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Sveriges Byggindustriers remissvar på SOU 2016:75 ”Översyn av 
skattereglerna för delägare i fåmansföretag”   
 
 
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-
organisation och organiserar ca 3350 bygg-, anläggnings- och specialföretag.  
Sveriges Byggindustrier har tagit del av betänkandet ”Översyn av skattereglerna för 
delägare i fåmansföretag” och vill framföra nedanstående synpunkter.  

 
 
Förslagen i korthet 
 
Förslaget innebär i korthet att de nuvarande skatteregler som reglerar möjligheten för 
delägare i s.k. fåmansföretag att tillgodogöra sig utdelning och kapitalvinst till låg 
beskattning försämras radikalt. Enligt förslagen ska möjligheten att utnyttja s.k. 
lönebaserat utrymme begränsas kraftigt jämfört med i dag, samtidigt höjs 
löneuttagskravet avsevärt. Även schablonbeloppet i förenklingsregeln sänks. Detta 
innebär att en större del av utdelningar och/eller kapitalvinster beskattas som inkomst 
av tjänst. Dessutom kommer skattesatsen på utdelning/kapitalvinst inom gränsbeloppet 
höjas från dagens 20 procent till 25 procent. 
 
Sveriges Byggindustrier ställer sig negativa till stora delar av förslaget. Skälen härför 
utvecklas nedan. De förändringar som föreslås av befintligt regelverk kommer enligt vår 
uppfattning att kraftigt försämra förutsättningarna för merparten av våra 
medlemsföretag, och för byggbranschen i stort.  
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Generella synpunkter 
Förslaget i stort 
Utredningen föreslår ett antal förändringar av befintliga regler rörande beskattning av 
delägarna i fåmansföretag. Förändringarna beräknas öka skatteintäkterna med närmare 
5 miljarder kr. I direktiven till utredningen anges tydligt att förslagen ska ge ökade 
skatteintäkter. Utredningens förslag ska också ge en god balans mellan regelverkets 
syfte att förhindra inkomstomvandling och syftet att skapa positiva effekter så som ökat 
entreprenörskap, ökade investeringar, fler arbetstillfällen och högre tillväxt.  
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker merparten av förslagen då vi anser att utredningens 
förslag till stor del motverkar entreprenörskap, och i förlängningen sannolikt också 
kommer att medföra minskade skatteintäkter. Så som förslagen nu är utformade 
kommer dessa främst att drabba mindre företag, nystartade företag samt delägare med 
små innehav. Enligt Sveriges Byggindustriers uppfattning ligger alltför stort fokus på det 
som kallas inkomstomvandling, och utredningen synes tyvärr ha förbisett de negativa 
effekter som förslaget får för entreprenörskap. Förslagen innebär också för många en 
drastisk försämring, som inte kan legitimeras.  
 
Ett av de grundläggande problemen med utredningens förslag är att dessa kraftigt 
underskattar det risktagande som det innebär att starta och driva ett fåmansföretag. 
Grundtanken bakom 3:12-systemet, att skattemässigt likställa inkomster av anställning 
och inkomster från företagande, är enligt Sveriges Byggindustriers uppfattning helt fel.  
 
En person som är anställd är i princip säker på att varje månad erhålla den 
överenskomna lönen, det finns en anställningstrygghet, den anställde omfattas av olika 
ekonomiska trygghetssystem etc. Det finns inte heller samma direkta relation mellan 
den ersättning som erhålls varje månad och vad som presteras på arbetsplatsen.  
 
En person som väljer att starta ett eget företag tar däremot en stor risk, dels måste 
investeringar i verksamheten ske, dels finns en omedelbar relation mellan hur företaget 
går och vilka ersättningar en delägare kan tillgodogöra sig.  
 
