
40

BALANS nummer 11/2012

 DEBATT: 3:12-REGLERNA
 

Köp ett lagerbolag av oss idag. 
Under dagen kan du lämna ett 
startklart aktiebolag till din kund.

Köp ett lagerbolag av oss så slipper du
och din upp    dragsgivare väntetiden hos
Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger 
färdiga för start. Varför ska du köpa 
just av oss? Här får du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning
tack vare bra förhandsbedömningar och
egen praxisbank. Alla våra medarbetare
har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare.
Våra lagerbolag kan därför bara köpas av
advokatbyråer, revisionsbyråer samt på
rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  

Tfn 060 -16 81 50  Email info@bolagsratt.se  
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Skattepremien av att bilda fåmansbolag 
är störst för företag med höga inkomster. 
Det är även höginkomsttagarna som 
tjänar på förenklingsregeln för kapitalut-
delning. Det skriver Karin Edmark, fors-
kare vid Institutet för näringslivsforsk-
ning med anledning av 3:12-debatten.

Beskattningen av småföretag är ett ämne 
som väcker starka känslor, och hur skatten 
påverkar företagares beslut och villkor är 
ofta föremål för debatt, senast i artiklarna 
om 3:12-reglerna och inkomstomvandling i 
Balans nr 8-9 och 10/2012.

Rapporten av Anette Alstadsæter och 
Martin Jacob, som den första av artiklarna 
bygger på, är en i mitt tycke intressant och 
gedigen undersökning, som väl utnyttjar 
de rika registerdata som finns tillgängliga 
för forskning i Sverige. Men låt mig också 
säga att jag är medveten om att den stora 
majoriteten av företagare startar eget för att 
driva en verksamhet de tror på, inte i syfte 
att undvika skatt. 

Eftersom 3:12-reglerna under det senaste 
decenniet gått från att vara mycket illa om-
tyckta till att vara ganska förmånliga, är det 
ändå väl motiverat att undersöka hur detta 
påverkar företagares villkor och företagares 
beslut. Alstadsæter och Jacobs rapport är ett 
intressant bidrag på området, men det finns 
naturligtvis flera dimensioner att studera.

Jag har, tillsammans med min med-
författare Roger Gordon, undersökt hur 
förändringarna av 3:12-reglerna påverkat 
beskattningen av ägare av fåmansbolag. Vi 
beräknar den effektiva skattesats som möter 
ägare av fåmansbolag respektive enskilda 
näringsidkare under perioden 2004–2009. 

Resultatet visar att en företagare med höga 
inkomster, samt högt eget kapital och/eller 

höga lönesummor, kraftigt kan sänka sin 
skatt genom att välja fåmansbolag som or-
ganisationsform i stället för enskild firma. 
Denna skattepremie av att bilda bolag ökar 
starkt efter reformerna av 3:12-reglerna 
2006. För företagare med låga inkomster är 
dock skatten ungefär densamma oberoende 
av vilken organisationsform man väljer, 
och företagare med mycket låga inkomster 
tjänar till och med något skattemässigt på 
att välja enskild firma.

När vi applicerar skatteberäkningarna 
på ett dataunderlag över ägarledda företag 
från Statistiska centralbyrån, ser vi att de 
företagare som får en större skattepremie av 
att vara fåmansbolag jämfört med enskild 
firma, också oftare väljer fåmansbolag som 
organisationsform, och vice versa. Detta 
samband kvarstår också då vi kontrollerar 
för andra faktorer som kan påverka valet av 
organisationsform.

Våra resultat kan relateras till Alstadsæ-
ter och Jacobs artikel. De pekar särskilt 
på risken för inkomstomvandling genom 
förenklingsregeln för kapitalutdelning från 
fåmansbolag. Enligt denna regel får upp 
till 2,75 inkomstbasbelopp tas ut som kapi-
talinkomst till 20 procent skatt, oberoende 
av nivån på eget kapital och lönesummor i 
företaget. Man behöver alltså inte bedriva 

Höginkomsttagare tjänar  
mest på 3:12-reglerna

KARIN EDMARK GÖR ETT INLÄGG I 3:12-DEBATTEN:

... företagare 
startar eget 
för att driva en 
verksamhet de 

tror på, inte i syfte 
att undvika skatt. 



41

DEBATT

nummer 11/2012 BALANS

någon omfattande verksamhet för att ta del 
av utdelningsutrymmet.

I ljuset av detta är det intressant att notera 
att för individer med låga och medelhöga 
inkomster ger arbetsinkomstbeskattningen 
ändå en lägre skattesats, i synnerhet efter 
införandet av jobbskatteavdraget, och 
i synnerhet om man tar hänsyn till att 
sociala avgifterna delvis ger upphov till 
ökade förmåner i socialförsäkringssyste-

met. För en fåmansbolagsägare med låga 
eller medelhöga inkomster torde förenk-
lingsregeln alltså inte göra så stor skillnad 
för inkomsten efter skatt. 

