekonomiska närhet som föreligger mellan makar. 

 

Det tredje villkoret innebär att det skall finnas ett krav om andelsägarens, och närståendes, 

aktivitet i verksamhetsföretaget innan överlåtelsen. Det finns skäl att villkora tiden som 

överlåtaren varit verksam i företaget innan överlåtelsen. Risken finns annars att den närstående 

förvärvaren upparbetar ett värde i företaget innan överlåtelse sker, som efter överlåtelsen enbart 

kapitalvinstbeskattas av överlåtaren. I de flesta fallen vid ett generationsskifte har överlåtaren 

varit aktiv en lång tid innan överlåtelsen. Därav torde det vara accepterat att 

undantagslagstiftningen innehåller ett villkor om att överlåtaren måste varit aktiv i företaget ett 

visst antal år innan överlåtelsen sker för att undantaget skall kunna tillämpas. Regeringens 

förslag kräver att andelsägaren, eller närstående, varit verksam i betydande omfattning i 

verksamhetsföretaget eller annat fåmansföretag som bedrivit samma eller likartad verksamhet 

                                                      
145 Prop. 2018/19:54, s 5. 
146 Prop. 2018/19:54, s 14 f. 
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under minst fem av de sju beskattningsåren närmaste före det beskattningsår som ägarskiftet 

genomförs. Det ger en viss flexibilitet för en andelsägare som av olika anledningar inte har/haft 

möjlighet att vara aktiv under en viss period.147 Villkoret utesluter även möjligheterna till att 

kortvarande äganden utnyttjas och även risken att en ägare förvärvar andelar i ett företag och 

är aktiv under en kort period för att därefter avyttra andelarna tillbaka till den varaktigt aktive 

ägaren via ett trädabolag. Aktivitetskravet förminskar volymen på inkomst som kan omvandlas 

i samband med själva ägarskiftet samtidigt som viss flexibilitet ges angående överlåtarens krav 

på aktivitet. Målet är att neutralisera det skattemässiga utfallet mellan ett ägarskifte till 

närstående och till externa parter och det kan således vara försvarbart att visst utrymme till 

inkomstomvandling vid ett generationsskifte accepteras, såtillvida det inte kontinuerligt kan 

utnyttjas.148 

 

Det fjärde villkoret anger att en andel skall anses vara kvalificerad om det föreligger särskilda 

skäl.149 Villkoret införs för att vidare försäkra sig om att undantagslagstiftningen inte skall leda 

till oönskade konsekvenser eller att den utnyttjas på ett icke åsyftat vis. Det torde finnas grund 

till att införa denna form av ”slaskparagraf”, eftersom det är problematiskt att formulera en 

undantagslagstiftning som utesluter alla situationer när det kan finnas en form av avtalsrelation 

mellan trädabolaget, verksamhetsbolaget eller någon annan part för att omvandla 

tjänsteinkomst till kapitalinkomst. Regeringens förslag har därmed utformats med ett villkor 

som anger att det inte skall finnas särskilda skäl för att andelarna skall vara kvalificerade även 

efter karenstiden om fem år.150 

 

Regeringen anser även att det kan vara av vikt att kontrollera möjligheterna för när karenstiden 

skall börja löpa. Vid en överlåtelse av andelar i ett fåmansföretag till en extern part börjar 

karenstiden, som huvudregel, att löpa från tidpunkten ägarinflytandet i företaget upphört.151 

Överlåtaren kan således fortsättningsvis vara verksam i betydande omfattning i företaget utan 

att karenstiden påverkas. Det skulle inte fungera att införa en liknande bestämmelse i 

undantaget från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Det med anledning av att 

risken för inkomstomvandling finns till dess att överlåtaren avslutat sin aktivitet i företaget. 

Karenstiden börjar av den anledningen att löpa först när överlåtarens ägarinflytande upphört 

                                                      
147 Prop. 2018/19:54, s 13. 
148 Prop. 2018/19:54, s 10–16 samt SOU 2016:75, s 380–393. 
149 Prop. 2018/19:54, s 13f. 
150 SOU 2016:75, s 389 ff. 
151 HFD 2012 ref. 67 II. 
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och överlåtaren avslutat sin aktivitet i företaget. Denna typ av bestämmelse säkerställer att 

någon möjlighet till inkomstomvandling efter ägarskiftet inte möjliggörs. Överlåtaren kan dock 

fortfarande vara verksam i begränsad omfattning, vilket inte påverkar möjligheten till att 

tillämpa undantaget. Det kommer således att finnas en skillnad gällande överlåtarens aktivitet 

efter överlåtelsen vid ett ägarskifte till närstående kontra utomstående.152 

 

Sammanfattningsvis har regeringen föreslagit ett undantag från bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. Undantaget är enbart möjligt att 

tillämpa under förutsättning att samtliga föreslagna villkor är uppfyllda.153 

 

5.2.1.2 Konsekvenser med införandet av en undantagslagstiftning vid ägarskifte mellan 

närstående 

Det främsta argumentet mot ett införande av en undantagslagstiftning torde vara risken för dess 

ineffektivitet. Undantaget måste kunna tillämpas i enbart de åsyftade fallen som lagstiftaren 

önskar för att inte riskera oönskade effekter. Undantagsregeln kan vidare anses vara för 

komplicerad i sin utformning, dock måste regeln vara komplicerad för att kunna hantera övriga 

skatterättsliga begrepp och inte riskera att inte tillföra något till rådande rättsläge. 

Kammarrätten i Göteborg kommenterade denna problematik i sitt remissyttrande och anförde 

att systemet redan är komplext och svårbegripligt och en komplicerad undantagslagstiftning 

därmed kan leda till ökad osäkerhet om hur systemet skall tillämpas.154 Likaså anmärkte 

förvaltningsrätten i Uppsala samt Advokatsamfundet att utformningen av undantagsregeln ökar 

komplexiteten i 3:12-reglerna ytterligare och sätter högre krav på småföretagarna. 

Förvaltningsrätten i Uppsala ger som exempel att införandet av begrepp som ”aktiv närstående” 

och ”verksamhetsföretag” torde bidra till en ökad svårbegriplighet och att bestämmelsen blir 

invecklad.155 I svallvågorna från denna problematik påpekar Förvaltningsrätten i Uppsala och 

Förvaltningsrätten i Malmö att förslaget torde leda till en ökad inströmning av ansökningar om 

prövning till Skatterättsnämnden och antalet mål till förvaltningsdomstolarna. 