Verksamheten kräver naturligtvis kapital. I ett uppstartsskede innebär detta inte sällan 
att den enskilde delägaren måste gå i borgen för företaget, ta upp lån privat eller 
använda sitt privata sparkapital för att finansiera verksamheten. Det är också vanligt att 
eventuella investerare i nystartade verksamheter består av företagarens nära släktingar. 
De försämringar som nu föreslås vad gäller det lönebaserade utrymmet och 
förenklingsregeln kommer dock sannolikt innebära att fler närstående väljer att 
investera sina pengar på annat håll, exempelvis på börsen, där avkastningen inte 
beskattas i inkomstslaget tjänst.  
 
För företagaren själv är det ofta under uppstartsskedet samt om verksamheten inte 
utvecklas i enlighet med förhoppningar, osäkert om denne överhuvudtaget kommer att 
kunna ta ut någon lön från bolaget. Det är inte heller säkert att möjlighet finns att ta ut 
lön som räcker vid en längre tids sjukdom. Avsättning till pension är inte heller ett 
prioriterat område för företagare som måste klara av situationen här och nu.  
 
Att jämföra detta med en anställd persons tillvaro blir således mycket missvisande.   
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Den grundläggande feltanken har till viss del ”rättats till” genom de reformer som 
genomförts från år 2005 och framåt. Reformerna innebär att det nu finns en rimlig 
riskpremie för de personer som väljer att starta ett företag. Att ta ett steg tillbaka, och 
ändra systemet ytterligare en gång, kommer inte att gynna företagsamheten i Sverige. 
Enligt Sveriges Byggindustriers uppfattning kommer det att vara svårt att återupprätta 
tilltron till 3:12-reglerna, genom senare förbättringar. Förtroendet för stabiliteten i de 
riskkompenserande delarna i reglerna har då redan tagit skada. 
   
 
Vad gäller konsekvensanalysen, och utredningens bedömningar att förslagen kommer 
att innebära ökade skatteintäkter på närmare 5 miljarder kronor, anser Sveriges 
Byggindustrier att detta är en grov feluppskattning. Som Sveriges Byggindustrier 
uppfattat det utgår dessa beräkningar ifrån att delägarna i fåmansföretagen även 
fortsättningsvis kommer att agera på samma sätt som idag och ta ut lika stora 
utdelningar etc.  
 
Utifrån de erfarenheter som finns kring dessa regler1, och som också påpekats i ett 
flertal kommentarer kring förslaget, är det rimligt att anta att det stora flertalet av 
delägarna i fåmansföretagen kommer att anpassa sina utdelningar till de gränsbelopp 
som reglerna medger. Överskjutande vinstmedel kommer sannolikt, precis som innan 
2005 års reform, att förvaltas på bolagsnivå. Detta innebär att stora summor ligger låsta 
i bolagssektorn i väntan på att verksamheten avyttras eller läggs ner, karensperioden 
passeras och medlen så småningom kan tillgodogöras delägaren till en betydligt lägre 
beskattning. En sådan ordning kan knappast betraktas som samhällsekonomiskt 
önskvärd. Det måste vara bättre att vinstmedel delas ut, till en rimlig beskattning, och 
sedan används här och nu. Dessa kan då bidra till en ökad konsumtion, med ökade 
skatteintäkter, exempelvis i form av moms, som följd.    
 
Möjliga effekter på byggbranschen  
Sveriges Byggindustrier har sedan en längre tid kunnat konstatera att 
medlemssammansättningen förändras. Samtidigt som våra större medlemsföretag totalt 
sett går mot färre anställda blir våra mindre medlemsföretag allt fler, både i antal 
företag och i andel anställda. Faktum är att fler än 3 300 av våra ca 3 350 
medlemsföretag utgörs av små- eller medelstora företag. De förändringar som förslaget 
innebär kommer att få betydande konsekvenser för den stora merparten av våra 
medlemsföretag, och sannolikt för byggbranschen i stort.  
 
