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1 Inledning 
 

Sedan skattereformen 1991 gäller att arbetsinkomster normalt beskattas med en högre skattesats 

än kapitalinkomster. Eftersom ägare till ett fåmansföretag som till mer än hälften ägs av högst 

fyra personer anses ha möjlighet att påverka hur vinsten i företaget ska disponeras infördes de 

så kallade 3:12-reglerna1, som numera återfinns i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 

Bestämmelserna infördes för att begränsa möjligheten för delägare som är aktiva i 

verksamheten att ta ut löneinkomst som utdelning, alternativt kapitalvinst vid en försäljning.2 

Syftet är att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, vilket bland annat 

kan leda till bristande neutralitet mellan olika företagsformer.3 

 

Reglerna innebär att en övre gräns (gränsbeloppet) för normal kapitalavkastning räknas ut för 

de så kallade kvalificerade andelarna som innehas av en aktiv delägare eller dennes närstående. 

Under gränsbeloppet beskattas utdelning respektive kapitalvinst i enlighet med huvudreglerna 

om inkomstslaget kapital, medan belopp som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst 

av tjänst. Den del som överstiger gränsbeloppet presumeras vara ett resultat av delägarens 

arbetsinsats i företaget, en presumtion som inte kan motbevisas.4  

 

Att genomföra ett generationsskifte av ett fåmansföretag är en fråga som de flesta ägarfamiljer 

ställs inför förr eller senare. 5  Förutom att de vanliga bestämmelserna i 3:12-reglerna 

aktualiseras vid ett generationsskifte finns det flera särskilda faktorer att ta hänsyn till som oftast 

inte aktualiseras vid ett vanligt ägarskifte. I själva verket påverkas de flesta överlåtelsemetoder 

vid ett generationsskifte av 3:12-reglerna på ett eller annat sätt. Om den äldre generationen vill 

undvika att en stor del av kapitalvinsten beskattas som inkomst av tjänst kan det krävas 

noggrann planering och väl avvägda överväganden inför en överlåtelse till en närstående. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilken inverkan 3:12-reglerna har på generationsskiften 

i fåmansföretag och vilka skattemässiga förutsättningar det leder till vid genomförandet av ett 

generationsskifte. Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

                                                 
1 Reglerna fanns ursprungligen i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och kallas därför 

fortfarande för 3:12-reglerna, Tivéus, 2014, s. 14.  
2 Lodin m.fl., 2015, s. 452. 
3 Tjernberg, 2005, s. 50. 
4 Lodin m.fl., 2015, s. 452. 
5 Nilsson m.fl., 2016, s. 16. 
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▪ Vad innebär 3:12-reglerna? 

▪ Vilka överlåtelsemetoder kan användas vid ett generationsskifte och hur påverkas 

dessa av 3:12-reglerna? 

 

1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen utreds inte samtliga överlåtelsemetoder som finns att tillgå vid ett generationsskifte 

utan ett urval har gjorts av utrymmesskäl. Uppsatsen berör inte heller 22 kap. IL om uttag ur 

näringsverksamhet eller 23 kap. IL om underprisöverlåtelser. Den fortsätta framställningen 

utgår från att de villkor som ställs upp i dessa kapitel är uppfyllda. Slutligen behandlar 

uppsatsen endast sådana generationsskiften där den äldre generationen alltjämt är i livet. 

 

1.3 Metod och material 
För att besvara uppsatsens syfte har det inledningsvis varit nödvändigt att fastställa gällande 

rätt när det gäller 3:12-reglerna. I det arbetet har rättskälleläran använts och lagstiftning, 

förarbeten, praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) samt doktrin har studerats i nu 

nämnda ordning. Rättskälleläran pekar ut vilka källor man ska, bör och får beakta när man ska 

analysera gällande rätt.6 Så långt som möjligt har primärkällorna undersökts men även doktrin 

har använts, då särskilt för att exemplifiera och konkretisera lagtexten och uttalanden i 

förarbeten. Eftersom 3:12-reglerna lägger grunden för besvarandet av syftet och därmed själva 

uppsatsen är detta beskrivande avsnitt inriktat på att ge en förståelse för helhetsbilden och hur 

reglerna är sammansatta, samtidigt som avsnittet även har en viss riktning mot de delar som 

kan ha inverkan på generationsskiften. För det beskrivande avsnittet om 3:12-reglerna har det 

funnits gott om material, och arbetet har då handlat om att inkludera det centrala i varje fråga 

på ett begränsat utrymme. 

 

Till skillnad från andra delar av avsnittet om 3:12-reglerna har tyngdpunkten vid behandlingen 

av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” legat på begreppets utveckling genom HFD:s 

praxis. Begreppet är varken definierat i lagtext eller tydligt förklarat i förarbeten vilket leder till 

en svårighet att fastställa skillnaden mellan samma eller likartad verksamhet och annan 

verksamhet. Jag har därför redogjort för vad jag anser är de viktigaste avgörandena från HFD. 

Urvalet speglar också det vanligaste urvalet i den litteratur som jag har använt mig av. 

Intentionen har varit att presentera rättsfall som både visar när domstolen anser att det föreligger 

                                                 
6 Sandgren, 2007, s. 36. 
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samma eller likartad verksamhet, och när domstolen har ansett att det inte gör det, för att läsaren 

ska få en uppfattning om gränsdragningen i begreppet. Högsta instans refereras konsekvent till 

HFD under hela uppsatsen för läsupplevelsens skull, oberoende av vilket år avgörandet är ifrån. 

 

Även i de beskrivande avsnitten om överlåtelsemetoderna har gällande rätt utretts med hjälp av 

rättskälleläran. I framställningen undersöks fem olika överlåtelsemetoder. De fem metoderna 

är valda för att visa en variation av tillvägagångssätt samt för att säkerställa att de vanligaste 

tillvägagångssätten vid generationsskiften är inkluderade.  I Danielsson och Sunds 

undersökning från 2010 genomfördes generationsskiften genom gåva eller intern 

aktieöverlåtelse i över 70 % av de undersökta fallen.7 Detta avsnitt innefattar även extern 

överlåtelse trots att det inte kan anses vara ett ordinärt generationsskifte av den orsaken att jag 

anser att det ger ett bredare underlag för jämförelse och visar på fler tillvägagångssätt för 

familjen som står inför ett generationsskifte. 

 

I den del av arbetet som rör överlåtelsemetoderna är det påtagligt att regelverket kring 3:12-

reglerna är mer utarbetat än lagstiftningen kring en del av överlåtelsemetoderna. Vissa av 

överlåtelsemetoderna är väldigt regeldrivna medan en del näst intill saknar lagstiftning. Därför 

varierar de huvudsakliga källorna i dessa avsnitt, med exempelvis doktrin som huvudsaklig 

källa när det gäller gåva, samtidigt som lagtext har kunnat användas mer i avsnittet om 

skalbolag. Ett alternativ till detta upplägg hade varit att inkludera en praxisgenomgång även för 

gåvobegreppet. Detta har dock valts bort eftersom det skulle ta för mycket utrymme i anspråk 

i förhållande till uppsatsens syfte. Istället har 3:12-reglernas inverkan på de olika 

överlåtelsemetoderna fått ta mer plats, med särskilt fokus på generationsskiften. Därmed är 

beskrivningen av överlåtelsemetoderna inte tänkt att vara uttömmande.  

 

Valet att använda rättskälleläran för att fastställa gällande rätt är baserat på uppsatsens syfte 

som syftar till att beskriva förutsättningarna för ett generationsskifte i detta nu. Vad har 3:12-

reglerna för faktisk inverkan på överlåtelsemetoderna? Hur skulle ett generationsskifte i ett 

fåmansföretag genom till exempel en gåva behandlas skattemässigt om den genomfördes just 

nu? Utifrån de frågor som ställs krävs det en metod som syftar till att fastställa gällande rätt 

såsom den ser ut för närvarande. En svårighet angående detta har varit urvalet av 

överlåtelsemetoder samt avgränsningen av de beskrivande avsnitten när det gäller överlåtelser. 

                                                 
7 Danielsson, Sund, 2010, s. 43 och s. 57. 
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Samtidigt som det har varit önskvärt med viss variation har avsnitten kontinuerligt behövt 

balanseras mot resten av det beskrivande innehållet för att visa på samspelet mellan de 

civilrättsliga och de skatterättsliga frågorna. 

 

De särskilda förutsättningarna för ett generationsskifte jämfört med andra ägarskiften är 

undersökta genom doktrin. Eftersom det inte gäller rättsregler finns det ingen lagtext att vända 

sig till, men uppsatsen inrymmer trots det flera olika faktorer som är betydelsefulla enligt flera 

författare. Uppsatsen kan sägas vara skriven utifrån ett generationsskiftesperspektiv eftersom 

avsikten är att undersöka de särskilda förutsättningarna vid just ett generationsskifte och inte 

vid alla ägarskiften i ett fåmansföretag. Överlåtaren vill till exempel inte alltid ta vara på sin 

rätt fullt ut utan kan avstå från nytta för den närståendes skull.8 Ett generationsskifte kan 

genomföras till alla närstående i nedstigande led, men denna uppsats är skriven utifrån en 

överlåtelse från en förälder till ett barn för att förenkla framställningen.9 I vissa generella 

beskrivningar har istället begreppen ”överlåtare” och ”förvärvare” använts. 

 

I den avslutande analysen har jag fortsatt att undersöka skärningspunkterna mellan 3:12-

reglerna och överlåtelsemetoderna eftersom dessa är intressanta för mitt syfte. I analysen berörs 

både fördelar och nackdelar med de olika överlåtelsemetoderna, men jag undviker att väga dem 

mot varandra. Uppsatsens syfte är inte att ta ställning för vilken överlåtelsemetod som är mest 

fördelaktig, utan att visa hur de olika metoderna påverkas av 3:12-reglerna. Trots det lyfter 

uppsatsen fram lösningar på den särskilda problematik som kan uppstå vid generationsskiften. 

Uppsatsen är dock inte kritisk på det sätt att den söker andra lösningar än de som redan existerar. 

Sammantaget kan framställningen och uppsatsen därmed måhända ses som en vägledning för 

en fåmansföretagarfamilj i färd med att genomföra ett generationsskifte. 

 

Särskilda frågor när det gäller materialet har förutom tidigare nämnda överväganden varit 

urvalet av litteratur. Jag har valt att använda mig av en del praktiska framställningar som till 

viss del riktar sig till personer som driver fåmansföretag utöver den mer allmänna juridiska 

litteraturen. De har innehållit en större andel praktiska råd, och ger förhoppningsvis en bild av 

hur den praktiska tillämpningen kan se ut. I ett fall (Danielsson och Sund 2010) har jag fått 

väga att det är en sju år gammal utgivning mot att författarna specifikt skriver om familjeägda 

                                                 
8 Danielsson, Sund, 2010, s. 45. 
9 Nilsson m.fl., 2016, s. 16. 
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företag och generationsskiften. Särskilt om generationsskiften har även Nilsson m.fl. 2016 varit 

till god nytta, även denna med praktiska frågeställningar och råd. 

 

2 3:12-reglerna 
 

I följande avsnitt ges grunden för beskattning av fåmansföretag. Inledningsvis presenteras 

definitionerna av fåmansföretag och närståendekretsen. Därefter redogörs för reglerna om så 

kallade kvalificerade andelar i 57 kap. IL då 3:12-reglerna inte tillämpas på alla andelar i ett 

fåmansföretag utan endast på kvalificerade andelar. 10  Avsnittet innehåller även en 

rättsfallsgenomgång av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57:4 1 st. IL. 

 

Ett fåmansföretag är ett eget rättssubjekt och trots att ägaren har full kontroll över företaget 

föreligger det formellt ett tvåpartsförhållande där företaget kan besluta om utdelning och lön 

till ägaren. Då det är vanligt att ägaren även arbetar i fåmansföretaget beror vinsten som 

fåmansföretaget gör dels på ägarens arbetsinsats, dels på de kapitalinsatser som ägaren har gjort. 

Eftersom inkomst i inkomstslaget kapital beskattas lägre än tjänsteinkomst skulle en ägare ha 

anledning att avstå löneuttag för att istället ta ut större del genom utdelning eller kapitalvinst 

utan de särskilda reglerna.11 

 

2.1 Definition fåmansföretag 
Med fåmansföretag avses enligt 56:2 1 p. IL aktiebolag eller ekonomiska föreningar där fyra 

eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i 

företaget. Ett fåmansföretag kan därför ha en stor ägarkrets, men där högst fyra delägare äger 

mer än hälften av företaget. En delägare i ett fåmansföretag är enligt 56:6 IL en fysisk person 

som direkt eller indirekt äger andelar i företaget. Definitionen av en delägare är generell i IL 

och gäller därmed inte enbart i 56 kap. IL.12 Enligt en avgränsning i 56:3 IL kan börsnoterade 

aktiebolag inte definieras som ett fåmansföretag oberoende av antalet ägarandelar. 