Förvaltningsrätten i Uppsala poängterar att dessa mål ofta är tidskrävande och komplicerade.156  

 

                                                      
152 Prop. 2018/19:54, s 13 samt SOU 2016:75, s 386. 
153 Prop. 2018/19:54, s 14. 
154 Kammarrätten Göteborg 2017, s 1. 
155 Förvaltningsrätten Uppsala 2017, s 1 samt Advokatsamfundet 2017, s 1. 
156 Förvaltningsrätten Uppsala 2017, s 2 samt Förvaltningsrätten Malmö 2017, s 2. 
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Undantagslagstiftningen medför även en skillnad för överlåtarens möjlighet att vara fortsatt 

verksam i företaget efter överlåtelsen. Om överlåtaren vid ett ägarskifte till närstående är 

fortsatt verksam i betydande omfattning börjar karenstiden inte att löpa, vilket skiljer sig mot 

överlåtelse till extern part. Vid en överlåtelse till extern part kan överlåtaren fortfarande vara 

aktiv i företaget samtidigt som karenstiden börjar att löpa. Det kan ifrågasättas om den 

skillnaden skulle medföra tillräckligt stor särbehandling för att en undantagsregel inte skulle 

kunna införas. Vid ett generationsskifte torde det visserligen enbart handla om ett fåtal år, 

liknande en övergångsperiod, som överlåtaren och övertagaren båda är verksamma i betydande 

omfattning i företaget. Vad som typiskt sett utmärker ett generationsskifte är att den äldre 

generationen ofta är nära pensionsålder, vilket i leder till att det sannolikt inte är många år som 

överlåtaren och förvärvaren samtidigt är verksamma i betydande omfattning.157 NSD anför en 

problematik som varken SOU 2016:75 eller regeringens proposition beaktat; bankernas 

kovenantkrav. Ett kovenantkrav innebär att bankerna ofta kräver att överlåtaren av företaget 

lämnar en garanti om att stanna kvar i företaget till dess att den nya ägaren visat sig förmå att 

driva företaget vidare. Av den anledningen anser NSD att kravet på att den överlåtande parten 

inte får vara fortsatt verksam i företaget bör slopas.158 Det anser även Skattebetalarnas Förening 

och Företagarna i region Jönköpings län.159 Skatteverket anser å andra sidan att det torde vara 

ett krav att införa den begränsningen, eftersom risken för inkomstomvandling annars skulle 

öka.160 

 

Att införa ett begrepp som särskilda skäl kan även leda till viss problematik med anledning av 

begreppets oprövade område. Villkoret om särskilda skäl är dock nödvändigt för att hantera 

situationer som annars inte skulle omfattats av 3:12-reglerna. Ett exempel som presenteras i 

SOU 2016:75 är hanteringen av en situation när en närstående innan överlåtelsen utfört arbete 

mot ingen eller låg lön och parterna kommit överens om att ersättning för utfört arbete sker 

efter att andelarna i trädabolag upphört att utgöra kvalificerade andelar.161 Begreppet, särskilda 

skäl, skall även utnyttjas i de fall överlåtelsen sker till överpris eller om en klausul om 

tilläggsköpskilling finns i överlåtelseavtalet. En tilläggsköpeskilling, som trots sin utformning 

anses vara marknadsmässig, föranleder att begreppet särskilda skäl skall tillämpas och 

karenstidens start skall stanna upp. Om överlåtelse sker år 2019 och en tilläggsköpeskilling 

                                                      
157 Bartels 2017, s 390 samt Företagarna 2017, s 4. 
158 NSD 2017, s 14. 
159 Prop. 2018/19:54, s 13. 
160 Skatteverket 2017, s 7 f. 
161 SOU 2016:75, s 391. 
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baserat på resultat skall erläggas år 2021 kommer karenstiden att börja löpa från och med år 

2022.162 Det medför en skillnad mot om överlåtelse skett till utomstående. Några remissvar 

påpekar även den osäkerhet och brist på förutsebarhet som begreppet kan leda till. Likt 

kammarrätten i Göteborg och juridiska fakultetsnämnden på Uppsala universitet förstår jag 

problematiken med att, istället för att använda bestämmelsen om särskilda skäl, räkna upp alla 

de situationer som avses i lagtexten, men det fråntar inte det faktum att begreppet leder till en 

komplexitet i tillämpningen samt en ökad oförutsebarhet för de ekonomiska aktörerna.163 Den 

problematik som begreppet särskilda skäl medför torde dock inte vara tillräckligt omfattande 

för att regeringens förslag om en undantagslagstiftning inte skall införas. 

 

Avsikten med begreppet - särskilda skäl - är att det skall tillämpas i de fall parterna uppenbart 

åtnjutit en fördel genom ett utnyttjande av undantagsregeln. Det torde kunna göras en liknelse 

med skatteflyktslagens funktion. Det vill säga att begreppet särskilda skäl skall fungera som en 

spärr när parter funnit ett sätt att utnyttja undantagslagstiftningen till deras fördel, som inte 

anses varit i enlighet med lagstiftarens syfte. Av den anledningen torde det vara accepterat att 

begreppet inte är absolut förutsebart. Det kommer förmodligen att krävas prövning av begreppet 

och det tar lång tid att upparbeta täckande praxis. Det kommer, i förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden och vid målprövning i domstol, att finnas situationer som borde ha 

omfattats av undantagsregeln, men inte bedömts ha gjort det, och vice versa. Måhända att 

undantaget kommer att vara komplicerat till sin utformning och innebära ökade ansökningar 

om förhandsbesked och målprövningar, men det skulle råda bot på den neutralitetsproblematik 

som idag föreligger mellan handlingsalternativen. En undantagslagstiftning likställer164 

beskattningsutfallet för överlåtaren vid en överlåtelse till närstående med utomstående. Jag 

delar Tjernbergs åsikt165  om att det bör vara välkomnande att införa en undantagslagstiftning 

som likställer överlåtelse till närstående och utomstående, trots den lagtekniska komplexitet det 

skulle medföra.  

 

                                                      
162 Bartels 2017, s 393. 
163 Kammarrätten Göteborg 2017, s 1 samt juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet 2017, s 2 f. 
164 Med undantag för att vissa rekvisit måste vara uppfyllda samt vissa restriktioner i utförandet av 

generationsskiftet kontra överlåtelse till extern part. 
165 Tjernberg 2017, s 32 samt Bartels 2017, s 391–395. 
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5.2.1.3 Hur skulle förslaget, att införa en undantagslagstiftning, förhålla sig till god 

skattelagstiftning? 

