
 

 

 

    

 

 

Beskattning av dividender i 

Finland och Sverige 

 
 

 

 

          Nathalie Öhman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Institutionen för handelsrätt och redovisning 

                      Svenska handelshögskolan 

             Helsingfors 

 

             2021 

 



 

 

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: 

Handelsrätt och redovisning 

Arbetets art: Avhandling 

 

Författare och Studerandenummer:  

Nathalie Öhman   105550 

Datum:  

29.4.2021 

Avhandlingens rubrik:  

Beskattning av dividender i Finland och Sverige 

Sammandrag: 

Den vanligaste formen av vinstutdelning från noterade och onoterade aktiebolag är 

dividendutdelning. Avhandlingen är en komparativ skatterättslig studie. Syftet med 

avhandlingen är att ge en överblick av dividendbeskattningens likheter och skillnader i 

Finland respektive Sverige samt att undersöka hur dessa likheter och skillnader 

påverkar onoterade aktiebolag i dessa länder. I både Finland och Sverige är majoriteten 

av de onoterade aktiebolagen s.k småbolag eller fåmansbolag. Beskattningen av 

dividender från s.k fåmansbolag enligt 3:12-regelverket är mycket omfattande och också 

en politiskt omdebatterad fråga. Av denna orsak är det ett intressant jämförelseobjekt 

med den finska lagstiftningen om dividendbeskattning.  

För att besvara forskningsfrågorna har de bakomliggande syftena med samtliga regler 

om dividendbeskattning redogjorts för och en komparativ analys som lyfter fram de 

mest väsentliga likheterna och skillnaderna utförts. En rättsfallsanalys lyfter fram några 

tolkningsfrågor som existerat. Dessutom återfinns ett helt kapitel som undersöker hur 

dividendbeskattningens utformning i Finland respektive Sverige påverkar mindre 

onoterade bolags beslut ur ett ekonomiskt perspektiv. Till skillnad från tidigare studier 

som främst fokuserat på marknadsnoterade bolag kan det konstateras att 

dividendbeskattningens utformning har en inverkan på onoterade aktiebolags 

beslutsfattande, men däremot skulle det behövas mer omfattande forskning för att få 

fram utförligare resultat. 
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1 BESKATTNING AV DIVIDENDER I FINLAND OCH 
SVERIGE 

 

1.1 Bakgrund 

Dividender och hur dessa bör beskattas diskuteras ofta i den samhällspolitiska 

debatten. I synnerhet i vårt grannland Sverige lyfts ofta diskussioner om ändring eller 

slopande av det s.k 3:12-regelverket som anger hur dividender från fåmansbolag 

beskattas, eftersom regelverket har uppfattats som kontroversiellt av många. 

Dividendutdelning är den vanligaste formen av tillåten vinstutdelning från aktiebolag. 

Det existerar flertalet studier om dividendbeskattningens inverkan på 

marknadsnoterade bolag men däremot är det sällsynt med studier som klargjort 

dividendbeskattningens inverkan på onoterade bolag. 1 En nutida komparativ studie 

som fokuserat på den finska respektive svenska dividendbeskattningens utformning 

samt hur denna inverkar på onoterade aktiebolag är sällsynt i sammanhanget. Finland 

och Sverige har mycket liknande civilrättslig lagstiftning av historiska skäl men 

dividendbeskattningens utformning i respektive land har påfallande olikheter, vilket 

gör ämnet synnerligen intressant ur forskningssynvinkel.  

 

1.2 Dividendbeskattningen i relation till skatterättsliga principer 

Skatterätten är den rättsliga princip som behandlar de olika skatterna, varav 

beskattning av dividender är en av dessa. Denna kan i sin tur kan hänföras till 

bolagsbeskattningen. Skattelagarna, varav ISkl, IL, NSL avser dividendbeskattningen 

är den legala grunden som rätten att uppta skatt av medborgarna (dvs. en 

penningprestation i olika format) vilar på. 2  Beskattningen har flertalet syften, bl.a. det 

fiskala, det fördelningspolitiska samt det fördelningspolitiska syftet. Det fiskala syftet 

innebär att beskattningen ska tillgodose finansieringen av den offentliga verksamheten. 

Med det fördelningspolitiska syftet avses i sin tur att beskattningen bör utformas så att 

den jämnar ut skillnader i inkomster och förmögenheter mellan invånarna. 

Beskattningens stabiliseringspolitiska syfte har att göra med samhällsekonomiska 

målsättningar. 3  

                                                      
1
 Dackehag, Margareta & Hansson, Åsa. Taxation of dividend income and economic growth, 2019,  s.3. 

2
 Andersson, Edward & Frände, Joakim. Inledning till skatterätten, 2014, s.11. 

3
 Konjunkturinstitutet, Svenska skatter i internationell jämförelse, 2019, s.6. 
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Skatter kan också delas in tre grupper beroende deras ursprung, nämligen 

produktionsfaktorskatter, konsumtionsskatter samt inkomstskatter. Skatt pga. 

dividendinkomst hänförs till inkomstskatterna. 4 Beskattningen präglas också av vissa 

principer. Förutom legalitetsprincipen bör likformighetsprincipen, intresseprincipen 

samt skatteförmågeprincipen nämnas. Tillämpningen av samtliga lagar bör ske i 

enlighet med den s.k legalitetsprincipen, ”nullum tributum sine lege”  vilken i ett 

skatterättsligt sammanhang innebär att samtliga skatter som uppbärs bör ha stöd i 

lagtext. 5  Likformighetsprincipen innebär att inkomster som anses vara ”ekonomiskt 

likvärdiga” bör beskattas på samma sätt. Likformighetsprincipen anses vara en s.k 

neutralitetsprincip vilket innebär att enligt denna princip ska skatterna inte påverka 

konsumtions-och investeringsval. Det existerar dock flertalet samhällspolitiska 

målsättningar som i praktiken innebär att likformighetsprincipen inte alltid tillämpas.6  

 

Enligt intresseprincipen bör skatt erläggas i relation till den nytta den skattskyldige fått 

från samhället. Intresseprincipen har dock på senare tid gett vika för den s.k 

skatteförmågeprincipen, dvs. att varje skattskyldig bör erlägga skatt i enlighet med 

dennes enskilda förmåga. 7 De skatterättsliga principerna är viktig att känna till 

eftersom eventuella oklarheter inom skattelagstiftningen kan klarläggas genom att se 

på principernas bakomliggande syften. 8 Dividendbeskattningens utformning baserar 

sig på samtliga av ovannämnda principer. Sedan 1990-talet existerar en åtskillnad 

mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster i Finland och Sverige.9 Fysiska 

personer kan ha både förvärvs-samt kapitalinkomster medan juridiska personer endast 

har inkomst av näringsverksamhet som beskattas som kapitalinkomst. 

Förvärvsinkomst benämns ibland som tjänsteinkomst i Sverige, 10 men av strukturella 

skäl används begreppet förvärvsinkomst genomgående i avhandlingen.  

                                                                                                                                                           

 
4
 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer & Simon-Almendal, Teresa, 

Inkomstskatt – en läro- och handbokbok i skatterätt del 1, 2015, s.2–4. 
5
 Sundgren, Peter, Legalitetsprincipen och skatteavtal, 2009.  

6
 SOU 2002:52 del 1, s.110–111.  

7
 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer & Simon-Almendal, Teresa, 

Inkomstskatt – en läro- och handbokbok i skatterätt del 2, 2017, s.30.  
8
 Freedman, Judith, Responsive Regulation, risk, and rules: applying the theory to tax practice, 2012, 

s.630. 
9
 Finansministeriets publikation, Sakkunniggruppen för företagsbeskattningen (härefter VM 2017), s.78. 

10
 Lodin et al., 2015, s.61. 
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Dividender beskattas som kapital- eller förvärvsinkomst eller som en kombination av 

båda i Finland och Sverige. Hur denna uppdelning görs beror av flertalet faktorer som 

diskuteras närmare i avhandlingens andra, tredje samt femte kapitel. I både Finland 

och i Sverige beskattas dividender i dubbla led, dvs. först beskattas aktiebolagen för 

den vinst som uppkommit under året och sedan beskattas denna vinst en andra gång 

när den delas ut i form av dividender. Detta brukar kallas för den ekonomiska 

dubbelbeskattningsprincipen. 11 Aktiebolaget och dividendmottagaren behandlas 

således som separata skattesubjekt, vilket brukar kallas för det klassiska 

dividendbeskattningssystemet. 12  Dividender från ett aktiebolag till ett annat i Finland 

och Sverige är däremot enligt den generella huvudregeln skattefria (med vissa 

undantag), 1 kap 6 a § NSL och 24 kap 32–35 §§ IL. Det bör påpekas att eftersom 

Finland och Sverige är medlemmar i den Europeiska unionen inverkar unionsrättslig 

lagstiftning på dividendbeskattningen.13 Unionsrättsliga direktiv kommer däremot inte 

att tas upp i avhandlingen eftersom dessa främst avser koncernbolag och fokuset i 

denna avhandling ligger på finländska respektive svenska aktiebolag som inte är 

koncernbolag. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens syfte är att analysera vilka likheter och skillnader som existerar i 

beskattningen av dividender mellan Finland och Sverige samt att undersöka hur dessa 

likheter och skillnader inverkar på onoterade aktiebolag i respektive land.  

Frågeställningarna är således; 

 

1) vilka likheter finns i beskattningen av dividender mellan Finland och Sverige? 

 

2) vilka skillnader finns i beskattningen av dividender mellan Finland och Sverige?  

 

3) hur inverkan dividendbeskattningens utformning på onoterade aktiebolag i 

Finland respektive Sverige? 

                                                      
11

 Lodin et al., 2017, del 2, s.397-398.  

 
12

  KOM (2003) 810. Beskattning av fysiska personer på den inre marknaden, s.5.  
13

  VM 2017, s.76.  
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1.4 Metod 

Med metod avses ” ett likformigt sätt att behandla ett visst material för att få svar på 

en viss typ av frågor”. 14  I avhandlingen har den komparativa juridiska metoden 

använts. Den komparativa juridiska metoden innebär en jämförelse av likheter och 

skillnader av en aspekt i den nationella rätten med motsvarande utländska rättsliga 

aspekt med hjälp av rättsliga källor.  15 Den komparativa juridiska metoden innebär 

däremot ett avsteg från den klassiska rättskälleläran. Detta innebär med andra ord att 

källor som inte går att klassificera som rättskällor också kan användas för att 

undersöka likheter och skillnader inom rättssystemet. 16 Följaktligen har ekonomisk 

litteratur också använts eftersom dividendbeskattningen är så nära sammankopplad 

med ekonomin. 

 

Det existerar en uppdelning av den komparativa juridiska metoden i sex delar, den 

historiska metoden, den strukturella metoden, den funktionella metoden, den 

analytiska metoden, ”juridisk kontext”-metoden samt ”gemensam-kärn”-metoden. 

Med den historiska metoden avses att undersöka företeelser ur ett historiskt 

perspektiv. Den funktionella metoden ser på rättsliga företeelser ur ett 

makroperspektiv medan den strukturella metoden går in på detaljnivå. Den analytiska 

metoden innebär att jämföra likheter och skillnader. ”Juridisk-kontext” –metoden 

innebär att analysera hur juridiken förhåller sig till andra delar av samhället, 

exempelvis till ekonomin, men metoden innebär även att försöka förstå varför lagen ser 

ut som den gör.  ”Gemensam-kärn” –metoden fokuserar på vilka ”grundpelare” som 

finns i de rättsliga system som jämförs. 17  Med tanke på avhandlingens syfte, dvs. att 

jämföra likheter och skillnader i dividendbeskattningen mellan Finland och Sverige, 

samt att undersöka hur dessa inverkar på onoterade aktiebolag, har en kombination av 

den analytiska samt ”juridisk-kontext” –metoden använts med några inslag av den 

historiska metoden.  

 

                                                      
14

 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod?, Svensk Juristtidning, 1972, s.1.  
15

  Valguarnera, Filippo, Komparativ juridisk metod, i Juridisk metodlära av Nääv, Maria & Zamboni, 
Mauro,2018, s.143 ff.  
16

  ibid, s.159. 
17

 Van Hoecke, Mark, Methodology of Comparative Legal Research, s. 8 ff. 
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Eventuella problem som kan uppkomma när den komparativa juridiska metoden 

används för att jämföra två skatterättsliga system eller delar av dem, är att 

undersökningen kan ge upphov till väldigt triviala slutsatser. 18  En möjlig lösning för 

att undvika detta är att reflektera över lagreglernas historia samt lagreglernas 

underliggande syfte. 19 Följaktligen återfinns en redogörelse över 

dividendbeskattningens historia i avsnitt 2.1 samt 3.1 och de viktigaste lagreglernas 

bakomliggande syfte återges i samband med att dessa presenteras.  Övriga problem 

som kan uppkomma i en komparativ studie är att resultaten blir alltför förenklade eller 

avskalade eftersom kulturella aspekter negligerats och fokus endast legat på att 

analysera likheter respektive skillnader.20 Avhandlingens tredje forskningsfråga fyller 

därmed en viktig funktion.  

 

Den komparativa analytiska metoden har tillämpats genom att jämföra hur reglerna 

avseende beskattning av dividender är utformade, åskådliggöra vilka likheter och 

skillnader som existerar och sedan analysera dessa. ”Juridisk-kontext”-metoden har i 

sin tur använts i det femte kapitlet om dividendbeskattningens inverkan på onoterade 

aktiebolag samt delvis i avsnittet med rättssfallsanalysen i kapitel fyra. Det främsta 

syftet med rättsfallsanalysen är att ge en inblick i några av de mest omdiskuterade 

frågorna gällande dividendbeskattningen, bl.a vad som kan klassificeras som icke-

önskvärd inkomstomvandling. Syftet med det femte kapitlet är att lyfta fram några av 

de viktigaste företagsekonomiska aspekterna som dividendbeskattningens utformning 

ger upphov till.  

 

 

1.5 Definitioner 

 

Med aktiebolag avses en fristående juridisk person som uppstår genom registrering, 1 

kap 2 § ABL. Motsvarande definition återfinns i 1 kap 2 § AktbL som därutöver anger 

att ett aktiebolag antingen kan vara ett onoterat eller marknadsnoterat bolag.  

 

                                                      
18

 Avi-Yonah, et al., Comparative Tax Law: Theory and Practice, Bulletin for International Taxation, 2010, 
s.184. 
19

  Eberle, E.J,  The Method and Role of Comparative Law, Washington University Global Studies Law 
review, s.458. 
20

  Valguanera, 2018, s.156.  