 

Det är även fråga om ett fåmansföretag om verksamheten är uppdelad på flera av varandra 

oberoende verksamhetsgrenar och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal 

eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och 

                                                 
10 Lodin m.fl., 2015, s. 452. 
11 Ibid., s. 452. 
12 Prop. 1999/00:2 del 2, s. 621. 
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självständigt kan förfoga över dess resultat, 56:2 2 p. IL. Den subsidiära definitionen fångar in 

verksamheter som ägs av fler personer än vad som faller in under huvuddefinitionen, men vars 

verksamhetsgrenar i praktiken fungerar som självständiga fåmansföretag.13 Det gäller främst 

fria yrkesutövare som driver en verksamhet med många delägare. 14  Exempel på sådana 

verksamheter är läkare, revisorer, advokater eller andra konsulter.15 

 

Förutom definitionerna av fåmansföretag i 56 kap. IL finns den så kallade utvidgade 

fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL. Om flera delägare själva eller genom någon närstående 

är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande 

omfattning i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt 

fåmansföretag, ska de betraktas som en enda delägare. Syftet med regeln är att ett företag som 

drivs gemensamt av många aktivt verksamma delägare ska behandlas som ett fåmansföretag.16 

 

2.2 Definition närståendekrets 
Vid bedömningen av om ett företag uppfyller bestämmelserna om ägandet i ett fåmansföretag 

ska en person och dennes närståendekrets räknas som en delägare enligt 56:5 IL. Detta görs 

med antagandet att delägaren även har kontroll över de transaktioner som görs mellan företaget 

och dennes närstående.17 Vem som räknas som närstående finns definierat i 2:22 IL. Enligt 

paragrafen inkluderas make, föräldrar, far- och morföräldrar, avkomling (även styvbarn och 

fosterbarn) eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt dödsbo 

som delägaren eller någon av de uppräknande närstående är delägare i. En person ska bara 

räknas in i en närståendekrets inom ett fåmansföretag. Prövningen om närstående utgår från den 

äldste personen i företaget genom att avgöra vilka närstående denne har, och fortsätter sedan i 

fallande åldersordning. 

 

2.3 Kvalificerade andelar 
Enligt huvudregeln i 57:2 IL ska utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i vissa fall 

delvis tas upp i inkomstslaget tjänst istället för i inkomstslaget kapital. Att ett företag 

klassificeras som ett fåmansföretag enligt 56 kap. IL innebär däremot inte att alla ägare kommer 

att beskattas enligt 3:12-reglerna.18 Som tidigare nämnts tillkom reglerna för att undvika att 

                                                 
13 Rydin, Båvall, 2012, s. 66. 
14 Prop. 1995/96:109, s. 66. 
15 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 40. 
16 Prop. 1989/90:110 del 1, s. 704. 
17 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 49. 
18 Prop. 1995/96:109, s. 67. 
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tjänsteinkomst omvandlas till kapitalinkomst med en lägre skattebelastning. Därför tillämpas 

3:12-reglerna endast på de delägare som är delaktiga i verksamheten i fåmansföretaget, det vill 

säga de som innehar kvalificerade andelar enligt 57:4 IL. 

 

2.3.1 Verksam i betydande omfattning 
I 57:4 1 st. IL anges först och främst att med en kvalificerad andel avses en andel i ett 

fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de 

fem föregående beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Andelen 

ska endast anses vara kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående har varit verksam 

inom företaget i en sådan omfattning att arbetsinsatsen har haft betydelse för vinstgenereringen 

i företaget.19 Denna förutsättning innebär inte att den verksamma måste arbeta i företaget ett 

visst förutbestämt antal timmar.20 Det behöver till exempel inte handla om ett heltidsarbete utan 

arbetsinsatsen måste ses i relation till bland annat företagets omfattning. Exempel på 

kvalificerade verksamma är företagsledare och andra högre befattningshavare. Till den skaran 

räknas däremot inte en styrelseledamot som enbart utför sedvanligt styrelsearbete, även om 

ledamoten har gjort enstaka insatser av stor betydelse.21  

 

I avgörandet RÅ 2002 ref. 21 hänvisade HFD särskilt till syftet bakom bestämmelserna om 

kvalificerade andelar. Enligt förutsättningarna hade en person ägt andelar i ett företag under en 

kort tid (tio månader) och varit verksam i ledningen för företaget i en ännu kortare tid (fyra 

månader). HFD menade sammantaget att det faktum att arbetsinsatsen ska ha betydelse för 

vinstgenereringen, tillsammans med bestämmelsernas syfte att motverka att arbetsinkomster tas 

ut i form av lägre beskattad kapitalvinst istället för lön, talade för att ägaren inte hade varit 

verksam i betydande omfattning. 

 

2.3.2 Fem års karenstid 
Enligt 57:4 1 st. IL förblir en kvalificerad andel kvalificerad under en karenstid i fem 

beskattningsår efter det att ägaren eller den närstående upphört att vara verksam i betydande 

omfattning i företaget. Utan karenstiden skulle en fåmansföretagare således kunna upphöra med 

sin verksamhet i företaget och redan nästa år ta ut tidigare arbetsinkomster som utdelning eller 

kapitalvinst utan att beröras av de särskilda reglerna i 57 kap. IL. Karenstiden var tidigare tio 

år, men förkortades till fem år då regeringen gjorde bedömningen att det kunde ske utan att det 

                                                 
19 Prop. 1989/90:110, s. 468 och s. 703. 
20 Rydin, Båvall, 2012, s. 75. 
21 Prop. 1989/90:110, s. 703. 
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skulle uppkomma en beaktansvärd möjlighet till skatteplanering.22 Tidsgränsen är satt till fem 

år för att en ägare normalt sett inte är beredd att fondera arbetsinkomster i företaget så länge för 

att kunna uppnå en förmånligare beskattning av inkomsten.23 

 

2.3.3 Indirekt ägande 
För att reglerna inte ska kunna förbigås genom att fåmansföretaget startar ett dotterbolag där 

verksamheten placeras är enligt 57:4 1 st. 2 p. IL andelarna i ett fåmansföretag kvalificerade 

om ägaren eller närstående varit verksamma i ett annat fåmansföretag där det förstnämnda 

fåmansföretaget äger andelar. Syftet är att man inte ska kunna kringgå reglerna genom olika 

bolagskonstruktioner. 24  Om den aktiva verksamheten placeras i ett dotterbolag till 

fåmansföretaget skulle vinsten i dotterbolaget utan begränsningen i 57:4 1 st. 2 p. IL kunna 

utdelas skattefritt till moderbolaget som sedan vidareutdelar vinst till ägaren som enbart 

kapitalinkomstbeskattas.25 Det indirekta ägandet behöver inte avse ett helägt dotterbolag utan 

det räcker med att ägarbolaget äger enstaka andelar i verksamhetsbolaget för att ägarens andelar 

i ägarbolaget ska bli kvalificerade.26 

 

2.3.4 Utomståenderegeln 
Om någon som inte äger kvalificerade andelar, det vill säga någon som inte själv är verksam i 

företaget eller har närstående som är verksamma i företaget, till betydande del äger del i 

företaget och har rätt till utdelning ska andelar anses vara kvalificerade endast om det finns 

särskilda skäl enligt 57:5 IL. Med betydande del avses att minst 30 % av företaget ägs av en 

utomstående. Avsikten med bestämmelsen är att risken för omvandling av arbetsinkomster blir 

lägre om en utomstående äger minst 30 % av aktierna i företaget eftersom utdelning och 

kapitalvinst utgår även till dessa passiva ägare. Majoritetsägarnas andel av utdelning och 

kapitalvinst blir i sådana fall mindre jämfört med motsvarande löneuttag.27 

 

Det är den skattskyldige som har bevisbördan för att visa att en utomstående äger minst 30 % 

av aktierna i företaget. Bevisbördan i detta fall innehåller också ett krav på att visa att 

omständigheterna i övrigt inte leder till att utomståenderegeln inte ska tillämpas på grund av 

särskilda skäl, exempelvis genom successiv utförsäljning av aktier eller aktier som ger olika 

                                                 
22 Prop. 1996/97:45, s. 44. 
23 Lodin m.fl., 2015, s. 456. 
24 Prop. 1995/96:109, s. 68. 
25 Lodin m.fl., 2015, s. 458. 
26 Prop. 1995/96:109, s. 68. 
27 Prop. 1989/90:110, s. 468. 
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utdelning.28 Gemensamma nämnaren är att dessa förfaranden förändrar den utomståendes andel 

av utdelning och kapitalvinst.29 Ytterligare ett undantag i 57:5 3 st. IL anger att en andel som 

en fysisk person äger indirekt i ett företag inte anses ägd av en utomstående om andelen hade 

varit kvalificerad om den ägdes direkt av den fysiska personen. En person räknas inte heller 

som utomstående om denne äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som bedriver 

samma eller likartad verksamhet enligt 57:4 IL. 

 

När det gäller utomståenderegeln ska förhållandena under beskattningsåret och de fem 

föregående beskattningsåren beaktas. HFD uttalade dock i RÅ 2001 ref. 37 I och II att det inte 

är ett absolut krav att utomstående ska ha ägt aktier under hela femårsperioden, utan att tanken 

med bestämmelsen är att man ska beakta vad som har inträffat angående ägarförhållandena 

under den perioden. I ett antal senare avgöranden (bland annat RÅ 2007 not. 2 och HFD 2012 

not. 52) har HFD strikt upprätthållit femårsgränsen trots att det har funnits omständigheter som 

talat för att utomståenderegeln skulle ha kunnat tillämpas, vilket talar för att det numera krävs 

ett innehav under alla åren.  

 

2.4 Samma eller likartad verksamhet 
För att det inte ska vara möjligt att spara arbetsinkomst i ett vilande företag för att undvika en 

högre beskattning, samtidigt som verksamheten fortsättningsvis bedrivs i ett nytt företag, 

infördes bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i 57:4 1 st. IL.30 Begreppet är inte 

klart definierat i lagtexten, men liknas vid en ”verksamhetssmitta” där ett engagemang i ett 

företag som bedriver samma eller likartad verksamhet leder till att karenstiden på fem år inte 

börjar löpa alternativt avbryts.31 Även när det gäller bestämmelsen om samma eller likartad 

verksamhet blir andelen kvalificerad om verksamheten bedrivs av en närstående till ägaren av 

det vilande företaget, 57:4 1 st. IL. 

 

För att en andel ska anses kvalificerad enligt 57:4 1 st. IL kan andelsägaren eller den närstående 

ha varit verksam i betydande omfattning inte enbart i det tidigare (vilande) företaget, utan även 

i det nya företaget. Enligt ett förarbetsuttalande kunde bestämmelsen ha betydelse för att 

undanröja oklarheter när verksamhet påbörjades i ett nytt företag.32 Detta kan tolkas som en 

                                                 
28 Prop. 1989/90:110, s. 468. 
29 Rydin, Båvall, 2012, s. 93. 
30 Lodin m.fl., 2015, s. 456. 
31 Rydin, Båvall, 2012, s. 83–84. 
32 Prop. 1995/96:109, s. 88. 
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markering att regeln huvudsakligen ska gälla när en verksamhet i ett nytt företag ligger inom 

ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. 33  Ett antal ändringar i lagtexten gjorde 

tillämpningsområdet något osäkert, vilket ledde till att HFD tydliggjorde tillämpningsområdet 

genom ett antal avgöranden.34 

 

2.4.1 Överföring av verksamhet, tillgångar eller kapital 
2.4.1.1 RÅ 1997 ref. 48 I och II 
I RÅ 1997 ref. 48 I (förhandsbesked) avsåg sökandena att överlåta näringsbetingade aktier från 

ett fåmansföretag vars andelar var kvalificerade till ett nybildat företag. För avgörandet var det 

nödvändigt att avgöra om andelarna i det förvärvande företaget skulle bli kvalificerade. 

Eftersom det nya företagets verksamhet skulle avse innehav och förvaltning av en värdemässigt 

betydande aktiepost där innehavet hänförde sig till det överlåtande företagets verksamhet, och 

att det kunde antas att anknytningen mellan aktieinnehavet och det överlåtande företagets 

verksamhet skulle bestå ansåg HFD att rekvisitet samma eller likartad verksamhet var uppfyllt. 

 

I RÅ 1997 ref. 48 II (förhandsbesked) var förhållandena liknande, men här gällde det en 

överlåtelse av en fastighet istället för aktier. Det nya företagets verksamhet skulle avse innehav 

och förvaltning av bland annat en fastighet som fortfarande användes i det överlåtande 

företagets verksamhet. Även här kom HFD fram till att det avsåg samma eller likartad 

verksamhet.  

 

Även om HFD först och främst hade att avgöra frågan om uttagsbeskattning i RÅ 1997 ref. 48 

I och II, och inte om 3:12-reglerna var tillämpliga, baserades ändå avgörandena på en tolkning 

av de sistnämnda. 35  Av dessa avgöranden kan därmed utläsas att samma eller likartad 

verksamhet anses föreligga om ett företag överlåter tillgångar som betingas av verksamheten 

som en delägare eller en närstående varit verksam i, och anknytningen eller användandet består 

i det nya företaget. Aktierna i det övertagande företaget anses då vara kvalificerade som en följd 

av detta. Detta gäller även om ingen del av den egentliga verksamheten har flyttats över mellan 

företagen. 

 

                                                 
33 Rydin, Båvall, 2012, s. 84. 
34 Lodin m.fl., 2015, s. 456. 
35 Rydin, Båvall, 2012, s. 84. 
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2.4.1.2 RÅ 2010 ref. 11 I–V 
I regeringens betänkande SOU 2002:52 ”Beskattning av småföretag” ansåg utredarna att det 

var möjligt att ”bota” ett fåmansföretag som smittats i och med att verksamhet flyttats mellan 

företag. I och med det skulle karenstiden på fem år att löpa även om en person upphörde med 

sin verksamhet i ett företag för att fortsätta med samma eller liknande verksamhet i ett annat 

fåmansföretag, vilket skulle betyda att det första företaget var botat från 3:12-smittan så snart 

som femårsperioden löpt ut.36 Riktigheten i den slutsatsen prövades i HFD i fem avgöranden 

under 2010 (RÅ 2010 ref. 11 I-V).  