Jag har ovan varit inne och tangerat vid vissa beståndsdelar som är viktiga att beakta vid en god 

skattelagstiftning. Den primära poängen att diskutera är risken att undantagslagstiftningen inte 

blir effektiv till sin utformning och därav inte följer 3:12-reglernas, men även undantagets, 

syfte.166 Skatteverket och LO påpekar att det torde vara det viktigaste vid införandet av en 

undantagslagstiftning.167 Likt Lindencrona poängterar torde en ineffektiv lagstiftning även vara 

det tydligaste tecknet på en misslyckad lagstiftning.168 Sekundärt påverkas förutsebarheten 

genom införandet av begreppen särskilda skäl, direkt ägande och verksamhetföretaget, vilket 

komplicerar lagstiftningen.169 Det leder till att enkelheten och överskådligheten kring 3:12-

reglerna försämras. Likt ovan noterats kan det leda till ökade inströmningar av ansökningar om 

förhandsbesked samt målprövningar till Skatterättsnämnden respektive förvaltningsrätterna, 

vilket i viss mån kan styrka det faktum att införandet av dessa vaga begrepp påverkar 

enkelhetskriteriet och förutsebarhetskriteriet negativt.170 

 

Undantaget skulle övergripligt skapa en ökad neutralitet mellan att överlåta företaget till 

närstående kontra utomstående, med vissa undantag. Ett exempel är begränsningen i 

möjligheten för överlåtaren att fortsätta vara verksam i verksamhetsföretaget. Det innebär att 

ett generationsskifte inte blir helt neutralt i jämförelse med en överlåtelse till utomstående.171 

Legitimiteten i förslaget torde var accepterad, om inte till och med önskad. Det med anledning 

av att vad som är av vikt vid bedömning av en skattelagstiftnings legitimitet är att den skall 

vara samhällsekonomiskt effektiv och att de ekonomiska aktörerna är lojala och accepterar 

systemet.172 Likt NSD anför håller jag med om att det är av vikt för legitimiteten att denna 

neutralitetsbrist som förslaget tar sikte på elimineras.173 Tjernberg poängterar att det är en svår 

balansgång mellan att balansera neutralitet mot det politiska syftet att öka entreprenörskap, 

skapa fler arbetstillfällen och högre tillväxt. En undantagslagstiftning, med vetskap om dess 

medföljande risker kring bristande effektivitet och förutsebarhet, torde vara motiverad, med 

anledning av att undantaget skulle medföra en ökad neutralitet mellan alternativen samt bidra 

                                                      
166 Se kapitel 2.1. samt 2.2. 
167 Prop. 2018/19:54, s 13, Skatteverket 2017, s 8 samt LO 2016, s 2. 
168 Se kapitel 2.2. 
169 Se kapitel 5.2.1.1. 
170 Se kapitel 5.2.1.2. 
171 Se kapitel 5.2.1.2. 
172 Se kapitel 2.1.2. 
173 NSD 2017, s 14. 
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med en ökad legitimitet till skattesystemet. Jag delar Tjernbergs åsikt om att det är en svår 

balansgång och det blir således en fråga om vad som anses vara viktigast att uppfylla; ökad 

neutralitet eller uppmuntran att acceptera risktagande och entreprenörskap.174 

 

5.2.2 Begreppet om samma eller likartad verksamhet avskaffas 

Ett förslag som presenterades i SOU 2016:75 var att slopa bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet i 57 kap. 4 § IL. Det är bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet 

som leder till att andelarna förblir kvalificerade för överlåtaren, även efter de varit placerade i 

ett trädabolag i fem år, om överlåtelsen sker till närstående. Om begreppet däremot avskaffas 

skulle andelarna dock förbli kvalificerade när trädabolaget förvärvar familjeföretaget enligt 57 

kap. 4 § 1 st. 2p. IL., eftersom aktivitet i ett indirekt ägt företag resulterar i att andelarna 

fortfarande är kvalificerade. Efter fem beskattningsår anses ägaren till trädabolaget inte längre 

som verksam och andelarna upphör därmed att vara kvalificerade. Andelarna skulle därefter 

kunna avyttras i enlighet med reglerna för onoterade innehav. Under den femåriga karenstiden 

skulle ägaren, likt innan, årligen kunna ta utdelning enligt förenklingsregeln. Denna ändring 

ger till följd att överlåtelse till närstående och utomstående behandlas skattemässigt lika.175  

 

5.2.2.1 Konsekvenser av att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet avskaffas 

Att avskaffa bestämmelsen samma eller likartad verksamhet torde vara väldigt omfattande och 

skulle förmodligen kräva ett helt reformerande av 3:12-reglerna för att kunna uppbackas och 

genomföras. Det skulle öppna möjligheten för fåmansföretagare att föra över en aktiv 

verksamhet till ett annat företag och därefter spara upparbetade vinstmedel i ett trädabolag. 

Efter fem år skulle andelarna inte längre utgöra kvalificerade andelar och företaget kan 

likvideras med en beskattning om 25 procent. Ägaren kan arbeta upp kapital i bolaget och 

därefter överlåta bolaget till ett trädabolag och samtidigt fortsätta verksamheten i ett nytt bolag. 

Det är dessa konsekvenser som Högsta förvaltningsdomstolen i tidigare praxis, RÅ 2010 ref- 

11 I-V, syftade till att förhindra. Avskaffandet av bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet skulle således stå emot det syfte som låg bakom införandet av 3:12-reglerna, 

nämligen att motverka inkomstomvandling från tjänsteinkomst till kapitalinkomst och torde 

således inte vara rätt väg att gå.176 

 

                                                      
174 Tjernberg 2017, s 22. 
175 SOU 2016:75, s 371 f. 
176 SOU 2016:75, s 371 f. 
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5.2.2.2 Hur skulle förslaget, ett avskaffande av begreppet samma eller likartad verksamhet 

avskaffades, förhålla sig till god skattelagstiftning? 