6 

 

 

 

Inkomst från lös eller fast egendom utgör s.k kapitalinkomst, exempelvis 

dividendinkomst, enligt 2 kap 33 a-33 d § ISkL. Enligt 41 kap 1 § IL utgör ”inkomster 

och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder” kapitalinkomst.  

 

Med förvärvsinkomst avses i sin tur sådan inkomst som inte utgör kapitalinkomst, 

exempelvis ”lön eller därmed jämförbar inkomst”, 4 kap 61 § ISkL. Såsom tidigare 

nämnts är tjänsteinkomst det svenska motsvarande begreppet, varom stadgas i 10 kap 

1 § IL.  

 

Med dividend avses vinstutdelning från ett noterat eller onoterat aktiebolag. 21  I 

Sverige används däremot endast begreppet utdelning eller aktieutdelning vilket kan 

medföra tolkningsproblem eftersom aktiebolag även kan dela ut medel på andra sätt än 

genom dividender. Begreppet utdelning kan därmed användas i både civilrättslig som i 

skatterättslig mening.22 Begreppet dividendutdelning har dock använts genomgående i 

avhandlingen för att undvika otydligheter.  

 

Med offentligt noterat aktiebolag avses ett börsnoterat aktiebolag vars aktier kan 

köpas och säljas på en börs som är allmänt tillgänglig. 23 Offentligt noterade aktiebolag 

benämns i lagtexten för publika aktiebolag men i doktrin talas vanligtvis om offentligt 

noterade bolag och därför har det begreppet valts i denna studie. 

 

Med onoterat aktiebolag avses ett aktiebolag vars aktier motsatsvis inte kan köpas eller 

säljas på en allmänt tillgänglig börs.24 Onoterade bolag benämns privata aktiebolag i 

lagtexten, men av samma skäl som ovan har begreppet onoterat bolag använts i denna 

avhandling. De flesta aktiebolag i Finland 25 samt i Sverige 26 är onoterade aktiebolag.  

 

                                                      
21

 Beskattning av dividendinkomster 2020, skatteverket.se. 
22

 skatteverket.se/rättslig vägledning, vad är utdelning från aktiebolag?.  
23

 Aktier och dividender 2020, skatteverket.se.  
24

 Privat eller publikt aktiebolag, bolagsverket.se, 2020.  
25

 Kukkonen, Matti, Pienosakeyhtiön ja osakkaan tuloverotus, 2010, s.1. 
26

 Lundén, Björn & Bokelund Svensson, Ulf, Aktiebolag – Skatt, ekonomi och juridik, 2016, s.272.  
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Med fåmansbolag avses ”aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre 

fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för 

samtliga andelar i företaget, eller näringsverksamheten är uppdelad på 

verksamheter som är oberoende av varandra och där en fysisk person genom 

innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska 

bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över 

dess resultat”.27 Fåmansbolagen och reglerna om dividendutdelning och hur sådan 

beskattas behandlas utförligare i kapitel tre. Reglerna brukar kallas för 3:12-regler och 

återfinns i 56 och 57 kap. IL.  

 

Med kvalificerade andelar avses de aktier som en aktiv delägare i ett fåmansbolag 

innehar. En aktiv delägare är en person som är verksam i betydande omfattning, dvs. 

har ett bestämmande inflytande i fåmansbolaget eller dennes arbetsinsats haft en 

avgörande inverkan på bolagets vinst.28 

 

1.6 Avgränsningar 

Dividendutdelning från koncernbolag, dividender i natura, dividender från 

bostadsaktiebolag, dividender från enkla eller kommanditbolag samt annan utdelning 

än dividender kommer inte att behandlas. Aktiesparkonton och utdelning från fonden 

från fritt eget kapital redogörs inte för av utrymmesskäl. Beskattningskonsekvenser 

avseende avyttringar av aktier eller övriga inkomstskatterättsliga aspekter såsom arv-

och gåvor i form av dividender diskuteras inte. Avhandlingen behandlar således endast 

beskattning av dividender från onoterade samt marknadsnoterade aktiebolag till 

fysiska personer samt till andra aktiebolag med säte i Finland eller Sverige.  

 

1.7 Disposition 

I kapitel ett redogörs för avhandlingens syfte, frågeställningar, definitioner, 

avgränsningar och disposition. Samtliga former av källor som använts nämns också. I 

kapitel två beskrivs dividendbeskattningssystemet i Finland medan kapitel tre redogör 

för dividendbeskattningsssystemet i Sverige avseende marknadsnoterade och 

onoterade aktiebolag. Det omfattande och komplicerade regelverket om 

dividendutdelning och dess beskattning från fåmansbolag återfinns också i kapitel tre.            

                                                      
27

 Lodin et al. , 2017, s.449.  
28

 SOU 2002:52 del  1, s.267. 
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I kapitel fyra analyseras de likheter och skillnader som kan urskiljas. Kapitel fyra 

innehåller också en rättsfallsdiskussion. I kapitel fem undersöks 

dividendbeskattningens inverkan på onoterade finska småbolag samt fåmansbolag. 

Avslutningsvis innehåller kapitel sex en sammanfattning av svaren på 

forskningsfrågorna, de viktigaste slutsatserna, begränsningar, framtidsutsikter samt 

förslag på vidare forskning.  

 

1.8   Material 

  

Material som brukar användas i juridisk forskning kallas för rättskällor och hierarkin 

mellan dessa kallas för rättskälleläran, dvs. källorna brukar beaktas i följande ordning; 

lag, förarbeten, sedvana, praxis samt doktrin. 29 Såsom ovan nämnts i metodavsnittet 

innebär en komparativ juridisk studie ett avsteg från rättskällelärans rangordning på så 

vis att andra källor ibland prioriteras, eftersom dessa ger mer relevant information för 

undersökningen. Av denna anledning har flertalet artiklar med ett ekonomiskt istället 

för ett juridiskt perspektiv använts.  

  

1.8.1 Lagstiftning 

 

Finsk respektive svensk skattelagstiftning inkluderar respektive lands 

inkomstskattelag, ISkL samt IL. Utöver dessa finns NSL och BFL. Sverige har till 

skillnad från Finland ingen separat lag som aktiebolagens beskattning utan dessa regler 

finns i IL som också reglerar personbeskattning.  

  

 1.8.2 Offentligt tryck 

 

Offentligt tryck inkluderar förarbeten såsom regeringspropositioner, promemorior och 

rapporter från ministerierna eller departementen. De förarbeten som använts är finska 

regeringspropositioner (RP), riksdagsutskottsbetänkanden samt kommittébetänkande 

från finansministeriet. Svenskt offentligt tryck som använts är regeringspropositioner 

(Prop.), kommittébetänkande såsom statens offentliga utredningar (SOU) samt 

departementspromemorior (Ds.).  

  

                                                      
29

 Oker-Blom, Max, Rättskälleläran och digitaliseringen, JFT 4/2012, s.376.  
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 1.8.3 Praxis 

 

Rättsfallsavgörande från domstolar benämns praxis. I avsnitt 4.5 finns en 

rättsfallsdiskussion och på några andra ställen i avhandlingen där det varit lämpligt 

hänvisas också till rättsfall. 

  

1.8.4 Övriga källor 

Övrigt material som använts är juridiska läroböcker, ekonomisk litteratur, 

vetenskapliga artiklar om dividendbeskattningens olika aspekter samt det finska 

respektive det svenska Skatteverkets webbsidor och övriga webbsidor då andra 

relevanta källor saknats. 



10 

 

 

 

2 BESKATTNING AV DIVIDENDER I FINLAND 

2.1 Historisk överblick 

Under historiens gång har olika varianter av dividendbeskattningsystem existerat, 

varav två har använts i Finland, nämligen det s.k avoir fiscal samt det klassiska 

dividendbeskattningssystemet. Avoir fiscal innebär avdragsmöjligheter för att lindra 

dubbelbeskattningen, medan det klassiska dividendbeskattningssystemet innebär att 

vinstmedel som delas ut som dividender beskattas i två led. Avdragsmöjligheter inom 

dividendbeskattningen diskuterades för första gången på 1960-talet, och för företagens 

del tillämpades  så småningom dessa avdragsmöjligheter. 30 

Den största skattereformen i modern tid som gjorts i Finland skedde i början av 1990-

talet och innebar att en uppdelning av inkomstkällor i förvärvs-respektive 

kapitalinkomst infördes, dvs. ett s.k dualt inkomstskattesystem. 31 Före det hade 

nämligen all inkomst beskattats med en progressiv skattesats. Finland tog modell från 

Sverige gällande reformen. 32  År 1992 fick Finland således en helt ny inkomstskattelag 

och fr.o.m. år 1993 har förvärvsinkomster således beskattats med en progressiv 

skatteskala medan kapitalinkomster enligt huvudregeln beskattats med en nominell 

skattesats.33 Det främsta motivet bakom skattereformen var att ”förenhetliga 

beskattningen av kapitalinkomster och trygga skattesystemets internationella 

konkurrenskraft”, bl.a. genom att införa en särskild nominell beskattning av 

kapitalinkomster.34 Det var nämligen viktigt att stärka Finlands internationella 

konkurrenskraft och det ansågs att detta kunde göras genom att utöka skattebasen med 

införandet av kategorin kapitalinkomster.35  

                                                      
30

 Kari, Seppo & Kröger, Outi. Osakkaiden normaalituoton veropaus. Norjan osakeverotuksen malli, 
VATT, 2009, s.4. 
31

 Konjunkturinstitutet, 2019, s.22.  
32

 Andersson, Edward, Omvandling av förvärvsinkomst till kapitalinkomst – skattekringående eller ej?, 
2009, s.193.  
33

 Kari, Seppo, Karikallio, Hanna & Pirttilä, Jukka, The impact of dividend taxation on dividends and 
investment: New evidence based on a natural experiment, 2009, s.4.  
34

 RP 92/2004, s.8.  
35

 Knuutinen, Reijo, The Nordic Model: 25 years of drawing the line between earned and capital income, 
Nordic Tax Journal, 2018, s.67. 
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Finland blev medlem i den Europeiska unionen i början av 1990-talet vilket utgjorde 

ytterligare en anledning att utforma den nationella dividendbeskattningen för att stå i 

samklang med de rådande EU-direktiven om finansmarknaden.36  

Avoir fiscal var det system för beskattning av dividender som tillämpades i Finland 

fr.o.m. införandet av skattereformen i början av 1990-talet, och detta system användes 

sedan ända fram till åren 2004–2005. 37 Avoir fiscal innebar ett gottgörelsesystem, 

dvs. dividendmottagaren fick dra av skatten på dividenden eftersom bolagsskatten 

redan erlagts på vinstmedlen. Bolagsskattesatsen var 29 procent och gottgörelsen 

uppgick till 29/71-delar av dividendbeloppet. Däremot fick inte gottgörelsen överstiga 

samtliga skatter som aktiebolaget skulle erlägga under skatteåret.38  

Skattereformen i början av 1990-talet är den största skattereformen som någonsin ägt 

rum i Finland. Följande reform av dividendbeskattningen skedde år 2005. Syftet med 

reformen 2005 var att trygga välfärdsstatens fortlevnad samt gynna skatteklimatet för 

småföretagares del. 39 Skattereformen år 2005 innebar att avoir fiscal slopades till 

förmån för partiell dubbelbeskattning av dividender.40 Den bakomliggande orsaken till 

att avoir fiscal-systemet slopades var att grundidén bakom systemet inte hade fungerat 

som förväntat. Anledningen till detta var att gottgörelsen borde ha tillämpats på 

överstatlig nivå eller genom olika bilaterala skatteavtal, vilket dock inte gjorts eftersom 

bolagsskattesystemen i EU-länderna varierade stort och därför var det omöjligt att få 

till stånd ett enkelt och enhetligt system.41 EU-domstolen konstaterade också att avoir 

fiscal därmed inte var förenligt med den grundläggande principen om kapitalets fria 

rörlighet.42 

I finansutskottets betänkande i samband med RP:n 2004 anfördes att reformen 

sannolikt skulle medföra en ökning av skatteplanerandet i samhället men att detta 

dessvärre är något som inte helt och hållet kan undvikas. En diskussion om huruvida 

beskattningen av dividender bör var olika utformad beroende om dividender kan 

hänföras till näringsverksamhet (se nedan om s.k näringsbetingade andelar i avsnitt        

                                                      
36

 Eri sijoitusmuotojen verokohtelu, 2018, s.29. 
37

 Kari & Kröger, 2009, s.4.  
38

 RP 92/2004, s.10.  
39

 ibid, s.24.  
40

 Andersson & Frände, 2014, s.45. 
41

 RP 92/2004, s.25. 
42

 Kari & Kröger, 2009, s.4. 
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3.4.2.) eller inte fördes också, men slutsatsen var att reglerna i Sverige om 

näringsbetingade andelar inte passade in eftersom de övriga finska reglerna är 

annorlunda utformade än motsvarande regler i Sverige.  Istället skulle fokus ligga på 

tydliga och välstrukturerade beskattningsregler. 43 

En av grundpelarna i det finländska dividendbeskattningsssystemet som fortfarande 

gäller idag infördes dock i samband med reformen år 2005, nämligen att indelningen i 

hur en dividend beskattas baserar sig på om dividenden som betalas ut härstammar 

från ett marknadsnoterat eller ett onoterat bolag. Det ansågs att professionella 

investerare, dvs. sådana som vanligtvis handlar med marknadsnoterade aktier, bör 

behandlas annorlunda än övriga dividendmottagare såsom förvärvsarbetande personer 

i onoterade aktiebolag. Denna syn kan dock ifrågasättas eftersom flera börsnoterade 

aktiebolag i praktiken är familjeföretag. Reformen år 2005 för aktiebolagens del att 

dividender från onoterade bolag som ett annat aktiebolag erhöll var antingen helt 

skattefria eller beskattades upp till 70 procent som kapitalinkomst och detta gällande 

mellan år 2006 44 och 2014 då nästa reform skedde. Dividender från 

marknadsnoterade bolag till ett annat beskattades med en 70 procentig skattesats. 45 

Det var endast dividender från onoterade bolag som beskattades enligt den s.k 

klyvningsregeln, dvs. att en del av dividenden beskattas som kapitalinkomst medan den 

andra delen beskattades som förvärvsinkomst. Kapitalinkomstdelen av dividender från 

onoterade bolag var densamma som ”en årlig avkastning om nio procent beräknad 

utifrån det matematiska värdet på aktierna”.  Av denna nioprocentiga avkastning 

kunde upp till 60 000 euro erhållas skattefritt, vilket gällde samtliga 

dividendmottagare, såväl fysiska som juridiska personer. Av den del som översteg 

60 000 euro beskattades 70 procent som kapitalinkomst medan resterande del, dvs 30 

procent, erhölls skattefritt. 46 

År 2014 genomfördes nästa reform av dividendbeskattningen. Syftet med reformen 

2014 var att ändra fokus från aktiebolagens beskattning till dividendmottagarnas 

beskattning. Reformen år 2014 motiverades med att en lindrig av bolagsbeskattningen 

                                                      
43

 FiUB 12/2004, s. 3–5.  
44

 Kukkonen, Matti, 2010, s. 155. 
45

 ibid, s.35. 
46

 RP 185/2013, s.6-7. 
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(samtidigt som dividendbeskattningen stramades åt) 47 behövdes eftersom det blev 

ännu viktigare än förut att ta den internationella skattekonkurrensen i beaktande. 48  I 

RP 185/2013 som föregick reformen föreslogs följande; en utökad skatteprocent på 

dividender från onoterade bolag (från 70 till 85 procent) samt en tillämpning av 

klyvningsregeln på samtliga av dessa dividender. Den ovannämnda nioprocentiga 

årliga avkastningsgränsen på aktiernas matematiska värde föreslogs sänkas till åtta 

procent för dividender på 150 000 euro eller mindre per år. Dividender på ett belopp 

över 150 000 euro per år föreslogs bli beskattade så att 85 procent av dividenden skulle 

beskattas som kapitalinkomst medan resterande 15 procent skulle utgöra skattefri 

inkomst. På dessa dividender skulle också 75 procent av dividenden som ”överskrider 

det belopp som motsvarar en årlig avkastning på 8 procent” beskattas som 

förvärvsinkomst medan 25 procent av samma andel skulle utgöra skattefri inkomst. 

