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Skatt
6. Förenklad schablonregel och borttagen trädaregel för fåmansföretagare
Regelverk
Inkomstskattelag (1999:1229) 57 kapitlet 2 § (tjänstebeskattning av kvalificerade andelar) samt 57
kapitlet 6 § (trädaregeln)
Mottagare
Finansdepartementet
Påverkan på företag idag
Reglerna för fåmansföretagens uttag av lön och utdelning (s.k. 3:12-reglerna) är så krångliga att varken
politikerna eller företagarna förstår dem. Detta är i sig ett skäl att avskaffa reglerna. Ett annat skäl är
att de till viss del är kontraproduktiva.
Med dagens regler försöker många företagsägare med stort beskattat kapital sänka sin skatt genom
att före avveckling lägga sitt bolag i träda i fem år. Efter denna tid kan bolagets aktier säljas med en
skatt på 25 procent, eftersom bolaget inte längre räknas som fåmansbolag (aktieinnehavet räknas
som kvalificerade andelar). Under tiden bolaget ligger i träda får varken de själva eller bolagets kapital
arbeta. Detta är direkt kontraproduktivt.
Alla politiska partier är överens om att det är bra för Sverige att en företagare utför arbete och skapar
försörjning till sig själva och för anställda. De flesta anser också att det är bra att pengar som företag
drar in används för investeringar i det egna bolaget eller som riskkapital i andra bolag. Trädareglerna
förbjuder sådana aktiviteter och motverkar alltså tillväxten i landet.
Detta är ett exempel på hur orimligt dagens regler slår. Detta berör dock färre företag än vad många
tror. Många har inte råd att ta ut utdelning alls, och vinstrika företag med flera anställda kan enligt
lönesumma-regeln ta ut och spara så hög utdelning att de aldrig drabbas av reglernas begränsningar.
Åtgärdsförslag
Småföretagarnas Riksförbund har i ett remissvar kring förslaget om skärpta regler föreslagit att dessa
ska förenklas radikalt. Grundregeln skulle då vara att ägare av fåmansbolag skulle få ta ut så stor
utdelning som de har råd till under förutsättning att de tar ut en lön upp till en nivå kring brytpunkten
för statlig skatt. Företagare som inte kan ta ut så hög lön bör ändå få ta utdelning upp till dagens
schablonregel, drygt 160 000 kronor. Vi föreslår också att trädaregeln tas bort helt och hållet.
Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Enligt Statistiska centralbyråns databas FRIDA fanns år 2014 cirka 295 000 aktiebolag som räknas som
fåmansföretag. Samtliga dessa företag skulle gynnas vid ett genomförande av ovan nämnda åtgärdsförslag. Företagen skulle gynnas genom att i större utsträckning kunna fokusera på att tjäna pengar
till sitt företag och mindre på att försöka anpassa sig till svårförståeliga skatteregler. De administrativa
kostnaderna och kostnaderna för att köpa in rådgivning i skattefrågor skulle minska.
Generationsskifte skulle underlättas genom att fyra-procentspärren tas bort.
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