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1 Inledning 
I slutet av 2012 tillsatte Finansdepartementet en särskild utredning, 

Skatteförenklingsutredningen, som hade i uppdrag att utvärdera nuvarande skatteregler för 

enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag samt lämna förslag på förenklade 

skatteregler. Syftet med utvärderingen var att undersöka i vilken omfattning de olika 

avdragsmöjligheterna nyttjas. Utredaren fick i särskilt uppdrag att granska reglerna om 

räntefördelning och expansionsfonder.1 I det här arbetet kommer jag att behandla ett av de 

förenklingsförslag, som utredningen föreslår i sitt betänkande, lite närmare. Nämligen 

förslaget om ett införande av en s.k. företagsfond. Uppsatsen kommer även behandla vad som 

utgör gällande rätt på området för tillfället, samt innehålla analyser och slutsatser av de 

förändringar som föreslagits av Skatteförenklingsutredningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Reglerna om räntefördelning och expansionsfonder har från början tillkommit för att uppnå en 

neutral företagsbeskattning, där enskilda näringsverksamheter beskattas ungefär likvärdigt 

som aktiebolag. Önskemål om att beskattning av inkomster från enskilda näringsverksamheter 

ska anpassas till de regler som gäller för aktiebolag väcktes redan i början på 1980-talet och 

utreddes av 1980 års företagsskattekommitté.2 Under åren 1989 och 1990 genomfördes en 

mycket omfattande skattereform, då hela grunden för skattesystemet förändrades, det nya 

skattesystemet började sedermera tillämpas från och med 1992 års taxering, En av de stora 

frågorna inför och under arbetet med skattereformen var hur enskilda näringsidkare skulle 

kunna erbjudas likvärdiga skattemässiga villkor som gäller för företagare som driver sin 

verksamhet genom aktiebolag.3 Regeringen tillsatte i december 1990 en särskild utredare med 

uppdrag att undersöka möjligheterna för likvärdiga regler mellan de olika 

näringsverksamhetsformerna. 4  Den tillsatta utredningen konstaterade bland annat att de 

skattemässiga skillnaderna mellan företagsformerna enskild firma och aktiebolag skulle öka 

ytterligare genom 1990 års stora skattereform.5 

 

                                                
1 Kommittédirektiv (Dir.). 2012:116. 
2 Statens offentliga utredningar (SOU) 1991:100, s. 63. 
3 SOU 2014:68, s. 342. 
4 SOU 1991:100, s. 63 f. 
5 SOU 1991:100; SOU 2014:68, s.72. 
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Utredningen föreslog en del förändringar för att uppnå en större likvärdighet mellan de olika 

verksamhetsslagen. De föreslagna reglerna ansågs av många uppfylla syftet med ökad 

likvärdighet mellan verksamhetsslagen, men de framstod samtidigt som krångliga och relativt 

svåra att använda sig av.6 Finansbolagens Förening uttalade exempelvis följande efter att 

utredningens förslag skickats ut på remiss:  

”Finansbolagens Förening intager en positiv inställning till förslagens syfte. Föreningen 

tillstyrker förslaget att förvärvskälleindelningen avskaffas och att full kvittningsrätt inom 

näringsverksamhet införes. Föreningen tillstyrker även att möjlighet skapas att såväl för den 

enskilde näringsidkare som delägaren i ett handelsbolag, bygga upp en buffert av obeskattade 

vinstmedel, i förslaget benämnt expansionsmedel. Föreningen tillstyrker att 

delägarbeskattningen av handelsbolagsägare fortsätter att tillämpas. Finansbolagens 

Förening konstaterar att de skattetekniska lösningarna för att uppnå förslagets effekter är 

komplicerade och föreningen känner tveksamhet inför många av småföretagens möjligheter 

att tillgodogöra sig det föreslagna skattesystemets regler.”7 

 

Finansdepartementet fortsatte efter den slutförda utredningen beredningsarbetet för att få till 

likvärdiga regler mellan de olika verksamhetsslagen. Detta resulterade så småningom i 

departementspromemorian ”Beskattning av enskild näringsverksamhet m.m.”.8 De förslag 

som lämnades i promemorian angående indelning i förvärvskällor, räntefördelning och 

expansionsmedel överensstämde i huvudsak med den proposition, ”Fortsatt reformering av 

företagsbeskattningen”9 som sedermera antogs av riksdagen 1993.10 

 

Jag har under sommaren och hösten 2014 arbetat som skattehandläggare på Skatteverket 

(SKV) och då själv kommit i kontakt med många egenföretagare. Utifrån de kontakter jag 

haft med egenföretagare av olika slag har jag kommit till insikt om att skattereglerna för 

enskilda näringsidkare är svårförståeliga och relativt krångliga för gemene man att ta till sig.  

 

 

                                                
6 Prop. 1993/94:50, s.170; Antonson, Rydin, 2012, s. 584 f. 
7 Finansbolagens Förening [http://finansbolagens-forening.se/system/files/remisser/535-

Rem_29_3_Neutral_foretagsbeskattning.pdf] 2015-02-14 
8 Departementsserien (Ds.). 1993:28. 
9 Proposition (Prop.). 1993/94:50. 
10 SOU 2014:68, s. 74. 
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Finansdepartementet tillsatte i slutet av 2012 en statlig utredning med syfte att utvärdera och 

försöka förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.11 

Utredningen lämnade den 8 oktober 2014 ifrån sig betänkandet ”Förenklade skatteregler för 

enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag”.12 Utredningens 

betänkande är i skrivande stund ute på remiss och remissvar ska ha kommit in till 

Finansdepartementet senast 16 februari 2015.13  De föreslagna lagändringarna är tänkta att 

gälla från och med 1 januari 2016.14 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra nuvarande skatteregler avseende enskilda 

näringsidkare med de förenklingar av reglerna som föreslås i SOU 2014:68 genom införandet 

av en företagsfond. Uppsatsen syftar även till att utreda huruvida det avsedda syftet med 

regelförändringarna uppfylls i och med införandet av utredningens förslag samt att analysera 

de eventuella effekterna av en lagförändring. 

 

Syftet besvaras främst genom att svara på följande frågeställningar: 

• Vilka förändringar föreslås? 

• Uppnås det avsedda syftet i och med regelförändringarna? 

• Vilka effekter kan dessa förändringar få? 

 

1.3 Metod 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen kommer jag huvudsakligen använda mig av den 

rättsdogmatiska metoden, vilket i mitt fall innebär att relevant lagtext granskas genom en 

objektiv lagtolkningsmetod. Därefter undersöks förarbeten till lagtexten för att finna 

lagstiftarens ursprungliga motiv och syfte med bestämmelserna. Slutligen avser jag att 

använda mig av doktrinen på området för att få ytterligare vägledning. De frågor jag ska 

behandla i faktadelen av min uppsats avser inte i huvudsak komplicerade rättsfrågor, varpå 

fokus i mitt arbete kommer att vara av den deskriptiva karaktären snarare än rättsutredande.  

 

 
                                                
11 Dir. 2012:116. 
12 SOU 2014:68. 
13 Remiss Fi2014/3383. 
14 SOU 2014:68, s. 223. 
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Jag ska beskriva gällande rätt på ett så pedagogiskt och juridiskt korrekt sätt som möjligt, för 

att sedan beskriva de förändringar Skatteförenklingsutredningens föreslår genom införandet 

av en företagsfond. Mitt mål är att beskriva gällande rätt och förslaget om företagsfond på ett 

objektivt sätt, för att i slutdelen av uppsatsen ställa gällande rätt mot förslaget om införande 

av en företagsfond i en jämförande analys, där även för- och nackdelar avslutningsvis 

diskuteras. 

 

1.4 Material 

Som en naturlig del av vald metod kommer lagtext, förarbeten och doktrin att användas. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att jämföra Skatteförenklingsutredningens förslag om 

införande av en företagsfond med gällande rätt kommer utredningens betänkande, SOU 

2014:68, att utgöra en hörnsten i uppsatsen tillsammans med Inkomstskattelagen (SFS 

1999:1229) (IL). Diverse beskattningshandböcker är av särskilt intresse vid beskrivningen av 

gällande rätt där framför allt Skatte- och deklarationshandboken 2014 och 

skogsbeskattningshandboken Skatt på skog kommer att vara behjälpliga. 

 

1.5 Avgränsning 

Förslaget om införande av en företagsfond är, liksom de gällande reglerna, tänkt att gälla både 

enskilda näringsidkare samt fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Jag har 

valt att enbart fokusera på enskild näringsverksamhet i denna uppsats, varpå aspekter som mer 

specifikt berör fysiska personer som är delägare i handelsbolag inte kommer att tas upp, 

varken gällande den föreslagna företagsfonden eller nuvarande skatteregler. 

 

De förslag Skatteförenklingsutredningen lämnat på förändringar av systemet med 

räntefördelning kommer att ges ett begränsat utrymme i uppsatsen. Detta då fokus i uppsatsen 

ligger på Skatteförenklingsutredningens förslag om införandet av en företagsfond. Förslaget 

om införande av en företagsfond och nya räntefördelningsregler är emellertid 

sammankopplade, varpå jag anser att en genomgång av gällande rätt för räntefördelning och 

en kort presentation av de föreslagna regelförändringarna är av relevans för att få en 

helhetsbild av vad ett införande av en företagsfond innebär. 
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Skatteförenklingsutredningen har även lämnat en del andra förslag på förenklingar i de 

generella reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet, dessa kommer inte att beröras 

närmare i uppsatsen.  

 

 

1.6 Disposition 

Med hänsyn till att skatteregler ofta är svåra att ta till sig i skriftlig form och gör sig bäst i 

praktiska exempel, så ska jag försöka att förklara de olika skattereglerna så enkelt som 

möjligt. Av pedagogiska skäl ska jag därför behandla de olika skattereglerna på liknande sätt 

genom hela uppsatsen. Först beskriver jag motivet bakom avdragsmöjligheten för att därefter 

förklara innebörden av avdraget i allmänna ordalag. Därefter förklarar jag mer praktiskt hur 

avdraget fungerar, hur stora avdrag som är tillåtna samt hur avdragen ska räknas fram. Efter 

det presenterar jag i vilka situationer och vid vilka tillfällen ett avdrag måste återföras till 

beskattning. Slutligen behandlar jag frågan om eventuella kostnader vid nyttjandet av 

skatteregeln, antingen genom erlagd skatt, erlagd ränta eller annan avgift. Uppsatsens 

faktadelar ska byggas upp med en objektiv och deskriptiv karaktär.  

 

I kapitel två behandlar jag nuvarande regler och i kapitel tre de regler som 

Skatteförenklingsutredningen har föreslagit i sitt betänkande. Efter att ha redogjort för 

gällande rätt samt de föreslagna ändringarna kommer jag att gå in på en jämförelse- och 

analysdel där jag väger de olika avdragen mot varandra och redogör för dess skillnader. I 

detta avsnitt ska jag även gå igenom huruvida lagförslaget uppfyller det avsedda syftet, vilka 

effekter förändringarna kan innebära samt mina egna ändringsförslag. Avslutningsvis kommer 

jag att föra en diskussion om reglernas införande, dess eventuella effekt samt presentera en 

del slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2 Nuvarande skatteregler 
De nuvarande reglerna för beskattning av enskilda näringsidkare infördes i huvudsak under 

1993. De önskemål som fanns vid reformeringen av skattelagstiftningen, om att 

inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare skulle bli mer 

likvärdiga andra associationsformer, primärt aktiebolag, uppfylldes till stor del i och med 

dessa nya regler. Det infördes bland annat regler om räntefördelning, periodiseringsfond och 

expansionsfond.15 I detta kapitel kommer jag att behandla gällande rätt för det neutrala 

skattesystem som infördes under 1993, och började tillämpas vid 1995 års taxering, för att 

jämna ut skillnaderna mellan olika associationsformer. Även andra avdragsmöjligheter som 

eventuellt är tänkta att ersättas i och med införandet av en företagsfond kommer att behandlas, 

såsom avsättning till skogs- och skogsskadekonto, avsättning till upphovsmannakonto samt 

avsättning till ersättningsfond.  