Gränsen för skattefri dividend upp till 60 000 euro föreslogs också slopas. 49  

I RP:n föreslogs även att dividender som ett onoterat bolag erhöll från ett 

marknadsnoterat bolag skulle bli skattepliktiga helt och hållet i det fallet att det 

onoterade bolaget ägde mindre än tio procent av det marknadsnoterade bolaget.  

Gällande s.k förtäckt dividend 50, dvs. förmån som betalats ut i strid med lagen, 

diskuterades ifall sådan borde beskattas som förvärvsinkomst till 100 procent, istället 

för upp till 70 procent som varit praxis.  Ingen sådan ändring infördes dock, förtäckt 

dividend beskattas numera som förvärvsinkomst upp till 75 procent vilket gäller för 

samtliga mottagare av denna, 2 kap 33 d § samt 6 a § NSL.  

En annan nyhet som reformen 2014 förde med sig var att utbetalningar som ett 

marknadsnoterat bolag gör från fonden för fritt eget kapital numera beskattas på 

samma sätt som dividender. 51 Denna ändring skedde eftersom utdelningar från fonden 

för fritt eget kapital använts istället för dividendutdelningar i syfte att undvika 

beskattning. 52 I samband med reformen år 2014 sänktes även bolagsskatten till 20 

procent vilket motiverades med att ifall detta gjordes skulle dividendutdelningar 

troligtvis öka och att denna sänkning dessutom skulle öka antalet investeringar för 

                                                      
47

 ibid, s.25. 
48

 FiUB 32/2013, s.4–5. 
49

 FiUB 32/2013, s.25. 
50

 för en utförligare diskussion se avsnitt 2.8.  
51

 Andersson & Frände, 2014, s.46.  
52

 RP 185/2013, s.29.  
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aktiebolagens del. 53 Av utrymmesskäl kommer utdelningar från fonden för fritt eget 

kapital däremot inte diskuteras utförligare.  

Numera (2021) beskattas dividender olika beroende på om dessa erhålls från ett 

offentligt noterat eller ett onoterat bolag. Sedan år 2014 kan dock inga dividender i 

Finland vara helt och hållet skattefria.54 I de följande avsnitten kommer en utförligare 

redogörelse för hur denna reglering ser ut att göras.  

 

2.2 Den ekonomiska dubbelbeskattningsprincipen 

Den ekonomiska dubbelbeskattningsprincipen innebär, som tidigare nämnts, att 

aktiebolagen erlägger skatt i dubbla led, dvs. först erläggs bolagsskatt på basis av 

vinsten och eventuella vinstmedel som betalas ut till aktieägarna i form av dividender 

blir sedan beskattade hos dividendmottagaren. 55 Aktiebolag och dividendmottagaren 

beskattas således som separata skattesubjekt. I syfte att delvis lindra denna 

dubbelbeskattning kan dock dividender under vissa förutsättningar, som nedan 

presenteras, vara delvis skattefria. 56 

 

2.3 Allmänt om dividendutdelning i Finland 

Enligt 13 kap 1 § 1 mom. ABL kan ett aktiebolag betala ut medel i form av 

vinstutdelning, vilket kan ske i form av dividender eller som utbetalningar från fonden 

för fritt eget kapital. Dividendutdelning från ett aktiebolag är en benefik rättshandling 

(dvs ingen motprestation från dividendmottagaren krävs) från aktiebolagets sida. 57 Ett 

villkor för en rättslig giltig dividendutdelning är att beslut om densamma måste ha 

fattats vid antingen en ordinarie eller en extraordinär bolagsstämma. Det 

maximibelopp som kan delas ut som dividender är bolagets fria egna kapital. 58 Som 

ovan nämnts beskattas dividender olika beroende på om dividenden delas ut från ett 

marknadsnoterat eller ett onoterat bolag. 59 Beskattning av dividendinkomst sker under 

                                                      
53

 RP 185/2013, s. 35.  
54

 Andersson & Frände, 2014, s.46.  
55

 ibid s.45.  
56

 VM 2017, s.71. 
57

 ibid, s.39. 
58

 Kukkonen, Matti & Waldén, Risto. Pk-yrityksen verosuunnittelu, 2014, s.40.  
59

 SOU 2002:52 del 1, s.141.  
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det år som dividenden kan lyftas vilket vanligtvis är efter att bolagsstämman fattat 

beslut om dividendutdelning.60 Beskattningsreglerna för dividender från aktiebolag 

som fysiska personer erhåller finns i ISkl medan motsvarande regler för aktiebolagens 

del finns i NSL. 61  

 

I Finland används aktiernas matematiska värde som referenspunkt för att räkna ut 

kapitalinkomstdelen av dividenden. Bolagets nettoförmögenhet i slutet av det 

föregående skatteåret behöver vara känt för att kunna räkna ut aktiernas matematiska 

värde. Med nettoförmögenhet avses aktiebolagets tillgångar minus dess skulder. För ett 

nyregistrerat aktiebolag är dock aktiernas matematiska värde detsamma som aktiernas 

nominella värde. Delägarna har dock en möjlighet att anföra att aktiernas 

teckningsvärde istället ska användas. Aktiernas matematiska värde erhålls därmed 

genom att nettoförmögenheten delas med samtliga av bolagets börsnoterade aktier. 62  I 

praktiken innebär detta att ifall aktiebolaget saknar ett större eget kapital kommer de 

dividender som aktiebolaget delar ut att beskattas såsom förvärvsinkomst. Motsatsvis 

kommer dividender på större belopp från aktiebolag med mer eget kapital att beskattas 

som kapitalinkomst.63 Denna skillnad jämnas däremot ut eftersom det existerar en 

möjlighet till förvärvsinkomstavdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. Om 

aktiernas matematiska värde av någon orsak är okänt kan aktiernas gängse värde 

istället användas. Med aktiernas gängse värde avses det belopp som kunde erhållas 

ifall aktierna skulle avyttras genom försäljning. 64 

 

2.4 Beskattning av dividender från marknadsnoterade bolag 

 

Enligt 33 a § ISkl är dividender från offentligt noterade bolag sådan 

 

”vinstutdelning från bolag vars aktier när beslutet om vinstutdelning fattas, är 

föremål för  

 

                                                      
60

 Raunio, Merja, Romppainen, Lena, Ukkola, Outi & Kotiranta, Kare, Varojen jakaminen ja verotus 
osakeyhtiössä, 2010, s.28.  
61

 Andersson & Frände, 2014, s. 15 ff. & 72.  
62

 SOU 2002:52 del  1, s.143.  
63

 Andersson, 2009, s.195.  
64

 VM 2017, s.46.  
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1) handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella 

instrument (748/2012)  

 

2) handel på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller, 

 

3) handel på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med 

finansiella instrument, under förutsättning att aktien tagits upp till handel på 

bolagets ansökan eller med dess samtycke” 

 

Ett aktiebolag anses vara offentligt noterat även om bara en del av aktierna är noterade 

någonstans, skattemässigt spelar det således ingen roll var aktierna är noterade. 65 

 

2.4.1 Fysiska personers dividendbeskattning 

 

Enligt 33 a § 1 mom. ISkl beskattas 85 procent av en dividend som en fysisk person 

erhåller från ett marknadsnoterat bolag som kapitalinkomst medan resterande 15 

procent är skattefritt. Det viktigaste syftet med denna regel är att ”främja en neutral 

beskattning av gränsöverskridande dividender”. 66 

 

2.4.2 Aktiebolagens dividendbeskattning 

 

Enligt 1 kap 6 a § NSL är en dividend som ett marknadsnoterat bolag erhåller från ett 

annat marknadsnoterat bolag skattefri. Dividender som ett onoterat bolag erhåller från 

ett marknadsnoterat bolag är skattefria i det fall att det onoterade bolaget äger minst 

tio procent av det marknadsnoterade bolaget. Om så inte är fallet, dvs. att det 

onoterade bolaget äger mindre än tio procent av det marknadsnoterade bolaget eller 

ingen andel alls, är dividenderna däremot skattepliktig kapitalinkomst till 70 procent.  

Syftet med denna undantagsregel är att åstadkomma en mer symmetrisk 

dividendbeskattning. 67 

 

                                                      
65

 VM 2017, s.71. 
66

 RP 92/2004, s.27.  
67

 RP 185/2013, s.27.  
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2.5 Beskattning av dividender från onoterade bolag 

Ett onoterat bolag är ett aktiebolag vars aktier motsatsvis inte kan köpas eller säljas på 

en offentlig börs. Dividender från onoterade bolag beskattas enligt klyvningsregeln, 

dvs. som antingen kapital-eller förvärvsinkomst eller både och.  Dividender från 

onoterade bolag beskattas däremot enbart som förvärvsinkomst om dessa baserar sig 

på dividendmottagarens arbetsinsats 68, se vidare avsnitt 2.6. 

 

2.5.1 Fysiska personers dividendbeskattning 
 
Klyvningsregeln tillämpas på beskattningen av dividender som fysiska personer 

erhåller från onoterade bolag.69 Lagreglerna för beskattningen av dessa dividender 

finns i 33 b 1–2 mom. § ISkl, som har följande lydelse; 

 

” Av dividender från bolag som inte är offentligt noterade utgör 25 procent 

skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till det belopp som 

motsvarar en årlig åtta procents avkastning beräknad på det i lagen om värdering 

av tillgångar i beskattningen (1142/2005) angivna matematiska värdet för skatteåret 

på aktierna. 

 

Till den del av beloppet av sådana dividender som den skattskyldige får överstiger 

150 000 euro utgör 85 procent av dividenderna kapitalinkomst och 15 procent 

skattefri inkomst. Av den del av dividenderna som överstiger den i 1 mom. avsedda 

årliga avkastningen utgör 75 procent förvärvsinkomst och 25 procent skattefri 

inkomst”, 33 b 1–2 mom. § ISkl.  

 

Dividender som fysiska personer erhåller som är baserade på deras arbetsinsats i det 

dividendutdelande bolaget beskattas däremot som förvärvsinkomst, 33 b § 3 mom. 

ISkl. På sådana dividender kan dock förvärvsinkomstavdrag göras, vilket en läsning av 

4 kap 62 § ISkl antyder.  De olika avdragen som medges för förvärvsinkomstdividender 

räknas sedan upp i femte kapitlet ISkL.  

 

 

                                                      
68
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69

 Raunio, Romppainen, Ukkola & Kotiranta, 2010, s.26.  
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2.5.2 Aktiebolagens dividendbeskattning 

 

Beskattningen av dividender som aktiebolag mottar från onoterade bolag sker, precis 

som för marknadsnoterade bolag, enligt huvudregeln om skattefrihet om dessa 

dividendutdelande bolag har säte inom den Europeiska unionen , 1 kap 6 a § NSL. För 

koncernbolag är kravet att bolagsvinsten skall beskattas i någon av medlemsstaterna. 

Syftet med huvudregeln om skattefrihet för dividender mellan aktiebolag är att undvika 

att dividender beskattas alltför många gånger. 70  

 

Det finns också två undantag till denna huvudregel, vilka båda har att göra med 

ägarandelen.  Enligt det första undantaget beskattas dividenden upp till 75 procent om 

”dividenden har erhållits för aktier som ingår i investeringstillgångar i ett utländskt 

bolag som avses i artikel 2 i det direktiv som nämns i 1 mom., av vars aktiekapital 

dividendtagaren direkt äger under tio procent vid dividendutdelningen, eller för 

aktier som ingår i investeringstillgångar i ett inhemskt eller i något annat än ett 

ovannämnt samfund med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.” 

Syftet med detta undantag är att undvika att kapitalinvesteringsbolag kan motta 

skattefria dividender. Det skulle nämligen vara oskäligt att ha vanliga regler för dessa 

pga. att sådana vanligen omsätts snabbare än andra dividender. 71  

 

Enligt det andra undantaget är dividenden skattepliktig om ett marknadsnoterat bolag 

som avses i 33 a § 2 mom.  äger tio procent eller mindre av det onoterade bolaget som 

delar ut dividenden, 6 a § 6–7 ISkl. Syftet med det andra undantaget är att garantera en 

tillräcklig beskattningsnivå i det land där dividenden blir beskattad. 72 

 

2.6 Beskattning av dividend baserad på arbetsinsats 

 

Dividender baserade på dividendmottagarens arbetsinsats i det dividendutdelande 

bolaget beskattas enligt en undantagsregel eftersom det tidigare var vanligt med 

skatteplanering, speciellt för aktiebolag vars verksamhet utgör någon form av 

konsultering, såsom advokatbyråer eller läkarföretag. Kort förklarat har alltså denna 
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71
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72
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skatteplanering gått till enligt följande; varje delägare i aktiebolaget har erhållit en 

dividend som istället för att vara baserad på antalet aktier som delägaren innehaft, 

istället baserat sig på nettoresultatet av delägarens arbetsinsats i bolaget. Detta har 

kunnat ske genom att respektive delägare haft ett enmansholdingbolag och genom 

regeln om skattefrihet för dividender upp till 90 000 från onoterade bolag, har dessa 

sedan kunnat lyfta dividend från det bolag för vars räkning det egentliga arbetet 

utförts. 73 Syftet med regeln om förvärvsinkomstbeskattning av dividender baserade på 

arbetsinsats är att förhindra att förvärvsinkomst (exempelvis arbetsinkomst) beskattas 

som kapitalinkomst, dvs. med en lägre skattesats.74 

 

HFD 2008:6, (det s.k läkarbolagsfallet) som analyseras närmare i rättsfallsanalysen, 

ledde till denna betydande skatteändring år 2010. I fallet hade läkare genom 

skattearrangemang lyft sin förvärvsinkomst i form av kapitalbeskattade dividender. 