Den svenska byggbranschen består idag till stor del av mindre fåmansföretag, men det 
finns också en betydande del medelstora företag. Att branschen består av så många små 
och medelstora företag beror främst på att de större företagen idag väljer att arbeta 
med underentreprenörer istället för egna anställda. Marknadsförhållandena samt de 
kollektivavtal som finns i branschen har medfört att det i de flesta fall är ekonomiskt 
fördelaktigt att anlita underentreprenörer istället för att hålla sig med egna anställda.  
 

                                                      
1 Se SOU 2016:75 s. 127, tabell 6.11 och s. 494 diagram 1 
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Nuvarande regelverk avseende beskattning av delägarna till fåmansföretag innebär att 
det är möjligt även för delägare i små och medelstora fåmansföretag att tillgodogöra sig 
en rimligt god avkastning efter skatt, i förhållande till det risktagande och arbete som 
krävs för att driva ett byggföretag. Med andra ord är det idag, för de flesta, möjligt att 
leva på sitt lilla byggföretag, något som de föreslagna förändringarna kan komma att 
ändra på.   
 
Förändringar i systemet rörande beskattning av fåmansföretag kommer dock med 
största sannolikt inte medföra att fler personer kommer att anställas i de större 
företagen. Förändringen kommer istället att drabba den enskilde delägaren, som får 
mindre pengar i plånboken.  
 
Sannolikt kommer förslaget, om det genomförs, också att påverka antalet arbetstillfällen 
i landet negativt. De allra flesta jobb skapas idag, som bekant, i små och växande 
företag. Med ett så stort antal personer utanför arbetsmarknaden är det märkligt med 
ett förslag som gör det mindre intressant att ta risken att nyanställa.  
 
Skattereglernas betydelse för nyanställning ska inte överdrivas, men skatteregler som på 
ett tydligt sätt stimulerar nyanställning måste ändå betraktas som något positivt. De 
förändringar som föreslås minskar incitamentet att nyanställa, samt att betala vita löner. 
Sveriges Byggindustrier har i många år arbetat för att motverka svartarbete, och gjort 
det framgångsrikt, men förslaget ser vi som ett steg bakåt även i det arbetet.  
 
I och med att företagen i branschen även fortsättningsvis sannolikt kommer att 
organisera sig på det sätt dessa gör idag är det också intressant att se till effekterna på 
byggmarknaden som förslaget kan föra med sig.  
 
En person (X) som idag använder sig av schablonregeln för att kunna få ekonomin att gå 
ihop kommer, med föreslagna förändringar, att behöva ta ut en större del av sin inkomst 
till en betydligt högre beskattning. Detta medför sannolikt att X kommer att behöva höja 
sitt timarvode. I den internationella konkurrens som Sverige idag utsätts för, även inom 
byggbranschen, är det sannolikt att mängden uppdrag för X kommer att minska radikalt. 
Kanske så pass mycket att X så småningom anser att det inte längre är lönsamt att 
bedriva verksamhet, och i värsta fall försätts i konkurs.  
 
 
Närmare synpunkter på vissa av förslagen  
 
Förenklingsregeln 
Sveriges Byggindustrier avstyrker en förändring av nivån i förenklingsregeln, skälen för 
detta utvecklas nedan.   
 
Införandet av förenklingsregeln motiverades med att 3:12-reglerna ansågs komplicerade 
samt att värdet av reglerna rörande lönebaserat utrymme var begränsat bland annat för 
ägare till nystartade företag (då de inte kunde uppfylla löneuttagskravet).   
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Nivån på schablonbeloppet har höjts succesivt. Syftet med höjningarna har varit att 
stimulera nyföretagande och förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen. Detta 
har varit mycket positivt för delägarna till dessa mindre företag.  
 
Idag använder cirka 75 procent av delägarna i landets byggföretag förenklingsregeln. Då 
det stora flertalet av fåmansföretagen inom byggbranschen enbart har ett fåtal anställda 
kommer dessa sannolikt att drabbas mycket hårt av en sänkning av nivån.    
 