Detta betyder i sin tur att en begränsning 
av utdelningsutrymmet enligt förenklingsre-
geln skulle kunna införas utan att det skulle 
ge några större inkomsteffekter för företa-
gare med små eller medelstora inkomster. 

I det perspektivet är det välkommet att 
regeringen sedan 1 januari i år begränsat 

förenklingsregeln så att en företagare kan 
använda den för inkomster från bara ett, 
och inte f lera, fåmansbolag. För att minska 
risken för inkomstomvandling finns det 
dock anledning att överväga en sänkning 
av nivån på utdelningsutrymmet enligt 
förenklingsregeln, i stället för att, som man 
gjort de senaste åren, höja den. 

Karin Edmark är forskare vid Institutet för  
näringslivsforskning, IFN.

En diskussion om hur granskningen  
genomförs och vilka resurser den 
behöver är mer angelägen än en teo-
retisk diskussion om oberoende. Det 
skriver företrädare för Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) i en replik.

Den kommunala revisionen är ett lokalt 
demokratiskt kontrollinstrument. Systemet 
med förtroendevalda revisorer är en lag-
stadgad revision, reglerad i kommunalla-
gen. Revisionen ska enligt kommunallagen 
ske enligt god revisionssed. Den kanske 
tyngsta delen i uppdraget är att granska 
verksamhetens ändamålsenlighet. 

Riksdagen har återkommande beslutat 
att det är så det ska fungera i Sverige och 
det tycker vi är bra. 

Kravet på god revisionssed regleras formellt 
på samma sätt som för revisionen i aktiebo-
lag och i staten. Normeringen växer fram 
i praxis. De förtroendevalda revisorerna 
ska anlita sakkunniga för att granskningen 
ska utföras på ett professionellt sätt, och så 
sker alltid. De sakkunniga hämtas oftast 
från revisionsföretagen. Men för den lokala 
demokratiska förankringen är det viktigt 
att revisionen är förankrad i och drivs 
av oberoende förtroendevalda revisorer, 
det ger dubbel styrka. Oberoendet är en 
grundpelare liksom en tydlig revisions-
process. Vi har både en intern och extern 
ansvarsprövning – i fullmäktige respektive 
av medborgarna i allmänna val.

SKL har ett uppdrag att tillsam-
mans med våra medlemmar utveckla och 

utmana den kommunala revisionen. Vi 
tar uppdraget på största allvar. Det finns 
behov av utveckling och förbättring och 
det finns brister som behöver synliggöras 
och bearbetas, exempelvis de ibland alltför 
små resurserna som Eva Lindström tar upp.  
För oss är målet tydligt – en granskning av 
att våra demokratiska institutioner gör sig 
förtjänta av medborgarnas tillit. Dit når vi 
genom att stärka de krafter som verkar för 
en god granskning. Till det behövs diskus-
sioner om hur granskningen genomförs, 
vilka resurser den behöver förfoga över för 
att klara sitt uppdrag och hur resultatet 
ger effekt. Detta är mer angeläget än en 
teoretisk diskussion om oberoende. 

Den kommunala revisionens styrka är 
sammanfattningsvis den lokala demokra-
tiska förankringen med förtroendevalda 
revisorer i förening med professionella 
yrkesrevisorer.

Eva Lindström tar också upp den kommunala 
självstyrelsen. Den är fastlagd i regerings-
formen. Självstyrelse handlar om frihet 
och ansvar. Självstyrelsens värden ligger i 
att medborgarna har nära till besluten och 
kan känna delaktighet och ta ansvar. Med 
självstyrelse får lokala förutsättningar råda. 
Närheten främjar överblick och helhets-
syn och det egna ansvaret ger utrymme för 
utveckling och lärande. Den svenska kom-
munala självstyrelsen står som förebild för 
många nationer med en stark centralstyrning.

Den lagstiftning som reglerar kommuner 
och landsting ska självklart vara ändamåls-
enlig och anpassad till dagens och fram-

KARIN TENGDELIUS OCH LENNART HANSSON SVARAR EVA LINDSTRÖM:

Demokratisk förankring är viktig

tidens samhälle och utmaningar. Mycket 
har ändrats sedan kommunallagen fick sin 
nuvarande utformning och med stöd i ett 
kongressbeslut driver SKL också frågan 
om att det är hög tid att se över lagen. I ett 
sådant reformarbete synas och omprövas 
grundvalar, institutioner, ansvarsförhål-
landen, procedurer och förutsättningar. Ett 
sådant helhetsgrepp kan givetvis även få 
konsekvenser för revisionen och ansvars-
prövningen.  

Karin Tengdelius är utvecklingsledare  
för revisionsfrågor på Sveriges  

Kommuner och Landsting. 
Lennart Hansson är chef för sektionen  

för demokrati och styrning på  
Sveriges Kommuner och Landsting.
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