Domen i fallet ledde sedermera till att ett nytt moment infördes i 33 b § ISkl, 75 även om 

utgången i själva rättsfallet blev att skatteplaneringsarrangemanget godkändes 

eftersom domstolen menade att beskattningskringgåendestadgandet i 28 § BFL inte 

kunde tillämpas på fallet. Däremot fanns en fingervisning om att en lagändring 

behövdes i HFD:s domsskäl. 76 Enligt 28 § BFL är nämligen ett arrangemang att 

bedöma som skattekringgående ifall ” ett förhållande eller en åtgärd givits sådan 

rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål vid 

beskattningen”.77 

 

Dividender baserade på aktieägarens arbetsinsats beskattas som förvärvsinkomst, 2 

kap 33 b § .3 mom.  ISkL. Syftet med denna regel är att förhindra skatteomvandling.78 

Detta är nämligen viktigt eftersom civilrättsliga regler inte alltid motsvarar 

skatterättsliga regler och dessutom negligeras syftet bakom de skatterättsliga reglerna i 

vissa fall, ifall de bolagsrättsliga reglerna ger utökade möjligheter till skatteplanering. 79 
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2.7 Beskattning av företagardelägare, vissa särdrag 

 

Företagardelägare är en aktieägare med ledande ställning i aktiebolaget. 

Företagardelägaren bör även äga antingen minst 30 procent av aktierna eller rösterna i 

bolaget, eller så bör företagardelägaren och dennes familj äga minst 50 procent av 

samtliga aktier i bolaget för att betraktas om företagardelägare. Har företagardelägaren 

använt en bostad som aktiebolaget äger som privatbostad för sig eller för sin familj dras 

bostadens värde av från aktiernas matematiska värde vid beräkningen av 

dividendernas storlek, 2 kap. 33 b § 4 mom. Med andra ord kommer de dividender som 

sådana företagardelägare lyfter att främst beskattas som förvärvsinkomst, 80 vilket i sin 

tur medför att aktieägaren kan göra avdrag i beskattningen, enligt 4 kap 62 § ISkl.  

 

 

2.8 Beskattning av förtäckt dividend 

 

Utdelningar från marknadsnoterade samt onoterade aktiebolag kan också ske i form av 

förtäckt dividend. Enligt 4 kap 29 § BFL avses med förtäckt dividend; ” sådan förmån 

med penningvärde som ett aktiebolag på basis av delägarskapet utger till förmån för 

sin delägare eller en anhörig till denne genom prissättning som väsentlig avviker från 

det som är brukligt eller vederlagsfritt. Med förtäckt dividend avses också medel som 

delas ut genom förvärv eller inlösning av egna aktier eller nedsättning av 

aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden i syfte att undgå skatt på dividend”. 

Därmed kan nästan samtliga situationer, där aktiebolaget delar ut förmögenhet åt 

aktieägarna på ett sätt som gör att en lindrigare beskattning tillämpas, klassificeras 

som förtäckt dividend. Syftet med åtgärden behöver inte ha varit att undgå skatt, 81 

utan bedömningsfaktorer inkluderar förmånstagarens inflytande i bolaget 82 samt den 

ekonomiska fördelens egentliga natur. Förtäckt dividend kan således utgöra allt från 

oproportionerligt höga löneutbetalningar till osedvanliga fritidsförmåner. 83 

 

Förtäckt dividend från inhemska aktiebolag beskattas för både fysiska samt juridiska 

personer som förvärvsinkomst upp till 75 procent, 33 d § 1 mom. ISkl. Förtäckt 

dividend är som tidigare nämnts alltid förvärvsinkomst men den beskattningsbara 
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delen av denna kan däremot variera mellan det utdelande aktiebolaget och mottagaren 

av den förtäckta dividenden. Det gängse värdet av den utdelade förmånen är det 

avgörande kriteriet för bedömningen av den sammanlagda skatten som skall erläggas 

på den förtäckta dividenden. 84 Om den ekonomiska fördelen som delats ut åt en 

aktieägare använts till förmån för själva aktiebolaget är det inte frågan om någon 

förtäckt dividend eftersom det isåfall inte kan vara frågan om en otillbörlig förmån. 85 

 

2.9 Aktuell kritik mot den finländska dividendbeskattningen 

Eftersom beskattningens utformning är politiskt influerad innebär det att viss kritik 

regelbundet lyfts fram mot beskattningens utformning. För dividendbeskattningens del 

i Finland kan det kort nämnas här att det främst är dividendbeskattningen för 

onoterade bolag som kritiserats hårdast, eftersom storleken på dividenden och därmed 

hur stor del av denna som blir beskattad som förvärvs-respektive kapitalinkomst är 

beroende av det onoterade bolagets nettoförmögenhet. Några problem ur företagarens 

perspektiv som lyfts upp har bl.a varit att det inte nödvändigtvis krävs särskilt stor 

nettoförmögenhet i aktiebolaget inom vissa branscher, i synnerhet för konsultbolag.  86 

Dessutom finns en risk för att vinstmedel sparas i bolaget för att på så vis undvika 

förvärvsinkomstbeskattning av dividenderna som delas ut, vilket också blir en form av 

skatteundvikande. 87 

2.10 Sammanfattning  

Dividendbeskattningen i Finland har utvecklats från ett gottgörelsebaserat avoir fiscal 

- system till det klassiska systemet med partiell dubbelbeskattning.88 Det främsta 

motivet bakom denna ändring var kapitalbeskattningens harmonisering samt 

förbättrande av Finlands internationella konkurrenskraft.89 
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Dividender från marknadsnoterade bolag som en fysisk person erhåller beskattas om 

kapitalinkomst upp till 85 procent medan resterande 15 procent är skattefri inkomst, 

33 a § 1 mom. ISkl.  

Dividender som en fysisk person erhåller från ett onoterat bolag på ett belopp under 

150 000 euro beskattas som kapitalinkomst upp till 25 procent, medan 75 procent är 

skattefritt upp till åtta procent av den årliga avkastningen. Dividender som överstiger 

15 000 euro som fysiska personer erhåller från ett onoterat bolag beskattas så att 85 

procent av dividenden är kapitalinkomst medan 15 procent är skattefri inkomst, 33 b § 

1 – 2 mom. ISkl. 

Dividender mellan aktiebolag är enligt den generella huvudregeln skattefria. Syftet med 

detta undantag är att undvika kedjebeskattning av sådana dividender.90 Två undantag 

till denna regel finns, varav det mest relevanta undantaget i detta sammanhang är att 

dividender från ett onoterat bolag till ett marknadsnoterat bolag beskattas som 

kapitalinkomst om det dividendmottagande bolaget äger tio procent eller mindre av det 

dividendutdelande onoterade bolaget, 6 a § 3 st. 2 p. NSL. 

Dividender baserade på dividendmottagarens arbetsinsats beskattas alltid som 

förvärvsinkomst eftersom det annars skulle finnas ett starkt incitament till 

skatteomvandling från progressivt beskattad förvärvsinkomst till proportionellt 

beskattas kapitalinkomst. 91 

En företagardelägare är en aktieägare i ett onoterat bolag som äger minst 30 procent 

själv eller 50 procent eller mer av bolagets aktier tillsammans med sin familj. Sådana 

dividender beskattas som förvärvsinkomst vilket medför en rätt till 

förvärvsinkomstavdrag i den personliga beskattningen.92 

Förtäckt dividend kan innefatta många olika situationer. 93 Beskattningen av förtäckta 

dividender regleras i 29 § BFL och 6 a § NSL. Förtäckt dividend beskattas som 
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förvärvsinkomst upp till 75 procent för samtliga mottagare av sådan, dvs både fysiska 

personer samt marknadsnoterade och onoterade aktiebolag. 94 

Aktuell kritik som riktats mot den finländska dividendbeskattningen är främst att den 

ställer till med problem för de onoterade bolagen, bl.a eftersom dividendernas belopp 

och därmed deras beskattningsgrad är beroende av det onoterade aktiebolagets 

nettoförmögenhet.95 
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3 BESKATTNING AV DIVIDENDER I SVERIGE 

3.1 Historisk överblick  

Redan på 1600-talet fanns en föregångare till dagens dividendutdelningssystem, det 

existerade nämligen en möjlighet för svenska medborgare att köpa andelar i ett 

handelskompani för att på så sätt kunna erhålla en andel av handelskompaniets 

eventuella vinst. Moderna aktiebolag utan personligt ansvar för bolagets skulder har 

däremot existerat sedan år 1848. 96 

Grunden till indelningen av egendomsanslagen i fast egendom respektive beskattning 

av arbete och kapital härstammar från den s.k bevillningsförordningen år 1861. 97 

Dividender började beskattas särskilt år 1903 vilket var samma år som en progressiv 

skattesats för samtliga kapitalinkomster infördes. Dividender beskattades tillsammans 

med andra inkomster för fysiska personer ända fram till den stora skattereformen i 

början av 1990-talet. 98 

Dividendutdelningar mellan aktiebolag var huvudsakligen skattefria fram till år 1960, 

vilket var året då villkoret för skattefria dividender ändrades så att dessa endast skulle 

gälla s.k näringsbetingade andelar. Begreppet näringsbetingade andelar utvidgades år 

2003 till att inkludera alla onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier, i det fall att 

det dividendmottagande aktiebolaget äger minst tio procent av det dividendutdelande 

bolaget. 99 Under 1960–1970 talet ökade antalet verksamma små aktiebolag i Sverige, 

och deras popularitet hade förmodligen att göra med en mycket förmånlig 

företagsbeskattning. 100 Den första statliga utredningen om fåmansbolag föreslog ett 

förtydligande av begreppet fåmansbolag, som alltså var den vanligaste förekommande 

aktiebolagsformen redan vid denna tidpunkt. 101 Fåmansbolagen var dock inte särskilt 

reglerade ur en skattesynvinkel, exempelvis kunde bolagets inkomst delas upp så att 

den blev beskattad enligt det som var mest ekonomiskt fördelaktigt genom att utnyttja 
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avdragsmöjligheter i beskattningen som slopats för fysiska personers del men som 

fortfarande var möjliga för aktiebolag.102 

Det ansåg även att en skattereform behövdes eftersom fåmansbolag endast hade 

använts som medel för att vinna skattemässiga fördelar och inte för att bolagen skulle 

varit ekonomiskt eller affärsmässigt framgångsrika. Av den anledningen hade många av 

dessa bolag försatts i konkurs, vilket inte ansågs vara samhällsekonomiskt önskvärt. 103 

Dividender som delades ut från dessa fåmansbolag var under denna tid helt och hållet 

skattefria och även andra ifrågasättbara arrangemang utan skattekonsekvenser var 

vanligt förekommande. 104 S.k stoppregler vars syfte var att begränsa 

dividendutdelningar från fåmansbolagen infördes år 1976,105 men slopades sedermera. 

Det existerade därmed ett stort behov att se över skattelagstiftningen, vilket så 

småningom ledde till det som brukar kallas för ”århundradets skattereform” i början 

av 1990-talet. 106  

”Århundradets skattereform” 107 implementerades den första januari 1991. Det är till 

dags dato den största skattereformen som någonsin skett i Sverige. Syftet med 

reformen var att förbättra beskattningen så att den skulle bli rättvisare och effektivare,  

108 och dessutom var målsättningen att beskattningen skulle vara så 

samhällsekonomiskt effektiv som möjligt.109  

Den främsta förändringen som skedde genom reformen var att beskattningen av 

kapital-respektive förvärvsinkomster delades upp så att en proportionell beskattning 

skulle ske av kapitalinkomster medan förvärvsinkomster fortsättningsvis skulle bli 

beskattade progressivt. 110  Anledningen till att kapitalinkomster föreslogs bli 

beskattade proportionellt var att det ansågs att inflationen måste tas i beaktande mera 

än den gjorts förut. Grunden till denna stora skattereform lades i och med 
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genomförandet av den s.k RINK-utredningen om reformerad inkomstskatt i slutet av 

1980-talet. 111 Föregångaren till nuvarande IL, lagen (1947:576) om statlig 

inkomstskatt, (SIL)  infördes sedan år 1992. 112  

För att komma till bukt med problemen avseende fåmansbolagen infördes de s.k 3:12-

reglerna. Namnet 3:12 har sin bakgrund i att dessa bestämmelser fanns i 3 § 12 mom. i 

SIL och trots att denna lag numera är upphävd används begreppet 3:12 när beskattning 

av dividender från fåmansbolag avses. 113 Syftet med införandet av särskilda 

skatteregler för dividendutdelning från fåmansbolag var och är fortfarande att 

förhindra skatteomvandling av inkomster som i verkligheten utgör förvärvsinkomster 

till lågt beskattade kapitalinkomster. 114 En motvikt till denna strängare beskattning av 

dividender från fåmansbolag var införandet av möjligheten att flytta fram outnyttjade 

dividendbelopp för att beskattas därpå följande skatteår. 115 

Skattereglerna om dividendutdelning från fåmansbolag ifrågasattes av många under 

1990-talet och det tidiga 2000-talet, eftersom de ansågs vara företagarfientliga. Av 

denna anledning infördes sedan vissa förändringar som skulle underlätta 

beskattningen för fåmansföretagsdelägare. 116 År 1997 infördes de s.k lättnadsreglerna, 

vilka innebar att en viss andel av en dividend från fåmansbolag kunde erhållas 

skattefritt. Lättnadsreglerna avskaffades under åren 2005–2006 i samband med 

följande skattereform och ersattes sedan med en lägre skattesats på dividendutdelning 

från fåmansbolag. 117  

Skattereformen årem 2005–2006 ledde till att helt nytt kapitel infördes i IL, nämligen 

25 a, som avser skatteregler för näringsbetingade andelar. 118 Det övergripande syftet 

med denna skattereform var att stimulera bolagsbildning och öka antalet investeringar 

i samhället. 119 I samband med denna skattereform infördes flertalet av de regler som 
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nedan kommer redogöras för, exempelvis beskattning enligt klyvningsregeln för 

dividender från fåmansbolag 120 och ekonomisk dubbelbeskattning av dessa dividender. 