 

Till skillnad från RÅ 1997 ref. 48 var det i flera av fallen i RÅ 2010 ref. 11 I–V 

(förhandsbesked) den egentliga verksamheten som flyttades över till ett nybildat företag för att 

fortsätta drivas där. Det som HFD fick ta ställning till var därför om andelarna i det överlåtande 

företaget där vinstmedel hade ansamlats kunde vara kvalificerade på grund av ägarens aktivitet 

i det nya företaget. Det fanns nämligen en spridd uppfattning om att det skulle vara möjligt att 

flytta hela verksamheten till ett nybildat företag samtidigt som tidigare intjänade vinstmedel 

kunde ligga kvar i träda i det gamla företaget.37 

 

I RÅ 2010 ref. 11 I och V fastslog HFD att begreppet samma eller likartad verksamhet ansågs 

tillämpligt om en överföring av vinstmedel eller kapital skett mellan företagen. I de båda fallen 

hade vinstmedlen arbetats upp i en verksamhet som sedan överläts till ett annat företag med 

samma ägare respektive närstående ägare, medan kapitalet fortsatt skulle förvaltas i det 

överlåtande företaget. HFD anslöt sig till Skatterättsnämndens (SRN) bedömning att 

jämförelsen enligt lagtext kan utgå både från verksamheten i det överlåtande företaget och i det 

förvärvande företaget, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Genom att det 

förvaltade kapitalet härrörde från verksamheten i det första företaget ansågs det föreligga ett 

samband mellan företagen och andelarna förblev därmed kvalificerade.  

 

Att jämförelsen kan göras både med verksamheten i det överlåtande och i det förvärvande 

företaget är i linje med lagstiftningens syfte: ”[Det ska inte] vara möjligt att undgå de särskilda 

fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett 

annat företag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade 

                                                 
36 SOU 2002:52, s. 291. 
37 Rydin, Båvall, 2012, s. 84. 
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verksamheten fortsätter”.38 Att verksamheten delas upp i flera företag, med kapitalförvaltning 

i ett särskilt företag, leder följaktligen inte till att företagen inte ska anses bedriva samma eller 

likartad verksamhet. 

 

I RÅ 2010 ref. 11 II var förhållandena liknande, men omvända, som dessa i RÅ 1997 ref. 48. 

Den ursprungliga verksamheten överfördes till ett nytt företag, samtidigt som fastigheter som 

användes i verksamheten fortfarande ägdes av det överlåtande företaget. Precis som i 1997 års 

fall ansågs verksamheterna fortsatt integrerade och andelarna i det överlåtande företaget 

kvalificerade. 

 

I RÅ 2010 ref. 11 III fördes inga konkreta tillgångar över mellan företagen, utan HFD ansåg att 

verksamheten i det nya företaget baserades på samma kunskaper som den verksamhet som 

bedrivits i det gamla företaget. På grund av detta ansågs det gamla företaget, som numera endast 

förvaltade kapital, också omfattas av 3:12-reglerna på grund av likartad verksamhet. 

 

Även i RÅ 2010 ref. 11 IV hade en uppdelning gjorts mellan den egentliga verksamheten och 

förvaltningen av fastigheter som användes i verksamheten, på liknande sätt som i RÅ 2010 ref. 

11 II. Även här ansågs företagen bedriva samma eller likartad verksamhet. En skillnad mellan 

fallen var att i RÅ 2010 ref. 11 IV hade uppdelningen skett långt innan 3:12-reglerna infördes, 

vilket uppenbarligen inte förde med sig en annan bedömning.  

 

Sammanfattningsvis står det klart efter RÅ 2010 ref.11 I–V att verksamheten inte behöver 

drivas vidare i det överlåtande företaget för att samma eller likartad verksamhet ska föreligga, 

utan att det lika gärna kan ske i det förvärvande företaget. Det avgörande är om verksamheten 

överförs till ett annat företag där andelsägaren eller närstående till denna är ägare, samtidigt 

som verksamheten fortsätter.39 Genom dessa domar slogs det därför fast att det inte har någon 

betydelse om det är kapital eller verksamhet som flyttas, så länge verksamheten fortsätter 

bedrivas. Det innebär att andelarna för den tidigare ägaren fortsätter att vara kvalificerade så 

länge verksamheten drivs vidare i det nya företaget. 

 

                                                 
38 Prop. 1989/90:110, s. 468 och s. 703. 
39 Lodin m.fl., 2015, s. 457. 
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2.4.1.3 HFD 2011 ref. 75 
I HFD 2011 ref. 75 (förhandsbesked) skulle ett fåmansföretag vars andelar var kvalificerade 

delas upp inför ett kommande generationsskifte. Genom en kedja av transaktioner med 

underprisunderlåtelser och utdelning skulle resultatet bli att ägarens barn övertagit 

verksamheten i ett nybildat företag, samtidigt som den tidigare ägaren tillgodogjort sig 

utdelning alternativt kapitalvinst i ett annat nybildat företag. Eftersom den upparbetade vinsten 

i det tidigare företaget överförts till ett dotterbolag till det nybildade företaget ansåg SRN att 

det handlade om ”kapital som generats i den verksamhet som bedrivs i X AB [det ursprungliga 

företaget] och som kan hänföras till sökandens arbetsinsatser i det företaget”, och att 

dotterbolaget därför skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Även andelarna i 

moderbolaget skulle därför anses vara kvalificerade när sedan vinstmedlen skulle föras över, 

eller när en kapitalvinst uppstod på grund av försäljningen. 

 

2.4.2 Liknande verksamhet enligt normalt språkbruk 
2.4.2.1 RÅ 1999 ref. 28 
I RÅ 1999 ref. 28 (förhandsbesked) var frågan om 3:12-reglerna skulle tillämpas på kommande 

utdelningar från företagen X AB och Y AB, som bedrev finansiell rådgivning respektive 

värdepapperförvaltning. Sökandena hade sedan 1995 varit delägare i båda företagen i samma 

proportion. HFD uttalade att förarbetsuttalanden till bestämmelsen tyder på att:   

... den i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag 

överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom 

ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger 

mellan företagen (jfr RÅ 1997 ref. 48).  

Det ansågs därmed inte som ett tillräckligt samband att företagen bedrev liknande verksamhet 

(finansiell rådgivning och värdepapperförvaltning). 

 

Uttalandet fick stort genomslag vid rättstillämpningen, och stöder tolkningen att verksamhet 

eller tillgångar betingade av verksamheten ska flyttas mellan företagen för att det ska anses 

handla om samma eller likartad verksamhet.40 HFD tycks se till bestämmelsens ändamål att 

förhindra att 3:12-reglerna kan undvikas, och inte enbart till verksamhetens karaktär.  Det är 

uppenbarligen inte tillräckligt att verksamheterna ligger nära varandra i ett normalt språkbruk.41 

 

                                                 
40 Lodin m.fl., 2015, s. 457. 
41 Rydin, Båvall, 2012, s. 86. 
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2.4.2.2 RÅ 2007 not. 66 
I RÅ 2007 not. 66 (förhandsbesked) bekräftas synsättet att det inte är tillräckligt att två företag 

driver samma eller liknande slags verksamhet enligt ett normalt språkbruk för att rekvisitet 

samma eller likartad verksamhet ska vara uppfyllt. I det aktuella fallet var det ena företaget 

franchisegivare och det andra företaget franchisetagare till samma produkter. HFD fastställde 

SRN:s förhandsbesked, som i sitt beslut hänvisade till tidigare praxis att bestämmelsen tar sikte 

på den situationen att hela eller delar av verksamheten överförs till ett nytt företag där 

verksamheten ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten, eller där likartat 

samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28). Ingen verksamhet hade överförts 

mellan företagen, och det faktum att företagen verkade i samma bransch var inte tillräckligt för 

att ett sådant likartat samband förelåg mellan dem. 

 

2.4.3 Ägarsamband mellan företagen 
2.4.3.1 HFD 2012 ref. 67 II 
I HFD 2012 ref. 67 II (förhandsbesked) prövades frågan om ägarsamband när det gäller 

jämförelsen om det överlåtande företaget och det förvärvandet företaget bedriver samma eller 

likartad verksamhet. Efter att sökandena hade bedrivit verksamheten i företaget X AB överlät 

X AB själva verksamheten till utomstående Y AB. X AB ägdes fortfarande av sökandena, men 

förvaltade nu endast kapital från den tidigare försäljningen av verksamheten. Sökandena 

fortsatte sedan att arbeta för Y AB som anställda, och var således fortfarande verksamma i 

betydande omfattning i verksamheten. HFD instämde dock i SRN:s bedömning att det måste 

finnas ett delägarskap även i det nya företaget för att samma eller likartad verksamhet ska 

föreligga. Det innebär att ”andelsägaren eller någon närstående i det ena företaget som under 

aktuell tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget också ska 

vara delägare i det företaget”. Andelarna i X AB kunde därför upphöra att vara kvalificerade 

efter ett fem års-perioden löpt ut.  

 

2.4.4 Tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) 
2.4.4.1 HFD 2016 ref. 61 
I HFD 2016 ref. 61 (förhandsbesked) ansåg både SRN och HFD att bestämmelserna om samma 

eller likartad verksamhet i 57:4 IL inte skulle tillämpas på det förfarande som delägaren använt 

sig av. Sökanden hade överlåtit sin andel av företaget X AB (45 %) till underpris till det 

nybildade aktiebolaget H2 som i sin tur ägdes av H1 som ägdes fullt ut av sökanden. 2010 

överläts samtliga aktier i X AB till sökandens sons helägda företag Y AB. Efter förfarandet 
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bestod tillgångarna i H1 endast av aktierna i H2 vars tillgångar i sin tur bestod av 

försäljningslikviden från försäljningen av X AB.  

 

Sökanden upphörde att vara verksam i X AB vid utgången av 2015 samtidigt som hans son var 

fortsatt verksam i betydande omfattning i företaget. Till förutsättningarna hörde också att 

varken sökanden eller någon av hans närstående hade varit eller skulle vara verksam i något av 

företagen H1 eller H2, eller ägde ett annat företag som bedrev samma eller likartad verksamhet 

som X AB samt att H2 aldrig hade delat ut medel till H1. Sökanden hade efter dessa  överlåtelser 

för avsikt att sälja H1 med underliggande dotterbolag och ville genom ansökan om 

förhandsbesked veta om hans aktier i H1 skulle anses vara kvalificerade, och om 

skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarandet. 

 

Eftersom varken den sökanden eller någon närstående hade varit verksam i betydande 

omfattning i något av H1 eller H2 menade både SRN och HFD att de tidigare kvalificerade 

andelarna i H1 upphörde att vara kvalificerade efter att karenstiden på fem år hade löpt vid 

ingången av 2016. Frågan var dock om skatteflyktslagen istället skulle tillämpas på förfarandet. 

Enligt 2 § skatteflyktslagen ska, vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig 

inkomstskatt, hänsyn inte tas till en rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som 

medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet 

för förfarandet, och 

4. 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. 

 

SRN och HFD var överens om att p. 1–3 var uppfyllda men hade skilda åsikter om p. 4. SRN 

menade att tillvägagångssättet framstod som ett fullbordat generationsskifte då sonen förvärvat 

samtliga aktier i X AB. Detta tillsammans med det faktum att sökanden på egen hand inte kunde 

upprepa förfarandet ledde fram till slutsatsen att förfarandet inte stred mot syftet. HFD 

hänvisade istället till att syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL var att undvika att 

arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst och kom fram till att sökanden genom det valda 

förfarandet hade uppnått just detta i och med att kapitalvinsten från försäljningen av det företag 
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som innehållit verksamheten samt samtliga ansamlade vinstmedel kunde beskattas i sin helhet 

i inkomstslaget kapital. Att sonen hade förvärvat samtliga aktier i X AB tillmättes ingen 

betydelse. 

 

2.4.5 Samma eller likartad verksamhet efter HFD:s avgöranden 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att utrymmet för att en verksamhet ska anses vara 

samma eller likartad som jämförelseföretagets har utvidgats efter avgörandena. Samma eller 

likartad verksamhet föreligger inte enbart vid överföring av själva verksamheten, utan också 

vid överföring av tillgångar som betingas av verksamheten eller överföring av kapital som 

hänför sig till den aktivas arbetsinsats. Vid en överföring av verksamheten fortsätter också 

andelarna i det överlåtande företaget att vara kvalificerade om verksamheten fortsättningsvis 

bedrivs i det nya företaget, även om det överlåtande företaget endast förvaltar kapital som 

hänför sig från överlåtelsen.  

 

Det räcker däremot inte med att de två företagen bedriver liknande verksamhet enligt normalt 

språkbruk. Det krävs även ett ägarsamband mellan företagen, det vill säga att det inte räcker 

med att den aktiva andelsägaren eller närstående äger endast ett av företaget samtidigt som 

någon av dem är verksam i betydande omfattning i båda två. Till sist så kan skatteflyktslagen 

användas i de fall då bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. IL inte är 

tillämpbara, men där ett förfarande syftar till att undvika 3:12-reglernas syfte att stoppa 

omvandling från arbetsinkomst till lågbeskattad kapitalinkomst. 

 

3 Inkomstbeskattning av kvalificerade andelar 
 

57 kap. IL reglerar även hur utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ska fördelas 

mellan beskattning i inkomstslaget tjänst respektive i inkomstslaget kapital. I följande avsnitt 

behandlas gränsbeloppet och dess två beståndsdelar årets gränsbelopp och sparat 

utdelningsutrymme. Avslutningsvis behandlas kapitalvinstbeskattningen av kvalificerade 

andelar. 