Om begreppet samma eller likartad verksamhet skulle avskaffas skulle det öppna upp 

möjligheten för ägare att omvandla inkomster från tjänst till kapital. Ägaren skulle ges 

möjlighet till inkomstomvandling genom att föra över verksamheten till ett annat företag och 

spara de upparbetade vinstmedlen i ett trädabolag. Förslaget skulle således inte förhålla sig till 

3:12-reglernas primära syfte. Därav tåls det att diskutera om avskaffandet leder till att 

skattelagstiftningen tappar en del av sin effektivitet. Om avskaffandet leder till möjligheten att 

kringgå lagstiftningens syfte torde den inte vara särskilt effektiv och risken ökar att 

lagstiftningen blir misslyckad.177 En skattelagstiftning som inte följer sitt ursprungliga syfte 

riskerar därför att förorsaka förluster, både samhällsekonomiskt men även statsfinansiellt om 

reglerna enkelt kan kringgås. Det kan liknas vid en snöbollseffekt. Om skattelagstiftningen 

tappar sin effektivitet minskar även legitimiteten i och med de ekonomiska aktörernas bristande 

respekt för skattesystemet. Tappar den sin legitimitet finns en risk till icke önskade 

interventionistiska effekter genom att skattelagstiftningens utformning indirekt styr aktörernas 

handlingsmönster. För att till sist anses vara misslyckad.178 

 

En skattelagstiftning bör även vara förutsebar och rättssäker.179 Ett avskaffande av begreppet 

samma eller likartad verksamhet skulle förmodligen ställa förutsebarheten på sin yttersta spets 

med anledning av att skatteflyktslagen, relativt nyligen, börjat tillämpats av domstolar i fall där 

parterna funnit vägar kring 3:12-reglernas ursprungliga syfte. Frågan är om skatteflyktslagen 

skulle tillämpas i de fall företagare utnyttjar möjligheten att föra över verksamheten i ett annat 

ägt bolag? Det torde iallafall inte gå att utesluta. I de fall skatteflyktslagen tillämpas har 

förfarandet av parterna varit ”lagligt”, det vill säga parterna har inte brutit mot 3:12-reglernas 

lagtext, utan dess syfte. 180 Ett genomförande av ett generationsskifte skulle således vara 

genomförbart, utan att skatteflyktslagen skulle kunna tillämpas, enbart om parternas enda syfte 

med ägarskiftet är att ex. sonen skall ta över familjeföretaget. Om ägarskiftet sker med 

anledning av att undvika beskattning i inkomstslaget tjänst, dvs inkomstomvandling, finns 

risken att skatteflyktslagen kan komma att tillämpas. Det innebär således en brist i 

förutsebarheten. Hur skall parterna veta effekterna av sitt handlande? Visserligen kvarstår 

                                                      
177 Se kapitel 2.2. 
178 Se kapitel 2.1. samt 2.2. 
179 Se kapitel 2.1.4. 
180 Se kapitel 4.5. 
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funktionen att få sitt ärende prövat av skatterättsnämnden, vilket likt regeringens förslag torde 

leda till en ökad belastning på domstolarna.181 Ett följdproblem skulle vara bevisningen. Hur 

kan parterna i ett generationsskifte bevisa att genomförandet enbart skett för att den yngre 

generationen skulle överta verksamheten? Det i sin tur leder till en neutralitetsbrist i jämförelse 

med de beviskrav som skulle föreligga vid en avyttring till en utomstående.182 Samtidigt 

föreslår regeringen ett införande av begreppet särskilda skäl vars funktion skall likna 

skatteflyktslagen. Den största problematiken med att avskaffa bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet torde därav vara att risken att inkomstomvandling ökar, inte bristen på 

förutsebarhet.  

 

Skatteverket anför i sitt remissyttrande att det skulle gå att slopa bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet under förutsättningen att andelarna i företaget aldrig upphör att vara 

kvalificerade. Dom förslår således en sammanslagning av detta förslag samt förslaget om att 

införa en evig karenstid.183 Skatteverket påpekar vidare att det skulle leda till en betydande 

förenkling av regelsystemet om bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet slopas, 

vilket skulle vara önskvärt utifrån perspektivet om en god skattelagstiftning.184  

 

Att slopa bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet skulle förvisso skapa en 

neutralitet mellan de olika handlingsalternativen i första led, men förslagets risk till 

samhällsekonomiska och statsfinansiella förluster, dess påverkan på skattelagstiftningens 

effektivitet och bristen på förutsebarhet, torde dock leda till att det inte är ett rimligt alternativ 

att införa i dagsläget. Enligt min mening torde dagens utformning av 3:12-reglerna med 

tillhörande problematik vara mer förenlig med en god skattelagstiftning än att avskaffa 

bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. 

 

5.2.3 Närstående tas bort ur reglerna om samma eller likartad verksamhet 

Ytterligare ett förslag som gavs i SOU 2016:75 var att ta bort begreppet närstående i 57 kap. 4 

§ 1 st. IL. Den skatterättsliga behandlingen skulle bli densamma som i ovan angivna exempel. 

Överlåtaren skulle efter karenstiden om fem år kunna avyttra andelarna i trädabolaget och 

beskattas enligt reglerna för onoterat innehav, oavsett om överlåtelse skett till närstående eller 

                                                      
181 Se kapitel 5.2.1.2. 
182 Argumentet är överdrivet för att visa att neutraliteten påverkas i olika led. Ex. om en lagändring skapar 

neutralitet i första led kan det bidra till en ökad icke neutralitet i nästkommande. 
183 Se kapitel 5.2.4. 
184 Skatteverket 2017, s 8. 
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utomstående. Skillnaden är att företagaren själv inte kan vara verksam i det nya 

verksamhetsföretaget.  

 

5.2.3.1 Konsekvenser av att närstående tas ur reglerna om samma och likartad verksamhet 

Om närstående tas bort från bestämmelserna kring samma eller likartad verksamhet ges inte 

samma möjlighet för ägare att själv omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst och samtidigt 

driva verksamheten vidare i ett nytt bolag som förslaget om att avskaffa bestämmelsen om 

samma eller likartad verksamhet. Förslaget medför däremot en inverkan på en viktig 

beståndsdel inom beskattningssystemet för fåmansföretag, nämligen att närstående likställs 

med andelsägaren och bildar en enhet.185 Ändringen ger nämligen möjlighet för närstående att 

fördela upp ägande och aktivitet mellan sig. En passiv ägare skulle kunna tillgodogöra sig 

kapitalvinster från närståendes arbetsinsats. Exempelvis skulle en ägares makes aktivitet i 

företaget inte beaktas och därmed skulle den ägande maken kunna föra över vinstmedel från 

verksamheten till ett holdingbolag. Maken skulle även årligen kunna ta utdelning upp till 

gränsbeloppet som den verksamme maken får ta del av och efter fem år upphör avyttra eller 

likvidera holdingbolaget enligt reglerna för onoterade andelar. Detta upplägg skulle även kunna 

genomföras med andra närstående, exempelvis skulle vuxna barn kunna vara verksamma i ett 

av föräldern ägt företag, eller omvänt. Det är dessa typer av arrangemang som är oönskade inom 

företagsbeskattningen och riskeras att utnyttjas om närstående tas ur reglerna kring samma eller 

likartad verksamhet.186 

 