121  Sedan år 2006 beskattas dividender på olika vis beroende på om dessa delas ut från 

marknadsnoterade, ”vanliga” onoterade bolag eller från fåmansbolag. 122 Efter 

skattereformen åren 2005–2006 har den mest betydande ändringen av 

dividendbeskattningen i Sverige varit införandet av en s.k takbeloppsbestämmelse år 

2012.  Takbeloppsbestämmelsen innebär en övre gräns för hur stor andel av en 

dividend från fåmansbolag som kan bli beskattad som förvärvsinkomst 123, och 

redogörs för utförligare i avsnitt 3.7.5. Det kan slutligen påpekas att reglerna för 

dividendutdelning från fåmansbolag är mycket komplicerade och kommer därför att 

redogöras för ingående i separata avsnitt i slutet av detta kapitel.  

 

3.2 Den ekonomiska dubbelbeskattningsprincipen 

Ekonomisk dubbelbeskattning av aktiebolagens vinst tillämpas även i Sverige. I detta 

sammanhang betyder dubbelbeskattning av dividender att aktiebolagen först erlägger 

bolagsskatt på vinsten och sedan beskattas denna vinst en ytterligare gång när den 

delas ut i form av dividender. 124 Syftet med den ekonomiska 

dubbelbeskattningsprincipen är att denna balanserar aktiebolagsformens avsaknad av 

personligt ansvar för aktiebolagets skulder. 125  

 

3.3 Allmänt om dividendutdelning i Sverige 

Dividendutdelning från aktiebolag i Sverige regleras i både AktbL och IL. Syftet med de 

aktiebolagsrättsliga bestämmelserna i AktbL är att förhindra att bolagets bundna egna 

kapital minskar, medan syftet med de skatterättsliga bestämmelserna i IL är helt enkelt 
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att säkerställa att dividendmottagare blir beskattade för de disponibla medel som de 

genom dividendutdelning får tillgång till. 126 

Dividendutdelning kallas vanligen enbart för utdelning i svensk doktrin, vilket medför 

att begreppet utdelning anses ha samma betydelse inom aktiebolagsrätten som 

skatterätten. Reglerna för en rättslig giltig utdelning enligt AktbL jämfört med en 

utdelning enligt IL är däremot inte helt identiska. 127 Begreppet dividendutdelning 

används dock genomgående i denna avhandling eftersom resonemanget annars kunde 

bli otydligt.  

Dividender från aktiebolag i Sverige kan vara partiellt skattefria om vissa villkor är 

uppfyllda. Reglerna för dividendutdelning från fåmansbolag kommer som tidigare 

nämnts att redogöras för nedan men däremot är det lämpligt men en kort förklaring av 

systemets struktur i detta avsnitt. Dividender från fåmansbolag beskattas enligt en 

tredelad struktur, ifall dessa delas ut på basis av s.k kvalificerade aktier. En person 

som är en aktivt verksam delägare blir således beskattad för sin dividendinkomst enligt 

följande; först beskattas dividenden som kapitalinkomst upp till ett på förhand 

fastställt belopp som kallas för gränsbelopp. Dividender större än detta belopp, som 

kallas för överutdelning, beskattas sedan som förvärvsinkomst upp till ett s.k 

takbelopp. Dividender på belopp som är större än takbeloppet beskattas sedan som 

kapitalinkomst. 128 

3.4 Beskattning av dividender från marknadsnoterade bolag 

Marknadsnoterade bolag är sådana aktiebolag vars aktier är offentligt noterade, 42 kap 

15 a § 3 st. IL.  Dividender från offentligt noterade bolag beskattas antingen som 

kapitalinkomst eller inte alls ifall dessa dividender betalats ut från s.k 

näringsbetingade andelar.129 

3.4.1 Fysiska personers dividendbeskattning 

Dividender från aktier som en fysisk person äger i ett marknadsnoterat aktiebolag 

beskattas som kapitalinkomst fullt ut, vilket kan utläsas e contrario från 42 kap 15 a § 
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IL.  men i praktiken upp till 30 procent vilket är den gällande kapitalskattesatsen, 65 

kap 7 § IL.  

3.4.2 Aktiebolagens dividendbeskattning 

Dividender från s.k näringsbetingade andelar är skattefria, 24 kap 35 § 1 punkten IL. 

Med näringsbetingade andelar avses bl.a.  ”en andel i ett aktiebolag eller en 

ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 33 § och ägs av en sådan juridisk 

person (ägarföretaget) som är ett svenskt aktiebolag”. 130 Det är endast aktiebolag 

som kan erhålla dividendutdelning från näringsbetingade andelar, 24 kap 35 § IL. De 

villkor som anges i 33 § är att aktien skall vara en s.k kapitaltillgång, dvs. aktier som 

antingen är näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringsandelar.131 

För marknadsnoterade aktiebolag gäller samma krav för skattefri dividendutdelning 

som ovan angetts avseende finska aktiebolag, dvs. att det dividendmottagande 

aktiebolaget måste äga tio procent eller mer av det dividendutdelande aktiebolaget, 24 

kap 33 § 2 p. IL. 132 

Dessutom finns i 3 p. ett krav om att ” innehavet av andelen betingas av rörelse som 

bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till 

äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära” 

för att det ska vara frågan om näringsbetingade andelar. Detta sistnämnda villkor 

kallas för utredningsregeln, som i HFD:s praxis 133 specificerats innebära att ”rörelsen 

ska bedrivas av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållandena eller 

organisatoriska förhållanden kan anse stå ägarföretaget nära”. 134 Utöver detta kan 

aktier vara marknadsnoterade även om bolaget likviderats, försatts i konkurs eller 

liknande, 24 kap 33 § 2 IL. 135 

Endast ett av de ovannämnda villkoren behöver vara uppfyllt för att 

dividendutdelningen skall vara skattefri. 136 Det finns dock ett s.k tidskrav för att kunna 

erhålla skattefri dividendutdelning på näringsbetingade andelar, vilket i praktiken 
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betyder att om andelen som dividenden delas ut ifrån inte uppfyllt någon av de 

ovannämnda villkoren i minst ett år, blir dividenden beskattad istället för att vara helt 

skattefri, 24 kap 40–41 § IL. Sådana dividender blir isåfall beskattade med 20,6 

procent, 65 kap 10 § IL.  

 

3.5 Beskattning av dividender från onoterade bolag  

I Sverige finns det två olika slags former av onoterade aktiebolag. En åtskillnad i 

beskattningshänseende görs nämligen mellan s.k fåmansbolag och onoterade bolag 

som inte är fåmansbolag. 137 Först kommer beskattningen av dividender från onoterade 

aktiebolag som inte är fåmansbolag att behandlas och sedan presenteras det 

omfattande 3:12-regelverket om beskattning av dividendutdelning från fåmansbolag i 

avsnitten 3.6 – 3.11. 

3.5.1 Fysiska personers dividendbeskattning 

Dividender från onoterade aktiebolag som fysiska personer erhåller beskattas i princip 

enligt den normala huvudregeln, dvs. som kapitalinkomst upp till 30 procent, 65 kap 7 

§ IL. Däremot tas sådana dividender endast upp till beskattning till fem sjättedelar, 42 

kap 15 a § IL, vilket således medför att dividender från onoterade aktiebolag som inte är 

fåmansbolag i praktiken beskattas som kapitalinkomst upp till 25 procent (istället för 

30 procent). 138 

3.5.2 Aktiebolagens dividendbeskattning 

Såsom ovan nämnts gäller en huvudregel om skattefria dividender mellan aktiebolag, 

oavsett om dessa är marknadsnoterade eller onoterade, ifall dessa dividender delas ut 

från s.k näringsbetingade andelar. 139 Onoterade aktier är alltid näringsbetingade, dvs. 

dividender från dessa är skattefria, 140 vilket därmed innebär att 

tioprocentsägarandelskravet för skattefrihet inte gäller för onoterade aktier i Sverige. 

                                                      
137

 Kukkonen, 2004, s.157.  
138

 Skatteverket, rättslig vägledning onoterade aktier och andelar.  
139

 Lodin et al., 2017, s.395.  
140

 Prop. 2002/03:96, s.73.  



31 

 

 

 

Syftet med bestämmelsen om skattefri dividendutdelning från näringsbetingade 

andelar är att främja affärsmässiga beslut ur en ekonomisk synvinkel. 141 

3.6 Beskattning av dividender från fåmansbolag 

Fåmansbolag är den vanligaste förekommande formen av onoterade aktiebolag i 

Sverige.  Det är bara onoterade aktiebolag som kan utgöra fåmansbolag, vilket därmed 

undantar marknadsnoterade bolag från definitionen. Grundtanken med en separat 

kategori av onoterade bolag har varit ett behov av särreglering för att undvika 

omfattande skatteundvikande för personer som kan sägas ha denna möjlighet genom 

generös dividendutdelning från onoterade bolag som de äger. 142 

Det finns två legala definitioner av fåmansbolag i IL. Enligt den första, den s.k 

huvuddefinitionen, avses med fåmansbolag ”aktiebolag och ekonomiska föreningar 

där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar 50 procent av rösterna för 

samtliga andelar i företaget”, 56 kap 4 § 1 p. IL.  Enligt den andra, den s.k subsidiära 

definitionen, kan ett fåmansbolag också utgöra ett aktiebolag där 

”näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra 

och där en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande 

sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt 

kan förfoga över dess resultat”, 56 kap 2 § 2 p. IL.  Den gemensamma faktorn kan 

därmed sägas utgöras över aktieägarens bestämmande inflytande i det ifrågavarande 

aktiebolaget. 143  

I Sverige beskattas aktieägare annorlunda om dessa är s.k ”aktiva delägare ”, dvs. de 

har en faktisk möjlighet till inflytande i bolaget och påverkan på vinstgenereringen.144 

Det bör påpekas att den subsidiära definitionen innebär att ett fåmansbolag kan ha 

flera än fyra delägare, men som mest 25 delägare (eftersom samtliga delägare måste 

äga minst en fjärdedel) för att det onoterade bolaget ska anses utgöra ett fåmansbolag. 

Därmed kan alltså s.k partnerbolag såsom advokatbyråer utgöra fåmansbolag och 

omfattas av de beskattningsregler för dividendutdelning som 3:12-regelverket anger. 145 
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3.7 3:12-regelverket 

Med 3:12-regelverket avses de skatteregler som finns i 56 och 57 kap. IL om 

dividendutdelning från fåmansbolag. 146 Dessa regler gäller däremot endast för s.k 

kvalificerade andelar.147 Med kvalificerade andelar avses aktier som en aktiv delägare 

eller dennes närstående äger i fåmansbolaget. För att anses vara en aktiv delägare 

måste aktieägaren anses vara ”verksam i betydande omfattning” i fåmansbolaget. Till 

följande presenteras samtliga rekvisit mera utförligt i tur och ordning.  

 

Den historiska bakgrunden till namnet 3:12 är att skattereglerna om dividendutdelning 

från fåmansbolag tidigare fanns i 3 § 12 mom. i den idag upphävda SIL. 148 Det primära 

syftet med 3:12 -reglerna är att ha en färdig mall för hur inkomstomvandling inom 

fåmansbolagen kan undvikas på bästa sätt. 149 Det är endast aktiva delägare med 

kvalificerade andelar vilka är verksamma i betydande omfattning som omfattas av 3:12- 

regelverket. En aktiv delägare vars arbetsinsats haft betydelse för fåmansbolagets vinst 

är verksam i betydande omfattning. Även aktier från ett aktiebolag som bedriver 

”samma eller likartad verksamhet” som det ifrågavarande fåmansbolaget anses utgöra 

kvalificerade andelar. Syftet med denna regel är att undvika att fåmansdelägare 

utnyttjar huvudregeln om skattefri dividendutdelning mellan aktiebolag. 150 

 

En delägare i fåmansbolag kan därmed vara antingen aktiv eller passiv. Är delägaren 

aktiv i fåmansbolaget är samtliga av dennes andelar i bolaget kvalificerade, är 

delägaren passiv anses däremot personen vara en s.k utomstående delägare och 3:12- 

reglerna gäller således inte för denne. Det saknas en lagstadgad definition av vad som 

avses med en aktivt verksam delägare i fåmansbolag, vilket innebär att det är praxis 

som varit vägledande för bedömningen. En delägare är verksam i betydande 

omfattning ifall dennes arbetsinsats ”haft stor betydelse för vinstgenereringen i 

företaget”.  Det kan därmed innebära att en person som endast utfört en kort 

arbetsinsats i fåmansbolaget under året men denna arbetsinsats haft betydande 

inverkan på fåmansbolagets resultat, trots detta anses vara en aktivt verksam 
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delägare.151 Även närstående, exempelvis familjemedlemmar till fåmansdelägare, 

räknas som aktiva delägare. 152 En dividend från en kvalificerad andel som en aktiv 

delägare eller dennes närstående äger beskattas i korthet enligt följande; den aktiva 

delägaren kan välja mellan två olika regler, den s.k huvudregeln (löneunderlagsregeln), 

57 kap 16 § 153  eller förenklingsregeln (schablonregeln).154 Det ekonomiskt 

lönsammaste alternativet är att välja löneunderlagsregeln ifall delägare lyfter en 

tillräckligt stor förvärvsinkomstbeskattad lön i fåmansbolaget och äger minst fyra 

procent av samtliga aktier i fåmansbolaget, med andra ord om delägaren har möjlighet 

att lyfta dividender på tillräckligt stora belopp, annars är förenklingsregeln lämpligast. 