 

2.1 Räntefördelning 

Skattereformen som genomfördes 1990 innebar att en skattemässig skillnad uppstod mellan 

inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. För Inkomster i näringsverksamhet sker en 

progressiv beskattning upp till cirka 60 procent och därutöver tillkommer även uttag av 

sociala avgifter. Kapitalinkomster å andra sidan beskattas endast med en linjär beskattning på 

30 procent. Eftersom avkastning på satsat kapital i näringsverksamheten beskattades som 

inkomst av näringsverksamhet så medförde det en högre beskattning jämfört med annan 

kapitalavkastning. På det sättet missgynnades enskilda näringsidkare jämfört med exempelvis 

företagare som bedrev sin verksamhet i aktiebolagsform.16 En ägare av ett aktiebolag kan 

nämligen göra aktieutdelningar som avkastning på satsat kapital. 17  

 

 

                                                
15 SOU 2014:68, s. 117. 
16 Antonson, Rydin, 2012, s. 584. 
17 Särskilda regler gäller för delägare av s.k. fåmansaktiebolag. Endast 2/3 (20 %) av den utdelningen som tas 

upp i inkomstslaget kapital beskattas för fåmansaktiebolagsägare. De har dock endast rätt att ta ut en viss del 
av företagets vinstmedel genom utdelning som beskattas i inkomstslaget kapital. Resterande del av 
utdelningen beskattas därefter i inkomstslaget tjänst med en progressiv beskattning upp till ca 60 %. Hur stor 
del av utdelningen som får tas upp i inkomstslaget kapital styrs av ett framräknat gränsbelopp. Gränsbeloppet 
kan räknas fram antingen genom huvudregeln som innebär att hänsyn måste tas till ett antal individuella 
faktorer, bland annat omkostnadsbelopp, lönebaserat utrymme och det sparade fördelningsutrymmet från 
föregående år. Gränsbeloppet kan också räknas fram genom den schabloniserade förenklingsregeln där 2,75 
gånger inkomstbasbeloppet utgör gränsbeloppet. Reglerna om fåmansaktiebolag återfinns i 56-57 kap IL. 
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De kan dessutom erhålla ränta på utlånat kapital till sin verksamhet, varav både utdelningar 

och ränteinkomster beskattas i inkomstslaget kapital. För att råda bot på denna ojämlikhet 

mellan olika associationsformer infördes positiv räntefördelning. 18 Vid 1990 års skattereform 

beslutades även om införande av negativ räntefördelning, vilket ansågs lösa problemet med 

att privata skulder av skatteplaneringsskäl redovisades i inkomstslaget näringsverksamhet i 

stället för inkomstslaget kapital.19 I detta avsnitt kommer gällande regler för räntefördelning 

att behandlas. 

 

2.1.1 Gällande rätt 

I enskild näringsverksamhet finns möjlighet till både positiv och negativ räntefördelning. En 

positiv räntefördelning innebär att näringsidkaren har möjlighet att utifrån det investerade 

kapitalet i verksamheten tillgodogöra sig en del av verksamhetens resultat i inkomstslaget 

kapital i stället för inkomstslaget näringsverksamhet. 20  Den negativa räntefördelningen 

innebär i stället att den del av det uttagna kapitalet som överstiger tillgångarna i verksamheten 

ses som privata lån och därför ska överföras till inkomstslaget kapital.21 Den skattemässiga 

skillnaden mellan inkomstslagen kapital och näringsverksamhet kan beroende på 

verksamhetens resultat uppgå till över 30 procent, på grund av olika skattesatser och 

tillkommande egenavgifter för näringsverksamhet.22 

 

En positiv räntefördelning får göras om det vid utgången av föregående beskattningsåret finns 

ett positivt kapitalunderlag som överstiger 50 000 kr.23 Med kapitalunderlag avses skillnaden 

mellan värdet på skulderna och tillgångarna i näringsverksamheten vid föregående 

beskattningsårs utgång adderat med eventuellt kvarstående sparat fördelningsbelopp, 

övergångspost24, särskild post25 vid arv, gåva m.m. och underskott av näringsverksamheten 

under det föregående beskattningsåret där avdrag för underskott inte tidigare har gjorts enligt 

bestämmelserna i 14 kap. 22 § första och andra styckena IL.  

                                                
18 Antonson, Rydin, 2012, s. 584. 
19 SOU 2014:68, s. 155. 
20 Antonson, Rydin, 2012, s. 585. 
21 Eriksson, 2011, s. 414. 
22 Eriksson, 2011, s. 415. 
23 33 kap 4 § IL. 
24 33 kap. 14 § IL. 
25 33 kap. 15-17 §§ IL. 
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Värdet ska även minskas med eventuella tillskott i näringsverksamheten under föregående 

beskattningsår som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten samt 

minskas med 78 procent av expansionsfonden vid det föregående beskattningsårets utgång.26  

Det positiva fördelningsbeloppet räknas fram genom att det positiva kapitalunderlaget för 

räntefördelningen multipliceras med statslåneräntan från 30 november föregående år, ökad 

med sex procentenheter. 27   Det framräknade fördelningsbeloppet får sedan dras av i 

inkomstslaget näringsverksamhet för att i stället tas upp i inkomstslaget kapital.28 Avdraget 

får emellertid inte vara större än det justerade resultatet.29 

 

En negativ räntefördelning ska göras om det vid utgången av föregående beskattningsår i 

stället finns ett negativt kapitalunderlag som överstiger -50 000 kr. 30  Ett negativt 

fördelningsbelopp beräknas genom att det negativa kapitalunderlaget multipliceras med 

statslåneräntan vid samma tidpunkt som för positiv räntefördelning ökad med en 

procentenhet.31 Därefter ska det framräknade fördelningsbeloppet tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet samtidigt som samma belopp ska dras av i inkomstslaget kapital.32  

 

Ett lockande alternativ för att undvika negativ räntefördelning eller att öka den positiva 

räntefördelningen är att tillfälligt skjuta till eget kapital till verksamheten strax före 

bokslutstidpunkten varje år. För att motverka att sådan skatteplanering sker så ska 

kapitalunderlaget minskas om kapitaltillskottet inte har en varaktig karaktär.33  

 

Ett positivt fördelningsbelopp kan sparas och tas upp vid beräkningen av framtida 

kapitalunderlag och räntefördelning. Om den skattskyldige i framtiden skulle uppnå ett 

negativt fördelningsbelopp ska det sparade fördelningsbeloppet emellertid kvittas mot det 

sparade fördelningsbeloppet.34  

 

 

                                                
26 33 kap. 8 § IL. 
27 33 kap. 3 § 1 st. IL. 
28 33 kap. 2 § 1 st. IL; 42 kap. 9 § IL. 
29 33 kap. 5 § 1 st. IL. 
30 33 kap 4 § IL. 
31 33 kap. 3 § 2 st. IL. 
32 33 kap. 2 § 2 st. IL; 42 kap. 9 § IL. 
33 33 kap. 8 § IL. 
34 33 kap. 7 § IL. 
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Anledningen till att en företagare inte nyttjar den positiva räntefördelningen kan vara för att 

verksamhetens resultat helt enkelt inte räcker till för att kunna genomföra en räntefördelning 

alternativt för att företagaren av olika anledningar väljer att spara räntefördelningen för att 

kunna genomföra en större justering senare år.35 Ett sparat fördelningsbelopp kan inte nyttjas 

ett år då räntefördelning inte får ske, alltså ett år då kapitalunderlaget understiger 50 000 kr. 

Det sparade fördelningsbeloppet ska då rullas vidare till nästkommande beskattningsår. Om 

däremot ett negativt kapitalunderlag ett visst år är större än -50 000 kr så kan den sparade 

räntefördelningen utnyttjas.36  

 

Räntefördelning ska alltså inte ses som ett traditionellt avdrag där skattekredit under viss tid 

uppnås, utan i stället som en möjlighet för enskilda näringsidkare att ta ut vinstmedel ur 

verksamheten till en lägre skattesats.  Det belopp som räntefördelas byter inkomstslag, vid 

positiv räntefördelning från intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet till intäkt i 

inkomstslaget kapital och vid negativ räntefördelning från kostnad i inkomstslaget 

näringsverksamhet till kostnad i inkomstslaget kapital. 

 

2.2 Expansionsfond 

Ett ytterligare steg för att utjämna de skattemässiga skillnaderna mellan enskilda 

näringsidkare och mindre aktiebolag var införandet av expansionsfonden. Den kvarhållna 

vinsten i ett aktiebolag beskattas nämligen endast med en rak bolagsskattesats, vilket frigör 

möjligheter att använda det kvarhållna kapitalet till expansion av företaget. Denna beskattning 

skiljer sig från beskattningen av enskilda näringsidkare som har en progressiv skattesats, 

oavsett om de tar ut pengar ur företaget eller inte. Tanken med expansionsfonden var att en 

viss del av vinsten i en enskild näringsverksamhet kan avsättas till en expansionsfond där 

samma skattesats som åligger aktiebolag tillämpas. Det innebär att enskilda näringsidkare får 

en utökad möjlighet att avsätta kapital som kan direktinvesteras i verksamheten, för att 

verksamheten ska kunna expandera.37 

 

 

                                                
35 Antonson, Rydin, 2012, s. 593. 
36 Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2011 ref. 42. 
37 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, 2011, s. 478. 
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2.2.1 Gällande rätt 

Genom reglerna om expansionsfond har enskilda näringsidkare samma möjlighet som 

aktiebolag att expandera verksamheten med lågbeskattade medel.38 En avsättning till en 

expansionsfond är avdragsgill, vilket innebär att det belopp som avsätts i en expansionsfond 

inte tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.39  

 

Avdrag för avsättning till expansionsfond får för varje år göras med högst ett belopp som 

motsvarar ett för expansionsfond justerat positivt resultat.40 Med ett för expansionsfond 

justerat resultat avses resultatet av näringsverksamheten före avdrag för avsättning till 

expansionsfond ökat med avdrag för egenavgifter, avdrag för premie för pensionsförsäkring 

och inbetalning på pensionssparkonto samt särskild löneskatt på pensionskostnader för dessa 

poster. Resultatet ska även reduceras med sjukpenning och liknande ersättningar som erhållits 

och återförda avdrag för egenavgifter.41 Det för expansionsfond justerade positiva resultatet 

skiljer sig alltså från det för räntefördelningen justerade resultatet.42  

 

Expansionsfonden får inte heller överstiga det högsta belopp som anges i bestämmelserna om 

kapitalunderlag.43 Enligt bestämmelserna om kapitalunderlag får expansionsfonden uppgå till 

högst ett belopp som motsvarar 128,21 procent av kapitalunderlaget för expansionsfond.44 

Med kapitalunderlaget för expansionsfond menas skillnaden mellan värdet på tillgångarna och 

värdet på skulderna i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång. Underlaget ska 

dessutom ökas med underskott av näringsverksamheten till den del underskottet inte ska dras 

av samma beskattningsår vid försäljning av näringsfastighet och näringsbostadsrätt, eller 

underskott som avser delägare i andelshus, nystartad verksamhet och litterär eller konstnärlig 

verksamhet som får dras av samma beskattningsår. Vidare ska underlaget ökas med sådant 

kvarvarande negativt fördelningsunderlag vid 1995 års taxering enligt den upphävda lagen 

(1993:1536) om räntefördelning, även kallat övergångspost, och särskild post vid arv, gåva 

m.m. Slutligen ska underlaget minskas med eventuella kapitaltillskott till verksamheten som 

inte gjorts för att varaktigt öka kapitalet i verksamheten under beskattningsåret.45 

                                                
38 Antonson, Rydin, 2012, s. 638. 
39 34 kap. 2 § 1 st. IL 
40 34 kap. 4 § 1 st. IL 
41 34 kap. 5 § IL 
42 Dreij, Kindlund, Nilsson, Svensby, 2014, s. 314 
43 34 kap. 4 § 1 st IL. 
44 34 kap. 6 § IL. 
45 34 kap. 7 § IL; 14 kap. 22 § 1-2 st. IL; 33 kap. 14 § IL. 



