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LOs yttrande över betänkandet Översyn av 
skattereglerna för delägare i fåmansbolag 
 

Sammanfattning av LOs synpunkter: 

 

 LO välkomnar de förslag i utredningen som syftar till att förhindra 

att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster.  

 LO avvisar de förslag i utredningen som syftar till att luckra upp 

regleringen av beskattningen av fåmansbolag. Det gäller inte minst 

förslaget att införa undantag vid ägarskiften mellan närstående.  

 LO kan konstatera att den dynamik som uppstått i det svenska 

skattessystemet på grund av stor skillnad i skattenivå på arbete och 

kapital endast långsiktigt kan lösas i en större skatteöversyn. 

 

 

LO synpunkter 
 

De så kallade 3:12-reglerna styr hur inkomster i fåmansföretag, som beror 

på att ägaren har arbetat i företaget, ska fördelas mellan inkomst av kapital 

respektive inkomst av arbete. Sveriges duala skattesystem med en högre 

progressiv skatt på arbete och en lägre proportionell skatt på kapital gör det 

nödvändigt att reglera vad som är inkomst av arbete för företagare som 

arbetar i ett företag man själv äger. 

 

3:12-reglerna har varit föremål för ett stort antal förändringar under de 

senaste åren. Förändringarna har ibland varit föranledda av en ambition att 

dämpa beskattningen av fåmansbolag och ibland av att strama åt 

beskattningen av fåmansbolag. Gemensamt för alla förändringar är att de 

varit komplexa och ofta fått oväntade konsekvenser.  
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LO anser att skattereglerna för delägare i fåmansbolag måste vara utformade 

på ett sådant sätt att man förhindrar att arbetsinkomster omvandlas till lägre 

beskattade kapitalinkomster. LO välkomnar därför de delarna i Utredningen 

om översyn av 3:12-reglerna som bidrar till att minska omvandlingen till 

kapitalinkomster.  

 

LO kan samtidigt konstatera att utredningen också presenterar förslag som 

kommer underlätta omvandlingen av arbetsinkomster till kapitalinkomster. 

Det gäller inte minst förslaget att införa undantag vid ägarskiften mellan 

närstående. I ett särskilt yttrande från Skatteverkets expert i utredningen 

beskrivs hur detta förslag uppenbart kan öppna upp för inkomstomvandling. 

LO avvisar de förslag i utredningen som syftar till att luckra upp regleringen 

av beskattningen av fåmansbolag. 

 

På en principiell nivå vill LO därtill anföra att vi anser att man har kommit 

till vägs ände med att återkommande lappa och laga i det svenska 

skattesystemet.  Sverige behöver en bred skattereform som samlat ser över 

det svenska skattesystemet i sin helhet. LO uppmanar regeringen att ta 

initiativ till en bred och förutsättningslös översyn av det nuvarande 

skattesystemets alla delar. 

 

 
 

Med hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 
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