Det är den närhet som finns mellan närstående som gett upphov till nuvarande lagstiftning och 

det är den nuvarande lagstiftningen som är grunden till den beskattningsskillnad som finns 

mellan ägarskifte till närstående och utomstående.187 Det är, som nämndes i inledningen av 

analysen, begreppet närstående som i direkt mening skapar beskattningskonsekvenser vid ett 

generationsskifte. Lagstiftaren har velat kontrollera den närhet som finns mellan exempelvis 

makar, samt relationen barn och förälder, som, generellt, inte finns mellan överlåtaren och en 

utomstående. Överlåtaren och en utomstående har inte samma närhet och risken för liknande 

upplägg, som angavs i stycket ovan, är nästan obefintlig. Samtidigt torde det vara svårt att 

uppskatta i hur stor utsträckning dessa arrangemang skulle användas av närstående om 

begreppet togs bort från reglerna. Det torde i alla fall kunna konstateras att det inte skulle gå att 

                                                      
185 Skatteverket 2017, s 7. 
186 SOU 2016:75, s 372 f. 
187 Se kapitel 4. 
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utesluta att det inte skulle användas. Historiskt användes detta förfarande och begränsandet av 

denna möjlighet var en av anledningarna till 1976 års skattereform. Ponera att närstående inte 

skulle utnyttja förfarandet. Det skulle fortfarande vara oerhört svårt att kontrollera. Till exempel 

är det inte ovanligt att makar har gemensam ekonomi. Hur skall det avgöras och kontrolleras 

om den verksamma maken och den ägande maken delar sin ekonomi och använder ett 

gemensamt konto? Automatiskt tar den verksamme maken del av den utdelning och kapitalvinst 

som den ägande maken erhåller. Det torde vara ett för stort inskränkande i denna privata krets 

för att kunna säkerställa att dessa uppgörelser mellan närstående inte sker.188 

 

5.2.3.2 Hur skulle förslaget, att närstående tas ur reglerna om samma eller likartad 

verksamhet, förhålla sig till god skattelagstiftning? 

Förslaget om att ta ur närstående från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet skulle 

förhålla sig till god skattelagstiftning på liknande vis som förslaget om att avskaffa begreppet 

samma eller likartad verksamhet. Skillnaden med detta förslag är att det inte är lika omfattande. 

Det skulle i viss mån leda till en minskad effektivitet, eftersom möjligheten kommer ges till 

inkomstomvandling och därmed inte fungera i enlighet med 3:12-reglernas syfte. Makar kan 

arrangera ett förfarande där den ena är ägare och den andra är verksam. Utdelning på upparbetad 

vinst kan därefter delas ut till den ägande maken som delas med den verksamme maken. 

Förslaget skulle även påverka enkelheten och proportionaliteten med skattelagstiftningen. En 

skatt torde utformas så enkelt som möjligt utifrån syftet samt att det skall vara praktiskt enkelt 

att tillämpa den.189 I kapitlet ovan diskuterades kort vilka kontroller staten skulle behöva för att 

upprätthålla och ha översyn över ex. makars gemensamma ekonomi vilket skulle innebära en 

svårt kontrollerbar skattelagstiftning.190 Förutsebarheten angående skatteutfallet torde påverkas 

i samma utsträckning som i förslaget om att avskaffa bestämmelsen samma eller likartad 

verksamhet.191 Det torde inte vara motiverat att öka neutraliteten vid generationsskifte genom 

att ta bort närstående ut bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, med anledningen 

av förslagets påverkan på övriga komponenter tillhörande en god skattelagstiftning. 

 

                                                      
188 SOU 2016:75, s 372–374 samt Skatteverket 2017, s 8. 
189 Se kapitel 2.1.3. 
190 Se kapitel 2.1.5. 
191 Se kapitel 5.2.1.2. 
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5.2.4 En förlängning av karenstiden 

Ett alternativ som skulle bidra till en mer neutral beskattning, men inte helt utjämna den, är att 

förlänga karenstiden. Om karenstiden förlängs kommer den nuvarande olikhetsbehandlingen 

att reduceras. Ett alternativ vid en förlängning är att införa en ”evig karenstid”, det vill säga att 

ta bort möjligheten för kvalificerade andelar att bli onoterade. Det skulle neutralisera 

genomförandet av ett generationsskifte med genomförandet av ett ägarskifte till utomstående. 

Det innebär att andelarna efter ett genomfört ägarskifte alltid kommer att förbli kvalificerade, 

oavsett om andelarna placeras i ett trädabolag eller inte och oavsett om överlåtelse sker till 

närstående eller utomstående. 

 

5.2.4.1 Konsekvenser av en förlängning av karenstiden 

En förlängning av karenstiden vore en lösning på neutralitetsproblematiken mellan överlåtelse 

till närstående och utomstående. Möjligheten att använda sig av trädabolag försvinner och 

beskattning sker således enligt nuvarande 3:12-regler, vilket innebär inkomstslaget tjänst 

förutom intervallet upp till gränsbeloppet samt den del som överstiger 100 IBB. En förlängning 

av karenstiden torde dock stå i rak motsats till den ekonomipolitiska riktningen som präglat 

tidigare reformeringar av 3:12-reglerna.192 Tidigare har regler införts, inte uteslutande, för att 

skapa incitament åt entreprenörer, som exempelvis införandet av förenklingsregeln samt 

höjning av förenklingsregeln till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp. En förlängning av 

karenstiden är en kraftig åtstramning av beskattningen.193 Det tål dock att konstateras att en 

förlängning av karenstiden löser nuvarande neutralitetsskillnad mellan ett ägarskifte till 

närstående och utomstående inom den ram som presenterats i denna uppsats. Förmodligen 

skulle en evig karenstid även minska andelen holdingbolag som startas i Sverige för att 

möjliggöra inkomstomvandling.194 

 

5.2.4.2 Hur skulle förslaget, att införa en evig karenstid, förhålla sig till god skattelagstiftning? 

En evig karenstid, sett ur ett perspektiv om god skattelagstiftning, skulle bidra positivt till flera 

kriterier. Förutsebarheten av företagarnas handlingar skulle öka, eftersom det inte skulle inte 

råda några tvetydigheter om beskattningsutfallet. Förslagets effektivitet torde vara påtaglig med 

anledning av att förslaget inte står i strid med 3:12-reglernas ursprungliga syfte att motarbeta 

                                                      
192 Se kapitel 3.1.  
193 SOU 2016:75, s 375. 
194 Intressant kuriosa är att en betydande del av antalet fåmansföretag är holdingbolag. Före 2006 var ungefär 

vart sjätte fåmansföretag ett holdingbolag. Efter reformen 2006 är antalet ungefär var fjärde. Alstadsæter 2012, s 