14 
 

 

En avsättning till en expansionsfond måste inte återföras inom en viss tid utan kan finnas kvar 

så länge verksamheten fortgår. Däremot finns regler för när expansionsfonden måste återföras 

till beskattning på grund av att förhållanden i verksamheten förändrats.46  

 

Bland annat ska expansionsfonden återföras med motsvarande del som överstiger vad som är 

tillåtet enligt bestämmelserna om högsta belopp enligt reglerna om kapitalunderlag. Högsta 

tillåtna belopp är 128,21 procent av kapitalunderlaget för expansionsfond.47 En enskild 

näringsidkares avdrag ska dessutom återföras om denne upphör att bedriva 

näringsverksamhet, skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör, näringsverksamheten 

inte längre ska beskattas i Sverige på grund av skatteavtal med stat utanför EES (Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet), om näringsidkaren är begränsat skattskyldig och dör under 

beskattningsåret eller om näringsidkaren försätts i konkurs.48 

 

I stället för att beskattas i inkomst av näringsverksamhet så beskattas den summa som avsätts 

i en expansionsfond med en s.k. expansionsfondsskatt. Den erlagda expansionsfondskatten 

återfås sedermera vid återföringen av expansionsfonden, då det avsatta 

expansionsfondbeloppet i stället tas upp och beskattas som inkomst av näringsverksamhet.49 

Expansionsfondskatten är densamma som bolagsskatten, det vill säga 22 procent.50 Den fria 

skattekredit som utgörs av skillnaden mellan beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

och expansionsfondskatten är avsedd att användas till expansion av verksamheten på 

likvärdiga villkor som aktiebolag.51 

 

 

 

 

                                                
46 34 kap. 14 § 1 st. IL. 
47 34 kap. 15 § IL; 34 kap. 6 § IL. 
48 34 kap. 17 § IL. 
49 34 kap. 3 § IL. 
50 65 kap 8 § IL. 
51 Antonson, Rydin, 2012, s. 638. 
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2.3 Periodiseringsfond 

I och med den omfattande skattereformen i början på 90-talet togs en rad möjligheter till 

nyttjande av s.k. obeskattade reserver52, bort. Det infördes samtidigt en ny slags obeskattad 

reserv, skatteutjämningsreserven (surv), vilken kan sägas vara föregångaren till dagens 

periodiseringsfond. Avsättning till surv fick göras utifrån ett framräknat kapitalunderlag eller 

utifrån ett framräknat löneunderlag.53 Denna historiska avsättningsmöjlighet kommer inte att 

diskuteras närmare, utan fokus i detta avsnitt kommer att ligga på 

skatteutjämningsmöjligheten som finns genom avsättning till periodiseringsfond. 

 

En avsättning till periodiseringsfond medför en likviditetsförstärkning då företagets 

skattebetalning minskar tillfälligt på grund av avsättningen, därmed erhålls en 

stabiliseringseffekt. En avsättning till periodiseringsfond innebär dessutom att takbeloppet för 

avsättning till expansionsfond minskar med samma belopp som är avsatt till 

periodiseringsfond vilket ger en förlängd förlustutjämning och låser fast kapital i 

verksamheten. Tanken med periodiseringsfonden är att den ska fungera som en 

förlustutjämning bakåt i tiden vilket uppnås genom att periodiseringsfondsavsättningen 

minskar skatten år ett när verksamheten går med vinst, om verksamheten år två sedan går med 

förlust kan fonden upplösas för att minska förlusten, detta utan att återföringen behöver 

beskattas. På detta sätt jämnas verksamhetens resultat ut mellan de olika åren, och resultaten 

blir jämnare och mer lätthanterliga.54 

 

2.3.1 Gällande rätt 

Avsättning till periodiseringsfond får göras av enskilda näringsidkare, fysiska personer som är 

delägare i handelsbolag samt de flesta juridiska personerna, däribland aktiebolag. En enskild 

näringsidkare får varje år göra en avsättning med högst 30 procent av ett för 

periodiseringsfond justerat resultat, till skillnad från juridiska personer där avsättningen får 

uppgå till max 25 procent.55 Varje års avsättning bildar en egen fond.56  

 

                                                
52 Bokslutsdisposition som påverkar det beskattningsbara resultatet. Obeskattade reserver består av vinster som 

företaget ännu inte skattat för. 
53 Prop. 1993/94:50, s. 208. 
54 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, 2011, s. 376 f. 
55 30 kap. 6 § 1 st. IL; 30 kap. 5 § IL. 
56 30 kap. 4 § IL. 
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Ett för periodiseringsfond justerat resultat skiljer sig från det justerade resultat som används 

vid beräkningen av räntefördelning och avsättning till expansionsfond som jag tidigare 

berättat om. Med ett för periodiseringsfond justerat resultat menas resultatet av verksamheten 

före avdrag för avsättning till periodiseringsfond ökat med avdrag för egenavgifter, avdrag för 

premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto samt särskild löneskatt 

på dessa pensionskostnader och avdrag för avsättning till expansionsfond. Resultatet ska även 

vara minskat med sjukpenning och liknande ersättningar, återfört avdrag för egenavgifter och 

återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.57 Avsättningen görs alltså på inkomsten 

efter räntefördelning, vilket innebär att om möjligheten till räntefördelning inte utnyttjas så 

finns möjligheten till en högre avsättning till periodiseringsfond.58   

 

Periodiseringsfonden kan när som helst återföras till beskattning, vilket innebär att en 

periodiseringsfond kan återföras ett år då verksamheten gått med förlust för att utjämna ett 

underskott, periodiseringsfonden måste dock återföras senast det sjätte beskattningsåret efter 

det år då avdraget gjordes.59 En enskild näringsidkare är emellertid tvungen att återföra sina 

tidigare avsättningar även om tiden inte löpt ut ifall han upphör med sin näringsverksamhet 

eller om skattskyldigheten för näringsverksamheten inte längre gäller på grund av att 

skattskyldigheten upphör eller att den framgent ska beskattas i utlandet. En avsättning till 

periodiseringsfond ska även återföras i de fall den enskilda näringsidkaren försätts i 

konkurs.60 När återföringen av fonden sker ska den äldsta kvarvarande avsättningen återföras 

först. 61  Avsättning och återföring av periodiseringsfond sker, som nämnts ovan, före 

avsättning till expansionsfond, det innebär att när en periodiseringsfond återförs till 

beskattning skapas ett större utrymme för avsättning till expansionsfond, och därmed en 

möjlighet att skjuta upp en viss del av beskattningen ytterligare en tid.62 

 

 

 

 

 

                                                
57 30 kap 6 § 2 st. IL. 
58 Antonson, Rydin, 2012, s. 632. 
59 30 kap 7 § 1 st. IL 
60 30 kap. 9 § IL. 
61 30 kap 7 § 2 st. IL. 
62 Antonson, Rydin, 2012, s. 634. 
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Alla juridiska personer som sätter av pengar i en periodiseringsfond beskattas genom att en 

schablonintäkt tas upp och beskattas. En enskild näringsidkare behöver emellertid inte ta upp 

en schablonintäkt för de avsatta medlen i periodiseringsfonder, vilket innebär att denna form 

av skattekredit är skattefri för enskilda näringsidkare.63  

Det är med andra ord en möjlighet för enskilda näringsidkare att låna pengar gratis under den 

tid vinstmedel är avsatta i en periodiseringsfond. 

 

2.4 Skogskonto 

Det är vanligt bland enskilda näringsidkare som är skogsägare att deras intäkter från 

verksamheten varierar mycket mellan olika år. Vissa år består verksamheten enbart av 

kostnader, för att några år senare utgöra stora intäkter och relativt låga kostnader. För att 

jämna ut beskattningen mellan olika år, och på så sätt undvika ogynnsamma 

marginalskatteeffekter, finns möjligheter till avdrag genom insättning på skogskonto. 64 

Reglerna om skogskonto infördes redan 1954 och huvudsyftet var att utjämna beskattningen 

mellan olika verksamhetsår.  

Reglerna om skogskonto fyller även en viktig funktion i och med avräkningsmöjligheten av 

framtida kostnader gentemot tidigare intäkter.65 Reglerna innebär att en verksamhet som 

egentligen inte är lämpad att beskattas genom årliga räkenskaper, utan snarare bör ses över 

flera år, numera passar in i vårt system med årliga redovisningar av resultat.  

 

2.4.1 Gällande rätt 

För att vara berättigad till att göra en insättning på ett skogskonto krävs först och främst att 

näringsidkaren har intäkter från skogsbruk. Uppskov med beskattningen kan erhållas med den 

del av skogsintäkten som sätts in på ett särskilt konto i ett kreditinstitut, pengarna sätts då in 

på ett skogskonto.66  Uppskov med beskattningen vid insättning på ett skogskonto får för ett 

och samma beskattningsår högst uppgå till summan av: 60 procent av skogsintäkten på grund 

av upplåtelse av avverkningsrätt, 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av 

skogsprodukter, och 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.67  

                                                
63 30 kap. 6a § 1 st. IL; Antonson, Rydin, 2012, s. 632. 
64 Antonson, 2006, s. 46. 
65 Antonson, Rydin, 2012, s. 512. 
66 Dreij, Kindlund, Nilsson, Svensby, 2014, s. 341. 
67 21 kap. 25 § IL. 
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Ett avdrag på grund av insättning på skogskonto får inte leda till att det uppkommer ett 

underskott.68 Det krävs vidare att ett avdrag uppgår till minst 5 000 kr för insättning på 

skogskonto.69 För att kunna tillgodoräkna sig ett avdrag för insättning på skogskonto ska 

pengarna vara insatta på ett konto hos ett kreditinstitut senast på deklarationsdagen.70  

Avdrag för insättning på skogskonto är inte tillåten om den skattskyldige näringsidkaren 

samma beskattningsår gör avdrag för insättning på skogsskadekonto.71 

 

Uttag från ett skogskonto ska tas upp till beskattning genom att det förs in som en intäkt i 

inkomstslaget näringsverksamhet det beskattningsår då uttaget från kontot görs. 72 

Näringsidkaren får tidigast fyra månader efter insättningsdagen ta ut de insatta pengarna på 

kontot, uttaget kan avse hela det insatta beloppet eller en del av det.73 Efter att pengarna varit 

insatta på skogskonto i tio år ska kreditinstitutet betala ut kvarstående medel på skogskontot, 

och pengarna ska tas upp till beskattning.74 

 

