Legal Update
3:12 UTREDNINGEN
Förra veckan kom den så kallade 3:12-utredningen som
kan komma att få stora konsekvenser för fåmansföretag
i Sverige. Reglerna kommer nu gå på remiss innan
finansdepartement sannolikt återkommer med ett förslag
till riksdagen någon gång under nästa år. Enligt förslaget
ska reglerna träda i kraft redan 1 januari 2018.
Trots att förslaget kan komma att se annorlunda
ut efter remissrundan och behandlingen inom
finansdepartementet bör ägare i fåmansföretag redan nu
börja fundera över konsekvenserna i varje enskilt fall. Med
anledning av detta har vi nedan sammanfattat förslagen
samt kommit med några funderingar runt vad vissa
innehavare av fåmansbolag kan behöva tänka på redan nu.
Vi på Hannes Snellman diskuterar gärna ämnet
vidare. Christian Carneborn som är gruppansvarig för
skattegruppen i Stockholm nås på +46 760 00 00 24 eller
christian.carneborn@hannessnellman.com.

SAMMANFATTNING
Generellt innebär förslaget en försämring på alla fronter.
Något förenklat rör de största förändringarna de olika
beräkningar som görs för att bestämma hur mycket en
delägare i ett fåmansbolag ska ta upp i inkomstslaget kapital.
Noterbart är även att den s.k. 4 % regeln tas bort, något
som i viss mån är en förbättring. Förslaget bör i nuläget
inte föranleda ett behov av omstruktureringar (annat
än ett eventuellt behov att ”backa” omstruktureringar
som gjordes med anledning av de än så länge gällande
reglerna). Förslaget medför även vissa förbättringar, i vart
fall i förutsebarhetshänseende, vid transaktioner mellan
närstående.

•
•
•

Sparade utdelningsutrymmen inte försvinner, men att
utnyttjande efter 1 januari 2018 innebär att utdelning
och kapitalvinst sannolikt beskattas högre,
Totala skattebelastningen för mycket stora utdelningar
eller kapitalvinster kan komma att sänkas, och
Överföringar av verksamheten till närstående kan
underlättas om det nya förslaget träder i kraft.

Vänligen se en sammanfattning av samtliga förslag
inklusive en kortare kommentar nedan.

SAMTLIGA FÖRSLAG SAMT
KOMMENTARER
1.

Inga förändringar föreslås avseende det
kapitalbaserade utrymmet

Kommentar: Det kapitalbaserade utrymmet är en del i
beräkningen av det gränsbelopp som (i korthet) är det
belopp som beskattas i kapital. I denna beräkning ingår
även det lönebaserade utrymmet samt uppräkning av
sparade gränsbelopp. Enligt utredningen finns det ingen
anledning att ändra på denna regel.
2. Möjligheten att tillgodoräkna sig det
lönebaserade utrymmet försämras
Kommentar: Under nuvarande regler är det lönebaserade
utrymmet 50 % av löneunderlaget fördelat per andel
i företaget. Enligt förslaget kommer beräkningen
individualiseras på så sätt att löneunderlaget först kvoteras
per delägare andel (närstående ses här som en delägare)
innan det lönebaserade utrymmet bestäms. Det senare
delas därefter upp som följer:
•
•

10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp
(474 400 – 3 558 000 kr)
50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp
(3 558 000 kr)

Med anledning av förslaget bör ägare av fåmansbolag
fundera särskilt på att:

•

•

Som synes innebär detta en kraftig försämring av
möjligheten att tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme,
tidigare har man ju som sagt fått tillgodoräkna sig 50 % rakt
av.

Utdelning eller kapitalvinst inom gränsbeloppet
beskattas till 20 % år 2017 men att skattesatsen i många
fall höjs till 25 % från och med 1 januari 2018,

3. Taket för lönebaserat utrymme tas bort
Kommentar: Enligt nuvarande regler får det lönebaserade
utrymmet högst uppgå till 50 gånger av den kontanta
ersättning som en delägare eller dennes närstående
erhåller. Enligt förslaget ska detta tak slopas. Möjligen kan
slopandet medföra en förbättring för ett litet antal personer,
men generellt innebär det ingen skillnad då möjligheten att
tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymmet så påtagligt
försämras.
4. Löneuttagskravet höjs
Kommentar: Det nuvarande kvalifikationskravet för att
kunna använda sig av löneunderlaget är att delägaren
(eller närstående) tar ut lön uppgående till det minsta
av: (i) 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av totala
löneunderlaget, eller; (ii) 9,6 inkomstbasbelopp (569 280
kr). Enligt förslaget höjs kravet på löneuttagskravet till
det lägsta av: (i) 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus
5 % av ägarens/närståendes löneunderlag, eller; (ii) 15
inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016). Förslaget innebär
att delägare (eller närstående) måste ta ut en högre lön i
bolaget vilket kommer höja den totala skattekostnaden då
ett större belopp, något förenklat, kommer bli föremål för
statlig inkomstskatt (ca 50 %).
5. Kapitalandelskravet om 4 % tas bort
Kommentar: I nu gällande regler måste en andelsägare
inneha minst 4 % av kapitalet i företaget för få tillgodoräkna
sig ett lönebaserat utrymme. Enligt förslaget ska detta
krav helt tas bort. Förslaget är i denna del välkommet och
kommer innebära en förenkling samt minska behovet att
omstruktureringar. Andelsägare som anpassat sig till de
nu gällande reglerna kan eventuellt se över behovet att
förenkla sina ägarstrukturer.
6. Definitionen av dotterföretag förenklas
Kommentar: Nuvarande regler innehåller en särskild
definition av dotterföretag. Enligt förslaget kommer denna
tas bort då bestämmelsen med anledning av att 4 % kravet
slopas inte längre fyller någon funktion. Förslaget är i
denna del välkommet då det innebär en förenkling. Den
praktiska skillnaden torde dock bli liten.
7.

