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Remissvar ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014”, i den 

del som berör förslaget om ändrade 3:12-regler 

 

Finansdepartementet har bett om synpunkter på fem förslag på förändringar 

på skatteområdet. LO väljer att endast svara på den del av remissen som 

berör förslaget om ändringar av 3:12-reglerna. LO avstår från att 

kommentera de övriga fyra skatteförslagen. 

 

LO vill påpeka att den avsatta remisstiden endast uppgår till tre veckor, 

istället för grundregeln om tre månader.  

 

Sammanfattning  

LO är positiv till förslaget att justera 3:12-reglerna så att möjligheterna att 

omvandla inkomst av tjänst till inkomst av kapital stramas upp. Samtidigt 

kan LO konstatera att nya problem sannolikt kommer att uppkomma genom 

de förändringar som föreslås i remissen. LO menar att Sverige behöver en 

bred skattereform som ser över det svenska skattesystemet i sin helhet.  

 

Regeringens förslag 

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. 

 

De så kallade 3:12-reglerna har alltid varit föremål för diskussion och har 

ändrats vid ett flertal tillfällen. Efter de senaste förändringarna av 3:12-

reglerna så har det vuxit fram en stark offentlig kritik mot att den nuvarande 

utformningen ger utrymme för personer med höga inkomster, ofta konsulter, 

att kraftigt minska sin beskattning av arbetsinkomster genom att omvandla 

dessa till kapitalinkomster.  
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För att strama upp de nuvarande 3:12-reglerna så föreslår regeringen att 

kravet på delägande i det bolag man får inkomster ifrån ska höjas. Med de 

nya reglerna så krävs det att man äger minst fem procent av bolaget för att 

få möjlighet att beskatta en del av sina inkomster enligt kapital, istället för 

inkomst av arbete. Regeringen föreslår därtill att kraven på hur stor lön 

ägaren måste ta ut ska skärpas för att få möjlighet att beskatta delar av 

inkomsten enligt kapital.  

 

Regeringen föreslår samtidigt att reglerna förändras på ett sådant sätt att 

skatten för företagare som arbetare i sitt företag och använder sig av 3:12-

reglerna i flera fall sänks.  

Den s.k. löneunderlagsregeln görs fördelaktigare för delägare i 

fåmansföretag med lönekostnader upp till 3,4 miljoner kronor genom att 

bidraget till det belopp som delägarna får ta ut som lägre beskattade 

utdelningen höjs från 25 till 50 procent. På så sätt anses det bli mer lönsamt 

för delägare i mindre fåmansföretag att anställa. 

 

Även ett antal andra tekniska förändringar av 3:12-reglerna genomförs. 

Sammantaget bedöms de olika förändringarna vara statsfinansiellt neutrala.   

 

LOs syn 

Det är positivt att regeringen föreslår att 3:12-reglerna justeras så att 

möjligheterna att omvandla inkomst av tjänst till inkomst av kapital stramas 

upp för medarbetare i större företag. LO ser dock inte det som nödvändigt 

att återföra ökade skatteintäkter, som genereras av de stramare 3:12-regler, 

till företagare som använder sig av 3:12-reglerna.  

 

Med de förändringar som regeringen nu föreslår av skattesystemet så 

kommer möjligheterna till skatteundandragande att minska för medarbetare i 

större företag. Men erfarenheten visar att det är sannolikt att nya vägar för 

skatteundandragande kommer att etableras utifrån det nya regelverket.  

 

LO 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. 
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