Som tidigare anförts anser Sveriges Byggindustrier att utgångspunkten för 3:12-reglerna, 
där företagande och anställning likställs, är felaktig. Skillnaden mellan en anställd och en 
egenföretagare måste vara som allra störst i små företag, där det finns ett fåtal eller inga 
anställda alls. Därför anser Sveriges Byggindustrier att det är principiellt felaktigt att en 
anställd och en enmansföretagare ska beskattas på samma sätt. Småföretagaren måste 
ha möjlighet att få en relativt god avkastning på sitt investerade kapital, då risken är så 
stor.  
 
Förenklingsregeln kan idag innebära att delägaren klarar av att leva på sitt företag. Om 
nivån sänks med 40 procent försvinner sannolikt den möjligheten för många. Förslaget 
innebär i praktiken att den regressiva beskattningen av utdelningsinkomster (och 
kapitalinkomster), som 3:12-reglerna innebär, blir än mer tydlig. Ur ett 
fördelningspolitiskt perspektiv måste detta betraktas som högst tveksamt, och utgör 
ytterligare ett bevis för hur felaktiga utgångspunkterna för 3:12-systemet är.  
 
Det lönebaserade utrymmet     
Bestämmelserna som rör det lönebaserade utrymmet är av central betydelse för 3:12-
reglerna. En principiell utgångspunkt avseende dessa regler bör vara att medel som 
genererats av anställdas arbete beskattas som kapitalinkomst, inte som tjänsteinkomst 
hos delägaren.   
 
Utredningens utgångspunkt i denna del är att det främst är andelsägare i företag där 
antalet anställda är många i förhållande till antalet aktiva delägare som ska få möjlighet 
att tillgodoräkna sig ett utdelningsutrymme, utöver det kapitalbaserade utrymmet.    
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker även förslaget i denna del. Avgränsningen är enligt 
Sveriges Byggindustriers uppfattning för snäv, och reglerna beaktar inte i tillräcklig 
omfattning den viktiga produktionsfaktor som de anställda utgör. Det lönebaserade 
utrymmet, beräknat enligt förslaget, blir således för lågt i förhållande till den intjäning 
som de anställda faktiskt bidrar med.  
 
Vad gäller den föreslagna individualiseringen av löneunderlaget riskerar denna, enligt 
Sveriges Byggindustriers uppfattning, att motverka ägarspridning (utanför familjen) i 
fåmansföretag. Detta gäller framförallt steget att låta en ny delägare förvärva en större 
aktiepost i ett helägt bolag, löneunderlaget kan då plötsligt komma att minska drastiskt.  
 
Förslagen avseende nivåer i de lägre löneunderlagsskikten innebär kraftiga försämringar 
jämfört med dagens regler. Dessa försämringar kommer främst att drabba små och 
medelstora underlag. För delägare med ett lönebaserat utrymme motsvarande 60 
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inkomstbasbelopp, ca 3,7 mkr år 2017, innebär förslaget mer än en halvering av det 
lönebaserade utrymmet.  
 
För fåmansföretag inom byggbranschen, där en månadslön för en byggarbetare vanligen 
ligger runt 35 000 kr, innebär förslaget att fåmansföretag med färre än 9 anställda2 
drabbas hårdast. Om Sveriges Byggindustriers medlemsbas anses representativ för 
byggbranschen i Sverige i stort så innebär detta att knappt 30 % av alla byggföretag 
kommer att omfattas, och att delägarna till dessa företag kommer att drabbas av 
kraftigt försämrade förutsättningar. Detta kan i förlängningen innebära en minskning av 
arbetsutbudet eventuellt kombinerat med högre byggkostnader.   
 
Den höjning av nivåerna i löneuttagskravet som utredningen föreslår anser Sveriges 
Byggindustrier är alltför kraftig. Det tak på 15 inkomstbasbelopp som föreslås innebär en 
ökning om drygt 300 000 kr/år, något som måste uppfattas som orimligt.   
 