155  

 

Det gemensamma draget för både huvudregeln och förenklingsregeln är att dividenden 

delas upp i minst två delar enligt klyvningsregeln. En dividend på en kvalificerad andel 

beskattas så att beloppet upp till ett s.k gränsbelopp utgör kapitalinkomst. Beloppet 

utöver gränsbeloppet utgör sedan förvärvsinkomst, men endast upp till det s.k 

takbeloppet. 156 Belopp utöver takbeloppet beskattas sedan som kapitalinkomst.157 En 

noggrannare genomgång av dessa delregler görs i de följande avsnitten, för att därefter 

redogöra för hur dividender från fåmansbolag i praktiken blir beskattade. Det kan 

nämnas att själva existensen av 3:12-regelverket är mycket omdebatterad och en 

politiskt känslig fråga, såpass mycket att Sveriges riksdag årligen behöver behandla 

motioner om ett eventuellt slopande av reglerna. 158 Kritiken som vanligen framförs är 

att 3:12-reglerna är företagarfientliga, reglerna är totalt ohanterliga 159, eller att de som 

förstår sig på dem endast utnyttjar reglerna för att vinna ekonomiska fördelar.160 En 

närmare redogörelse för olika kritiska aspekter av 3:12-reglerna finns i avsnitt 3.11. 
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3.7.1 Klyvningsregeln 

 

Med klyvningsregeln avses regeln om uppdelningen i beskattningsmässigt hänseende 

av en dividend i förvärvs-respektive kapitalinkomst. 161 Syftet med klyvningsregeln är 

att förhindra s.k inkomstomvandling från förvärvsinkomst till kapitalinkomst. 162 

 

3.7.2 Gränsbelopp 

 

Med gränsbelopp avses det maximala belopp av dividender som beskattas som 

kapitalinkomst, 57 kap 10–12 §§ IL. Gränsbeloppet består av ett schablonmässigt 

fastställt årligt gränsbelopp (som varierar från år till år och fastställs genom 

användandet av det s.k inkomstbasbeloppet) och s.k sparat utdelningsutrymme (i 

princip outdelade dividendbelopp från tidigare år). Dividendutdelning utöver 

gränsbeloppet kallas för överutdelning, vilken beskattas som förvärvsinkomst, men 

endast upp till det s.k takbeloppet varefter dividenden beskattas som kapitalinkomst. 

163  

 

Ett villkor för att få använda sig av gränsbeloppet är att delägare ägt aktierna vid 

kalenderårets ingång. För dividender från aktier som emitterats under det gångna 

kalenderåret får inte heller fastställas ett gränsbelopp. För aktier som en delägare fått 

som gåva får däremot beräknas ett gränsbelopp under samma kalenderår som 

personen erhållit aktierna.164 I praktiken innebär detta alltså att en fåmansdelägare inte 

kan utnyttja 3:12-reglerna till sin egen fördel det första året denne är aktivt verksam i 

fåmansbolaget. Syftet med gränsbeloppsregeln är nämligen att ”ägaren varje år skall 

kunna få bli kapitalinkomstbeskattad dels för ett belopp som beror på hur mycket 

kapital som han eller hon tillfört företaget, dels för ett belopp som beror på hur 

mycket sysselsättning företaget skapar”. 165 Gränsbeloppet är med andra ord en slags 

måttstock över hur stor avkastning som bolagets kapital borde generera. 166     
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3.7.3 Inkomstbasbelopp 

 

Inkomstbasbelopp finns inte definierat i IL. Inkomstbasbeloppet är en schablonmässigt 

fastställd jämförelsesumma som årligen fastställs av Pensionsmyndigheten för att 

räkna ut den pensionsgrundande inkomsten. Av denna anledning används 

inkomstbasbeloppet i skatteuträkningen eftersom även företagare såsom 

fåmansdelägare behöver veta hur stor deras framtida pension kommer att vara. 167  

 

3.7.4  Sparat utdelningsutrymme 

 

Med sparat utdelningsutrymme avses skillnaden mellan beloppet av den dividend som 

lyfts och gränsbeloppet, 57 kap 13 § IL. Sparat utdelningsutrymme avser även sådana      

outdelade dividender som inte lyfts under ett skatteår men som har ”flyttats över” till 

följande skatteår, 57 kap 13 § 2 st.  IL. En aktiv fåmansdelsägare kan på detta sätt öka 

den delen av en dividend som blir beskattad som kapitalinkomst. Sparat 

utdelningsutrymme beräknas som en helhet för hela fåmansbolaget men allokeras 

sedan till respektive delägare. Sparat utdelningsutrymme kan användas även för aktier 

som en annan person erhållit genom en benefik överlåtelse, dvs. genom gåva eller 

arv.168  

 

3.7.5 Takbeloppsregeln 

 

Såsom ovan nämnts finns en övre gräns för hur stor del av en dividend från ett 

fåmansbolag som kan bli beskattad som förvärvsinkomst, denna regel brukar kallas för 

takbeloppsregeln och finns i 57 kap 20 a § IL. Takbeloppet är för närvarande 90 

inkomstbasbelopp och tillämpas för dividendutdelningar till en aktiv delägare och 

samtliga av dennes närstående. Takbeloppsregeln gäller dock som kan utläsas endast 

för dividender på relativt stora summor. 169 Syftet med takbeloppsregeln är att undvika 

onödiga försäljningar av fåmansbolag och att skapa en skattemässig neutralitet mellan 

kapitalvinster och dividendutdelningar. 170 
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3.8 Fysiska personers dividendbeskattning 

Fåmansdelägare delas in i de som är aktivt verksamma i fåmansbolaget respektive de 

som är passivt verksamma (s.k utomstående). Närstående personer till aktiva delägare 

beskattas på samma sätt som en aktiv delägare. 171 

För att kunna räkna ut hur beskattningen av dividender från fåmansbolag kommer att 

se ut, behöver först det s.k gränsbeloppet fastställas. Detta kan göras genom att 

använda sig av antingen den s.k förenklingsregeln eller huvudregeln, 57 kap 11 § IL. 172 

Det avgörande kriteriet för att veta vilkendera regeln som fåmansdelägare bör välja, är 

hur stor förvärvsinkomstlön denne lyfter i fåmansbolaget (dvs. i form av lön utöver 

dividenden). Om fåmansdelägaren lyfter en tillräckligt hög lön är huvudregeln 

förmånligast för denne, i andra fall är det förenklingsregeln. 173  

3.8.1 Aktiva delägare, alternativ 1 – förenklingsregeln 

Enligt den s.k förenklingsregeln, som också kallas för schablonregeln, bestäms det 

årliga gränsbeloppet genom att ta 2, 57 inkomstbasbelopp och dividera denna summa 

med samtliga aktier i fåmansbolaget. 174 Inkomstbasbeloppet skall vara det 

inkomstbasbelopp som fastställdes av Pensionsmyndigheten året före det 

ifrågavarande beskattningsåret.175  Efter att det årliga gränsbeloppet har fastställts och 

eventuellt sparat utdelningsutrymme lagts till är resultatet det belopp som är 

kapitalinkomst av dividendens totala belopp (bortsett från stora dividender utöver 

takbeloppet, men förenklingsregeln är dock menad att använda för dividender på lägre 

belopp).  

Syftet med förenklingsregeln är att underlätta dividendbeskattningsuträkningen för 

mindre och nybildade fåmansbolag. 176    En fåmansdelägare som äger fler än ett bolag 

får endast använda sig av förenklingsregeln för ett av dessa fåmansbolag. Element som 

                                                      
171

 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.1/331734.html 
172

 Ds. förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag, s.15. 
173

 Lundén & Bokelund Svensson, 2016, s.372. 
174

 Ds. förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag, s.15 
175

 Lundén & Bokelund Svensson, 2016, s.374. 
176

 Bet.2005/06: SkU10, s.1. 



37 

 

 

 

är specifikt för huvudregeln (löneutrymmet) får inte heller användas ifall 

förenklingsregeln används för beräkning av skatten på dividendutdelning. 177 

3.8.2 Aktiva delägare, alternativ 2 – huvudregeln  

Huvudregeln för beskattning av kvalificerade dividender (som aktivt verksamma 

delägare innehar) från fåmansbolag finns i 57 kap 16 § IL och kallas vanligen för 

löneunderlagsregeln. Av systematiska skäl används begreppet huvudregeln i detta 

sammanhang. Syftet med huvudregeln är skattemässig likabehandling av 

arbetsinkomster inom fåmansbolaget. 178 

Enligt huvudregeln fastställs det årliga gränsbeloppet genom en beräkning i två delar; 

den kapitalbaserade delen samt det lönebaserade utrymmet. Den första delen, dvs. 

den kapitalbaserade delen fastställs genom att ta det s.k omkostnadsbeloppet x 

statslåneräntan + nio procentenheter. 179 Omkostnadsbeloppet avser i detta 

sammanhang s.k anskaffnings-och förbättringsutgifter för aktien som skulle använts 

ifall aktien avyttrats, dvs. sålts eller getts i gåva eller arv, under det gällande 

beräkningsåret. Omkostnadsbeloppet brukar kallas för ”ovillkorade kapitaltillskott”. 

Vanligtvis så är dock omkostnadsbeloppet lika med det första aktiekapitalet, men 

eftersom omkostnadsbeloppet beräknas separat för varje delägare blir 

omkostnadsbeloppet således; (minst) 2 5000 SEK dividerat med antalet aktieägare i 

fåmansbolaget. 180 

Därefter följer den andra delen, som kallas för det lönebaserade utrymmet. Det 

lönebaserade utrymmet innebär att upp till 50 procent av det s.k löneunderlaget 

fördelas på samtliga aktier i fåmansbolaget. Löneunderlaget är detsamma som alla 

förvärvsinkomstlöner som betalats ut åt de aktiva delägarna i fåmansbolaget och övriga 

anställda i fåmansbolaget. 181 Naturaförmåner och dylikt räknas däremot inte med i det 

lönebaserade utrymmet, 57 kap 16–19 §§ IL. 182 Den kapitalbaserade delen plus det 

lönebaserade utrymmet utgör sedan maximibeloppet för kapitalinkomstdelen av 
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dividenden (bortsett från dividender över takbeloppet).  För en enhetligare bild av hur 

denna uträkning går till, se schemat i kapitel fem.  

Det uppställs några särskilda villkor för att få använda det lönebaserade utrymmet i 

beräkningen. Dessa villkor kallas för spärreglerna,  183 och utgörs av det s.k 

kapitalandelskravet 184 samt löneuttagskravet. 185 Med kapitalandelskravet avses att 

fåmansdelägaren måste äga minst fyra procent av det totala kapitalet i 

fåmansbolaget.186 Detta innebär även att det inte är möjligt för samtliga delägare att 

använda det lönebaserade utrymmet i ett stort fåmansbolag med fler än 25 delägare. 187 

Syftet med kapitalandelskravet är att säkerställa att 3:12-regelverkets grundläggande 

idé om att förhindra inkomstomvandling uppfylls. Det lönebaserade utrymmet har 

nämligen ofta utnyttjats för att öka på andelen av dividenden som 

kapitalinkomstbeskattas. 188  Kritik som framförts mot kapitalandelskravet har däremot 

gällt att kravet ställt till med problem för fåmansbolagen189 på så sätt att incitament för 

anställda i fåmansbolaget att vilja köpa aktier i fåmansbolaget genom detta krav 

försvinner eftersom det blir för dyrt för den anställda att köpa aktierna. 190 

Med löneuttagskravet avses att fåmansbolaget måste ha betalat ut en tillräckligt hög 

förvärvsinkomstbeskattad lön åt fåmansdelägaren. Lönen måste överstiga ”det lägsta 

av sex inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av den sammanlagda kontanta 

ersättningen i företaget eller dess dotterföretag eller 9, 6 inkomstbasbelopp”. 191 

Maximibeloppet av det lönebaserade utrymmet är 50 gånger den lön som 

fåmansdelägaren eller dennes närstående erhållit under det föregående skatteåret. 192 
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För dividendutdelning år 2021 innebär detta att lönen som fåmansdelägaren haft under 

år 2020 måste ha varit minst 9, 6 x 66 800 SEK 193 dvs, 641 280 SEK, och maximalt 

därmed 50 x (9, 6 x 66 800).  Lönen avser bruttolönen (”kontant ersättning som ska 

tas upp i inkomstslaget tjänst”), 57 kap 17 § IL.  Den aktivt verksamma 

fåmansdelägaren kan därmed välja ifall lönen som används är fåmansdelägarens egen 

eller dennes närståendes lön, men däremot får inte bådas löner användas samtidigt i 

beräkningen. 194 Syftet med det lönebaserade utrymmet är att minska 

inkomstomvandling 195 samt att skapa en arbetsmarknadsmässig fördel för 

fåmansbolagen genom incitament att anställa flera. 196 

 

3.8.3 Närstående till aktiva delägare - närståenderegeln 

Beskattning av dividender från fåmansbolag till s.k närstående personer till den aktivt 

verksamma fåmansdelägaren sker också enligt någon av de ovanbeskrivna reglerna. 

Med närstående personer avses fåmansdelägarens familjemedlemmar, dvs. nära 

släktingar, men också ingifta samt sambor som har eller har haft gemensamma barn 

eller sambor som tidigare varit gifta med varandra. Syftet med närståenderegeln är 

främst att förhindra att skattebördan på dividendutdelningen sprids mellan flera 

personer, 57 kap 36 § IL. Närståenderegeln används för att avgöra om den aktiva 

delägarens närståendes aktier anses vara kvalificerade eller inte, eftersom dividender 

från aktier som inte är kvalificerade i fåmansbolag beskattas annorlunda, enligt 

”normala” beskattningsregler. 197  

Det har ingen relevans för närståendebestämmelsen om den aktiva fåmansdelägarens 

närstående är svenska medborgare eller bosatta i Sverige eftersom 3:12-regelverket 

gäller oavsett aktieägarens bosättningsort. Dividender i ett fåmansbolag som en aktiv 

delägare eller dennes närstående erhåller anses också vara kvalificerade fem år efter att 

fåmansbolaget likviderats eller ändrat juridisk form, dvs. beskattningsreglerna för 
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dividender från fåmansbolag gäller även fem år efter att verksamheten upphört eller 

ändrat form.  198 

3.8.4 Passiva delägare - utomståenderegeln 

En fåmansdelägare som inte är aktivt verksam i fåmansbolaget anses vara en s.k passiv 

delägare ifall denne äger 30 procent eller mera av det totala antalet aktier i 

fåmansbolaget. Beskattningen av en dividend som en passiv delägare äger sker inte 

enligt de ovanbeskrivna dividendutdelningsreglerna utan en sådan dividend beskattas 

som på samma sätt som dividender från andra onoterade bolag, dvs. med 30 procent 

kapitalskatt (som dock i praktiken beskattas endast upp till fem sjättedelar). Denna 

bestämmelse kallas för utomståenderegeln, 57 kap 5 § IL. 199  

Beskattning av dividender från ett fåmansbolag som en utomstående delägare äger kan 

dock i vissa undantagsfall beskattas enligt 3:12-regelverket, dvs. om det finns 

”särskilda skäl” för sådan bedömning. 200 Syftet med införandet av utomståenderegeln 

var att det antogs att det inte finns en risk för omfattande inkomstomvandling i sådana 

fall när en passiv fåmansdelägare äger 30 procent eller mera av bolaget eftersom de 

dividender som aktiva delägare kan erhålla samtidigt inte blir så stora. 201 Det kan 

slutligen påpekas att gränsen på 30 procentigt ägande inte anses vara absolut, dvs. 

eventuellt ligger den ”kritiska” gränsen högre eller lägre än 30 procent för att syftet 

med utomståenderegeln skall vara uppfyllt. 202 

3.9 Aktiebolagens dividendbeskattning 

Aktiebolag och övriga juridiska personer hör inte till närståendekretsen. 203 Aktiebolag 

kan inte vara delägare i fåmansbolag, men en fåmansdelägare kan däremot äga andelar 

i fåmansbolaget genom en juridisk person som bör vara antingen att annat 

fåmansbolag eller ett annat onoterat aktiebolag. 204 Av denna anledning finns en regel 

som förhindrar att den generella huvudregeln om skattefria dividender mellan 

aktiebolag utnyttjas, nämligen att dividender som en fåmansdelägare erhåller från ett 

                                                      
198

 Lundén & Bokelund Svensson,2016, s.274 ff.  
199

  ibid, s.371.  
200

 Prop. 2018/19:54, s.15.  
201

 Lodin et al., 2017, s.459.  
202

 SOU 2002:52 del 1, s.339.  
203

 Lodin et al., 2017, s. 452. 
204

 Lundén & Bokelund Svensson, 2016, s.275–276. 