 

3.1 Gränsbelopp 
Gränsbeloppet är det belopp som begränsar hur stor del av kapitalvinsten på kvalificerade 

andelar som ska beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet 

ska tas upp i inkomstslaget tjänst medan kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp 
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till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, 57:21 1 st. IL. Gränsbeloppet beräknas endast för 

kvalificerade andelar och består av två delar som läggs samman. Dels består gränsbeloppet av 

årets gränsbelopp, dels av sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan42 plus tre 

procentenheter, 57:10 IL.  

 

3.2 Årets gränsbelopp 
Årets gränsbelopp kan enligt 57:11 IL beräknas enligt två olika metoder, förenklingsregeln eller 

huvudregeln.43 En ägare måste använda samma regel för hela sitt aktieinnehav i ett företag, och 

kan därmed inte utnyttja löneunderlaget om den väljer att använda sig av förenklingsregeln.44 

Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas därför den som äger andelen 

vid denna tidpunkt. En ägare som har fått aktierna genom ett benefikt fång (gåva, arv, 

bodelning, testamente eller på liknande sätt) tar över den tidigare ägarens skattemässiga 

situation och får i och med det tillgodoräkna sig årets gränsbelopp, 57:11 3 st. IL.  

 

3.2.1 Förenklingsregeln 
Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp (IBB) och 

fördelas med lika belopp på andelarna om företaget har flera delägare, 57:11 1 p. IL. Det är 

inkomstbasbeloppet från året före beskattningsåret som avses enligt 57:9 IL.45 En ägare måste 

använda samma regel för hela sitt aktieinnehav i ett företag, men får bara använda 

förenklingsregeln för sitt innehav i ett av sina företag om ägaren äger andelar i flera 

fåmansföretag enligt 57:11a IL. För innehavet i de övriga företagen måste därmed huvudregeln 

användas för att räkna fram årets gränsbelopp. Valmöjligheten att använda sig av 

förenklingsregeln istället för huvudregeln finns för att underlätta för företag med litet kapital 

och ett fåtal anställda, till exempel flertalet nystartade företag.46  

 

3.2.2 Huvudregeln  
Årets gränsbelopp kan även beräknas enligt huvudregeln i 57:11 2 p.  IL och består då av 

summan av två delar, dels en räntebaserad del, dels en lönebaserad del. Den räntebaserade delen 

utgörs av underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan plus 9 %. 

Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen 

hade avyttrats vid årets ingång, 57:12 IL. Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska man 

                                                 
42 Statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret, 57:8 IL. 
43 Andra begrepp som används är schablonmetoden och normalmetoden. 
44 Prop. 2005/06:40, s. 54. 
45 IBB för 2016 är fastställt till 59 300 kronor, förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för 2016. 
46 Prop. 2005/06:40, s. 54. 
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bortse från ”tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget” enligt 

57:12 3 st. IL för att förhindra att tillfälliga kapitaltillskott utnyttjas för att höja gränsbeloppet.47 

 

Den andra delen av årets gränsbelopp enligt huvudregeln är en lönebaserad del. Det 

lönebaserade utrymmet är enligt 57:16 1 st. IL 50 % av löneunderlaget. Löneunderlaget består 

av företagets totala utbetalda lönesumma under året före beskattningsåret, 57:17 IL. Om en 

andel ägts under endast en del av året före beskattningsåret får bara ersättning som betalats ut 

under denna tid ingå i löneunderlaget, 57:16 2 st. IL. För att få beräkna ett lönebaserat utrymme 

måste ägaren inneha minst 4 % av andelarna i företaget samt ha haft ett eget eller närståendes 

löneuttag på minst 6 IBB plus 5 % av företagets totala lönesumman, dock högst 9,6 IBB enligt 

57:19 IL. Slutligen får det totala lönebaserade utrymmet som läggs till årets gränsbelopp inte 

överstiga 50 gånger den lönesumma som delägaren eller en närstående har mottagit under året 

före beskattningsåret, 57:16 3 st. IL.  

 

3.3 Sparat utdelningsutrymme 
Om gränsbeloppet inte utnyttjas under året därför att utdelningen understiger gränsbeloppet, 

eller ingen utdelning- eller kapitalvinstbeskattning sker, ska skillnaden föras vidare till nästa 

beskattningsår som sparat utdelningsutrymme, 57:13 IL. Om ytterligare utdelning sker under 

året utgör dock det sparade utdelningsutrymmet gränsbelopp enligt 57:20 IL. Även om en andel 

inte är kvalificerad under ett år får det sparade utdelningsutrymmet föras vidare till nästa 

beskattningsår, 57:13 IL. Det betyder att en ägare till kvalificerade andelar får tillgodoräkna sig 

det sparade utdelningsutrymmet även om andelar under något år under innehavet inte har varit 

kvalificerade, till exempel på grund av att utomståenderegeln har varit tillämplig.48 Om en ägare 

har mottagit andelen genom ett benefikt fång tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade 

utdelningsutrymme, 57:14 IL. 

 

Om det sparade utdelningsutrymmet inte utnyttjas under ett år förs det över till nästa 

beskattningsår och räknas upp med statslåneräntan plus tre procentenheter, 57:10 IL. 

Möjligheten att föra vidare det sparade utdelningsutrymmet finns för att ägare i fåmansföretag 

med ojämn vinstutveckling inte ska missgynnas mot dem som har möjlighet att ta ut lika mycket 

kapital ur företaget varje år och som på så sätt alltid kan hålla sig under gränsbeloppet. 

Möjligheten att spara utdelningsutrymmet leder även till att en fåmansföretagare kan fondera 

                                                 
47 Prop. 2011/12:1, s. 437. 
48 Lodin m.fl., 2015, s. 466. 
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vinst för sämre år eller investeringar i företaget, och först senare år dela ut vinstmedel eller 

tillgodogöra sig vinst först vid försäljningen av företaget.49 

 

3.4 Kapitalvinstbeskattning 
När det gäller fördelningen av kapitalvinst mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget 

kapital begränsar gränsbeloppet hur stor del av kapitalvinsten som kan beskattas som kapital 

vid en försäljning av kvalificerade andelar, 57:21 IL. Kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet 

ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Över gränsbeloppet beskattas 

kapitalvinsten i inkomstslaget tjänst upp till ett belopp med 100 IBB enligt 57:22 IL. Nivån på 

takbeloppet motiveras ur ett likformighets- och rättviseperspektiv med att ett lägre takbelopp 

skulle leda till ett för lågt skatteuttag vid höga sparade arbetsinkomster medan ett högre 

takbelopp skulle leda till ett alltför högt skatteuttag när det i själva verket avser höga 

kapitalinkomster.50 Beloppstaket gäller för alla försäljningar inom närståendekretsen under 

avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren, 57:22 IL. Vinst utöver takbeloppet 

beskattas i inkomstslaget kapital utan kvotering.51 

 

Sammanfattningsvis ska kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i 

inkomstslaget kapital, vilket motsvarar en skattebelastning med 20 %. 52  Den del av 

kapitalvinsten som överstiger gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget tjänst och ska därmed 

beskattas likvärdigt som ett löneuttag.53 Beloppet är dock inte avdragsgillt för företaget och det 

sker inget uttag av sociala avgifter. 54  Till sist ska eventuell kapitalvinst som överstiger 

takbeloppet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 %. En hög kapitalvinst kan 

därmed behöva delas upp i tre delar som alla beskattas på skiftande sätt.55  

 

4 Överlåtelsemetoder vid generationsskiften 
 

I följande avsnitt presenteras generationsskiften och de särskilda faktorer som skiljer dem från 

andra ägarskiften. Därefter behandlas i tur och ordning överlåtelsemetoderna gåva, blandat 

                                                 
49 Lodin m.fl., 2015, s. 466. 
50 Prop. 1990/91:54, s. 223. 
51 För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 %, 65:7 IL. 
52 2/3 x 30 % = 20 %. 
53 Lodin m.fl., 2015, s. 452. 
54 Rydin, Båvall, 2012, s. 306. 
55 Lodin m.fl., 2015, s. 471. 
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fång, intern aktieöverlåtelse, skalbolagsaffär och extern överlåtelse, samt vad 3:12-reglerna har 

för inverkan på respektive överlåtelsemetod.  

 

4.1 Generationsskifte 
Generationsskifte av ett företag är en fråga som de flesta småföretagare och deras familj måste 

ta ställning till vid någon tidpunkt. Det är en betydelsefull frågeställning då den påverkar de 

involverades levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och 

ambitioner.56 Begreppet generationsskifte syftar på en överlåtelse från en äldre generation till 

en yngre generation. Det behöver inte alltid gälla en överlåtelse från en förälder till ett barn, 

men det krävs ett nära släktskap för att överlåtelsen ska kunna sägas vara ett generationsskifte.57  

 

4.1.1 Särskilda faktorer vid ett generationsskifte 
Vid ett generationsskifte av ett fåmansföretag kan det ofta finnas en vilja hos den äldre 

generationen att företaget drivs vidare inom familjen, kanske till och med av en viss 

familjemedlem. Det förutsätter att det finns någon i den yngre generationen som har ett intresse 

av och är lämplig för att driva verksamheten vidare. Finns det ingen lämplig efterträdare inom 

familjen kan ett generationsskifte inte genomföras och företaget måste istället överlåtas externt. 

De olika intressegrupperna vid ett generationsskifte kan ha intressen som står mot varandra och 

som därför bör övervägas noga inför generationsskiftet. Överlåtaren i den äldre generation 

måste kunna försörja sig efter överlåtelsen, samtidigt som den yngre generationen ska ha så 

gynnsamma förutsättningar som möjligt för att driva företaget i fortsättningen. Eventuella 

syskon i den yngre generationen, eller andra arvsberättigade efter överlåtaren, måste 

kompenseras för att undvika stora orättvisor inom familjen.58 

 

Priset för överlåtelsen måste sättas på en sådan nivå att den som tar över företaget har möjlighet 

att finansiera förvärvet, och samtidigt har rimliga utsikter att kunna driva företaget vidare på ett 

lönsamt sätt. Marknadspriset kan användas som ett riktmärke men i en situation med ett 

begränsat antal köpare måste priset sättas utifrån det värde företaget har för förvärvaren. Priset 

måste även anpassas så att överlåtaren har tillräckliga medel för att kunna tillgodose sina 

framtida behov. Här kan frågor som framtida pension, om det finns annan inkomst i familjen 

                                                 
56 Rydin, Båvall, 2012, s. 375. 
57 Nilsson m.fl., 2016, s. 16. 
58 Rydin, Båvall, 2012, s. 375. 



25 

 

samt storleken på annan förmögenhet spela in för att besvara vilken ersättning som tillgodoser 

det framtida behovet.59 

 

En tredje faktor när det gäller prissättningen är utrymmet för att kompensera eventuella syskon. 

Detta kan till exempel ske genom kapital ur företaget, vilket då lämpligen ska vara så 

lågbeskattat som möjligt.60  Det kan även ske genom annat kapital som föräldern har, till 

exempel fastigheter eller fritidsfastigheter.61 Det är betydelsefullt att försöka skapa enighet 

mellan syskonen om priset för överlåtelsen och den kompensation som utgår.62 Till skillnad 

från andra ägarskiften är överlåtelsen inte enbart en ekonomisk fråga utan även psykologiska 

och emotionella faktorer spelar in.63  

 

4.1.2 Överväganden vid ett generationsskifte 
Eftersom ett generationsskifte av ett företag är ett så pass komplext problem med många 

faktorer att ta hänsyn till kräver det en långsiktig planering där olika alternativ kan arbetas fram 

för jämförelse av konsekvenserna inom familjen.64 Sammantaget måste överlåtarens framtida 

försörjning tryggas, samtidigt som priset inte sätts alltför högt för att den yngre generationen 

ska kunna driva företaget vidare på ett lönsamt sätt. Eventuella syskon eller andra arvingar 

måste kompenseras på ett sätt som inte äventyrar företagets fortlevnad. Efter alla transaktioner 

måste företaget dessutom ha tillräckliga medel kvar för den fortsatta driften. Då flera av dessa 

punkter delvis står mot varandra krävs det att tillräcklig kompentens inom familjerätt, 

företagsekonomi, skatterätt och försäkringslösningar finns att tillgå för att uppnå en lösning 

som är tillfredsställande för alla involverade. För att detta ska gå att genomföra kan det vara 

nödvändigt att föräldern har erhållit till stor del lågbeskattade vinstmedel ur företaget, för att 

sedan överlåta företaget till nästa generation genom en lågbeskattad eller till och med skattefri 

överlåtelse.65 

 

4.2 Gåva 
En metod för att genomföra ett generationsskifte är att ägaren överlåter andelarna i företaget 

genom en gåva till den närstående. Gåva är inte skatterättsligt definierat vilket betyder att den 

                                                 
59 Nilsson m.fl., 2016, s. 18–19.  
60 Rydin, Båvall, 2012, s. 375. 
61 Nilsson m.fl., 2016, s. 20. 
62 Ibid., s. 18. 
63 Rydin, Båvall, 2012, s. 376. 
64 Ibid., s. 376; Nilsson m.fl., 2016, s. 20. 
65 Rydin, Båvall, 2012, s. 376. 
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civilrättsliga innebörden av begreppet får betydelse även i beskattningsfrågor. 66  För att 

överlåtelsen ska betraktas som en gåva måste det ske en förmögenhetsöverföring från givaren 

till gåvomottagaren, där mottagaren berikas på givarens bekostnad. Det måste även finnas en 

gåvoavsikt, det vill säga att givarens avsikt är att berika mottagaren ekonomiskt. Vid en frivillig 

förmögenhetsöverföring mellan närstående är gåvoavsikten presumerad.67 Överlåtelseavtalets 

rubricering är inte bindande utan det är rättshandlingens verkliga innebörd som är avgörande.68 

Två motstående gåvor kan till exempel därför klassas som ett byte som på samma sätt som ett 

köp utlöser kapitalvinstbeskattning.69  

 

Ett generationsskifte som sker genom en ren gåva går därmed till på så sätt att föräldern 

överlåter företaget till den förvärvande närstående utan att denne lämnar någon som helst 

ersättning.70 I Sverige är numera förvärv via gåva skattebefriade enligt 8:2 IL och utlöser ingen 

beskattning för överlåtaren.71 Istället träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga 

situation och övertar den tidigare ägarens omkostnadsbelopp vid en framtida försäljning, 44:21 

IL. Överlåtelse genom en gåva är därmed ett sådant benefikt fång som tillsammans med arv, 

testamente, bodelning och liknande överlåtelser är undantagna från beskattning sedan den 1 

januari 2005 för att underlätta för generationsskiften i onoterade företag.72  

 

4.2.1 3:12-reglernas inverkan vid en överlåtelse genom gåva 
Enligt 57:11 3 st. IL inträder en förvärvare i den tidigare ägarens situation i fråga om 

beräkningen av årets gränsbelopp om andelen har förvärvats genom arv, testamente, gåva, 

bodelning eller på liknande sätt. Även det sparade utdelningsutrymmet övertas av den nya 

ägaren om andelen har förvärvats genom ett benefikt fång enligt 57:14 IL. Kombinationen av 

dessa två regler i 57 kap. IL leder till att ingen del av utrymmet för lågbeskattad utdelning eller 

kapitalvinst går förlorat vid ett generationsskifte som genomförs genom en gåva.  

