
Skatt för 
fåmansföretagare: 
Det här behöver du se över  
innan årets slut

Välkomna, vi börjar kl. 11:30
-
10 december 2020
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Förbered ditt bolag inför 2021
Stäng året och ladda för en bättre morgondag
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Om erhållit “coronastöd”

Äga via holdingbolag
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Skattefrågor inför en avyttring



Beskattning av utdelning 
och kapitalvinst på aktier 
i fåmansföretag
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Varför finns de s k 3:12-reglerna?

Lön efter skatt

Socialavgift 31,42%

Inkomstskatt           
28 - ca 52 % 

Lön

Inkomst efter skatt

Skatt kapitalinkomst 
30 %

Kapitalinkomst Näringsverksamhet

Lön efter skatt

Socialavgift 31,42%

Inkomstskatt            
28 - ca 52 % 

Egenavgifter, 
c:a 30%

Lön efter skatt
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3:12-reglerna – beskattning av kvalificerade andelar

20 %

30 %
(överstigande 90 

IBB)

ca 52 % (90 IBB)

Utdelning
Kvalificerade aktier

20 %

30 %
(överstigande 

100 IBB)

ca 52 % (100 
IBB)

Kapitalvinst
Kvalificerade aktier

25 %

Utdelning/Kapitalvinst
Okvalificerade aktier
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1. Förenklingsregeln – Schablonbelopp oavsett löneuttag

Årets gränsbelopp = 2,75 inkomstbasbelopp (IBB) (Fördelas utifrån ägarens andel i företaget)

— Utdelning år 2020: 177 100 kr 

— Utdelning år 2021: 183 700 kr

Förenklingsregeln enbart i ett bolag.

2. Huvudregeln – ”Löneregeln”

Årets gränsbelopp 2021 =  Omkostnadsbeloppet (vid årets ingång) * SLR 30 nov 2020 (0 %) + 9 %

plus eventuellt

Lönebaserat utrymme (fördelat på andelarna i företaget)                                                     
beräknas på kontanta lönerna under kalenderåret före beskattningsåret 

= 50 % av lönesumman i företaget (och dotterföretag)

Lönebaserat utrymme – kräver ett ägande om minst 4 % av bolaget och att lönekravet uppfylls!

Beräkna årets gränsbelopp   



9© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 
All rights reserved.

Villkor avseende minsta löneuttag

Delägaren (eller närstående) måste ta ut en kontant lön - under 2020 - på minst det lägsta beloppet av:

1. 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av lönerna i företaget och dess dotterföretag, och

2. 641 280 kr (9,6 IBB) 

Lön över brytpunkten 2020 (523 300 kr)?

— Pensionsgrundande inkomst (PGI) 539 076 kr

— Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 378 400 kr

— Föräldrapenning (baseras på SGI) 473 000 kr

Om du tar ut lön upp till ca 540 000 kr får du maximal PGI, SGI och föräldrapenning, d.v.s. maximal avsättning till 
pension och rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå vid sjukdom eller föräldraledighet.

Det individuella löneuttagskravet



Om erhållit 
”Coronastöd”
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Om erhållit ”Coronastöd”

Gäller för såväl stöd för 
korttidspermittering 
som omställningsstöd 
men reglerna skiljer sig 
något åt.

Arbetsgivare är inte 
berättigad till stöd för 
korttidspermittering om 
vinstutdelning och 
andra värdeöverföringar 
har skett under 
stödperioden, två 
månader innan och sex 
månader efter 
stödperioden

Regeringen föreslår nya 
regler för 
korttidspermittering 
avseende det förlängda 
permitteringsstödet för 
perioden 1 dec till 30 
juni 2021.

Tillväxtverket har uttalat 
att om en arbetsgivare 
väljer att öka 
löneuttaget för ägare i 
ett fåmansföretag 
under en stödperiod för 
att uppfylla 
löneuttagskravet vid 
beräkning av 
gränsbelopp så kan 
arbetsgivaren inte 
anses uppfylla 
förutsättningarna för 
stöd.  

Huvudregel: Inte uppbära stöd och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära 
samband med denna.
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”Coronastödet” kan påverka beräkningen
av lönebaserat utdelningsutrymme

”Coronastöd” och 
löneunderlag 

Tänk på att erhållet 
lönebidrag (stöd för 
korttidspermittering) inte får 
ingå i lönesumman vid 
beräkningen av 
löneunderlaget.

Delägarens lönekrav påverkas 
ej.
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Äga via holdingbolag
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Holdingbolagsstruktur
Fördelar:

— Riskspridning

— Samla kapitalet i Holding AB

— Utdelningar och kapitalvinster skattefria i Holding AB

— Utjämning av resultaten med hjälp av koncernbidrag 
(dock ej  första året)

Verksamhet AB

Holding ABVerksamhet AB
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Vem får räkna årets gränsbelopp?

2020 2021 2022

Förvärv

Nytt gränsbelopp Nytt gränsbelopp

Utdelning Utdelning

Avyttring

Den som äger aktierna 
vid årets ingång får 
räkna gränsbelopp.

Aktieägaren får 
beräkna gränsbelopp 
för 2021 och för 2022.



Sänkt bolagsskatt
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Sänkt bolagsskatt

• För ett bolag med ett beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020                                                               
är skatten 20,6 %.

Övergångsregler – förhindra skattemässiga fördelar med nya lägre skattesatsen

• För återföring av periodiseringsfond som sattes av då bolagsskatten var högre 
måste en uppräkning av beloppet som återförs göras med 3, 4 eller 6 %, beroende 
på när avsättning/återföring sker.

• Avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med en viss procent, beroende på när 
bidraget lämnas. 

• Uppskjuten skatt på avskrivning på övervärden ska beräknas med den skattesats 
som gäller för det år som avskrivning sker.

Sänkt bolagsskatt
22 %, -2018

21,4 %, 2019-2020

20,6 %, 2021-



Skattefrågor inför 
en avyttring
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Skattefrågor inför en avyttring

Se över av den 
skattemässiga 
situationen och ev
uppdatera  blankett 
K10.

Skapande av och 
försäljning via 
holdingbolag. 

Karensregeln: Hur 
påverkar regeln om 
”samma eller 
likartad 
verksamhet”? 

Hur ska villkoren 
för en 
tilläggsköpeskilling 
vara utformad?

Inlösen av aktier 
som ett sätt att 
köpa ut kompanjon. 



Frågor
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Tack!

Henrik Ohlin

Senior Manager
E: henrik.ohlin@kpmg.se
M: +46 70 8946033

Emma Aldman

Manager
E: emma.aldman@kpmg.se
M: +46 73 3272145

Mårten Sundholm

Partner
E: marten.sundholm@kpmg.se
M: +46 76 8543017
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