10. 
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inkomstomvandling. En evig karenstid är snarare ett förfarande som skulle hjälpa 3:12-reglerna 

att efterleva sitt syfte i högre grad än nuvarande reglering. Att överlåta till närstående eller 

utomstående skulle bli mer neutralt och likformigt med anledning av att samtliga 

kapitalinkomster från fåmansföretag kommer att beskattas enligt 3:12-reglerna. Förslagets 

synlighet är även klar och det råder inte några funderingar om i vilka fall den tillämpas. Tidigare 

framfördes att om en lag är synlig finns generellt alltid ett högre krav på att lagens utformning 

för att anses vara legitim och rättvis samt erhålla medborgarnas acceptans.195  

 

Skatteverket ställer sig positiva till att förlänga karenstiden förslag och anför att nuvarande 

olikbehandling skulle undanröjas. Dom anför att den nuvarande femåriga karenstiden skapar 

förutsättningar till en uppskjuten inkomstomvandling vilket inte möjliggörs om en evig 

karenstid196 införs.197 Skatteverket styrker sin argumentation med hjälp av en analogi till 

pensionsinkomster. Pensionsinkomster beskattas som inkomst av tjänst oavsett hur lång tid 

efter pensionsavsättningen utbetalningen sker. Det inkluderar även att eventuell 

kapitalavkastning på pensionsmedel beskattas som inkomst av tjänst vid utbetalningen. I 

jämförelse med pensionsinkomst är 3:12-reglerna i viss mån lindrigare med anledning av att 

gränsbelopp kan utnyttjas eller sparas varje år.198 Problematiken med att införa en evig 

karenstid är i första hand att förslaget är en rak motsats till de fördelningspolitiska incitamenten 

i tidigare reformeringar av 3:12-reglerna. Det skulle innebära en, som ovan nämnt, kraftig 

åtstramning av beskattningen. Det för med sig en diskussion angående förslagets legitimitet. 

En skatt måste uppfattas som adekvat för de skattskyldiga och även stå i proportion till dess 

ingrepp, risken finns annars att den inte blir legitim. Frågan är således om en evig karenstid kan 

förstås och accepteras av de skattskyldiga eller om förslaget enbart kommer att uppfattas som 

orättvis? 

 

5.2.5 Jämförelse mellan förslagen – ur en god skattelagstiftnings synvinkel 

Att utifrån 3:12-reglernas syfte ställa dessa förslag mot varandra är problematiskt. Det med 

anledning av att en lagstiftare måste ta hänsyn till klassiska kännetecken för en god 

skattelagstiftning samt utförligt föra resonemang kring marknadens reaktioner av förslagens 

utformning. Mitt uppdrag är något enklare. Det med anledning av att min uppgift, inom ramen 

                                                      
195 Se kapitel 2.2.1.7. 
196 Begreppet går även att förklaras som att karensen avskaffas eller att andelarna alltid skall förbli kvalificerade. 
197 Skatteverket 2017, s 8. 
198 Skatteverket 2017, s 8. 
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för denna uppsats, är att primärt undersöka förslagens påverkan på neutraliteten vid 

generationsskiften, och sekundärt huruvida förslagen förhåller sig till god skattelagstiftning. 

Enligt de resonemang som förts ovan torde det stå mellan två alternativ; en 

undantagslagstiftning eller en evig karenstid.199 En undantagslagstiftning har sina för- och 

nackdelar och likaså en evig karenstid. En undantagslagstiftning riskerar att bli oprecis och 

förlora sin funktion beroende på undantagets utformning. Undantagslagstiftningen möjliggör, 

som noterats i kapitel 5.2.1, en viss risk till inkomstomvandling genom att värde kan upparbetas 

i företaget av närstående innan överlåtelse av andelarna genomförs. Det står i strid med 3:12-

reglernas syfte. Resonemang kan föras att det kan accepteras för att bibehålla den nuvarande 

politiska företagsinriktningen, dock kvarstår faktumet att undantagslagstiftningen inte helt är 

förenlig med 3:12-reglernas syfte. 

 

Ett införande av bestämmelsen särskilda skäl resulterar i en bristande förutsebarhet vilket skulle 

kunna påverka de ekonomiska aktörernas tilltro till skattesystemet. Undantagslagstiftningens 

komplexa utformning torde även leda till att ytterligare kunskapskrav ställs på företagarna i en 

redan komplicerad lagstiftning. En fördel med en undantagslagstiftning är att det förmodligen 

skulle vara välkomnat av de ekonomiska aktörerna. Den skulle medföra en ökad neutralitet och 

vara i linje med rådande interventionistiska rörelse om att främja en företagarkultur. Att införa 

en undantagslagstiftning skulle även öka legitimiteten till skattesystemet vilket torde vara 

önskvärt. Utifrån önskningen om en absolut neutral skattelagstiftning är inte en 

undantagslagstiftning helt tillfredställande. Det neutraliserar i viss mån ett ägarskifte till 

närstående med ett ägarskifte till utomstående, men dessvärre för det med sig ett krav på att 

vissa villkor måste vara uppfyllda. Kriterier som påverkar likväl generationsskiftet som 

neutraliteten mellan handlingsalternativen. Det villkor som är mest omskrivet är kravet på att 

överlåtaren måste upphöra med sin verksamhet i företag för att karenstiden skall börja löpa. Det 

i kombination med den komplicerade utformning torde enligt mig resultera i en icke fulländad 

neutral skattelagstiftning. Klargörandet av rättsläget skulle förmodligen bli domstolarnas 

uppgift att utreda och som ovan noterats tar det tid innan praxis blir klargörande. Det tål således 

att fundera över om en komplicerad undantagsregel förbättrar en redan komplicerad 

skattelagstiftning?  

 

                                                      
199 Se kapitel 5.2. 
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En evig karenstid är ett förslag som kan motiveras utifrån kriterierna om en god 

skattelagstiftning. Det på grund av att förslaget förhåller sig till 3:12-reglernas syfte att 

motarbeta möjligheten till inkomstomvandling, förslaget skulle neutralisera ett ägarskifte, 

likaså skulle förutsebarheten och enkelheten kring regelsystemet förbättras. 