 

En kvalificerad andel blir dock inte automatiskt kvalificerad hos gåvomottagaren enbart på 

grund av att den var kvalificerad hos överlåtaren. I HFD 2016 ref. 20 skulle en förälder överlåta 

kvalificerade aktier i ett fåmansföretag till sina två barn som redan ägde andelar i samma 

                                                 
66 Nilsson m.fl., 2016, s. 21. 
67 Ibid., s. 35–36. 
68 Ibid., s. 22. 
69 Rydin, Båvall, 2012, s. 377. 
70 Gustafsson, Lundén, 2011, s. 144. 
71 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 134. 
72 Prop. 2004/05:25, s. 22. 
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företag. Varken föräldern eller någon av de två barnen var verksamma i betydande omfattning 

i företaget. Förälderns aktier var kvalificerade eftersom hennes systerson och hennes systers 

make var eller hade varit verksamma i betydande omfattning i företaget. Dessa räknades dock 

inte in i barnens närståendekrets enligt 2:22 IL. Andelarna var följaktligen inte kvalificerade 

enligt 57:4 IL på grund av att barnen eller någon av dess närstående hade varit verksamma i 

betydande omfattning i företaget. HFD kom sedermera fram till att det saknades lagstöd för att 

andelarna skulle vara kvalificerade hos gåvomottagarna enbart på den grund att de var 

kvalificerade hos givaren. I och med avgörandet från HFD är det därmed fastställt att det inte 

finns en kontinuitetsprincip angående en gåva när det gäller klassificeringen som kvalificerade 

andelar.  

 

4.3 Blandat fång 
Om en tillgång överlåts för ett vederlag som understiger marknadsvärdet och det samtidigt finns 

en benefik avsikt betecknas överlåtelsen som ett blandat fång. Om en sådan 

underprisöverlåtelse sker till en närstående är presumtionen att det finns en benefik avsikt. Ett 

blandat fång består av både en onerös del och en benefik del, och utgör därför till viss del köp 

och till viss del gåva. Ersättningen kan bestå av viss ersättning som kontanter eller en utfärdad 

vederlagsrevers, eller en annan motprestation som till exempel avkastningsrätt. Alla 

motprestationer beaktas i princip vid inkomstbeskattningen om det går att fastställa ett 

ekonomiskt värde.73 

 

Om en överlåtelse innehåller både en gåvodel och en köpdel finns det två olika principer att ta 

hänsyn till när det gäller hur överlåtelsen ska behandlas skattemässigt. Vid överlåtelse av 

fastigheter tillämpas huvudsaklighetsprincipen som innebär att hela överlåtelsen behandlas i 

enlighet med den huvudsakliga innebörden i överlåtelsen, det vill säga antingen som ett köp 

eller som en gåva.74 Vid inkomstbeskattningen betraktas överlåtelsen av en fastighet som en 

avyttring om ersättningen uppgår till eller överstiger taxeringsvärdet. Vid överlåtelse av enstaka 

näringstillgångar eller tillgångar som lös egendom tillämpas delningsprincipen där överlåtelsen 

delas upp i en gåvodel och en köpdel utefter hur stor del av marknadsvärdet som erlagts.75 Till 

exempel anses 25 % överlåten genom köp och 75 % överlåten genom en gåva om 

marknadsvärdet för tillgången är 100 000 kr och ersättningen uppgår till 25 000 kr. Vid en 

                                                 
73 Nilsson m.fl., 2016, s. 23. 
74 Ibid., s. 22. 
75 Ibid., s. 59. 
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framtida försäljning får förvärvaren använda den erlagda ersättningen för köpdelen samt 

förälderns tidigare omkostnadsbelopp för gåvodelen som omkostnadsbelopp, 44:21 IL. 

 

4.3.1 3:12-reglernas inverkan vid en överlåtelse genom ett blandat fång 
Till skillnad från vid ett gåvomoment där ingen ersättning utgår behandlas gåvodelen och 

köpdelen vid ett blandat fång som om att det i själva verket gäller två oberoende transaktioner.76 

HFD har uttalat att delningsprincipen enligt gällande praxis är tillämplig ”vid överlåtelse av 

annan tillgång än fastighet när överlåtelsen är av blandat slag”77 och  

vid ”överlåtelser av lös egendom i allmänhet” 78 . Gränsbeloppet och eventuellt sparat 

utdelningsutrymme fördelas utifrån hur stor del av överlåtelsen som betecknas som gåva 

respektive köp enligt delningsprincipen. Den del av gränsbeloppet som hänför sig till köpdelen 

kan utnyttjas av överlåtaren vid beskattningen, medan resterande del förs över till den nya 

ägaren. Överlåtaren får följaktligen enbart använda så stor del av gränsbeloppet som belöper på 

den delen av aktierna som avyttras. Eftersom gränsbeloppet tillhör varje enskild aktie kommer 

den del av överlåtarens gränsbelopp som inte utnyttjas att förfalla om kapitalvinsten understiger 

gränsbeloppet.79 

 

4.4 Intern aktieöverlåtelse 
När generationsskiftet ska ordnas genom en försäljning från föräldern till barnet är det vanligt 

att det föregås av en intern aktieöverlåtelse.80 Den interna aktieöverlåtelsen genomförs på så 

sätt att föräldern överlåter aktierna till en annan juridisk person istället för direkt till den 

närstående som ska ta över företaget. Detta kan antingen ske i flera steg där företaget till att 

börja med överlåts till ett annat företag som ägs av föräldern innan detta företag i sin tur överlåts 

till barnet, eller direkt i första steget till ett aktiebolag som ägs av barnet. Det är av finansiella 

skäl förmånligare att överlåtelsen sker med hjälp av ett mellansteg i form av en juridisk person, 

än direkt till den fysiska personen som ska förvärva företaget.81 Vid ett privat förvärv ska barnet 

personligen bekosta amortering och ränta om barnet inte har egna tillgångar att bekosta 

förvärvet med utan måste låna i bank till köpeskillingen. Om förvärvet föregås av en intern 

aktieöverlåtelse har det förvärvande företaget istället full kvittningsrätt för räntekostnaden och 

en lägre skattebelastning på vinst leder till en lägre kostnad för amortering. Vid ett sådant 

                                                 
76 Nilsson m.fl., 2016, s. 59. 
77 RÅ 1983 Ba 14. 
78 RÅ 1988 ref. 22. 
79 Nilsson m.fl., 2016, s. 208–209. 
80 Danielsson, Sund, 2010, s. 59. 
81 Ibid., s. 57. 
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indirekt förvärv kan finansieringskostnaden stanna på ungefär hälften av den kostnad som hade 

uppstått vid ett direkt förvärv.82  

 

Figur 1: Exempel på en intern aktieöverlåtelse i två led där moderbolaget överlåts. 

 
 

Figur 2: Exempel på intern aktieöverlåtelse i två led där dotterbolaget överlåts. 

 
 

Vid överlåtelsen av det ursprungliga företaget till det nya företaget (sedermera moderbolaget) 

sätts ofta priset till omkostnadsbeloppet plus det sparade utdelningsutrymmet. På så sätt 

minimeras kapitalvinsten och därmed även den skatt som föräldern får betala vid överlåtelsen 

av sitt företag (sedermera dotterbolaget). Då det nystartade moderbolaget troligen inte har 

tillräckliga medel för att betala hela ersättningen får föräldern en revers från moderbolaget på 

hela eller delar av beloppet. I nästa steg kan dotterbolaget nu säljas vidare till den närstående 

som ska ta över företaget, utan att det blir någon skattekonsekvens för moderbolaget eftersom 

aktierna i dotterbolaget räknas som näringsbetingade andelar. Vinst på näringsbetingade 

andelar är skattebefriade enligt 25a:5 IL.  

 

Köpeskillingen för dotterbolaget kan sättas till ett passande belopp för både föräldern och 

barnet, utifrån just det generationsskiftets förutsättningar och förälderns framtida behov. 

Köpeskillingen ligger kvar i förälderns nystartade företag (tidigare moderbolaget), och 

                                                 
82 Danielsson, Sund, 2010, s. 58–59. 
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företaget betalar ränta och amortering till föräldern enligt den revers som föräldern fick i 

samband med den första överlåtelsen. Om räntan ligger på högst en marknadsmässig nivå 

beskattas den i inkomstslaget kapital med 30 %.83 

 

4.4.1 3:12-reglernas inverkan vid en överlåtelse genom en intern 
aktieöverlåtelse 

Även om föräldern inte längre äger det verksamma företaget utan istället det nystartade 

företaget med endast köpeskillingen från försäljningen av aktierna i det ursprungliga 

fåmansföretaget betyder det inte att 3:12-reglerna inte tillämpas. Det går följaktligen inte att 

genomföra en försäljning av verksamheten, fortsätta att förfoga över pengarna och sedan 

invänta att karenstiden för de kvalificerade aktierna på fem år ska löpa ut, för att därigenom 

undkomma tjänstebeskattningen.84 Om en närstående fortsatt är engagerad i företaget eller i ett 

företag som bedriver samma eller likartad verksamhet börjar karenstiden på fem år inte att löpa. 

Betydelsen av samma eller likartad verksamhet i 57:4 IL (se avsnitt 2.4) har formats genom ett 

antal avgöranden i HFD där RÅ 2010 ref. 11 I-V särskilt prövade förfarandet att flytta 

verksamheten mellan olika företag. Vid en överföring av verksamheten fortsätter andelarna i 

det överlåtande företaget att vara kvalificerade om verksamheten fortsättningsvis bedrivs i det 

nya företaget, även om det överlåtande företaget endast förvaltar kapital som hänför sig från 

överlåtelsen.  

 

En intern aktieöverlåtelse leder därmed inte till att föräldern kan undvika att 3:12-reglerna 

tillämpas. Kapitalvinsten beskattas precis som tidigare även i inkomstslaget tjänst om vinsten 

överstiger gränsbeloppet. I och med att föräldern själv kan bestämma vilket pris som tas ut i 

den första överlåtelsen har denne dock möjlighet att undvika att stora belopp beskattas i 

inkomstslaget tjänst genom att anpassa priset efter omkostnadsbeloppet och gränsbeloppet. Vid 

överlåtelsen av dotterbolaget (det ursprungliga företaget) till den närstående är kapitalvinsten 

skattebefriad och ersättningen kan ligga kvar i förälderns nya företag tills denna har tagit ett 

beslut om hur pengarna ska hanteras. Föräldern kan dessutom även utnyttja att ett nytt 

gränsbelopp får beräknas varje år, och är därigenom tillförsäkrad att kunna dela ut minst 2,75 

IBB årligen som beskattas med två tredjedelar i inkomstslaget kapital. 

 

                                                 
83 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 165. 
84 Rydin, Båvall, 2012, s. 376. 
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4.5 Skalbolag 
Reglerna om skalbolag tillämpas om en fysisk person avyttrar onoterade aktier i ett företag som 

definieras som ett skalbolag enligt bestämmelserna i 49a kap. IL. Reglerna avser en 

tvåstegsförsäljning där inkråmet (verksamheten) säljs i första ledet, medan hela det 

ursprungliga företaget, som innehåller likvida tillgångar som balanseras av eget kapital och 

beskattade och obeskattade vinstmedel, säljs i steg två. Förfarandet kan användas i brottsligt 

syfte genom att köpa upp skalbolag och sedan strunta i att betala företagets skatteskulder utan 

istället endast plundra det på dess tillgångar. I syfte att motverka detta infördes reglerna om 

skalbolag.85 Reglerna om skalbolagsbeskattningen är dock starkt schabloniserade vilket leder 

till att de i många fall även träffar fullt seriösa aktieöverlåtelser.86 

 

Med skalbolag avses enligt definitionen i 49a:6 IL ett företag där summan av marknadsvärdet 

av företagets likvida tillgångar överstiger ett jämförelsebelopp vid tidpunkten för avyttringen. 