41 

 

 

 

annat fåmansbolag med ”samma eller likartad verksamhet” beskattas också enligt 

3:12-regelverket. 205 

3.10 Beskattning av olovlig aktieutdelning 

Grundreglerna för tillåten dividendutdelning finns i 17 § AktbL. En tillåten 

vinstutdelning i form av dividender sker genom utdelning från aktiebolagets fria egna 

kapital och beslut om dividendutdelning sker vid bolagsstämman. Förtäckt 

vinstutdelning eller s.k olovlig aktieutdelning avser sådana ”andra affärshändelser 

som direkt eller indirekt gör att bolagets förmögenhet minskar”. 206 Det måste vara 

frågan om en förmögenhetsöverföring och samtliga kringliggande omständigheter 

måste tas i beaktande för att kunna avgöra om det är frågan om olovlig 

aktieutdelning.207         

Eftersom den skatterättsliga och aktiebolagsrättsliga definitionen av utdelning är 

densamma görs därmed heller ingen åtskillnad i hur en dividendutdelning som är 

öppen, dvs. laglig, eller en förtäckt, dvs. olovlig beskattas 208 Om någon erhållit en 

förtäckt aktieutdelning är personen återbetalningsskyldig för förmånen enligt 17 kap 6 

§ AktbL. Beroende på hur den olovliga aktieutdelningen skett kan antingen 

uttagsbeskattning dividendutdelningsbeskattning vara aktuellt.209 Några exempel på 

hur bedömningen i oklara situationer skett i praxis finns i rättsfallsanalysen i kapitel 

fyra.  

3.11 Aktuell kritik mot 3:12-regelverket 

 

I detta avsnitt belyses den kritik som sommaren och hösten 2020 lyftes fram i 

rapporter från en svensk tankesmedja. De viktigaste punkterna som lyftes fram i 

rapporten var att 3:12-regelverkets utformning gör att inkomstomvandlingen i 

samhället ökar, vilket i sin tur får följande konsekvenser; 

 

 Ökad ojämlikhet 

  Ett stort skattebortfall 
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 En otillbörlig fördel för dem som förstår sig på 3:12-regelverket 

 Uppkomsten av missvisande statistik kring utvecklingen av löneinkomsterna i 

Sverige. 210 

 

Kärnkritiken handlar om att 3:12-regelverket bör antingen stramas åt eller helt och 

hållet reformeras, eftersom endast höginkomsttagare gynnats av reglerna och reglerna 

har inte heller lett till en ökning av antalet jobb, vilket varit ett av syftena med 

regelverkets utformning. Med ökad ojämlikhet avses i detta sammanhang att personer 

med insyn i 3:12-regelverket (eller de som har råd att betala för juridisk rådgivning) 

kan utnyttja systemet till sin fördel, vilket innebär att skatteförmågeprincipen 

åsidosätts. Missvisande statistik innebär att arbetsinsatsernas resultat i fåmansbolag 

ofta beskattas som kapitalinkomst, trots att det i praktiken handlar om resultatet av 

förvärvsarbete i fåmansbolaget.211  

 

Skillnaden mot reglerna om beskattning av dividend baserad på arbetsinsats i Finland 

är därmed betydande. Nästan samtliga av de ovanbeskrivna reglerna inom 3:12-

regelverket har kritiserats, andra exempel är löneunderlagsregeln och möjligheten till 

sparad utdelning. Löneunderlagsregeln har kritiserats för att negligera risken som 

fåmansdelägare tar de väljer att anställa personer i bolaget medan möjligheten att 

spara dividendutdelning har ansetts innebära en fördel endast för de höginkomsttagare 

som ”har råd” att vänta med dividendutdelning till ett annat år för att på detta sätt 

erhålla en total sett lägre inkomstbeskattning. 212 

 

3.12 Sammanfattning 

Dividender har beskattats i Sverige sedan år 1903 213, men det nuvarande systemet med 

klyvningsregeln har sitt ursprung i århundradets skattereform i början av 1990-talet. 

Syftet med denna skattereform var en effektivare och rättvisare beskattning. 214 Sverige 
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tillämpar den klassiska modellen för dividendbeskattning, dvs. ekonomisk 

dubbelbeskattning. 215  

Fåmansbolag har haft vissa separata regler sedan 1970-talet 216 men 3:12-regelverket 

infördes först i samband med reformen på 1990-talet. 217 Mellan år 1990 och år 2012 

har de flesta särskilda reglerna för dividendbeskattning avseende fåmansbolag införts. 

218 Även i Sverige gäller huvudregeln för skattefria dividender mellan aktiebolag om det 

handlar om s.k näringsbetingade andelar, annars gäller 20, 6 procentig kapitalskatt, 

65 kap 10 § IL. Onoterade bolags aktier är alltid näringsbetingade ifall det inte är 

frågan om ett fåmansbolag. 219 

Dividender som en fysisk person erhåller från ett onoterat bolag som inte är ett 

fåmansbolag tas upp till beskattning endast till fem sjättedelar, vilket i praktiken 

innebär att sådana dividender beskattas som kapitalinkomst upp till 25 procent istället 

för 30 procent. 220 

De flesta onoterade aktiebolag i Sverige är s.k fåmansbolag för vilka ett separat 

regelverk som kallas för 3:12-regelverket gäller. Dessa regler finns i 56 och 57 kap IL. 221 

Det gör en åtskillnad i beskattningshänseende beroende på om aktieägaren är aktivt 

eller passivt verksam i fåmansbolaget. En aktivt verksam delägares aktier anses vara 

kvalificerade och för denne och dennes närstående tillämpas 

dividendbeskattningsreglerna i 56 och 57 kap. IL. 222 För en passiv delägare som äger 

minst 30 procent av fåmansbolaget gäller däremot att dennes dividender tas upp till 

beskattning till fem sjättedelar och beskattas därmed i praktiken som kapitalinkomst 

upp till 25 procent.223 
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Kvalificerade dividender från fåmansbolag beskattas i antingen en, två eller tre delar 

enligt klyvningsregeln.224 Det finns två olika regler för denna beräkning, 

förenklingsregeln225 och huvudregeln 226 och det ställs dessutom särskilda villkor för att 

få använda sig av huvudregeln. Det finns också ytterligare faktorer som påverkar hur 

stor del av en kvalificerad dividend som blir kapitalinkomstbeskattad respektive 

förvärvsinkomstbeskattad, dessa är bl.a. storleken på det sparade utdelningsutrymme 

227, storleken på det årliga gränsbeloppet 228 samt i vissa fall storleken på den 

förvärvsinkomstbeskattade lön som dividendmottagaren får utöver dividenden.229  

Sveriges riksdag behandlar varje år ändringsförslag avseende 3:12-regelverket.230 En 

sammanfattning av den senaste kritiken (2020–2021) är att regelverket endast anses 

gynna höginkomsttagare och personer som förstår sig på regelverket och därför leder 

3:12-regelverkets nuvarande utformning till icke-önskvärd inkomstomvandling i 

samhället. 231 
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4   ANALYS  

 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel görs en jämförelse mellan de likheter respektive skillnader i 

beskattningen av dividender i Finland och i Sverige samt de aspekter som påverkar 

skatten på dividendutdelning. Det svenska 3:12-regelverket kan kort sagt sägas utgöra 

ett mer invecklat system än det finska men trots det kan det konstateras att det 

existerar för-och nackdelar med båda systemen. Å ena sidan kan ett mer komplicerat 

system göra det knepigare att skatteplanera, 232 å andra sidan kan ett invecklat system 

innehålla flera ”luckor” som en tillräckligt insatt skattskyldig kan lockas att utnyttja till 

sin fördel. 233 Den största gemensamma faktorn i dividendbeskattningsystemen i dessa 

länder kan sägas utgöras av det bakomliggande syftet till att reglerna är utformade som 

de är. Det huvudsakliga syftet med lagreglernas utformning är att förhindra 

inkomstomvandling genom att dividendmottagaren minimerar skatten som erläggs på 

dividender (eftersom kapitalinkomster beskattas med en lägre skattesats än 

förvärvsinkomster). 234 Angående skillnader som existerar kan det anmärkas att den 

skillnaden som oftast diskuterats och därmed kritiserats i litteraturen är det sparade 

utdelningsutrymmet eftersom detta kan användas för att minimera skatten på 

dividendinkomster i Sverige.235 

 

4.2 Likheter mellan den finska och svenska dividendbeskattningen 

 

4.2.1 Ekonomisk dubbelbeskattning för fysiska personer 

 

I både Finland 236 och Sverige 237 blir dividender som en fysisk person erhåller 

beskattade två gånger enligt den s.k dubbelbeskattningsprincipen, eftersom 

aktiebolagets vinst först beskattas en gång enligt den nationella bolagsskattesatsen och 

sedan beskattas dessa vinstmedel en gång till när de delas ut i form av dividender. 238 
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För närvarande (2021) är bolagsskattesatsen för aktiebolag i Sverige mellan 20, 6 och 

21, 4 procent 239 medan den i Finland är 20 procent, 124 § 2 st. ISkl.  Däremot varierar 

skattesatsen för dividender från aktiebolag inom Finland respektive Sverige väldigt 

mycket beroende av olika faktorer som presenterats i de föregående kapitlen och lyfts 

fram i detta kapitel.  

 

4.2.2 Klyvningsregeln 

 

Den s.k klyvningsregeln innebär att dividender från onoterade aktiebolag beskattas 

olika beroende på om dessa dividender anses utgöra kapital-eller förvärvsinkomst eller 

en kombination av både förvärvs-respektive kapitalinkomst. Det bakomliggande syftet 

med klyvningsregeln är att förhindra inkomstomvandling. 240 Klyvningsregeln 

tillämpas på dividender från onoterade aktiebolag som fysiska personer erhåller i både 

Finland och Sverige.241 

 

4.2.3 Beskattningsregler för dividender från marknadsnoterade bolag 

 

Klyvningsregeln tillämpas inte på dividender från marknadsnoterade aktiebolag som 

fysiska personer erhåller. Sådana dividender beskattas i både Finland och Sverige som 

kapitalinkomst upp till en viss procent, i Finland 85 procent enligt 33 a § 1 mom. ISkl 

medan 30 procent sådana dividender beskattas som kapitalinkomst i Sverige enligt 42 

kap 15 a § och 65 kap 7 § IL.  

 

4.2.4 Skattefrihet för dividender mellan aktiebolag 

 

För dividender som ett aktiebolag delar ut åt ett annat aktiebolag gäller en generell 

huvudregel om fullständig skattefrihet, med några undantag, varav det mest relevanta 

(i Finland) är att en dividend från ett onoterat aktiebolag till ett marknadsnoterat blir 

föremål för beskattning ifall det marknadsnoterade aktiebolaget inte äger minst tio 

procent av det dividendutdelande aktiebolaget. Syftet med den generella huvudregeln 
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om skattefrihet är en enhetlig (dvs. inte alltför sträng) bolagsbeskattning medan syftet 

med undantaget däremot är att undvika alltför låg bolagsbeskattning av 

koncernbolag.242 I Sverige finns dock en allmän regel om skattefrihet för s.k 

näringsbetingade andelar oavsett hur stor andel som det dividendmottagande 

aktiebolaget äger av det dividendutdelande aktiebolaget. 

 

4.3 Skillnader mellan den finska och svenska dividendbeskattningen 

4.3.1 Olika grundstrukturbeskattningsregler för onoterade aktiebolag 

Först och främst bör det nämnas att samtliga beskattningsregler avseende dividender 

från aktiebolag finns i en och samma lag i Sverige, nämligen IL,243 medan motsvarande 

regler finns i två lagar i Finland, nämligen ISkl respektive NSL.244 Dessutom beskattas 

dividender från de vanligaste onoterade aktiebolagen i Sverige, s.k fåmansbolag, enligt 

specialregler i 56 och 57 kap IL (3:12-regelverket).245 Beskattningsreglerna avseende 

dividender från marknadsnoterade aktiebolag är relativt lika vilket innebär att 

majoriteten av de skillnader som till följande räknas upp avser onoterade dividender.  

4.3.2 Olika underlag för beräkningen av dividendbeloppet 

Eftersom beskattningen av dividender från onoterade aktiebolag är beroende av det 

nominella beloppet på dividenderna kan det kort nämnas här vilka regler som används 

för att räkna ut detta i Finland respektive Sverige. I Finland används det onoterade 

aktiebolagets nettoförmögenhets som måttstock, medan det s.k gränsbeloppet 246 

används i Sverige. Grundtanken är densamma, dvs. att ge en bild över aktieägarens 

investerade kapital i aktiebolaget 247, även om det har ansetts att det inte alltid stämmer 

överens med verkligheten i Finland. Anledningen till detta är att skattebördan för en 
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fysisk person som erhåller dividend från ett onoterat bolag är kraftigare än i 

motsvarande situation från ett marknadsnoterat bolag.248 

4.3.3 Aktivitetsrekvisitet 

En av de mest distinkta skillnaderna mellan Finland och Sverige avseende dividenders 

beskattning från onoterade aktiebolag är det som kan kallas för aktivitetsrekvisitet. 