Den skattekredit som uppnås genom insättning på skogskonto är skattefri, däremot ska den 

intäktsränta som är hänförlig till medel insatta på skogskontot beskattas i enlighet med lag 

(1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. Det innebär att skatt tas ut med 15 

procent av den ränta som gottskrivs skogskontot.75 Det är alltid kontots innehavare som är 

skattskyldig för den eventuella intäktsräntan.76 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 21 kap. 30 § IL. 
69 21 kap. 31 § IL. 
70 21 kap. 33 § IL. 
71 21 kap. 24 § 1 st. IL. 
72 21 kap. 37 § IL. 
73 21 kap. 36 § 1 st. IL. 
74 21 kap. 36 § 2 st. IL. 
75 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 3 §. 
76 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 2 §. 
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2.5 Skogsskadekonto 

Avsättning till skogsskadekonto och skogskonto fungerar i princip likadant, däremot skiljer 

sig motiven bakom de olika avsättningarna åt. Ett avdrag för skogsintäkt som sätts in på ett 

skogsskadekonto får, till skillnad från insättning på ett skogskonto, endast göras när vissa 

särskilda villkor är uppfyllda.77  

 

2.5.1 Gällande rätt 

Insättning på skogsskadekonto får endast göras om brand, insektsangrepp, stormfällning eller 

någon annan liknande händelse har medfört att mer än en tredjedel av skogen i 

näringsverksamheten bör avverkas i förtid, och att den huvudsakliga delen av 

beskattningsårets skogsintäkter också kommer från sådan avverkning.78  

 

För att kunna göra en förhöjd insättning på ett skogsskadekonto bör näringsidkaren genom 

intyg från skogsstyrelsen, eller på annat sätt, styrka att förutsättningarna för en insättning på 

skogsskadekonto är uppfyllda.79 Avdrag för insättning på skogsskadekonto är inte tillåten om 

den skattskyldige näringsidkaren samma beskattningsår gör avdrag för insättning på 

skogskonto.80 

 

Vid de extraordinära tillfällen då insättning på ett skogsskadekonto är tillåtet får avdrag med 

högst 80 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt, 50 procent av 

skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter och 50 procent av skogsintäkten på 

grund av uttag av skogsprodukter.81   

Ett avdrag på grund av insättning på skogsskadekonto får inte leda till att det uppkommer ett 

underskott.82 Det krävs vidare att ett avdrag uppgår till minst 50 000 kr för insättning på 

skogsskadekonto. 83  För att kunna tillgodoräkna sig ett avdrag för insättning på 

skogsskadekonto ska pengarna vara insatta på ett konto hos ett kreditinstitut senast på 

deklarationsdagen.84 

 

                                                
77 21 kap. 21 § IL; 21 kap. 23 § IL 
78 21 kap. 23 § IL. 
79 Dreij, Kindlund, Nilsson, Svensby, 2014, s. 342. 
80 21 kap. 24 § 1 st. IL 
81 21 kap. 26 § IL. 
82 21 kap. 30 § IL. 
83 21 kap. 31 § IL. 
84 21 kap. 33 § IL. 
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Uttag från skogsskadekontot ska tas upp till beskattning genom att det förs in som en intäkt i 

näringsverksamheten det beskattningsår uttaget från kontot görs.85 Näringsidkaren får tidigast 

fyra månader efter insättningsdagen ta ut de insatta pengarna från kontot, uttaget kan avse 

hela det insatta beloppet eller en del av det. 86  Efter att pengarna varit insatta på 

skogsskadekonto i tjugo år ska kreditinstitutet betala ut kvarstående medel på 

skogsskadekontot, och pengarna ska tas upp till beskattning.87 

 

Den skattekredit som uppnås genom insättning på skogsskadekonto är, precis som en 

insättning på ett skogskonto, skattebefriad. Intäktsräntan som är hänförlig till medel insatta på 

skogsskadekontot ska även den beskattas i enlighet med lag (1990:676) om skatt på ränta på 

skogskontomedel m.m. Det innebär att skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs 

skogsskadekontot.88 Det är alltid kontots innehavare som är skattskyldig för den eventuella 

intäktsräntan.89 

 

2.6 Upphovsmannakonto 

Många konstnärligt verksamma yrkesutövare har ojämna inkomster från år till år. En 

författare kan exempelvis arbeta i flera år med en bok innan den går ut till försäljning och blir 

inkomstbringande. Under den period boken säljs inbringar den inkomster som ska täcka 

tidigare års kostnader då boken skrevs.  Vissa år drar verksamheten in stora intäkter, andra år 

består verksamheten mestadels av kostnader. 90  Reglerna om avsättning till 

upphovsmannakonto har, likt skogskontoreglerna, införts för att ge de fria kulturarbetarna en 

utökad möjlighet till resultatutjämning mellan olika verksamhetsår.91  

 

 

 

 

                                                
85 21 kap 37 § IL. 
86 21 kap. 36 § 1 st. IL. 
87 21 kap. 36 § 2 st. IL. 
88 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 3 §. 
89 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 2 §. 
90 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, 2011, s. 485. 
91 Dreij, Kindlund, Nilsson, Svensby, 2014, s. 261. 
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2.6.1 Gällande rätt 

En konstnärligt verksam yrkesutövare som bedriver enskild näringsverksamhet kan få 

uppskov med beskattning av sådan intäkt av näringsverksamhet som tillkommit denne i 

egenskap av upphovsman enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. Avdrag får dock inte göras för intäkt som är hänförlig till fotografiska verk. 

För att kunna göra avdrag och få uppskov med beskattning på en ”upphovsmannaintäkt” 

krävs att motsvarande del av intäkten sätts in på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.92 

 

Avdrag för insättning på upphovsmannakonto får maximalt göras med det belopp som 

motsvarar upphovsmannaintäkten. Ett avdrag vid insättning på ett upphovsmannakonto får 

inte understiga 10 000 kr och avdraget får inte överstiga ett belopp som motsvarar två 

tredjedelar av överskottet av näringsverksamheten före avdraget och före avdrag för 

avsättning för egenavgifter enligt 16 kap. 29 §. Avdrag får inte göras med högre belopp än att 

överskottet uppgår till minst 30 000 kr efter avdraget för avsättning till upphovsmannakonto, 

men före avsättning för egenavgifter.93  

 

Som förutsättning för att få avdrag för en upphovsmannaintäkt krävs dessutom att 

näringsidkaren är obegränsat skattskyldig vid beskattningsårets utgång och att 

upphovsmannaintäkterna under beskattningsåret överstiger upphovsmannaintäkterna från 

något av de två föregående beskattningsåren med minst 50 procent. 94  För att kunna 

tillgodoräkna sig ett avdrag för insättning på upphovsmannakonto ska pengarna vara insatta 

på ett konto hos ett kreditinstitut senast på deklarationsdagen.95 

 

Uttag från ett upphovsmannakonto ska tas upp till beskattning genom att det förs in som en 

intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet det beskattningsår då uttaget från kontot görs.96 

Näringsidkaren får tidigast fyra månader efter insättningsdagen ta ut de insatta pengarna på 

kontot, uttaget kan avse hela det insatta beloppet eller en del av det.97  

                                                
92 32 kap. 1 § IL. 
93 32 kap. 4 § IL. 
94 32 kap. 3 § IL. 
95 32 kap. 6 § IL. 
96 32 kap 9 § IL. 
97 32 kap. 8 § 1 st. IL. 
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Efter att pengarna varit insatta på ett upphovsmannakonto i sex år ska kreditinstitutet betala ut 

kvarstående medel på upphovsmannakontot, och pengarna ska tas upp till beskattning.98 

 

I likhet med avdrag för insättning på skogskonto och skogsskadekonto är den skattekredit som 

uppnås genom insättning på ett upphovsmannakonto skattefri. Den intäktsränta som är 

hänförlig till medel insatta på ett upphovsmannakonto ska beskattas i enlighet med lag 

(1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. Det innebär att skatt tas ut med 15 

procent av den upplupna räntan på upphovsmannakontot.99 Det är alltid kontots innehavare 

som är skattskyldig för den eventuella intäktsräntan.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 32 kap. 8 § 2 st. IL. 
99 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 3 §. 
100 lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 2 §. 
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2.7 Ersättningsfond 

Reglerna om ersättningsfonder infördes i samband med de inkomstskattereformer som 

genomfördes i början av 90-talet. I och med införandet av ersättningsfond ersattes dels regler 

om eldsvådefonder och dels regler om uppskov med beskattning av realisationsvinst.101  

 

Syftet bakom de tidigare reglerna om eldsvådefonder var att undvika att näringsidkare som 

förlorat inventarier och lagertillgångar under katastrofliknande händelser, och på grund av 

detta erhållit stora försäkringsersättningar, skulle undgå att drabbas av en kraftig beskattning 

av försäkringsintäkten. 102  Enligt den tidigare lagen om uppskov med beskattning av 

realisationsvinst vid fastighetsavyttring kunde enskilda näringsidkare som erhållit en vinst få 

uppskov med beskattningen av vinsten vid två olika situationer. Det ena fallet var när 

avyttringen avsåg en bostad, och det andra fallet var när fastigheten togs i anspråk genom 

expropriation eller annat liknande tvångsmässigt förfarande.103  

 

Reglerna om uppskov med beskattning vid tvångsmässiga avyttringar överfördes till 

ersättningsfonden. Utmärkande för de två situationerna som omfattas av reglerna om 

ersättningsfond är således att de leder till stora extraordinära intäkter som näringsidkaren inte 

själv har kunnat påverka. Tanken bakom reglerna om ersättningsfond är att näringsidkaren 

sätts i samma skattemässiga ställning som rådde före den oförutsedda händelsen som 

inneburit en plötslig extraordinär intäkt.104 

 

2.7.1 Gällande rätt 

Reglerna om ersättningsfond är uppdelade i fyra olika fonder, där var och en är hänförlig till 

den typ av tillgång som ersättningen kan hänföras till. Med andra ord är namnet på fonden 

kopplat till den tillgång som skadats respektive avyttrats.105 Avdrag får göras för belopp som 

sätts av till ersättningsfond för inventarier, ersättningsfond för byggnader och 

markanläggningar, ersättningsfond för mark och ersättningsfond för djurlager i jordbruk och 

renskötsel.106 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och andra 

liknande rättigheter räknas inte som tillgångar i detta sammanhang.  