Om samtliga andelar avyttras utgörs jämförelsebeloppet av halva ersättningen. I annat fall 

utgörs det av hälften av det sammanlagda värdet av samtliga andelar beräknat med 

utgångspunkt i ersättningen för de avyttrade andelarna, 49a:9 IL. Med likvida tillgångar avses 

kontanter, värdepapper och liknande tillgångar enligt 49a:7 IL. För att motverka försök att 

kringgå skalbolagslagstiftningen kan även tillgångar som har anskaffats inom två år före 

avyttringen, som saknas affärsmässigt samband med verksamheten samt som antas ha 

anskaffats för att kunna vara lätta att avyttra räknas in i värdet för de likvida tillgångarna.87 

 

Skalbolagsbeskattningen innebär att kapitalvinsten ska tas upp som överskott av passiv 

näringsverksamhet enligt 49a:11 IL. Kapitalvinsten räknas som en egen näringsverksamhet 

enligt 14:13a IL och detta överskott kan inte kvittas mot underskott av annan 

näringsverksamhet.88 Dock ska huvudregeln i 49a:11 IL inte tillämpas enligt den så kallade 

ventilen i 49a:12 IL om den skattskyldige begär det och det framkommer att det finns särskilda 

skäl för detta. Vid prövningen av de särskilda skälen ska både vad som har föranlett avyttringen 

och hur ersättningen har bestämts beaktas. En sådan situation där särskilda skäl beaktas är en 

avyttring som genomförs på grund av ett generationsskifte där ett barn till ägaren ska driva 

verksamheten vidare. Att skalbolaget sedan säljs till en utomstående är inte otillbörligt i sig och 

                                                 
85 Rydin, Båvall, 2012, s. 366–367. 
86 Nilsson m.fl., 2016, s. 212. 
87 Prop. 2002/03:96, s. 117. 
88 Prop. 2001/02:165, s. 58. 
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skalbolagsreglerna ska i normalfallet inte tillämpas under dessa förhållanden.89 Ett annat sätt 

att undvika skalbolagsbeskattningen är att säljaren ser till att företaget enligt 49a:13 IL tar upp 

företagets överskott eller underskott i en särskild skalbolagsdeklaration och ställer säkerhet om 

Skatteverket beslutar att en sådan krävs. 

 

Tillvägagångssättet med skalbolag ska därmed kunna användas för att genomföra ett 

generationsskifte. Om föräldern till exempel har byggt upp ett blomstrande företag som har ett 

stort intjänat eget kapital kan kostnaden för barnet bli för stor när denne ska överta företaget, 

särskilt om det finns andra syskon som ska kompenseras. En lösning på detta är att barnet endast 

köper verksamhetsdelen från företaget vilket gör att det egna kapitalet ligger kvar i det 

ursprungliga företaget. Föräldern kan sedan sälja det ursprungliga företaget externt till någon 

som då endast betalar för det egna kapitalet.90 

 

4.5.1 3:12-reglernas inverkan vid en överlåtelse som skalbolag 
Om företaget träffas av definitionen av ett skalbolag i 49a:6 IL måste föräldern se till att agera 

genom att antingen begära att huvudregeln inte ska tillämpas på grund av det avser ett 

generationsskifte där verksamheten ska drivas vidare av barnet, eller säkerställa att företaget 

lämnar en skalbolagsdeklaration och ställer den eventuella säkerheten som Skatteverket begär. 

Om något av dessa alternativ uppfylls beskattas föräldern enligt de vanliga kapitalvinstreglerna, 

och kommer därför att beskattas i enlighet med 3:12-reglerna. Tillvägagångssättet med ett 

skalbolag leder följaktligen inte till någon skillnad vid beskattningen av kapitalvinsten utan är 

snarare ett förfarande för att underlätta övertagandet för barnet.91 Om varken ventilen i 57:12 

IL tillämpas eller skalbolagsdeklaration enligt 57:13 IL upprättas ska hela kapitalvinsten tas 

upp som överskott av passiv näringsverksamhet enligt huvudregeln i 49a:11 IL. I sådana fall 

tillämpas inte 3:12-reglerna enligt 57:23 IL. 

 

4.6 Extern överlåtelse 
Även om både förälder och barn kan ha målsättningen att fåmansföretaget ska överlåtas inom 

familjen kan det finnas situationer när det inte går att genomföra ett generationsskifte trots att 

viljan finns. Det kan till exempel röra sig om frågor som att syskon till det förvärvande barnet 

inte kan kompenseras på ett tillfredställande sätt, att förälderns ersättning efter 

                                                 
89 Prop. 2001/02:165, s. 60. 
90 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 194. 
91 Ibid., s. 195. 
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generationsskiftet inte räcker för att täcka dennes framtida behov eller att det helt sonika inte 

finns någon lämplig närstående som kan ta över företaget på ett betryggande sätt.  

 

En extern överlåtelse aktualiserar till stor det samma regler som en närståendeavyttring, men 

med vissa skillnader i utfallet. Försäljningen till en extern förvärvare kan precis som till en 

närstående antingen ske direkt till denna eller via ett annat företag (genom intern 

aktieöverlåtelse, se avsnitt 4.4). När försäljningen av dotterbolaget sedan sker är överlåtelsen 

normalt skattefri då aktierna i dotterbolaget är näringsbetingade. Vinsten som samlas i det 

tidigare moderbolaget kan dock ändå inte tas ut av ägaren utan att 3:12-reglerna aktualiseras då 

aktierna är fortsatt kvalificerade under karenstiden.92  

 

4.6.1 3:12-reglernas inverkan vid en extern överlåtelse 
Vid en extern överlåtelse kommer kapitalvinsten att beskattas i enlighet med 3:12-reglerna. Det 

betyder att den del av vinsten som överstiger gränsbeloppet kommer att beskattas i 

inkomstslaget tjänst upp till takbeloppet om 100 IBB. Om försäljningen istället sker indirekt, 

det vill säga att den föregås av en intern aktieöverlåtelse och försäljningen av det ursprungliga 

företaget som ett dotterbolag, finns det alternativ till att ta ut hela kapitalvinsten ur företaget 

direkt. Eftersom aktierna är fortsatt kvalificerade så länge som ägaren är verksam i betydande 

omfattning måste föräldern upphöra med sin verksamhet i det tidigare moderbolaget så 

karenstiden för klassificerade andelar på fem år kan börja löpa. Företaget blir i och med att 

ägaren upphör att vara verksam i betydande omfattning ett så kallat trädaföretag eller vilande 

företag.93 För bedömningen om ägaren är verksam i betydande omfattning är det viktigt att 

arbetsinsatsen inte kan anses ha haft betydelse för vinstgenereringen i företaget.94 Förutom 

styrelsearbete kan ägaren även sköta administrativa sysslor som att upprätta bokslut och 

deklarera, och fortfarande anses vara passiv.95  

 

Reglerna om samma eller likartad verksamhet aktualiseras inte eftersom det inte är en 

närstående till ägaren som har tagit över verksamheten. Att en utomstående driver 

verksamheten vidare påverkar inte karenstiden på fem år. När karenstiden på fem år har löpt ut 

är andelarna inte längre kvalificerade enligt 57:4 IL och kapitalvinsten tas upp till fem 

sjättedelar i inkomstslaget kapital enligt reglerna om onoterade andelar, 42:15a IL. Eftersom 

                                                 
92 Rydin, Båvall, 2012, s. 363. 
93 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 217. 
94 Prop. 1989/90:110, s. 468 och s. 703. 
95 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 218. 
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andelarna fortsätter att vara kvalificerade under den femåriga karenstiden får föräldern under 

den tiden beräkna ett gränsbelopp som kan användas för lågbeskattad utdelning. Därigenom 

kan föräldern undvika att någon del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst. Det förutsätter 

att det inte finns ett direkt behov av hela kapitalvinsten då det är ett förfarande som kan ta flera 

år beroende på kapitalvinstens storlek. 

 

5 Analys 
 

Efter en sammanställning av överlåtelsemetoder som kan användas vid generationsskiften i 

fåmansföretag och 3:12-reglernas påverkan på dessa är det tydligt att reglerna har en inverkan 

vid generationsskiften på varierande sätt. Generationsskiften skiljer sig från andra ägarskiften 

då det är flera intressegrupper att ta hänsyn till och flera olika faktorer spelar in. Det är i många 

fall inte bara en ekonomisk fråga utan även mjuka värden som emotionella och psykologiska 

faktorer spelar in. Överlåtaren kan tänka sig att sälja sitt företag under marknadsvärdet och 

därmed välja bort att få fullt betalt för att istället få se sitt företag drivas vidare av en närstående.  

 

5.1 Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna vid ett 
generationsskifte genom gåva 

Med all tydlighet minskar eventuella syskons möjlighet till kompensation om överlåtelsen sker 

genom gåva, eftersom ersättningen till föräldern för överlåtelsen av företaget då uteblir. Om en 

kompensation ska ske krävs det därmed att föräldern har annat kapital som kan användas för 

att ersätta syskon eller andra arvsberättigade. Även vad gäller förälderns fortsatta försörjning 

påverkas den om ingen ersättning utgår vid överlåtelsen. Föräldern behöver då ha en alternativ 

försörjning redan tryggad, till exempel annat sparat kapital, planer för en annan anställning eller 

liknande. En annan valmöjlighet är att föräldern innan överlåtelsen tar ut utdelning från 

företaget, förslagsvis upp till gränsbeloppet för att minimera beskattningen. Beroende på hur 

stort gränsbeloppet är kan föräldern på så sätt frigöra kapital för att trygga framtida behov, eller 

för att ersätta eventuella syskon. Det gäller att vara uppmärksam så att utdelningen inte är större 

än vad företaget hanterar att dela ut samt att beloppet finns som utdelningsbart i företaget.96 

 

Vid ett generationsskifte är det i alla händelser bra att planeringen inför överlåtelsen börjar i 

god tid innan den är tänkt att genomföras. På så sätt kan föräldern till exempel se till att bygga 

upp det sparade utdelningsutrymmet så att den utdelning som föräldern tar ut innan överlåtelsen 

                                                 
96 Rydin, Båvall, 2012, s. 295. 
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ligger under gränsbeloppet och därmed endast tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. 

En fördel med en överlåtelse genom gåva är att det sparade utdelningsutrymmet förs över till 

barnet i samband med överlåtelsen. Om föräldern väljer att ta ut utdelning upp till gränsbeloppet 

innan överlåtelsen finns det däremot inget sparat utdelningsutrymme som kan föras över till 

barnet vilket kan lämna mindre utrymme för lågbeskattad utdelning de första åren. Barnet måste 

då själv se till att gränsbeloppet maximeras om det finns ett behov, förslagsvis genom att 

använda huvudregelns lönebaserade utrymme till sin fördel. 

 

I och med att barnet träder in i förälderns skattemässiga situation vid en benefik överlåtelse 

övertar barnet även förälderns skattemässiga värden i företaget istället för att få nya högre 

värden, vilket skulle ha varit fallet vid ett köp.97 Samtidigt leder kombinationen av reglerna i 

57:11 3 st. IL och 57:14 IL till att inget utrymme för lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst 

går förlorad vid överlåtelsen, utan även här inträder barnet i förälderns tidigare situation. Detta 

innebär att föräldern kan ge bort företaget i det tillstånd det befinner sig vid den tänkta 

överlåtelsen, och behöver därmed inte utnyttja allt utrymme för lågbeskattad utdelning innan 

överlåtelsen för att det inte ska gå till spillo. I och med att barnet inträder i förälderns situation 

i fråga om beräkningen av årets gränsbelopp enligt 57:11 3 st. IL behöver inte gåvan 

genomföras före årets ingång för att förvärvaren ska kunna beräkna årets gränsbelopp även för 

förvärvsåret. Det finns således både fördelar och nackdelar med att förvärvaren inträder i den 

tidigare ägarens situation skattemässigt.  

 

Kontinuitetsprincipen gäller dock inte alla aspekter vid en överlåtelse av ett fåmansföretag. Det 

gäller här att uppmärksamma att andelar som tidigare har varit kvalificerade hos gåvogivaren 

inte automatiskt blir kvalificerade även hos gåvomottagaren. Skulle andelarna inte längre vara 

kvalificerade hos barnet finns det därmed en risk att det sparade utdelningsutrymmet går 

förlorat i och med det, eftersom andelarna måste vara kvalificerade för att ägaren ska få beräkna 

ett gränsbelopp. Så länge barnet har för avsikt att fortsätta driva verksamheten är det dock inget 

problem då andelarna kommer att fortsätta vara kvalificerade på grund av den nya ägarens 

engagemang i företaget. 

 

                                                 
97 Nilsson m.fl., 2016, s. 20. 
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5.2 Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna vid ett 
generationsskifte genom ett blandat fång 

Genom ett blandat fång kan föräldern överlåta stora delar av företaget till barnet genom en gåva, 

men samtidigt få en ersättning i samband med överlåtelsen. Det kan vara ett tillvägagångssätt 

för ett generationsskifte till ett barn som inte har medel för att lösa ut hela värdet av företaget, 

eller där föräldern behöver resurser att leva av efter överlåtelsen. Det ger även föräldern 

möjlighet att kompensera eventuella syskon med pengar direkt från överlåtelsen. Att 

överlåtelsen klassas dels som ett köp, dels som en gåva är i sin ordning enligt delningsprincipen. 

Det gör att föräldern har möjlighet att bestämma priset i enlighet med gränsbeloppet för att 

undvika att någon del av kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget tjänst. 