Skattelagstiftningen skulle bli mer kontrollerbar och aktörerna på marknaden skulle inte behöva 

bekosta skatterådgivning eller den tid de själva ägnat åt att skatteplanera. Det argumentet går 

visserligen enkelt att slå hål på eftersom det torde vara näst intill omöjligt att konstatera att all 

skatterådgivning skulle upphöra. Förmodligen skulle rådgivningen enbart allokeras till andra 

områden och skatteplaneringen skulle fortsättningsvis ske. Detta resonemang leder en naturligt 

vidare till den risk en evig karenstid kan innebära, nämligen att en skepsis till skattesystemet 

utvecklas och således en risk till bristande legitimitet. Förslaget kan kritiseras för att vara 

orättvis och på så vis tappar även skattesystemet där en del av sin legitimitet. Det argument som 

har störst bäring mot ett förslag om en evig karenstid torde vara den ekonomipolitiska 

inställning som präglat de senaste skattereformerna; att främja företagande. 

 

En evig karenstid torde, inom ramarna för denna uppsats, vara det förslag som är mest förenligt 

med 3:12-reglernas syfte samt det förslag medför högst neutralitet, om neutralitet är vad 

lagstiftaren eftersträvar. Det förslag som är mest förenligt med en god skattelagstiftning är 

svårare att besvara. Primärt med anledning av att de olika komponenternas värdering kommer 

att variera beroende på vem du frågar. Somliga må anse att en förutsebar lagstiftning är det allra 

mest önskvärda och andra anser att den ekonomipolitiska funktionen väger tyngre. En 

ekonomipolitisk inställning för att ge incitament till företagande eller en neutral, enkelt 

tillämpbar och förutsebar skattelagstiftning? Det är inte enbart vad som väger tyngst som kan 

variera, utan hela rangordningen av alla komponenter kan skilja sig beroende på vem du frågar. 

Därtill måste tilläggas att rangordningen i högsta grad påverkas av utomstående, icke 

skatterättsliga, faktorer. Exempelvis torde en ökad legitimitet vara eftersträvansvärt om 

resterande skattelagstiftning inte anses vara legitim. Om en lagstiftning inte är neutral torde 

neutralitetskriteriet erhålla ökad tyngd. Ökad proportionalitet om skattelagstiftningen inte är 

proportionerlig. En skattelagstiftning påverkas således i högsta grad av omvärlden och en 

skattelagstiftning kan således inte till hundra procent vara både neutral, effektiv, proportionerlig 

och uppfylla fördelningspolitiska önskningar. För att inte ta mig vatten över huvudet har jag 

valt att likställa samtliga kriterier med varandra utan att något kriterium ges mer tyngd än det 

andra. En evig karenstid är det förslag som har en positiv effekt på flest kriterium för en god 

skattelagstiftning, som neutralitet, synlighet, enkelhet, förutsebarhet, kontrollerbarhet och 



  53 

effektivitet. Inom ramen för denna uppsats, och om en poängsättning av de olika rekvisiten för 

en god skattelagstiftning är lika, torde en evig karenstid vara det mest lämpliga förslaget och 

således inte det undantag som regeringen förslagit.  

 

5.2.6 Två alternativa lösningar 

5.2.6.1 En sänkning av kapitalvinstskatten till 20 procent 

Ett alternativ är att sänka kapitalvinstskatten till 20 procent. Omvärldens utveckling och 

globaliseringen bidrar till högre konkurrens vilket i sin tur ställer högre krav på att 

skattelagstiftningens utformning. För att företag idag inte skall välja att registrera företaget 

utomlands krävs att kapitalbeskattningen är konkurrenskraftig. Svenskt näringsliv presenterade 

i juli 2018 en kartläggning och analys av internationella ägarskatter.200 I den framgår att 

Sveriges kapitalvinstskatt om 30 procent är betydligt högre än genomsnittet samt högst vid en 

jämförelse mellan de 16 OECD-länderna som Sverige handlar och konkurrerar mest med. En 

sänkning av kapitalskatten skulle i första hand påverka entreprenörskapet och ses som ett 

incitament till att stimulera fler svenskar att spara och investera. I andra hand skulle även en 

sänkning av kapitalskatten generera större förutsättning till ett mer lyckat genomförbart 

ägarskifte. Vid en överlåtelse inom närståendekretsen skulle, under förutsättning att en särskild 

undantagsregel likt den som regeringen föreslår, en sänkning av kapitalvinstskatten medföra 

positiva möjligheter för den övertagande parten att vidareutveckla och driva familjeföretaget 

framåt. Det med anledning av att köpeskillingen förmodligen kommer att bestämmas till ett 

lägre pris, eftersom överlåtarens skatteutfall blir lägre och därmed åstadkoms samma nettovärde 

även om köpeskillingen blir lägre. Överlåtarens framtida ekonomiska behov tillgodoses således 

trots en lägre köpeskilling samtidigt som övertagaren ges bättre möjligheter till att utveckla och 

fortsatt driva familjeföretaget vidare utan stora avbetalningar som riskerar att hämma företagets 

ekonomiska tillväxt. 

 

Denna alternativa korrigering kommer förmodligen att skapa ökade spänningar mellan 

inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. Ägare kommer i större grad söka möjlighet att 

omvandla tjänsteinkomster till kapitalinkomster. En kapitalvinstskattesänkning torde dock 

minska spänningarna mellan alternativet att avyttra företaget till närstående eller utomstående. 

En sänkning av kapitalskatten torde i sig inte vara förenlig med 3:12-reglernas ursprungliga 

syfte, men det lättar på spänningarna vid planeringen av ett generationsskifte. Av värde att 

                                                      
200 Svenskt näringsliv 2018, s 21 f.  
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notera är att en sänkning av kapitalvinstskatten primärt skulle få effekter utanför reglerna om 

generationsskiften. Det är även av vikt att ställa sig kritisk till vilka positiva effekter en sänkning 

av kapitalskatten kan bidra med vid genomförandet av ett generationsskifte. Ovan framfördes 

att det var en förutsättning att en undantagslagstiftning infördes. Det tyder på att en sänkning 

av kapitalvinstskatten i sig inte löser den huvudsakliga problematiken, att den skattemässiga 

hanteringen av ett ägarskifte till närstående kontra utomstående skiljer sig åt. Förslaget skulle 

således enbart ha en interventionistisk prägel som stimulerar företagande, investeringar och 

risktagande. 

 

5.2.6.2 En oerhört liberal lösning 

En oerhört enkel reformering av hela 3:12-systemet framfördes i en artikel av Andersson.201 

Andersson föreslog att samtliga utdelningar skall tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital 

med 25 procent och att det skall vara upp till fåmansföretagarna att själva välja hur mycket de 

skall ta i utdelning. Det skall i sin tur villkoras med ett lönekrav som består av att 

fåmansföretagaren måste ha en årsinkomst från företaget motsvarande minst 500 000kr. 

