
Sex förenklingsförslag  
från Lantbrukarnas Riksförbund.

Förbättrade  
skatteregler vid 

ägar- och genera-
tionsskiften för 
småföretagare

En viktig

utgångspunkt är att

arvs- och gåvoskatten

inte återinförs efter-

som den motverkar

generations-

skiften.

Försena inte genomförandet av generations-
skiften – möjliggör en överlåtelse av  
ersättningsfond

  En överlåtelsemöjlighet gynnar generationsskifte  
utan att det kostar något.

 Dagens ordning ger oönskade inlåsningseffekter.
  Samma krav som ställts vid överlåtelse av övriga  
fonder, bl a krav på benefika förvärv, bör gälla.

  Ersättningsfonden ska också kunna användas vid be-
nefika förvärv som arv och gåva, på samma sätt som 
vid reglerna om uppskovsavdrag vid byte av bostad.
  Dagens räntenivå när lämplig ersättningsegendom 
inte kan förvärvas i tid är alltför hög.

3:12-reglerna bör underlätta generationsskiften i AB

  Ägarskiften mellan närstående bör behandlas ungefär 
på samma sätt som mellan inte närstående.

  Utredningen om översyn av 3:12-reglerna föreslog 
särskilda undantagsregler.

  Föreslagna regler för att underlätta ägarskiften i  
AB är bra och bör genomföras.
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Modernisera kapitalvinstbeskattningen  
– nytt stickår (1996) förenklar och stimulerar

 1914 till 1952 till 1996. Det är dags nu!
  Förenklar genom att förbättringar och återföring  
1952–1995 kan slopas.

  Stor förenkling som stimulerar rörligheten på  
fastighetsmarknaden.

Skogskonto måste kunna överlåtas även  
när någon avlidit

  Överlåtelseregler infördes 2009 för att underlätta 
generationsskiften.

  Dessa gäller vid arv, testamente, gåva eller  
bodelning.

  Skatteverkets tolkning av reglerna leder till att  
överlåtelse från dödsbo inte kan ske. Detta motverkar 
reglernas syfte.

  Om de rättsfall som nu drivs visar att Skatteverkets 
tolkning är rätt måste lagstiftarens ursprungliga  
intentioner återställas.

Ta bort inlåsningseffekter, genom att  
kombinera särskild post och expansionsfond

  Den särskilda posten skapades för att underlätta 
generationsskifte då näringsfastighet överlåts genom 
benefika fång som arv och gåva.
  När överlåtelsemöjligheten för expansionsfond ut-
vidgades 2005 slopades oavsiktligt möjligheten att 
använda särskild post i dessa fall.
  Detta medför olyckliga inlåsningseffekter och mot-
verkar därmed generationsskifte.

Låt expansionsfonden också fungera  
som pensionsfond
  Småföretagare har generellts  ett lågt pensionsskydd.
  Expansionsfonden ska idag återföras till beskattning 
när näringsverksamheten upphör.
  Reglerna bör kompletteras så att fonden fungerar 
som pensionsfond.
  Kapitalunderlaget förhindrar uttag utan ytterligare 
beskattning.
  Den äldre generationen finansierar ”nyföretagandet” 
fram till uttag.
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