 

Eftersom gränsbeloppet fördelas med lika stort belopp på varje enskild aktie finns det en risk 

att hela gränsbeloppet inte kan utnyttjas om ersättningen sätts för lågt. Det är endast den del av 

gränsbeloppet som hänför sig till köpdelen som riskerar att förfalla. Den del av gränsbeloppet 

som hör till gåvodelen förs över till barnet i samband med överlåtelsen. Det är därför angeläget 

att se över ersättningen storlek i planeringsfasen för att göra de nödvändiga beräkningarna. Det 

är ofördelaktigt att låta delar av gränsbeloppet förfalla om det hade kunnat utnyttjas. I och med 

att en del av överlåtelsen betraktas som ett köp får barnet ett nytt eget omkostnadsbelopp för 

den delen av överlåtelsen. Det får barnet sedan använda vid kapitalvinstberäkningen vid en 

eventuell framtida försäljning, tillsammans med förälderns tidigare omkostnadsbelopp för den 

del av aktierna som överlåts genom gåva. 

 

5.3 Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna vid ett 
generationsskifte genom en intern aktieöverlåtelse 

Begreppet samma eller likartad verksamhet får en stor betydelse för ett generationsskifte som 

genomförs med hjälp av en intern aktieöverlåtelse. Det har genom praxis framkommit att även 

andelarna i förälderns nya företag fortsätter att vara kvalificerade eftersom kapitalet som härrör 

från överlåtelsen av de kvalificerade andelarna finns kvar i förälderns nya företag och samma 

verksamhet fortsätter att bedrivas av en närstående. Till skillnad från en överlåtelse till en 

utomstående börjar aldrig karenstiden på fem år att löpa. I och med det ska 3:12-reglerna 

tillämpas och delar av kapitalvinsten riskerar att beskattas i inkomstslaget tjänst med en högre 

skattesats än i inkomstslaget kapital. 

 

Innebörden av begreppet samma eller likartad verksamhet har vuxit fram i praxis. Ett rekvisit 

vars innebörd inte klart framgår av varken lagtext eller förarbeten borde kunna innebära en viss 
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osäkerhet angående tillämpningen för de berörda, i detta fall fåmansföretagarna. Innebörden 

har istället vuxit fram steg för steg i och med varje avgörande vilket betyder att det inte alltid 

har varit möjligt att se helhetsbilden. Genom avgörandet RÅ 1997 ref. 48 I och II prövades 

frågan om en överlåtelse av en aktiepost respektive en fastighet som båda hänförde sig till det 

överlåtande fåmansföretagets verksamhet skulle leda till att även det förvärvande företagets 

andelar skulle anses vara kvalificerade. Därefter dröjde det sedan till RÅ 2010 ref. 11 I-V innan 

HFD grundligt prövade frågan angående överflyttning av själva verksamheten. Till viss del kan 

denna osäkerhet sägas ha vägts upp av institutet med förhandsbesked, där sökanden kan begära 

ett bindande besked om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt enligt lagen (1998:189) 

om förhandsbesked i skattefrågor. Det betyder att en fåmansföretagare har kunnat få svar på 

precis hur dess särskilda skatterättsliga situation ska bedömas. 

 

Förhållandet att karenstiden på fem år för de kvalificerade andelarna inte börjar löpa när en 

närstående driver verksamheten vidare till skillnad mot vid en extern försäljning kan försvåra 

vid generationsskiften. Det kan möjligen leda till en inlåsningseffekt där en äldre generation 

driver verksamheten vidare mot sin vilja, samtidigt som den yngre generationen inte får ta vid. 

Det kan även i värsta fall leda till att ett företag avvecklas, trots att det fortfarande är 

vinstgivande och skulle kunna drivas vidare på ett lönsamt sätt. Föräldern är trots detta inte utan 

alternativ utan kan välja att överlåta företaget till en extern förvärvare, för att därigenom se till 

att karenstiden börjar löpa. Det kan dock ofta finnas en vilja hos föräldern att lämna över 

företaget till nästa generation. Förutom en sådan fördel som att den närstående kan känna 

företaget väl kan det även finnas emotionella skäl att vilja lämna över sitt livsverk till sitt barn. 

En del företag kan också dra nytta av att successivt lämnas över med tanke på att föräldern 

besitter stor kunskap om verksamheten och har viktiga affärskontakter, vilket kan vara svårare 

att genomföra med en extern förvärvare. 

 

Rekvisitet samma eller likartad verksamhet tycks därmed har tillräcklig inverkan på 

beskattningen för att kunna påverka valet för den skattskyldige när det gäller en överlåtelse av 

ett fåmansföretag. Karenstiden på fem år har valts för att det ska vara tillräckligt lång tid för att 

ägare i fåmansföretag inte ska tycka att det är mödan värt att sätta undan vinstmedlen så lång 

tid för att slippa beskattas enligt 57 kap. IL. Men för en ägare som önskar låta nästa generation 

driva företaget vidare börjar karenstiden aldrig löpa, vilket leder till en stor skillnad i 

beskattningen i valet mellan ett generationsskifte och en extern överlåtelse.   
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Eftersom andelarna i förälderns nya företag är fortsatt kvalificerade så länge barnet driver 

verksamheten vidare har föräldern att välja på att ta ut hela värdet direkt men då beskattas i 

inkomstslaget tjänst för den del som överstiger gränsbeloppet, eller att låta värdet ligga kvar i 

företaget och istället tillgodogöra sig en årlig utdelning som håller sig under var års 

gränsbelopp. Föräldern är tillförsäkrad ett minsta gränsbelopp på 2,75 IBB årligen enligt 

förenklingsregeln, som därmed tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Om 

ersättningen för överlåtelsen var hög kan det ta många år innan föräldern har tagit ut hela värdet 

ur företaget. Men om föräldern årligen inte har behov av en större summa än så är det ett 

tillvägagångssätt som säkerställer att pengarna beskattas så lågt som möjligt. Det kan till och 

med i vissa fall vara fördelaktigt att andelarna är fortsatt kvalificerade eftersom föräldern då får 

beräkna ett gränsbelopp. Om karenstiden skulle löpa ut och aktierna istället blir onoterade ska 

fem sjättedelar istället tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 %, vilket ger en 

skattebelastning med 25 %. Skattebelastning blir följaktligen högre än på belopp under 

gränsbeloppet som hänför sig till kvalificerade andelar, men med den fördelen att föräldern kan 

få tillgång till värdet tidigare. 

 

5.4 Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna vid ett 
generationsskifte genom en överlåtelse som skalbolag 

Om man planerar att genomföra ett generationsskifte med hjälp av ett skalbolagsupplägg är det 

framförallt viktigt att säkerställa att man är medveten om lagstiftningen och hur den tillämpas. 

Om företaget definieras som ett skalbolag enligt 49a kap. IL måste föräldern se till att företaget 

agerar enligt reglerna för att föräldern ska undvika en oväntad skattebelastning. Om inte 

ventilen i 57:12 IL åberopas till exempel på grunden att överlåtelsen är till följd av ett 

generationsskifte måste en skalbolagsdeklaration upprättas. Om inte någon av dessa 

undantagsregler tillämpas ska hela kapitalvinsten tas upp som överskott av passiv 

näringsverksamhet enligt huvudregeln i 49a:11 IL. Eftersom överskott av näringsverksamhet 

beskattas på samma sätt som inkomster i inkomstslaget tjänst (1:5 IL) är det snarare mindre 

förmånligt skattemässigt att beskattas enligt huvudregeln om skalbolag då gränsbeloppet inte 

kan användas. 

 

Att använda sig av tillvägagångssättet med ett skalbolag vid ett generationsskifte kan vara ett 

sätt att jämna ut inköpspriset för barnet som ska ta över verksamheten. Om barnet endast 

behöver betala för själva verksamhetens värde, och inte de värden som har byggts upp under 

åren och som ligger kvar i företaget, kan ersättningen sättas till en lägre nivå. Man kan tänka 



39 

 

sig att det många gånger är själva verksamheten som är det intressanta när det gäller ett 

överlämnande av familjeföretaget från en äldre generation till en yngre generation. 

 

Även om barnet endast köper ut själva verksamheten ska ersättningen för den och det kapital 

som finns kvar i förälderns företag beskattas i enlighet med 3:12-reglerna. Eftersom den 

närstående driver själva verksamheten vidare är andelarna i förälderns företag fortsatt 

kvalificerade då karenstiden inte börjar löpa. I likhet med tillvägagångssättet med en intern 

aktieöverlåtelse undkommer föräldern inte att beskattas enligt 3:12-reglerna, utan det kan 

snarare vara ett sätt att genomföra överlåtelsen utan att föräldern genast behöver beskattas för 

hela vinsten. Om föräldern har ett sparat utdelningsutrymme kan det användas för att genom 

utdelning få ut ett lågbeskattat startkapital. Därefter kan föräldern som tidigare förslagits dela 

ut medel från företaget upp till gränsbeloppet varje år, om det räcker för att täcka 

försörjningsbehovet. 

 

5.5 Skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna vid en extern 
överlåtelse 

Även om en extern överlåtelse kan ses som ett misslyckande i en process för att genomföra ett 

generationsskifte är det en utväg om planerna för ett generationsskifte faller igenom av någon 

anledning. Föräldern är inte utan valmöjligheter för ett ägarskifte utan kan fortfarande överlåta 

företaget till en extern förvärvare. Skattemässigt kan det till och med bli förmånligare om 

föräldern kan acceptera att avvakta med att lyfta pengarna ur företaget genom att upphöra med 

sin verksamhet i fem år. Om föräldern upphör med att vara verksam i betydande omfattning i 

företaget blir företaget ett så kallat trädaföretag. Efter att karenstiden på fem år har löpt ut är 

andelarna inte längre kvalificerade och beskattas med 25 % enligt reglerna om onoterade 

andelar.98 Om värdet på företaget är långt över gränsbeloppet kan det vara förmånligare att hela 

vinsten beskattas med 25 % istället för att en del (under gränsbeloppet) beskattas med 20 % och 

en del (över gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.  

 

Genom en intern aktieförsäljning där förälderns ursprungliga företag säljs till ett annat nystartat 

företag som föräldern äger och sedan vidare till en extern förvärvare samlas ersättningen i det 

nya företaget. Detta företag kan sedan i nästa steg skänkas skattefritt till barnet genom en gåva 

(se avsnitt 4.2 om gåva). Det är inte ett äkta generationsskifte då barnet inte kommer att driva 

just förälderns verksamhet vidare. Däremot får barnet möjlighet att etablera en egen verksamhet 

                                                 
98 5/6 x 30 % = 25 %. 
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med hjälp av det startkapital som finns samlat i företaget som barnet får genom en gåva. Även 

om andelarna i det nystartade företaget är kvalificerade under fem år eftersom kapitalet härrör 

från förälderns tidigare verksamhet tas ingen del av ersättningen ut ur företaget och beskattas 

därför inte enligt 3:12-reglerna i detta skede. Detta förfarande kan vara ett alternativ när ett 

generationsskifte av verksamheten inte går att genomföra av någon anledning, men där barnet 

ändå får fördelaktigt stöd av sin förälder för att driva en verksamhet. 

 

Ett annat alternativ som kräver ytterligare planering är att först sälja 30 % av andelarna till en 

utomstående för att på sätt avkvalificera andelarna (se vem som räknas som utomstående i 

avsnitt 2.3.4). När det gäller utomståenderegeln beaktas förhållandena under beskattningsåret 

och de fem föregående beskattningsåren, därav planeringsbehovet. Efter fem år är andelarna 

inte längre kvalificerade och vid en försäljning av förälderns resterande del av andelar till barnet 

beskattas kapitalvinsten inte längre enligt 3:12-reglerna. I och med att andelarna inte längre är 

kvalificerade beräknas inte ett gränsbelopp och hela kapitalvinsten beskattas enligt reglerna om 

onoterade andelar. Fördelen med det upplägget är att en hög kapitalvinst som skulle överstiga 

gränsbeloppet i stor omfattning endast tas upp med fem sjättedelar i inkomstslaget kapital vilket 

i realiteten leder till en beskattning med 25 %.  

 

Nackdelen är naturligtvis att den utomstående ägaren får ta del av utdelning och kapitalvinst i 

samma utsträckning som föräldern eller barnet. Att det utomstående ägandet ska vara minst 30 

% motiverades med att majoritetsägarnas del av utdelning och kapitalvinst då blir mindre 

jämfört med motsvarande löneuttag. Sedan dess har ett flertal lagändringar skett vilket påverkar 

gränsen, vissa i höjande och vissa i sänkande riktning.99 Idag borde gränsen därför kanhända 

vara något över 30 % för att matematisk neutralitet ska uppnås mellan å ena sidan utdelning 

och kapitalvinst och å andra sidan löneuttag (se exempel nedan). 100  Det finns därmed ett 

utrymme för att räkna på den ekonomiska fördelen att ta in en passiv utomstående ägare. Det 

gäller dock att planera noga och se till att alla villkor kring utomståenderegeln kan uppfyllas 

för att det överhuvudtaget ska finns ett värde i att överväga denna valmöjlighet. Det är 

nödvändigt att ha i åtanke att barnet som tar över förälderns andel kommer även i fortsättningen 

att ha en utomstående ägare i företaget, som ska ta del av eventuell utdelning och kapitalvinst. 

 

 

                                                 
99 SOU 2002:52, del 1, s. 339. 
100 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 70; Rydin, Båvall, 2012, s. 90. 
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Figur 3: Exempel på hur utomståenderegeln påverkar inkomstbeskattningen. 

Företaget i exemplet har en vinst på 1 300 000 kr. Efter bolagsskatt återstår en nettovinst på 

1 014 000 kr. Företaget har inget sparat utdelningsutrymme. 

 

Hur mycket får ägare 1 behålla om hela nettovinsten delas ut beroende på om: 

- alternativ 1: Ägare 1 är ensam ägare i företaget? 

