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Remissvar angående promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från 

arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

I ett utkast till lagrådsremiss, som behandlades vid ett remissmöte den 19 maj 2017, lämnades 

förslag till en ny lag om ekonomiska föreningar. Det föreslogs bl.a. att en arbetskooperativ 

ekonomisk förening ska få bestämma i stadgarna att en medlem som har gått ur föreningen 

har rätt att få ut ett belopp från föreningen som överstiger hans eller hennes inbetalda eller 

genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. I den aktuella promemorian lämnas 

bl.a. förslag på hur sådana utbetalningar ska behandlas i skattehänseende. 

 

Utredningen om ny lag för ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) föreslog att den aktuella 

utbetalningen utöver insats till medlem som lämnar en arbetskooperativ förening ska 

behandlas som utdelning och beskattas som inkomst av kapital. Promemorian från 

Finansdepartementet föreslår nu istället att denna utdelning ska beskattas som inkomst av 

tjänst. 

 

Konsekvenser 

NNR noterar att finansdepartementet i konsekvensutredningen skriver att konsekvenserna av 

det aktuella förslaget om tjänstebeskattning av utdelning kan antas vara små. NNR saknar 

redovisning av underlag för hur man kommit fram till denna slutsats. 

 

NNR menar att en förändring som innebär att en utbetalning som historiskt och typiskt sett 

har betraktats som avkastning på kapital nu istället ska jämställas med lön bör riskera att få 

mer långtgående konsekvenser än ”små”. Finansdepartementet behöver genom en 

komplettering av konsekvensutredningen förklara hur man kunnat komma fram till att denna 

principiella förändring endast leder till ”små” konsekvenser. 
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Ur ett förenklingsperspektiv menar NNR att det är olämpligt att behandla utdelning på kapital 

på flera olika sätt beroende på i vilken juridisk form en verksamhet bedrivs. Att särbehandla 

arbetskooperativ jämfört med exempelvis aktiebolag innebär en komplikation för de 

företagare som ska välja företagsform för ett nytt projekt. 

 

Dessutom behöver en konsekvensutredning innehålla beskrivningar av alternativ till den 

reglering som föreslås. NNR frågar sig vilka alternativ till beskattning av överskott på 

medlemsinsats såsom tjänst som har övervägts och vilka konsekvenser av dessa alternativ 

som har förutsetts. 

 

NNR menar att en beskattning av den aktuella typen av överskott på ett sätt som liknar 

fåmansföretagsbeskattningen borde ha övervägts och redovisats i promemorians 

konsekvensutredning.  

 

Slutsats 

NNR finner att underlaget är otillräckligt när det gäller frågan om beskattning av utdelning av 

medel till lämnande medlem i arbetskooperativ, för att kunna ligga till grund för lagstiftning. 

Promemorian behöver kompletteras innan Regeringen går vidare med ärendet. 
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