
      

 

 
 

Snabb sammanfattning av 3:12 utredningen 
 

I torsdags publicerades utredningen kring skärpa skatteregler för fåmansföretagare. 
Det är de så kallade 3:12 reglerna som styr hur mycket aktieutdelning man som 
delägare till ett mindre aktiebolag kan ta ut till en relativt sett låg skattesats. 

 

Förslaget: 

- Skatten på utdelningar i FåAB höjs från 20 till 25% 

- Schablonutdelningen sänks med ett IBB till 1,75 IBB (från ca 160 000 till 100 000) 

- Kvalificering för löneunderlag höjs (högre löner krävs från delägarna för 
lönebaserad utdelning)  

- Uträkningen av löneunderlag individualiseras till andelsägarens del av 
löneunderlaget men alla närstående som är delägare fortsätter räknas som en 
delägare 

- Gamla sparade utdelningar försvinner inte – men kommer beskattas till 25 % vid 
uttag efter 2017. 

- Ägarskiften inom närstående kretsen ska underlättas genom undantagsregel 

- Används schablonregel för uträkning av underlag i ett bolag man äger får man inte 
räkna något underlag alls på något annat bolag, alltså inte huvudregel på övriga. 

 

Resultatet blir för de flesta företagare alltså högre skatt på utdelning, lägre 
utdelningar och i en del fall krav på högre lönesummor, vilket får vägas övriga 
kostnader det för med sig och det faktum att de högre lönerna kostar ytterligare mer 
i skatt utan att ge vare sig högre SGI eller statlig pension då de ligger över taken. 
Försämringen märks mest för den stora mängden företag då regelverket för de 
lönebaserade utrymmet skärps ordentligt. I många mindre bolag sjunker möjlig 
utdelning i praktiken från 300 – 400 000 ned till 100 000 kr. 

 

Från när kan det gälla? 

Utredningen föreslår att reglerna ska ändras avseende utdelning från och med 2018. 
Detta förutsätter beslut i Riksdagen under hösten 2017. Första steget är att 
utredningen kommer nu skickas ut på remiss. Protesterna har varit massiva redan 
från början – att ta förslaget genom Riksdagen kan bli en utmaning för regeringen.  

 

Vi kommer givetvis följa utvecklingen och hålla er underrättade. Vid kommande 
genomgångar så diskuterar vi självklart individuellt vilka åtgärder som kan vidtas i 
respektive företag. 

 