Ett exempel  
För en företagare, som ensam äger sitt företag, med ett löneunderlag på 3,7 mkr 
innebär förslaget att delägaren kommer att ha möjlighet att tillgodoräkna sig ett 
lönebaserat utrymme om ca 850 000 kr. Detta kan jämföras med dagens regler där 
samma delägare har möjlighet att tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme om drygt 
1,8 mkr. Det nya löneuttagskravet innebär dessutom att delägaren måste höja sin lön, 
från ca 590 000 kr till knappt 680 000 kr för att över huvud taget få tillämpa reglerna om 
löneunderlag. Detta innebär en löneökning, från ca 49 000 kr/månad till drygt 56 000 
kr/månad.  
 
Förändringarna i löneuttagskravet kan för många innebära att de framöver är hänvisade 
till förenklingsregeln.  
 
Sveriges Byggindustrier anser också att utformningen av löneuttagskravet kommer bli 
administrativt betungande för fler delägare.  
 
Den enskilde företagaren blir än mer beroende av att prognostisera årets löner och 
dessutom gör om prognosen vid nyanställningar, löneförhöjningar etc. Att vara 
egenföretagare3 innebär att man själv, eventuellt med viss hjälp utifrån, måste iaktta 
lagar och regler för samtliga områden där verksamhet bedrivs samt skatteregler etc. 
Redan idag upplevs detta av många som en tung börda, ytterligare ”pålagor” behövs 
inte.  
 
Slutligen vill Sveriges Byggindustrier beklaga att utredningen inte tittat närmare på 
frågan angående möjligheten att tillgodoräkna sig löneunderlag i dotterbolag. Förslaget 
att ta bort 57 kap 19a § IL välkomnas, men det är märkligt att det krävs att ett bolag ska 
utgöra dotterbolag enligt definitionen i aktiebolagslagen för att del av bolagets 
löneunderlag ska kunna användas av den indirekte delägaren. Sveriges Byggindustriers 

                                                      
2 Detta kan naturligtvis bero på hur stor lön den enskilde delägaren har möjlighet att ta ut.  
3 Här avses dels personer som driver enskild firma dels personer som bedriver verksamhet genom 
fåmansföretag.   
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anser att det finns anledning att ytterligare sänka gränserna, och på detta sätt öka 
möjligheten att tillgodogöra sig löneunderlag hänförligt även till indirekta innehav. 
 
 
Skattesatserna 
Utredningen föreslår att skattesatserna för inkomster inom gränsbeloppet höjs från 20 
till 25 procent.  
 
Sveriges Byggindustrier avstyrker även denna förändring. Högre risk tillsammans med 
lägre likviditet i 3:12-aktier motiverar en lägre skattesats.  
 
Däremot ställer sig Sveriges Byggindustrier positiva till att skattesatsen för inkomster 
över takbeloppet sänks från nuvarande 30 till 25 procent.  
 
Generationsskiften 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget angående generationsskiften. Det är viktigt 
att denna skevhet i reglerna rättas till, så att inte enskilda företagare drabbas av en 
hårdare beskattning för att en yngre generation tar över verksamheten istället för en 
extern aktör.  
 
Kapitalandelskravet 
Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget att ta bort kapitalandelskravet. På detta sätt 
undviks snedvridningar och tröskeleffekter. Det underlättar också möjligheten att knyta 
nyckelpersoner till verksamheten.  
 
Sparat utdelningsutrymme 
Sveriges Byggindustrier instämmer i utredningens slutsatser i denna del, och ser positivt 
på att reglerna avseende sparat utdelningsutrymme lämnas oförändrade.  
 
 
    
 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, 
070-344 58 63 alt sofie.wilhelmsson@sverigesbyggindustrier.se   
 
 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 

 
 
Ola Månsson 
Verkställande direktör 
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