Förenklingsregeln försämras

Kommentar: Enligt nuvarande regler är en delägare
garanterad en viss inkomst i inkomstslaget kapital i det
fall kriterierna för att tillgodoräkna sig ett löneunderlag
inte är uppfyllda. Det nuvarande beloppet uppgår till 2,75
inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016). Enligt förslaget
kommer detta belopp sänkas till 1,75 inkomstbasbelopp
(101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att
om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte
beräkna något gränsbelopp för något annat bolag. Förslaget
innebär i dessa delar en försämring som framförallt slår
mot mindre företag där löneinkomsten hos delägaren är
relativt hög utan att nå upp till de belopp som krävs för att
kunna tillgodoräkna sig ett löneunderlag.

8. Takbeloppen för beskattning i tjänst och
utdelning slås ihop
Kommentar: Enligt nuvarande regler finns en övre gräns
för hur mycket som ska tas upp i inkomstslaget tjänst av
delägaren eller närstående. För utdelningar gäller att max
90 inkomstbasbelopp (5 337 000 för 2016) per år kan tas
upp i tjänst medan gränsen för kapitalvinster går vid 100
inkomstbasbelopp (5 930 000 kr för 2016) per år. Enligt
förslaget slås takbeloppen för beskattning i tjänst av
utdelning och kapitalvinst ihop vilket medför att maximalt
100 inkomstbasbelopp (5 930 000 kr för 2016) per år kan
beskattas i inkomstslaget tjänst. Tilläggsköpeskillingar som
utfaller senare år ska inkluderas i takbeloppet. Förslaget
innebär i viss mån en förbättring för personer med höga
tjänsteinkomster men borde i praktiken ha begränsad
effekt för ett betydligt större antal individer.
9. Inga ändringar i reglerna avseende sparat
utdelningsutrymme
Kommentar: I det fall utdelningen ett visst år
understiger gränsbeloppet får mellanskillnaden (det s.k.
utdelningsutrymmet) sparas till senare år. På så sätt kan
detta utrymme användas senare för att ta upp utdelning
och kapitalvinst i inkomstslaget kapital istället för tjänst.
Utdelningsutrymmet ska enligt gällande regler räknas
upp med ett belopp motsvarande statslåneräntan + 3 %
per år. Enligt förslaget föranleder nuvarande regler ingen
större risk för skatteundandraganden varför det föreslås
att bestämmelsen lämnas oförändrad. En skattskyldig med
sparat utdelningsutrymme bör dock se över möjligheten
att utnyttja detta innan den högre skattesatsen om 25
% träder i kraft 1 januari 2018 (nuvarande skattesats
är 20 % för belopp inom årets gränsbelopp + sparat
utdelningsutrymme).
10. Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst
sätts till 25 %
Kommentar: Enligt nuvarande regler beskattas
utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet till
20 % medan utdelningar och kapitalvinster som överstiger
takbeloppet i tjänst beskattas till 30 %. Enligt förslaget bör
en skattesats om 25 % gälla oavsett om utdelningen ryms
inom gränsbeloppet eller överstiger takbeloppet i tjänst.
För andelsägare vars utdelning eller kapitalvinst betydligt
överstiger takbeloppet i inkomstslaget tjänst bör förslaget
innebära en förbättring. Emellertid bör förslaget generellt
medföra en försämring.
11. Nya regler föreslås för att underlätta
ägarskiften mellan närstående
Kommentar: Enligt nuvarande regler kan andelar
som ägs av närstående i viss utsträckning leda till att
fåmansreglerna är tillämpbara trots att så inte skulle
varit fallet vi en överföring till utomstående. I vissa fall
har detta slagit omotiverat hårt mot transaktioner mellan
närstående. Enligt förslaget bör det därför införas regler
som, enkelt uttryckt, medför att transaktioner mellan
närstående inte försvåras. Förslaget, som i vissa delar är
komplicerat, är välkommet men lämnar en del utrymme
för tolkning. Andelsägare vilka i framtiden avser att
genomföra generationsskiften m.m. bör noggrant följa hur
reglerna utvecklas.