                                                
101 Dreij, Kindlund, Nilsson, Svensby, 2014, s. 321. 
102 Antonson, Rydin, 2012, s. 544. 
103 Antonson, Rydin, 2012, s. 545. 
104 Antonson, Rydin, 2012, s. 545. 
105 Antonson, Rydin, 2012, s. 545. 
106 31 kap. 1 § 1 st. IL. 
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Det finns därför ingen möjlighet att använda reglerna om ersättningsfond vid skada på, eller 

avyttring av en sådan rättighet. Inte heller anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser 

en nyttighet vilken är knuten till en fastighet ses som inventarier i detta sammanhang.107 

 

Avdrag för avsättning till en ersättningsfond får göras vid två olika situationer. Den första är 

om en näringsidkare får ersättning för en skada som uppstått genom brand eller annan 

olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och på djurlager eller i 

renskötsel.108  Avdrag för avsättning till ersättningsfond får även göras om en näringsidkare 

får ersättning för inventarier, byggnader, markanläggningar eller mark i samband med 

följande situationer;  

1. en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller dylikt,  

2. en fastighet annars avyttras under sådana förhållanden att det måste anses som en 

tvångsavyttring,  

3. en fastighet avyttras som ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre 

rationalisering,  

4. en fastighet avyttras till staten därför att det på grund av flygbuller inte går att bo på 

den utan påtaglig olägenhet, 

5.  eller om förfoganderätten till en fastighet inskränks för obegränsad tid med stöd av 

miljöbalken eller på motsvarande sätt med stöd av andra författningar, under 

förutsättning att ersättningen är en engångsersättning.109 

 

Avdrag på grund av avsättning till ersättningsfond får inte överstiga den ersättning som ska 

tas upp.110 Om näringsidkaren med anledning av skadan eller avyttringen gör ett större 

värdeminskningsavdrag på inventarier, byggnader eller markanläggningar än denne annars 

skulle haft rätt till så ska avdraget för avsättning till ersättningsfond minskas i motsvarande 

mån.111 Vidare får inte avdraget för avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och 

i renskötsel överstiga det belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under 

beskattningsåret.112  

 

                                                
107 31 kap. 1 § 2 st. IL. 
108 31 kap. 4 § IL. 
109 31 kap. 5 § IL. 
110 31 kap. 7 § IL. 
111 31 kap. 8 § IL. 
112 31 kap. 9 § 1 st. IL. 
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Om lagret stigit i pris under beskattningsåret får lagerreserven vid beskattningsårets ingång 

beräknas på grundval av den procentsats med vilken lagret vid denna tidpunkt faktiskt har 

skrivits ned och det återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets 

utgång.113 

 

Ersättningsfond är i huvudsak tänkt att användas för anskaffning av samma slags tillgångar 

som avsättningen avsett. Det är dock möjligt att i begränsad utsträckning använda fonden till 

förvärv av även andra tillgångar.114 En ersättningsfond får generellt sett tas i anspråk tidigast 

efter utgången av det beskattningsår som avsättningen gjordes, men fonden får också tas i 

anspråk under samma beskattningsår som ersättningen tas upp som en intäkt för byggnader, 

markanläggningar och mark.115Ersättningsfonden ska senast tas i anspråk under det tredje 

beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes.116 Om det finns särskilda skäl 

får SKV medge att fonden behålls ytterligare en tid därefter. Som längst kan näringsidkaren få 

dispens att behålla ersättningsfonden till och med det sjätte beskattningsåret efter det 

beskattningsår då avdraget gjordes.117 

 

Vid återföringen av ersättningsfonden ska ett särskilt tillägg om 30 procent av det återförda 

beloppet tas upp som en intäkt. Endast om det finns synnerliga skäl kan en näringsidkare 

undgå detta tillägg vid återföringen.118 Trots extrakostnaden som uppstår vid återföringen av 

ersättningsfonden så ger en avsättning till ersättningsfond ofta en gynnsam skatteeffekt vid en 

jämförelse med skattekonsekvenserna om man inte gjort en avsättning till ersättningsfond.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 31 kap. 9 § 2 st. IL. 
114 Antonson, Rydin, 2012, s. 569. 
115 31 kap 14 § IL. 
116 31 kap. 19 § 1 st. IL. 
117 31 kap. 19 § 2 st. IL. 
118 31 kap 22 § IL. 
119 Antonson, Rydin, 2012, s. 579. 
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3 Skatteförenklingsutredningens förslag om en förenklad 
företagsbeskattning 

Dagens regler för enskilda näringsidkare, som redovisats ovan, medför att en viss neutralitet 

mellan olika företagsformer kan upprätthållas. Nuvarande regelverk är även utformat för att 

tillgodose en rimlig neutralitet mellan löntagare och egna företagare. Syftet med de regler som 

infördes under 90-talets stora skattereformer har på många sätt uppfyllts. De olika 

skattereglerna för enskilda näringsidkare kritiseras emellertid ofta för att vara alldeles för 

komplexa.120 Lagrådet ansåg redan vid införandet av reglerna under 90-talet att det nya 

regelsystemet låg nära gränsen för vad som kan accepteras i komplexitet med hänsyn till att 

reglerna i huvudsak riktar sig emot de mindre företagen.121 Regeringen tillsatte under 2012 en 

utredning med uppdraget att utvärdera och förenkla dagens skatteregler för enskilda 

näringsidkare. Av kommittédirektivet framgår bland annat att utredningen särskilt ska ägna 

reglerna om räntefördelning och expansionsfonder uppmärksamhet, samt att det står 

utredningen fritt att föreslå nya förenklade regler med motsvarande syfte som de befintliga.122  

Det här kapitlet kommer att handla om utredningens förslag på ett förenklat neutralt 

skattesystem, bland annat genom införandet av en s.k. företagsfond. 

 

3.1 En förändrad räntefördelning 

Skatteförenklingsutredningens förslag på förändringar av reglerna om räntefördelning hänger 

delvis ihop med införandet av en företagsfond och kommer därför att beröras lite kort. I 

betänkandet föreslås att det ska införas två olika möjligheter till räntefördelning, en 

fullständig räntefördelning och en förenklad räntefördelning, som ersätter de nuvarande 

reglerna om positiv räntefördelning. Utredningen föreslår även att den negativa 

räntefördelningen ska slopas.123 

 

Den fullständiga räntefördelningen bygger på de nuvarande reglerna om räntefördelning, den 

stora skillnaden är att kapitalunderlaget som räntefördelningen utgår ifrån ska beräknas 

annorlunda enligt Skatteförenklingsutredningens förslag.  

                                                
120 SOU 2014:68, s. 117 f. 
121 Prop. 1993/94:50, s. 427. 
122Dir. 2012:116. 
123 SOU 2014:68, s. 14 f. 
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Enligt utredningens förslag ska kapitalunderlaget justeras med färre poster än nuvarande 

kapitalunderlag för räntefördelning.124  Kapitalunderlaget för räntefördelning ska räknas fram 

på samma sätt som kapitalunderlaget för avsättning till företagsfond.125  Räntenivån vid 

fullständig räntefördelning sänks från nuvarande nivå, där kapitalunderlaget multipliceras 

med statslåneräntan ökad med 6 procentenheter. Den nya fullständiga räntefördelningen ska i 

stället beräknas på kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan ökad med 4,8 

procentenheter.126 Alltså sänks möjligheten till räntefördelning något. Utredningen anser att 

en sänkning av räntefördelningsräntan krävs för att finansiera de övriga 

skatteförenklingsförslagen.127  

 

En förenklad räntefördelning får göras i de fall det egna kapitalet inte är negativt och den 

justerade anskaffningsutgiften inte är negativ. Vid en förenklad räntefördelning krävs inget 

framräknat kapitalunderlag, och räntefördelning får göras med högst ett halvt prisbasbelopp 

för en och samma fysiska person.128  Den förenklade räntefördelningen kan ses som en 

motsvarighet till den förenklingsregel som infördes för delägare i fåmansaktiebolag 2006. 

Syftet med införandet av den förenklingsregeln var att underlätta för ägare till mindre företag 

att ta ut utdelning från fåmansaktiebolag utan krångliga beräkningar. Enligt vad 

Skatteförenklingsutredningen erfarit har förenklingsregeln för ägare av fåmansaktiebolag 

fungerat väl, varpå utredningen anser att det finns skäl att införa en liknande förenklingsregel 

för enskilda näringsidkare.129 

 

Enligt Skatteförenklingsutredningens förslag ska reglerna om negativ räntefördelning slopas 

och i stället ersättas med en striktare skattemässig reglering av vilka skulder som tillhör 

näringsverksamheten och därmed får tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. 130 

Skatteförenklingsutredningens motivering till slopandet är att reglerna om negativ 

räntefördelning används i väldigt begränsad omfattning i förhållande till reglerna om positiv 

räntefördelning.  

 

                                                
124 SOU 2014:68, s. 161. 
125 SOU 2014:68, s. 160. 
126 SOU 2014:68, s. 171. 
127 SOU 2014:68, s. 171. 
128 SOU 2014:68, s. 161. 
129 SOU 2014:68, s. 162. 
130 SOU 2014:68, s. 155. 
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Den kostnad som uppstår för staten vid ett eventuellt slopande av negativ räntefördelning 

anses inte vara alltför stor, samtidigt som reglerna blir enklare för gemene man att ta till 

sig.131 Utredningen föreslår dessutom att reglerna om övergångspost och särskild post slopas i 

och med de förändrade räntefördelningsreglerna. Detta då reglerna inte längre har någon 

nämnvärd verkan vid ett slopande av reglerna om negativ räntefördelning.132 

 
3.2 Företagsfonden ersätter flera fonder och konton 

Utredningen föreslår att reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och 

expansionsfond slopas och ersätts av en möjlighet till avdrag för avsättning till företagsfond. 

Även reglerna om periodiseringsfond bör enligt utredningen slopas för enskilda näringsidkare 

i och med införandet av företagsfonden. Periodiseringsfonden för aktiebolag påverkas inte av 

förslaget.133 

 

Nuvarande skatteregler för enskilda näringsidkare innehåller olika beståndsdelar som till stor 

del är beroende av varandra, vilket gör det nuvarande systemet särskilt komplext. Avdrag för 

periodiseringsfond görs exempelvis från inkomst efter räntefördelning och avsättning till 

expansionsfond görs från inkomst efter räntefördelning och periodiseringsfond.  För en 

enskild näringsidkare som inte anlitar sakkunnig skatterådgivning kan det vara svårt att förstå 

hur dessa poster samspelar och påverkar avsättningsmöjligheterna och skatteutfallet.134  Den 

omständighet att det finns så mycket som sex olika fonder och konton som kan påverka 

resultatet, varav dessa konstruerats vid olika tillfällen med varierande syften, komplicerar 

naturligtvis överskådligheten ytterligare för en enskild näringsidkare.135 

 

Enligt Skatteförenklingsutredningen skulle regelverket bli mer överskådligt och pedagogiskt 

om regelsystemets olika beståndsdelar fungerar parallellt. Det skulle innebära att vissa delar 

av regelverket skulle kunna nyttjas utan att det påverkar möjligheten att utnyttja andra delar 

av regelverket.136 En väg att förenkla reglerna är att i så hög grad som möjligt ersätta dagens 

fonder och konton med en ny, samlad, avsättningsmöjlighet.  

                                                
131 SOU 2014:68, s. 156. 
132 SOU 2014:68, s. 159. 
133 SOU 2014:68, s. 144. 
134 SOU 2014:68, s. 120. 
135 SOU 2014:68, s. 144. 
136 SOU 2014:68, s. 121. 
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Skatteförenklingsutredningen har i sitt arbete kommit fram till att alla avsättningsmöjligheter 

förutom ersättningsfonden kan ersättas av en enda gemensam fond. 137  

Skatteförenklingsutredningen anser att ersättningsfonden bör kvarstå på grund av sitt speciella 

syfte att hantera extraordinära intäkter och särskilt vid beaktande av den speciella 

beskattningsteknik med minskat anskaffningsvärde så är den fonden inte lämplig att göra om 

till företagsfond. Det skulle dessutom krävas att hela vinsten kunde sättas av till en 

företagsfond, och en sådan förändring skulle vara alltför generös gentemot den enskilde 

näringsidkaren i avsaknad av bolagsskatt, vilket därmed skulle leda till alltför stora kostnader 

för staten.138 Genom att ta bort så många som möjligt av dagens fonder och konton och ersätta 

med en ny avsättningsmöjlighet minskar såväl den administrativa bördan som komplexiteten 

för systemet. 139 

 

3.2.1 Fördelningsbar inkomst och kapitalunderlag 

Avsättning till företagsfond är beroende av både den fördelningsbara inkomsten och 

näringsverksamhetens kapitalunderlag. Detta beror på att avsättningen beräknas utifrån den 

fördelningsbara inkomsten och avsättningen inte får överstiga kapitalunderlaget.140 Dessa 

båda begrepp förklaras därför i korthet.  