- alternativ 2: Utomstående ägare 2 äger 30 % som passiv delägare? 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Utdelning ägare 1 1 014 000 kr 670 670 kr 

Kapitalbeskattad utdelning -150 150 kr - 670 670 kr 

Inkomst av tjänst 863 850 kr 0 kr 

   

Skatt på inkomst av kapital 

(20 % respektive 25 % skatt) 

30 030 kr 167 667 kr 

Skatt på inkomst av tjänst 

(57 %) 

492 394 kr 0 kr 

Summa skatt  522 424 kr 167 667 kr 

Kvar efter skatt 491 576 kr 503 003 kr 

101 

 

5.6 3:12-reglerna under utredning 
Det har gjorts försök att se över lagstiftningen kring fåmansföretag och generationsskifte, med 

särskilt fokus på begreppet samma eller likartad verksamhet i 57:4 IL. Regeringen beslutade 

den 13 mars 2014 att uppdra åt en särskild utredare att se över beskattningen vid avyttring av 

kvalificerade andelar i samband med ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett tilläggsdirektiv 

utvidgades uppdraget till att även avse en bredare översyn av 3:12-reglerna i syfte att begränsa 

möjligheterna till inkomstomvandling.102 Syftet med att se över beskattningen vid ägarskiften i 

fåmansföretag var att se till att reglerna var ändamålsenliga, och att skattereglerna inte 

påverkade den skattskyldiga vid ett val mellan alternativen att avyttra verksamheten till en 

närstående eller till en utomstående.103 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (utredningen) 

överlämnade i november 2016 ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” (SOU 

                                                 
101 Sandström, Bokelund Svensson, 2016, s. 77. 
102 SOU 2016:75, s. 3. 
103 Ibid., s. 43. 
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2016:75) till regeringen.104 Lagförslagen i SOU:n genomfördes dock aldrig utan i augusti 2017 

meddelade regeringen att förslagen dragits tillbaka efter hot om misstroendeförklaring från 

oppositionen.105 

 

5.6.1 Undantag för närstående vid samma eller likartad verksamhet 
Utredningen tog fasta på problemet att de kvalificerade andelarna i trädaföretaget behandlas 

olika beroende på om företaget överlåts till en närstående eller till en extern förvärvare. Så länge 

en närstående är aktiv i verksamhetsföretaget så kommer karenstiden inte att börja löpa, utan 

beskattningen av utdelning och kapitalvinst i trädaföretaget görs i enlighet med reglerna i 57 

kap. IL.106 Utredningen konstaterade att det inte alltid är de ekonomiska skälen som trumfar vid 

överlåtelse av ett fåmansföretag utan att det ofta kan vara viktigare att företaget stannar inom 

familjen än att ägaren gör högsta möjliga vinst. Utredningen antog att olikbehandlingen av 

överlåtelsen till en närstående respektive en utomstående kunde leda till att företagsägaren 

istället för en överlåtelse avvecklar företaget, eller överlåter till en extern köpare mot sin vilja. 

Utredningen konstaterade att valet inte borde påverkas av skattereglerna, vilket för närvarande 

kunde vara fallet.107 

 

Utredningen ansåg att den olikbehandlingen som sker skattemässigt när det gäller överlåtelse 

till närstående respektive utomstående borde åtgärdas, och presenterade ett antal 

lösningsalternativ som hänför sig till rekvisitet samma eller likartad verksamhet: 

1. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet tas bort. 

2. Närstående tas bort ur bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. 

3. Ett undantag införs vid ägarskiften mellan närstående från bestämmelsen om samma eller 

likartad verksamhet. 

4. Karenstiden förlängs.108 

 

Utredningen kom slutligen fram till att ett undantag vid ägarskiften mellan närstående var det 

lämpligaste alternativet.109 Närståenderelationen mellan förvärvaren och överlåtaren ansågs 

vara av särskild betydelse när undantaget skulle utformas, tillsammans med 

                                                 
104 SOU 2016:75, s. 4. 
105 Regeringen [http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/presstraff-med-magdalena-andersson-och-

isabella-lovin/] 2017-12-15. 
106 SOU 2016:75, s. 330. 
107 Ibid., s. 366–367. 
108 Ibid., s. 369–370. 
109 Ibid., s. 380. 
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aktivitetsövergången i verksamheten från överlåtaren till förvärvaren. Detta motiverades med 

att det är dessa förhållanden som leder till att andelarna förblir kvalificerade även efter fem år 

vid ett ägarskifte mellan närstående. Förslaget till den nya bestämmelsen utformades så att om 

vissa villkor var uppfyllda skulle inte en andel i ett fåmansföretag anses vara kvalificerad enbart 

på grund av att en annan närstående än andelsägarens make varit verksam i betydande 

omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.110  

 

De villkor som ställdes upp var för det första att andelsägaren skulle ha överlåtit andelar i 

fåmansföretaget, alternativt själva verksamheten, samtidigt som andelsägaren eller dennes 

make inte fick ha behållit några andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret. Det 

fanns även ett krav på att andelsägaren eller någon annan närstående än den som var fortsatt 

aktiv i verksamhetsföretaget skulle ha varit verksam i betydande omfattning i 

verksamhetsföretaget eller ett annat fåmansföretag som bedrivit samma eller likartad 

verksamhet under fem beskattningsår som måste ligga inom de sju senaste åren. De behövde 

dock inte ligga i direkt följd efter varandra eller i direkt anslutning till ägarskiftet. Till sist fanns 

det även ett villkor om att det inte fick föreligga särskilda skäl för att andelen ändå skulle anses 

vara kvalificerad. Det skulle då bero på ett förhållande eller en transaktion mellan andelsägarens 

företag, en närstående, verksamhetsföretaget eller ett annat fåmansföretag som bedriver samma 

eller likartad verksamhet. 111  Exempel på sådana förhållanden kan till exempel vara 

tilläggsköpeskilling vid överlåtelsen eller avtal angående immateriella tillgångar.112 

 

5.6.2 Ytterligare förändringsförslag angående 3:12-reglerna 
Utredningens uppdrag var även att göra en bredare översyn av 3:12-reglerna i syfte att begränsa 

möjligheterna till inkomstomvandling. En av de åtgärder som utredningen föreslog var att nivån 

för förenklingsregeln skulle sänkas från 2,75 IBB till 1,75 IBB. Sänkningen skulle minska 

risken för inkomstomvandling samtidigt som nivån fortfarande var tillräckligt hög för att fylla 

en funktion för fåmansföretag med litet kapital och få anställda.113 Utredningen ville även 

minska det lönebaserade utrymmet genom att det istället för 50 % av företagets totala 

löneunderlag skulle beräknas enligt en trappa med tre skikt, samt att beräkningen skulle 

individualiseras. Förändringen skulle innebära att tillväxten av gränsbeloppet minskades 

samtidigt som företag med många aktiva delägare inte skulle behandlas förmånligare än företag 

                                                 
110 SOU 2016:75, s. 380–382. 
111 Ibid., s. 380–381. 
112 Ibid., s. 390. 
113 Ibid., s. 22. 
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med färre delägare. Utredningen ansåg även att löneuttagskravet för att få beräkna ett 

lönebaserat utrymme skulle höjas till minst åtta IBB med tillägg av 5 % av andelsägarens och 

närståendes löneunderlag, dock högst 15 IBB.114 

 

Sammantaget skulle dessa åtgärder göra det svårare att upparbeta ett högt gränsbelopp, särskilt 

för mindre fåmansföretag. Dessa skulle få än svårare att utnyttja huvudregeln, samtidigt som 

förenklingsregeln försämrades genom att generera ett lägre belopp. Förändringarna skulle träffa 

fåmansföretag generellt, men vid generationsskiften skulle skillnader mot andra ägarskiften 

framträda. I och med att andelarna förblir kvalificerade när en närstående driver verksamheten 

vidare är ägaren mer beroende av ett högre gränsbelopp för lättnader i beskattningen. 

 

5.6.3 Verkan av förslagen i SOU 2016:75 
SOU 2016:75 innehöll både förslag som skulle underlätta generationsskiften och förslag som 

skulle kunna fördyra ett generationsskifte. Mindre möjlighet att upparbeta höga gränsbelopp 

skulle kunna slå hårdare mot ett generationsskifte än andra ägarskiften då andelarna skulle vara 

fortsatt kvalificerade eftersom en närstående är fortsatt verksam i verksamheten. Karenstiden 

på fem år skulle inte börja löpa till skillnad från vid en extern försäljning genom ett så kallat 

trädaföretag. Om förslaget om undantag vid ägarskiften mellan närstående när det gäller 

begreppet samma eller likartad verksamhet skulle ha genomförts skulle skillnaderna mellan de 

olika ägarskiftena blivit mindre. Ett generationsskifte skulle ändå bli mer oförmånligt och 

kostsamt än tidigare i och med ett mindre gränsbelopp i många fall och därmed en större del av 

ersättningen som beskattas i inkomstslaget tjänst. Lagförslagen genomfördes aldrig utan drogs 

tillbaka av regeringen. En undantagsbestämmelse för begreppet samma eller likartad 

verksamhet som skulle underlätta för generationsskiften och därmed ta bort skillnaden mot 

andra ägarskiften saknas därmed alltjämt. Överlåtelser inom familjen behandlas därmed 

avvikande från överlåtelser till en extern förvärvare vilket är en nackdel inför genomförandet 

av ett generationsskifte.  

 

6 Avslutning  
 

Uppsatsens syfte är att utreda vilken inverkan 3:12-reglerna har på ett generationsskifte och vad 

det i sin tur leder till för skattemässiga förutsättningar vid genomförandet av ett 

generationsskifte. Slutsatsen är att 3:12-reglerna kan sägas påverka ett genomförande av ett 

                                                 
114 SOU 2016:75, s. 19–21. 
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generationsskifte i ett fåmansföretag. Bestämmelsernas inverkan kräver åtminstone 

eftertänksamhet hos fåmansföretagaren och dennes familj, samt tillräcklig kunskap om 

regelverket för att kunna göra överlagda val. Utan kunskapen kan överlåtelsen bli mer kostsam 

än nödvändigt för både förälder och barn, medan det med rätt kunskap går att använda sig av 

bestämmelserna för att åstadkomma det främsta resultatet för familjen. Det framgår dock av 

uppsatsen att 3:12-reglerna även påverkar en extern överlåtelse till en förvärvare utanför 

familjen. Syftet med bestämmelserna är att hämma all omvandling från tjänsteinkomst till 

kapitalinkomst i fåmansföretag, och inte enbart vid en överlåtelse inom familjen. 

 

De särskilda frågorna som rör ett generationsskifte är framförallt att balansera att förälderns 

framtida behov tillgodoses, att barnet har ekonomiska möjligheter att ta över verksamheten och 

driva den vidare på ett lönsamt sätt samt möjligheten för kompensation till syskon eller andra 

arvsberättigade efter föräldern. Den gemensamma nämnaren för dessa tre frågor är att det krävs 

ett högt gränsbelopp för att det värde som tas ut ur företaget ska vara relativt lågbeskattat och 

på sätt vara en del av lösningen för att åtgärda de ekonomiska generationsskiftesfrågorna. Ett 

högt gränsbelopp är dock inte väsentligt endast vid ett generationsskifte, utan vid alla 

ägarskiften. Däremot kan somliga 3:12-regler användas till ens fördel för att handskas med de 

särskilda faktorerna vid ett generationsskifte. Om föräldern exempelvis har upparbetat ett högt 

sparat utdelningsutrymme som föräldern inte själv är i behov av att nyttja, men som föräldern 

vill att barnet ska få ta över för att underlätta att driva verksamheten vidare, är det en 

omständighet som måste tas hänsyn till vid planeringen inför generationsskiftet. Om 

överlåtelsen sker genom en gåva tar barnet över det sparade utdelningsutrymmet och kan sedan 

själv använda det längre fram.  

 

Andra delar av 3:12-reglerna försvårar istället ett generationsskifte. Bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet leder till att karenstiden för kvalificerade andelar på fem år aldrig 

börjar löpa vid en överlåtelse till en närstående. Förälderns andelar kommer därmed vara fortsatt 

kvalificerade så länge som barnet är verksam i betydande omfattning i företaget. En ansats att 

underlätta för generationsskiften i dessa fall gjordes i och med SOU 2016:75 där regeringen 

lade fram ett förslag om ett undantag vid generationsskiften vad det gäller begreppet samma 

eller likartad verksamhet. Förslaget genomfördes dock aldrig, utan generationsskiften har 

fortfarande sämre förutsättningar i jämförelse med andra ägarskiften eftersom förälderns 

andelar aldrig upphör att vara kvalificerade vid en överlåtelse till en närstående till skillnad från 

vid en extern överlåtelse. 
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Avslutningsvis är det förhållandena i varje enskilt generationsskifte som avgör vilken 

överlåtelsemetod som är mest fördelaktig i det enskilda fallet. Det kan vara frågan om 

omständigheter som att det finns ett stort behov av kapital för kompensation till syskon eller 

för förälderns framtida behov, att det är knappt om tid för att genomföra överlåtelsen eller att 

företaget har ett högt värde. Det finns inte en överlåtelsemetod som ger svar på alla 

frågeställningar vid ett generationsskifte, utan snarare ger istället somliga metoder 

fördelaktigare skattemässiga förutsättningar vid vissa av omständigheterna. Sammantaget finns 

det åtskilligt att ta hänsyn till vid ett generationsskifte i ett fåmansföretag och den 

grundläggande förutsättningen är att vara väl förberedd. Först och främst gäller det att vara 

medveten om att 3:12-reglerna har en inverkan på generationsskiften. Utifrån det kan man 

därefter överväga alternativen och planera generationsskiftet utifrån sina egna förutsättningar 

för att uppnå det främsta resultatet för familjen. 
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