Delägare som inte tar ut lön upp till denna nivå skall fortfarande ha möjlighet till en lågbeskattad 

utdelning med ungefär samma funktion och volym som förenklingsregeln. Genom att ha kvar 

ett lönekrav minskar risken att företagen tar ut hela bolagsvinsten efter skatt i form av utdelning. 

Frågan är om förslaget skulle neutralisera skatteskillnaderna vid ägarskiften. Om ett 

generationsskifte genomförs genom en intern aktieöverlåtelse till ett av ägaren nybildat företag 

och därefter överlåts till närstående tas inte den försäljningen upp till beskattning i det nya 

företaget på grund av att andelarna i verksamhetsbolaget är näringsbetingade. Kravet är sedan 

att överlåtaren behöver ta ut lön motsvarande 500 000 kr från det nya företaget för att uppfylla 

lönekravet. Om det sker kommer överlåtaren därefter kunna ta utdelning om resterande 

köpeskilling. Vi utgår från exemplet i tidigare kapitel där kapitalvinsten var 10 000 000kr. Först 

skulle överlåtaren beskattas med cirka 50 procent på löneuttaget vilket resulterar i 250 000kr202. 

Resterande del tas ut som utdelning och beskattas med 25 procent vilket innebär 2 375 000kr203. 

Total skatt på 10 000 000 blir således 2 625 00kr, vilket innebär en skattesats om cirka 26,3 

procent. Det torde påpekas att om kapitalvinsten istället vore 5 000 000kr, skulle den faktiska 

skattesatsen uppgå till cirka 30 procent. Denna liberala lösning skulle likställa ett 

generationsskifte med ett ägarskifte till utomstående. Vid en försäljning till utomstående skulle 

                                                      
201 Andersson 2016, Dagens industri. 
202 500 000 x 50 % = 250 000. 
203 9 500 000 x 25 % = 2 375 000. 
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delägaren visserligen fortfarande ha alternativet att sätta bolaget i vila 5 år för att därefter 

likvidera bolaget med en kapitalvinstbeskattning om 25 procent. Det må inte helt neutralisera 

de två olika förfarandena men det jämnar ut skillnaderna väsentligt. Om detta alternativ vore 

aktuellt rådes lagstiftaren att betydligt utförligare, än vad som genomförts i denna uppsats, 

utreda eventuella risker med ett överutnyttjande av de nya reglerna kring utdelning. En fråga 

som direkt kan ställas är: är det för radikalliberalt? Nej. Det torde snarare vara rimligt i 

proportion till den enorma förenklingsvinst det skulle medföra, samt att det idag kan diskuteras 

om det inte redan finns ett krav på att fåmansföretagare tar ut en ”normallön”. De flesta ägare 

av fåmansföretag tar idag ut lön från sina företag i första hand, i alla fall upp till brytpunkten 

för statlig skatt. Det är först därefter utdelning blir fördelaktig och av den anledningen blir det 

för de allra flesta även en icke-fråga på grund av det relativt högt satta lönekravet.204 Ponera 

den inbesparing av tid och resurser som idag läggs ned på skatterådgivning, deklaration och 

skatteplanering på grund av 3:12-reglerna. Inte enbart för de företagare som går land och rike 

för att minska sin skatt och som tar råd från, ibland tvivelaktiga, skatterådgivare, utan 

framförallt alla ”vanliga” företagare som idag lägger tid och energi till att lagligt skatteplanera 

istället för framåtriktat arbete.  

                                                      
204 Sandström 2016, s 418. 
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6. Reflexioner 

Dagens 3:12-regler skapar en skillnad i den skattemässiga behandlingen beroende på vem 

överlåtelsen sker till. I och med att närstående inkluderas i bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet skapas en särbehandling i beskattningen mellan alternativen att överlåta 

företaget till närstående eller utomstående. Reglerna kräver att de inblandade parterna i tidigt 

skede planerar generationsskiftet samt besitter kunskap om regelverket för att göra väl 

övervägda val. Generationsskiftet riskerar eljest att bli onödigt kostsamt för både överlåtaren 

och övertagaren. Parterna kan, med rätt kunskap, planera generationsskiftet för att uppnå 

främsta resultat, både skatterättsligt och familjerättsligt.  

 

Det finns även andra viktiga aspekter att diskutera och planera inför genomförandet av ett 

generationsskifte utöver det skattemässiga utfallet. Överlåtarens framtida ekonomiska behov är 

en av de mest relevanta delarna att ta hänsyn till. Det är ofta avgörande för hur 

generationsskiftet kommer att genomföras. Övertagarens ekonomiska möjligheter att fortsätta 

driva företaget vidare och att övriga arvtagare kompenseras på ett ”rättvist” sätt är även delar 

som behöver balanseras för att genomföra ett lyckat generationsskifte. 

 

3:12-reglerna kritiseras ofta för att vara orättvisa och orimligt komplicerade till sin utformning, 

trots det är reglerna nödvändiga i ett dualistiskt skattesystem. Det är problematisk att avgöra 

vad som utgör arbetsinkomst och vad som utgör kapitalinkomst för en fåmansföretagare. Att 

samma arbete skall beskattas lika må vara eftersträvansvärt, frågan är om beskattning skall vara 

lika för anställda som entreprenörer? Risken som entreprenörer åtar sig kanske ger anledning 

till att acceptera en rubbning i neutraliteten? Problemet är hur reglerna skall vara utformade för 

att på bästa vis följa politiska incitament, 3:12-reglernas ursprungliga syfte samt grundläggande 

skatterättsliga principer som neutralitet och legitimitet. Det är en svår och komplicerad 

avvägning som ålägger ett stort ansvar på lagstiftarens axlar.  

 

Regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet har sina för- och nackdelar. En helt neutral beskattning eller skapa incitament åt 

entreprenörskap? Ett förslag om en evig karenstid skapar en neutral beskattning och bidrar till 

ökad förutsebarhet, enkelhet, effektivitet och förslaget är i linje med 3:12-reglernas syfte, att 

motverka inkomstomvandling. En evig karenstid torde även vara det förslag som är mest 

förenligt med en god skattelagstiftning, under förutsättning att de olika kriterierna inte ges en 
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inbördes rangordning. Frågan är dock om det harmonierar med rådande politiska inställning till 

företagande?  

 

Tillåt mig att avsluta med ett citat från prop. 2018/19:54:”Regeringen bedömer att fördelarna 

med förslaget [införandet av en undantagslagstiftning] överväger nackdelarna i form av ett 

något mer komplicerat regelverk”.205 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
205 Prop. 2018/19:54, s 14. 
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