 

Resultatet i näringsverksamheten före avdrag för räntefördelning och avsättning till 

företagsfond utgör den fördelningsbara inkomsten. Dessutom ska följande poster räknas bort 

från resultatet för att utgöra den fördelningsbara intäkten; sjukpenning, avdrag för premie för 

pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto, avdrag och återfört avdrag för 

egenavgifter, särskild löneskatt samt även schablonintäkt som ska tas upp på grund av att 

avdrag har gjort för avsättning till företagsfond tidigare år.141 Den fördelningsbara inkomsten 

kan enligt utredningens förslag disponeras på tre olika sätt, den kan tas upp som inkomst i 

inkomstslaget näringsverksamhet, den kan räntefördelas och den kan sättas av till en 

företagsfond.142 

 

                                                
137 SOU 2014:68, s. 144. 
138 SOU 2014:68, s. 144 f. 
139 SOU 2014:68, s. 144. 
140 SOU 2014:68, s. 144, 148. 
141 SOU 2014:68, s. 126. 
142 SOU 2014:68, s. 127. 



30 
 

Utredningen har haft som utgångspunkt att de medel som avsätts till en företagsfond ska vara 

reserverade vinstmedel som behålls i näringsverksamheten, det ska alltså inte vara möjligt att 

förbruka det avsatta kapitalet utan att det beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller 

genom räntefördelning. Utredningen har kommit fram till att den bästa lösningen för att 

behålla vinstmedlen i näringsverksamheten på ett enkelt sätt vore att tillämpa liknande regler 

som vid avsättning till expansionsfond. Det innebär att det krävs en beräkning av 

kapitalunderlaget för att säkerställa att medel motsvarande fonden hela tiden finns kvar i 

näringsverksamheten.143 Enligt nuvarande regler måste en enskild näringsidkare som vill 

nyttja både möjligheten till positiv räntefördelning och avsättning till expansionsfond räkna 

fram två olika kapitalunderlag.144 Enligt utredningens förslag ska i stället ett gemensamt 

kapitalunderlag införas och ligga till grund både vid avsättning till företagsfond och 

fullständig räntefördelning.145 Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare ska räknas fram 

enligt följande; värdet på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i näringsverksamheten 

adderat med skattemässigt värde på näringsfastigheter och skulder som enligt 13 kap. 8 § IL 

inte hör till näringsverksamheten. Vidare ska beloppet reduceras med det bokförda värdet på 

näringsfastigheter, ej varaktiga kapitaltillskott, skatter och avgifter och tillgångar som enligt 

13 kap. 7 § IL inte hör till näringsverksamheten, det vill säga delägarrätter, fordringsrätter, 

andelar i svenska handelsbolag och andra tillgångar som enligt 52 kap IL inte räknas som 

tillgångar i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare. Dessutom ska beloppet minskas 

med avsättningar till ersättningsfond.146 Tidpunkten för beräkningen av kapitalunderlaget ska 

vara beskattningsårets utgång.147  Det nya förslaget på kapitalunderlag innebär sju stycken 

eventuella justeringar efter att värdet på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i 

verksamheten räknats fram, till skillnad från de 15 justeringarna att ta hänsyn vid nuvarande 

kapitalunderlag för räntefördelning.148 

 

 

 

                                                
143 SOU 2014:68, s. 128. 
144 SOU 2014:68, s. 129. 
145 SOU 2014:68, s. 137. 
146 SOU 2014:68, s. 138. 
147 SOU 2014:68, s. 137. 
148 SOU 2014:68, s. 138. 
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3.2.2 Storleken på avsättningen 

Skatteförenklingsutredningen har under arbetets gång diskuterat huruvida avsättningen till en 

företagsfond ska kunna ske för hela den i företaget kvarhållna vinsten, eller om en 

begränsning ska införas. Med anledning av att ingen skatt tas ut på det avsatta beloppet har 

utredningen kommit fram till att en viss begränsning bör införas avseende hur stor del av 

vinsten som kan sättas av till företagsfonden. Vid fastställandet av den avsättningsbara 

andelen av vinsten har hänsyn tagits till nuvarande regler om skogskonto, skogsskadekonto, 

upphovsmannakonto, expansionsfond och periodisering. Tanken är att skattekrediten inte ska 

bli större genom införandet av företagsfond än vid nuvarande regler. Enligt nuvarande regler 

får avsättning till upphovsmannakonto göras med hela upphovsmannaintäkten, till 

skogsskadekonto får avsättning göras med 80 procent respektive 50 procent av skogsintäkten 

och till skogskonto får idag avsättning med 60 procent respektive 40 procent av skogsintäkten 

göras. Till periodiseringsfond får avsättning ske med högst 30 procent av inkomsten. 

Eftersom flera olika avsättningsmöjligheter ska synkroniseras och bli en enda 

avsättningsmöjlighet anser utredningen att avsättningen bör vara högre än de 30 procent som 

idag gäller för periodiseringsfond, avsättningsmöjligheten bör även möta de andra 

avsättningsmöjligheterna, som i och med införandet av företagsfond, tas bort. Det ska 

samtidigt beaktas att företagsfonden inte behöver återföras till beskattning efter en viss 

bestämd tid, till skillnad från dagens skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och 

periodiseringsfond. Vid en sammantagen bedömning landade utredningen i att 40 procent av 

den fördelningsbara inkomsten är en lämplig avsättningsgräns. 149  

 

Enligt utredningen bör dock en möjlighet till högre avsättning finnas vid skador på skog som 

kan uppstå vid extraordinära händelser såsom brand, insektsangrepp och stormfällning och 

som sedermera leder till att en betydande del av skogen måste avverkas i förtid. Denna 

utökade möjlighet till avsättning är motiverad i och med att skogsägaren i förtid måste 

avverka skog, eller har mist skog som motsvarar flera års tillväxt.150 Utredningen föreslår att 

näringsidkare som måste avverka skogen i förtid utöver de 40 procent som kan avsättas till 

företagsfond också har rätt att sätta av 40 procent av skogsintäkt på grund av upplåtelse av 

avverkningsrätt och med 10 procent av skogsintäkt för avyttring och uttag av skogsprodukter. 

Den stora skillnaden förutom de förändrade avsättningsgränserna är att avsättningen till 

företagsfonden inte tidsbegränsad, vilket avsättning till skogsskadekonto är.  
                                                
149 SOU 2014:68, s. 149. 
150 SOU 2014:68, s. 149 f. 
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Ett införande av en företagsfond i stället för skogsskadekonto innebär att näringsidkaren inte 

längre behöver avsätta ett belopp till ett skogsskadekonto på banken, utan medlen kan 

användas i verksamheten under avsättningstiden.151 

 

Företagsfonden får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar kapitalunderlaget och 

beloppen som dras av för avsättning till räntefördelning och företagsfond får sammanräknade 

högst motsvara den fördelningsbara inkomsten, detta innebär att en eventuell räntefördelning 

kan komma att påverka hur stor avsättning som kan göras till företagsfonden. 152  De 

näringsidkare som använder sig av de föreslagna reglerna om förenklad räntefördelning får 

enligt förslaget inte göra en avsättning till företagsfond överhuvudtaget. Detta då syftet med 

den förenklade räntefördelningen är att den enskilda näringsidkaren ska undgå den beräkning 

av ett kapitalunderlag som är en förutsättning för avsättning till företagsfonden.153 

 

3.2.3 Återföring av företagsfonden 

Idag gäller varierande tidsgränser för de avsättningar till de olika fonder och konton som 

finns. Upphovsmannakonto och periodiseringsfond ska återföras efter sex år, för skogskonto 

gäller tio år och för skogsskadekonto tjugo år. Expansionsfonden får emellertid finnas kvar så 

länge verksamheten finns kvar och kapitalunderlaget medger det. Utredningen menar att den 

allmänna utgångspunkten torde vara att systemet med företagsfond införs utan krav på 

återföring inom viss tid. En företagsfond utan krav på återföring skulle innebära en kraftig 

förenkling från nuvarande system med olika återföringstider för olika fonder och konton. 

Utredningen anser däremot att liknande regler som idag gäller för återföring av 

expansionsfond ska införas. Detta innebär bland annat att företagsfonden ska återföras om 

näringsverksamheten upphör eller inte längre ska beskattas i Sverige och att återföring måste 

ske om kapitalunderlaget inte täcker fonden. Om näringsidkaren gör avdrag för förenklad 

räntefördelning måste också en återföring göras då avsättning till företagsfond inte får 

tillämpas samtidigt som användningen av reglerna om förenklad räntefördelning.154 

 

                                                
151 SOU 2014:68, s. 150. 
152 SOU 2014:68, s. 150. 
153 SOU 2014:68, s. 153. 
154 SOU 2014:68, s. 145 f. 
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3.2.4 Kostnad för avsättning till företagsfond 

Utredningen föreslår att dagens källskatt på ränta hänförlig till skogskonto och 

upphovsmannakonto enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 

slopas i samband med att de två avsättningsformerna avskaffas till förmån för företagsfonden. 

Även expansionsfondskatten försvinner i och med inordnandet av expansionsfond i 

företagsfonden. Utredningen anser vidare att den föreslagna företagsfonden inte ska beskattas, 

då förenkling i detta fall prioriteras framför en maximal neutralitet jämfört med beskattningen 

av bolag.155 

 

Utredningen föreslår att det tas ut en ränta om 72 procent av statslåneräntan på avsättningar 

till företagsfonden.156 Räntebeläggandet av avsättningen till företagsfonden motiveras enligt 

utredningen på grund av att ingen skatt tas ut vid avsättningen till fonden och att avsättningen 

inte heller är begränsad i tiden. Företagsfonden ska enligt utredningen inte ses som en 

sparbössa, utan ska i stället ses som en kredit. Den pålagda räntan utgör enligt utredningen en 

viss försvåring för skattebetalaren, däremot bidrar den till ett önskvärt upprätthållande av 

neutraliteten mellan olika företagsformer.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 SOU 2014:68, s. 146 f. 
156 SOU 2014:68, s. 147. 
157 SOU 2014:68, s. 148. 
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4 Jämförelse och analys 
Skatteförenklingsutredningen fick i särskilt uppdrag att granska reglerna om räntefördelning 

och expansionsfonder för att se hur de används och hur de kan förenklas. Fokus i den här 

uppsatsen är riktat mot införandet av en eventuell företagsfond, men även de nya 

räntefördelningsreglerna kommer att beröras lite kort då de hänger ihop med införandet av en 

företagsfond. I detta avsnitt kommer jag att analysera huruvida motivet bakom de föreslagna 

förändringarna uppfylls, samt huruvida det ursprungliga syftet med de nuvarande reglerna 

fortfarande kvarstår trots slopandet av flera skatteregler. Jag kommer även att analysera vilka 

konsekvenser de föreslagna förändringarna kan komma att innebära. Slutligen tänkte jag ta 

upp saker som jag anser bör tänkas igenom ett varv till, och kanske förbättras. 

 
4.1 Uppfyller Skatteförenklingsutredningens förslag det avsedda syftet? 

Syftet med Skatteförenklingsutredningen och dess arbete är att förenkla dagens skatteregler 

för enskilda näringsidkare. Utredningen har inte fått några direktiv om att de bakomliggande 

motiven till de nuvarande reglerna skulle vara inaktuella och ersättningsbara. 

Skatteförenklingsutredningen har alltså en begränsad möjlighet att förändra skattereglerna i en 

förenklande riktning. Det syfte som våra nuvarande regler fyller, bör även fortsättningsvis 

tillgodoses genom eventuella förändringar. 

 

4.1.1 Räntefördelning 

Räntefördelningsreglerna kommer framför allt förenklats i två hänseenden genom införandet 

av de föreslagna reglerna, där den största förändringen är införandet av en förenklad 

räntefördelning. Förlagan till den förenklade räntefördelningen är de förenklingsregler som 

finns för delägare till fåmansaktiebolag. Reglerna om räntefördelning skapades för att uppnå 

en viss likhet vid uttagsbeskattningen mellan de olika associationsformerna aktiebolag och 

enskild näringsverksamhet. Delägare i aktiebolag har två möjligheter att ta ut pengar ur sin 

verksamhet, dels genom lön som beskattas med en progressiv beskattning i inkomstslaget 

tjänst och dels genom utdelning som beskattas till en fast skattesats i inkomstslaget kapital. 

Lagstiftaren ville genom införandet av räntefördelning ge enskilda näringsidkare en möjlighet 

att ta ut pengar ur sin verksamhet som beskattas med den lägre skattesatsen i inkomstslaget 

kapital i stället för inkomstslaget näringsverksamhet.  
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Införandet av en förenklad räntefördelning är ytterligare ett steg för att likställa möjligheterna 

för enskilda näringsidkare att ta ut vinster från sin enskilda näringsverksamhet med 

näringsidkare som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform, i synnerhet delägare av 

fåmansaktiebolag. Reglerna om förenklad räntefördelning är dessutom lätta att tillämpa och 

får anses vara lättförståeliga, åtminstone vid en jämförelse med de tidigare reglerna. 

 

Den andra förenklingsdelen av det som för närvarande kallas positiv räntefördelning är 

införandet av fullständig räntefördelning. Den fullständiga räntefördelningen bygger på de 

nuvarande reglerna om räntefördelning och innebär ingen större skillnad. 

Skatteförenklingsutredningen anser att det skulle vara en stor förenkling om det är samma 

kapitalunderlag som används vid avsättning till företagsfond som vid räntefördelning. Enligt 

förslaget innebär det att beräkningen av kapitalunderlaget skiljer sig något från det nuvarande 

kapitalunderlaget för räntefördelning. Beräkningen av det nya kapitalunderlaget innehåller 

något färre poster än nuvarande kapitalunderlag, vilket gör att beräkningen av 

kapitalunderlaget förenklas något. Den stora skillnaden är emellertid att räntenivån vid 

beräkning av räntefördelningen sänks från statslåneräntan ökad med 6 procentenheter, till 

statslåneräntan ökad med 4,8 procentenheter. Detta utgör en påtaglig försämring för de 

företagare som har stora positiva kapitalunderlag. 

 

Borttagandet av den negativa räntefördelningen torde enbart vara positivt för enskilda 

näringsidkare, då de inte längre riskerar att behöva ta upp extra intäkter i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Den stora förloraren på borttagandet av negativ räntefördelning är staten, 

som går miste om en del skattepengar i och med slopandet. Kanske kan det vara så att 

slopandet finansieras av den sänkta räntenivån vid fullständig räntefördelning. 

 

Förändringarna av räntefördelningsreglerna uppfyller syftet i den mån att de nya reglerna är 

enklare än de nuvarande. De innebär också en större valmöjlighet i och med införandet av en 

schabloniserad förenklad räntefördelning. Det grundläggande syftet med 

räntefördelningsreglerna, nämligen att skapa en likhet mellan aktiebolag och enskild 

näringsverksamhet, kvarstår och uppfylls på ett likvärdigt sätt som de nuvarande reglerna. 

Möjligheterna till räntefördelning minskas något i och med den sänkta räntenivån vid 

fullständig räntefördelning, men det ska dock vägas mot de förenklingar som trots allt 

åstadkommits i och med införandet av förenklad räntefördelning och fullständig 

räntefördelning samt slopandet av negativ räntefördelning.  
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4.1.2 Införandet av en företagsfond 

Skatteförenklingsutredningen fick i uppdrag att granska de olika avdragsmöjligheterna och 

skattereglerna för enskilda näringsidkare. De fick i särskilt uppdrag att granska reglerna om 

räntefördelning och expansionsfonder. Avseende räntefördelningsreglerna gjordes en del 

förenklande förändringar, men möjligheten som sådan finns kvar. Vad det gäller 

expansionsfonden har Skatteförenklingsutredningen kommit fram till att det bästa vore att 

slopa expansionsfonden och i stället införa en företagsfond. Företagsfonden är även tänkt att 

ersätta periodiseringsfond, skogskonto, skogsskadekonto samt upphovsmannakonto.  

 

Tanken med företagsfonden är att den ska fånga upp alla egenskaper de andra 

avdragsmöjligheterna har och samtidigt ersätta fem relativt krångliga avsättningar med en 

gemensam avsättning. Genom att ta bort de nuvarande avsättningsmöjligheterna och ersätta 

med endast en ny avsättningsmöjlighet så minskar den administrativa bördan och 

komplexiteten för systemet.  Att Skatteförenklingsutredningens förslag innebär en förenkling 

av de nuvarande skattereglerna för enskilda näringsidkare tror jag ingen kan ifrågasätta. 

Vilket innebär att syftet med att reglerna ska förenklas uppnås. Huruvida den nya 

företagsfonden tillfredsställer alla behov som de nuvarande avsättningsmöjligheterna är 

avsedda att uppfylla, är en annan fråga. För att kunna besvara den frågan ska jag först gå 

igenom motiven bakom de nuvarande reglerna som enligt förslaget ska slopas, samt lite kort 

om dess funktion. 

 

Expansionsfonden infördes för att ge enskilda näringsidkare en möjlighet att, på liknande 

villkor som aktiebolag, kunna expandera sin verksamhet. Införandet av expansionsfond i 

svensk rätt gjordes samtidigt som räntefördelning infördes under 90-talets omvälvande 

skattereformer. Syftet var att utjämna de skattemässiga skillnaderna mellan enskilda 

näringsidkare och andra associationsformer, främst aktiebolag. En avsättning till 

expansionsfond innebär att det avsatta beloppet endast beskattas med bolagsskattesatsen, för 

att sedan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet först när expansionsfonden återförs, då 

återfås även den erlagda expansionsfondskatten. Det finns ingen begränsning i tiden för när 

expansionsfond ska återföras. En expansionsfond kan högst uppgå till 128,21 procent av det 

framräknade kapitalunderlaget. 
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Periodiseringsfonden infördes för att näringsidkare skulle ha möjligheten att utjämna 

resultatet mellan olika verksamhetsår. Om verksamheten år ett går med vinst kan en del av 

vinsten avsättas i en periodiseringsfond för att år två, när verksamheten går sämre, återföras 

till beskattning och utjämna resultatet mellan de två åren. En avsättning till periodiseringsfond 

får varje år göras med högst 30 procent av ett för periodiseringsfond justerat resultat. Senast 

det sjätte året efter en avsättning måste periodiseringsfonden återföras till beskattning. 

Avsättning till periodiseringsfond är skattefri för enskilda näringsidkare. 

 

Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto fungerar alla tre på likvärdiga sätt, 

fast på grund av olika anledningar. De är, likt periodiseringsfonden, instiftade för att den 

enskilde näringsidkaren i fråga ska kunna skatteutjämna resultatet över flera verksamhetsår. 

Skogskontot är enbart riktat till de enskilda näringsidkare som bedriver skogsverksamhet. 

Uppskov med beskattningen kan erhållas med 60 procent av skogsintäkten på grund av 

upplåtelse av avverkningsrätt, 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av 

skogsprodukter, och 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter. 

Maximal avsättningstid är tio år. Upphovsmannakontot fungerar på samma sätt som 

skogskonto, men är i stället riktad enbart till de konstnärligt verksamma yrkesutövare som 

bedriver enskild näringsverksamhet. De kan få uppskov med beskattning av en sådan intäkt 

som tillkommit i egenskap av upphovsman. Maximal avsättningstid är sex år. Avdrag vid 

avsättning till skogskonto och upphovsmannakonto är båda två åtgärder för att skatteutjämna 

verksamhetens resultat i två specifika branscher där resultaten kan fluktuera kraftigt mellan 

olika verksamhetsår. Skogsskadekonto kan enbart användas av enskilda näringsidkare som 

har intäkter från skogsbruk, avsättning till skogsskadekonto kan dessutom enbart användas 

vid vissa särskilda tillfällen. Nämligen i de fall brand, insektsangrepp, stormfällning eller 

någon annan liknande händelse har medfört att mer än en tredjedel av skogen i 

näringsverksamheten bör avverkas i förtid, och att den huvudsakliga delen av 

beskattningsårets skogsintäkter också kommer från sådan avverkning. I de situationerna får 

näringsidkaren göra avdrag med högst 80 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av 

avverkningsrätt, 50 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter och 50 

procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter. En avsättning till 

skogsskadekonto får maximalt kvarstå i tjugo år innan den måste återföras till beskattning. 

Avdrag på grund av avsättning till skogskonto, skogsskadekonto eller upphovsmannakonto är 

skattefri, däremot ska skatt erläggas för den upplupna ränta som det avsatta beloppet 

eventuellt har inbringat på kreditinstitutet. 
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Tillbaka till frågan huruvida en företagsfond uppfyller de funktioner som de fonder och 

konton som den är tänkt att ersätta. En avsättning till företagsfond är beroende av både den 

fördelningsbara inkomsten samt näringsverksamhetens kapitalunderlag. Företagsfonden tar 

alltså ingen särskild hänsyn till intäkter som härrör från skogsverksamhet eller 

upphovsmannaintäkter. Maximalt 40 procent av den fördelningsbara inkomsten kan avsättas 

till en företagsfond, vilket kan jämföras med de maximalt 30 procent av ett för 

periodiseringsfond justerat resultat som enligt nuvarande regler kan sättas av varje år till en 

periodiseringsfond. Vid en förenklad jämförelse mellan de båda avdragen innebär det att de 

10 procent som skiljer mellan avsättning till företagsfond och avsättning till 

periodiseringsfond ska täcka slopandet av de övriga fyra avsättningsmöjligheterna. Det finns 

dock en utökad möjlighet att avsätta medel till en företagsfond vid de situationer skador på 

skog uppstår vid extraordinära händelser, likt de nuvarande möjligheterna att avsätta medel 

till ett skogsskadekonto. Enligt Skatteförenklingsutredningens förslag får en enskild 

näringsidkare i dessa fall utöver de 40 procent som kan avsättas till företagsfond avsätta 40 

procent av skogsintäkt på grund av upplåtelse av avverkningsrätt och med 10 procent av 

skogsintäkt för avyttring och uttag av skogsprodukter.  

 

En avsättning till företagsfond innebär inget krav på att medel faktiskt avsätts på ett 

bankkonto, till skillnad från nuvarande avsättningar till skogs-, skogsskade- och 

upphovsmannakonto. Eftersom inbetalning inte längre ska ske till ett bankkonto riskerar inte 

näringsidkaren att av misstag göra uttag som leder till beskattning. En avsättning till 

företagsfond har dessutom ingen begränsning i tiden, huruvida avsättningar till företagsfond 

måste återföras styrs i stället av kapitalunderlaget, på ungefär samma sätt som 

expansionsfondsreglerna fungerar idag. Det är en stor skillnad från de tidsgränser som idag 

finns för periodiseringsfond på sex år, upphovsmannakonto på sex år, skogskonto på tio år 

och skogsskadekonto på tjugo år. Skatteförenklingsutredningen skriver i sitt betänkande att 

företagsfonden ska vara skattebefriad eftersom förenkling av reglerna är eftersträvansvärt, 

samtidigt föreslås att en ränta om 72 procent av statslåneräntan ska tas ut på avsättningar till 

företagsfonden. Räntan motiveras enligt utredningen av att ingen skatt tas ut vid avsättning till 

fonden och att avsättningen inte är begränsad i tiden. Huruvida avsättning till företagsfond är 

att anse som skattefri kan därför diskuteras. Ingen av de nuvarande avsättningsmöjligheterna 

innebär emellertid någon verklig kostnad för den enskilde näringsidkaren.  
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Expansionsfondskatten som erläggs vid avsättning till expansionsfond återfås vid återförandet 

av expansionsfonden och den skatt som belöper på den upplupna räntan på avsatta medel till 

skogs-, skogsskade- och upphovsmannakonto är skatt på nytillkomna ränteintäkter, och alltså 

inte det avsatta beloppet. 

 

Vid en jämförelse av företagsfond kontra de nuvarande reglerna framgår med relativ tydlighet 

att vissa avsättningsmöjligheter fasats ut mer än andra. De skatteutjämningsmöjligheter som 

nu finns för skogsägare och kulturarbetare genom avsättning till skogskonto och 

upphovsmannakonto försvinner i princip helt i och med införandet av en företagsfond. Även 

de skogsägare som drabbas av stora skador på sin skog och tidigare haft möjlighet till 

avsättning på skogsskadekonto får mindre möjlighet att skatteutjämna resultatet. De två 

avsättningsmöjligheterna som alla enskilda näringsidkare har möjlighet att använda, 

expansionsfond och periodiseringsfond utgör i stället grunden till företagsfonden.  

 

Syftet med expansionsfonden, att kvarhålla medel i verksamheten som kan användas till 

expansion får anses vara fortsatt uppfyllt genom införandet av en företagsfond. 

Skatteutjämningen mellan olika verksamhetsår, som var motivet bakom periodiseringsfonden, 

får även det anses vara uppfyllt. Genom avsättning till företagsfond finns fortsatt möjligheten 

att jämna ut resultatet mellan olika verksamhetsår. Den särskilda skatteutjämning som införts 

för de två branscher där resultatet kan variera över längre tid än andra verksamheter, nämligen 

för skogsnäringen och för de yrkesverksamma kulturarbetarna, verkar dock ha gott om intet. 

Utifrån de föreslagna reglerna om avsättning till företagsfond framgår inte på något sätt hur 

dessa specifika företagare har fortsatta möjligheter till en utökad skatteutjämning. För de 

enskilda näringsidkare som på grund av extraordinära omständigheter kan sätta av pengar till 

ett skogsskadekonto får förvisso minskade möjligheter till avsättning vid ett införande av en 

företagsfond men grundsyftet med skogsskadekontot torde trots allt finnas kvar, eftersom 

möjligheten fortfarande finns att sätta av extra medel vid dessa extraordinära tillfällen. 

Införandet av en företagsfond har dessutom den fördelen att den enskilde näringsidkaren får 

använda de medel som är avsatta till företagsfonden i stället för att, som nu, ha det avsatta 

beloppet insatt på ett bankkonto som inte kan nyttjas. 
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4.2 Konsekvenser av förändrade regler 

Grundtanken bakom den förenkling av reglerna som eftersträvas är att fler enskilda 

näringsidkare nyttjar de avdrags- och resultatutjämningsmöjligheter som erbjuds. Med tanke 

på de omfattande förenklingar som föreslås både genom förändrade räntefördelningsregler 

och införande av en företagsfond är det definitivt enklare för gemene man att förstå, och 

tillgodogöra sig reglerna. Jag utesluter inte att de föreslagna reglerna leder till att fler 

människor väljer att göra vissa skattemässiga justeringar genom räntefördelning eller 

avsättning till företagsfond. Det framstår dock som underligt att de enskilda näringsidkare 

som väljer att göra en förenklad räntefördelning sedermera inte har rätt att göra en avsättning 

till företagsfond. Detta kanske kan förklaras med att, för en avsättning till företagsfond krävs 

att kapitalunderlaget räknas fram. Samma kapitalunderlag som behövs för att göra en 

fullständig räntefördelning. De näringsidkare som har ambitionen att göra en avsättning till 

företagsfond kan relativt smidigt även göra en fullständig räntefördelning. De förslag som 

Skatteförenklingsutredningen lämnat i sitt betänkande är lättöverskådliga och lättbegripliga, 

vilket är bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag kan tänka mig att skattekonsulter av olika slag 

oroas över ett eventuellt införande av dessa nya regler, då det ökar möjligheten för den 

enskilde näringsidkaren att själv sköta uträkningen av avdragen. Den mängd av 

avdragsmöjligheter som i sin tur påverkar varandra avskaffas.  

 

De som bör oroa sig mest av allt vid ett förverkligande av Skatteförenklingsutredningens 

förslag är emellertid skogsägarna. En skogsägare bedriver per automatik enskild 

näringsverksamhet då en skogsfastighet alltid utgör en näringsfastighet. En skogsägares 

möjlighet till uttag av vinstmedel från företaget genom räntefördelning begränsas genom den 

sänkta räntenivån från statslåneräntan ökad med 6 procentenheter, till statslåneräntan ökad 

med 4,8 procentenheter. Dessutom slopas möjligheterna att avsätta medel till skogskonto 

vilket försvårar skatteutjämningen. Möjligheten att avsätta lite extra medel eftersom 

näringsidkaren varit tvungen att avverka skog på grund av extraordinära omständigheter finns 

förvisso kvar, men den är kraftigt förminskad. De förändrade räntefördelningsreglerna 

påverkar förvisso inte verksamheten i någon större utsträckning, utan snarare personen som 

bedriver verksamheten. Däremot skulle ett slopande av reglerna om skogskonto och 

skogsskadekonto kunna påverka skogsnäringen negativt, då dagens omfattande möjligheter 

till resultatutjämning begränsas, vilket kan leda till negativa marginalskatteeffekter för den 

enskilde näringsidkaren.  
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Även yrkesverksamma kulturarbetare som har möjlighet att avsätta upphovsmannaintäkter till 

ett upphovsmannakonto för att skatteutjämna mellan olika verksamhetsår påverkas negativt 

vid ett eventuellt införande av de nya reglerna. 

 

För den stora massan, som inte bedriver skogsverksamhet eller uppbär upphovsmannaintäkter, 

torde ändå de föreslagna förändringarna inte innebära någon större förändring rent 

skattemässigt. Samtidigt innebär reglerna en kraftig förenkling av nuvarande regler. Det är 

förmodligen ett av de tyngre argumenten för att de föreslagna förenklingarna kommer att 

genomföras, trots att vissa av de slopade avsättningsmöjligheterna inte till fullo getts utrymme 

i företagsfonden. 

 

4.3 Förslag till förbättringar 

Jag anser att Skatteförenklingsutredningen i många hänseenden har lyckats, då de tagit fram 

en alternativ avsättningsmöjlighet som är väldigt förenklad och lätthanterlig för gemene man. 

Jag tycker dock att Skatteförenklingsutredningen har missat att uppfylla de särskilda behov 

som skogsnäringen och yrkesverksamma konstnärer har i och med deras varierande resultat 

mellan olika verksamhetsår. Införandet av ett skogskonto och ett upphovsmannakonto gjordes 

med syftet att enskilda näringsidkare inom dessa branscher skulle ges en utökad möjlighet till 

resultatutjämning. Jag saknar denna utökade möjlighet till resultatutjämning i de föreslagna 

förändringarna. Jag anser att reglerna om avsättning till skogskonto respektive 

upphovsmannakonto bör finnas kvar, alternativt ges ett särskilt utrymme i företagsfonden på 

ett liknande sätt som skogsskadekontot. 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
 
De föreslagna förändringarna är just nu ute på remiss och jag antar att remissvaren varierar 

kraftigt beroende på remissinstans och dess egna särintressen. Det finns förmodligen de som 

är starkt kritiska till den föreslagna förändringen samtidigt som jag tror att den stora 

merparten av remissvaren kommer att vara övervägande positiva. Den tillsatta 

Skatteförenklingsutredningen är resultatet av många års diskussioner kring de komplexa 

skatteregler som gäller för enskilda näringsidkare. De flesta som bedriver näring i enskild 

näringsverksamhet gör det på grund av att det anses vara den enklaste formen att bedriva 

näringsverksamhet i. Jag utgår ifrån att det därför varit särskilt angeläget att skattereglerna 

därför också är lättbegripliga. Det råder en bred enighet i riksdagen om att skattereglerna för 

enskilda näringsidkare ska förenklas, hur bred enigheten är för just det förslag som 

Skatteförenklingsutredningen föreslagit återstår att se. Med tanke på den tämligen oroliga 

situation som uppstått i riksdagen med tre olika block, där ingen har egen majoritet, antar jag 

emellertid att det finns mer prioriterade frågor än införandet av förenklade skatteregler för 

enskilda näringsidkare.  

 

Jag har under arbetets gång funderat på vad jag själv tycker om de förslag som 

Skatteförenklingsutredningen lämnat i sitt betänkande. Att reglerna innebär en stor förenkling 

råder det inget större tvivel om, och det är bra. Men jag känner mig tveksam inför en del av de 

ställningstaganden som Skatteförenklingsutredningen gör. De anser exempelvis att 

övergången från skogskonto till företagsfond innebär så pass stora förenklingar och 

förbättringar att det väger upp de eventuella försämringar som kan uppstå i förhållande till 

dagens system. Jag inser att skogsägare genom en eventuell förändring kommer ha en 

begränsad möjlighet till resultatutjämning jämfört med dagens regler, vilket kan påverka 

skogsnäringen negativt. Även yrkesverksamma kulturarbetare som enligt gällande regler har 

en särskild möjlighet att resultatutjämna genom avsättning till upphovsmannafond påverkas 

negativt. Samtidigt intalar jag mig själv att majoriteten av alla enskilda näringsidkare inte gör 

avsättningar till skogskonto eller upphovsmannakonto, och de påverkas alltså inte av den 

försämring som det innebär för dessa näringsgrupper. För den stora majoriteten innebär de 

förändrade reglerna en kraftig förenkling både vad det gäller införandet av en företagsfond, 

men även när det gäller de förändrade räntefördelningsreglerna.  
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Kanske är det så att en del enskilda näringsidkare får genomgå en del försämringar för att 

majoriteten av de som bedriver enskild näringsverksamhet ska ha lättförståeliga och väl 

avvägda skatteregler. Jag ställer mig därför försiktigt positiv till 

Skatteförenklingsutredningens förslag.  

 

Avslutningsvis tänkte jag sia lite om framtiden. Jag tror att det så småningom kommer att 

införas en företagsfond men kanske i något reviderad form. Med tanke på det politiska läget i 

riksdagen, där minsta lilla omröstning kräver långa förhandlingar mellan 

riksdagsledamöterna, tror jag inte att ett införande av företagsfond kommer att ske redan till 

januari 2016. Framtiden får utvisa på vilket sätt skattereglerna för enskilda näringsidkare 

förändras, för på något sätt kommer de att förändras. 
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