Aktieägare i svenska fåmansbolag beskattas nämligen olika beroende om aktieägaren är 

aktivt eller passivt verksam i fåmansbolaget. Denna åtskillnad saknar lagstadgande 

men anges däremot i förarbetena till 3:12-regelverket. 249 I Finland saknar aktieägarens 

aktivitet i bolaget relevans för (dividend)beskattningen, förutom för s.k 

företagardelägare, 42.2–4 § ISkl. För en sådan företagardelägare minskar 

kapitalinkomstandelen av dividenden ifall denne äger tio procent eller mer av bolagets 

samtliga aktier. 250 

Rekvisitet ”verksam i betydande omfattning”, har använts för att avgöra 

aktivitetsrekvisitet för aktieägaren. Innebörden av verksam i betydande omfattning har 

delvis definierats i förarbetena 251 och senare utvecklats i rättspraxis. Mycket kortfattat 

kan det förklaras som så att en aktivt verksam fåmansdelägare är en person vars 

arbetsinsats i fåmansbolaget haft en väsentlig inverkan på fåmansbolaget 

vinstgenerering. Även en person som endast arbetat tillfälligt i det ifrågavarande 

fåmansbolaget kan anses vara verksam i betydande omfattning om dennes arbetsinsats 

haft en avgörande inverkan på fåmansbolagets vinst under året. En aktivt verksam 

fåmansdelägares dividender blir beskattade enligt 3:12-regelverket, dvs. antingen enligt 

förenklingsregeln eller löneunderlagsregeln. 252 

En passiv fåmansdelägare är en aktieägare som äger minst 30 procent eller mera av 

fåmansbolagets samtliga aktier och som inte anses vara verksam i betydande 

omfattning i fåmansbolaget. En passiv delägares dividender beskattas som 

kapitalinkomst upp till 30 procent men såsom för dividender från andra onoterade 
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aktiebolag i Sverige tas dessa endast upp till beskattning till fem sjättedelar, dvs. 

beskattas i praktiken som kapitalinkomst upp till 25 procent. 253  

Att dividendbeskattningen är beroende av fåmansdelägarens aktivitet i bolag kan sägas 

utgöra en kontrollmekanism för att förhindra inkomstomvandling. Det skulle däremot 

vara önskvärt med tydligare reglering i lag istället för att behöva ty sig till rättspraxis 

för att kunna avgöra skiljelinjen, t.ex. kan det med fog hävdas att bestämmelsen om att 

fåmansdelägarens arbetsinsats ska ha haft väsentlig betydelse för fåmansbolagets 

resultat inte är särskilt tydlig och att risken för betydande tolkningsproblem gällande 

bestämmelsen existerar.254 

4.3.4 Möjligheter till skattefri- eller kapitalbeskattad dividendutdelning 

I syfte att lindra beskattningen av dividender för fysiska personer kan flertalet 

möjligheter användas, bl.a.  avdragsmöjligheter eller undantagsregler om skattefrihet 

ifall vissa omständigheter uppfylls. I Finland beskattas såsom ovan nämnts samtliga 

dividender från onoterade aktiebolag enligt klyvningsregeln. Det är således endast 

möjligt att erhålla delvis skattefri utdelning (15 procent) på dividender från 

marknadsnoterade bolag. Däremot finns en möjlighet till förvärvsinkomstavdrag på 

dividender som en företagardelägare erhåller vilket utgör en form av lindring i 

beskattningen för onoterade dividender. 255 

I Sverige existerar flertalet möjligheter till lindrigare beskattning av dividender från 

onoterade bolag, både fåmansbolag och onoterade bolag som inte är fåmansbolag, trots 

att det saknas möjlighet att göra avdrag i beskattningen för förvärvsinkomstdividender 

(från fåmansbolag). För dividender som en fysisk person lyfter från ett onoterat 

aktiebolag som inte är ett fåmansbolag finns det en beskattningslättnad, nämligen den 

att sådana dividender endast tas upp till beskattning till fem sjättedelar enligt 15 a § 42 

kap. IL.  

Såsom kan urskiljas ur de ovan beskrivna 3:12-reglerna finns det omfattande 

möjligheter för en fåmansdelägare att påverka sin dividendbeskattning men de mest 

framträdande skillnaderna från Finland avseende skattefri alternativt fullständigt 

kapitalbeskattad dividendutdelning är möjligheten att flytta fram dividendutdelning i 
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form av det sparade utdelningsutrymmet och takbeloppsregeln. En aktivt verksam 

delägare i fåmansbolag kan välja att använda tidigare outdelade dividendbelopp i sin 

dividendbeskattning för att öka på den kapitalbeskattade delen av dividenden 256, och 

det finns för närvarande 257 (2021) ingen tidsgräns för när denna möjlighet att använda 

s.k sparat utdelningsutrymme upphör, även om en ändring av denna regel ofta 

diskuteras. 258      

Takbeloppsregeln utgör en maximigräns för hur stor del av en dividend från ett 

fåmansbolag som en aktiv delägare kan bli förvärvsinkomstbeskattad för. Den delen av 

en dividend som överstiger takbeloppet, vilket utgörs av 90 inkomstbasbelopp, 

beskattas enbart som kapitalinkomst. 259 

Det kan konstateras att det finns flertalet möjligheter till skatteplanering i Sverige och 

åsikterna om 3:12-regelverket är mångfacetterade. En fåmansdelägare är självfallet 

intresserad av så låg beskattning som möjligt men pga. regelverkets komplexitet kan 

det också kritiseras ur en likabehandlingssynvinkel. 260 

4.3.5 Arbetsinsatsens inverkan 

I Finland finns det regler om dividender baserade på arbetsinsats, dvs. en dividend som 

en aktieägare lyfter från ett onoterat bolag som kan härledas ur aktieägarens 

arbetsinsats i det ifrågavarande aktiebolaget beskattas som förvärvsinkomst, 2 kap 33 b 

§ 3 mom. ISkl. I Sverige kan också en dividend som är baserad på aktieägarens 

arbetsinsats i aktiebolaget beskattas som förvärvsinkomst, men däremot endast 

delvis.261  Fåmansdelägaren kan dessutom själv inverka på hur stor andel av dividenden 

som beskattas som förvärvsinkomst ifall två villkor är uppfyllda; aktieägaren äger 

minst fyra procent av fåmansbolagets samtliga aktier och aktieägaren lyfter en 

tillräckligt stor förvärvsinkomstbeskattad lön utöver dividenden, 19 § 1 1 p. IL. Syftet 

med dessa regler (kraven i huvudregeln) är likabehandling men det är dock 

anmärkningsvärt att en person som lyfter en tillräckligt hög förvärvsinkomstlön utöver 

dividendinkomst på detta sätt kan påverka sin dividendbeskattning i en förmånligare 
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riktning. Såsom ovan påpekats har också ägarvillkoret kritiserats eftersom det innebär 

att denna möjlighet i praktiken endast existerar för dem som har råd att lyfta en 

tillräckligt stor förvärvsinkomstlön från sitt fåmansbolag.262 

4.3.6 Möjligheter till avdrag i dividendbeskattningen 

Eftersom avoir fiscal - systemet slopats, existerar det inte generellt några 

avdragsmöjligheter i dividendbeskattningen i Finland, förutom det s.k 

förvärvsinkomstavdraget enligt 4 kap 62 § ISkl för sådana dividender som anses utgöra 

enbart förvärvsinkomst för företagardelägare. I Sverige existerar inte heller många 

avdragsmöjligheter i dividendbeskattningen. Det enda undantaget, som dock är 

framträdande, är fem sjättedelars-beskattning enligt 42 kap 15 a § IL för fysiska person 

avseende dividender från onoterade aktiebolag som inte är fåmansbolag.263 Eftersom 

det klassiska dividendbeskattningsssystemet, som används i både Finland 264 och 

Sverige, 265 inte bygger på avdragsmöjligheter är det naturligt att det således inte 

existerar omfattande avdragsmöjligheter i beskattningen för dividendinkomster.  

4.3.7 Beskattning av förtäckt dividend 

I Finland beskattas s.k förtäckta dividender som förvärvsinkomst upp till 75 procent för 

både aktiebolag och fysiska personer som mottar denna, 2 kap. 33 d § 1 mom. ISkl. I 

Sverige görs däremot ingen generell åtskillnad i beskattningshänseende eftersom den 

skatterättsliga och den aktiebolagsrättsliga definitionen av dividendutdelning är 

densamma.266 Däremot kan den förtäckta dividenden i Sverige bli föremål för 

eventuellt strängare beskattning än dividendbeskattning eftersom de specifika 

omständigheterna kring den förtäckta dividenden avgör hur denna ska beskattas helt 

och hållet.   Ett av de mest kända fallen avseende förtäckt dividend i Sverige är det s.k 

Suecia-målet (NJA 1951 s. 6.) där ett lån mellan två aktiebolag ansetts utgöra förtäckt 

dividend. 267 
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4.4 Sammanfattning 

De likheter i dividendbeskattningsystemen som existerar är ekonomisk 

dubbelbeskattning av dividender, klyvningsregelns tillämpning på dividender från 

onoterade bolag samt skattefrihet för dividender mellan aktiebolag. De skillnader som 

existerar är däremot flera även om den gemensamma faktorn för de olika skillnaderna 

är att de avser dividender från onoterade bolag. De mest anmärkningsvärda 

skillnaderna är de specialregler som hänförs till 3:12-regelverket samt femsjättedelars-

beskattning av onoterade dividender från ”vanliga” aktiebolag som inte är 

fåmansbolag. 

4.5 Rättsfallsdiskussion 

Prejudikat från de högsta dömande instanserna fyller en viktig funktion genom att 

tydliggöra skattelagstiftningen. Samtligt rättsfall som analyseras har några år på 

nacken, vilket eventuellt kan ses som en brist. De rättsfall som valts är dock sådana 

som diskuterats av rättslärda i doktrinen samt även i den samhällspolitiska debatten.268  

4.5.1 HFD 2008:6 

Detta fall är känt som läkarbolagsfallet och är ett av de mest omdiskuterade rättsfallen i 

Finland under 2000-talet. Målet är ganska invecklat och av den anledningen behandlas 

endast de för rättsfallsanalysen relevanta aspekterna här. Målet avsåg förhandsbesked 

för beskattning. Några läkare hade grundat ett aktiebolag, X Ab, vars verksamhet 

hänförde sig till hälso-och sjukvårdsbranschen med bl.a. läkarmottagningar. Bolagets 

aktier delades upp på så vis att läkarna, dvs. aktieägarna, antingen ägde bolagets aktier 

direkt eller indirekt via s.k holdingbolag. Aktierna delades in i stamaktie-och 

mottagningsaktieserier. Varje ny delägare i X Ab erhöll en mottagningsaktieserie. 

Dividendutdelningen på dessa aktier bestämdes vara baserad på verksamhetsresultatet 

som i sin tur var baserad på varje enskild läkares (aktieägares) 

mottagningsverksamhet. 269 

Läkarna yrkade bl.a. att dividendutdelningssystemet baserat sig på företagsekonomiska 

skäl och att arrangemanget var vanligt förekommande i andra konsultbolag. Enligt 
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Centralskattenämnden skulle dividenderna beskattas antingen som förvärvsinkomst 

enligt 33 b § ISkl eller som kapitalinkomst enligt 6 a § NSL. Frågan i målet handlade 

således om beskattningen av dividenderna som läkarna erhöll skulle beskattas enligt 33 

b § ISkl eller 6 a § NSL. 270 

HFD anförde i sina domskäl bl.a att arrangemanget är ”problematiskt eftersom 

dividenden i praktiken baserar sig på en arbetsinsats och inte på det satsade egna 

kapitalet”. Däremot ansågs det inte vara frågan om en alltför betydande skatteförmån 

eftersom dividender vid denna tidpunkt var kapitalinkomst bara upp till nio procent av 

bolagets nettoförmögenhet och dessutom handlade det om flera aktieägare och inte 

endast en aktieägare som skulle ha ägt 100 procent av aktierna (detta synsätt kan 

självklart ifrågasättas). Skatteverket menade att arrangemanget kunde godkännas 

eftersom det stämde överens med de dåvarande aktiebolagsrättsliga regler och därför 

kunde arrangemanget inte anses vara skatteundvikande.271 

HFD:s slutsats baserade sig också på det faktum att den då gällande lagstiftningen inte 

förbjöd arrangemanget. Dessutom menade HFD att Centralskattenämndens 

motiveringar var godtagbara. I en skiljaktig mening påpekades det dock att i praktiken 

var det frågan om ett skatteomvandlade från förvärvs- till kapitalinkomst men att 

omständigheterna var oklara. I detta fall handlade det nämligen om ett 

aktiebolagsrättsligt korrekt förfarande men dividendinkomstens egentliga natur talade 

för att det skatterättsligt borde ha definierats som förtäckt dividend (arbetsinkomst) 

enligt 28 § ISkL.  

Såsom ovan nämnts innehöll domskälen samt den skiljaktiga kommentaren en 

fingervisning om ett regleringsbehov.272 Så småningom infördes sedan en ny paragraf i 

ISkl enligt vilken dividendinkomst som i praktiken baserar sig på dividendmottagarens 

arbetsinsats blir beskattad som förvärvsinkomst (vilket också är anledningen till 

företagardelägarens särreglering). I HFD:s domskäl påpekades att 

dividendarrangemang som i det ovandiskuterade fallet är skatteförmånligt endast i de 

fall då det ifrågavarande aktiebolagets nettoförmögenhet är tillräckligt stor. I en 
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rättsfallskommentar till fallet påpekades dock att så också borde vara fallet när ett 

holdingbolag är dividendmottagaren.273 

4.5.2 RÅ 2000 ref 56 

Detta svenska mål 274 som avser förhandsbesked kan jämföras med det ovanbehandlade 

rättsfallet. En person, A, ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden 

avseende två olika arrangemang för vinstutdelning från sitt bolag. Bestämmelser för 

hur dividendutdelningen skulle ske bestämdes i separata aktieägaravtal och gick i 

korthet till enligt följande; för varje aktieägare skulle ett särskilt resultat beräknas för 

att avgöra storleken på respektive aktieägares dividendutdelning. Detta särskilda 

resultat utgjordes av ”skillnaden mellan på verksamhetsstället belöpande intäkter och 

kostnader i form av bl.a. löner och lönebikostnader, lokalkostnader, kostnader för 

förbrukningsmaterial och del i bolagets centrala kostnader”. Bolagsstämman skulle 

sedan fatta beslut angående storleken på varje aktieägares dividendutdelning. 275 

A undrade ifall hans dividendutdelning skulle komma att till någon del bli beskattad 

som förvärvsinkomst enligt 3 § 12 mom. SIL eftersom hans ”interna resultat” skulle 

avvika från de andra aktieägarnas dividendutdelning (As resultat var alltså större än de 

övriga aktieägarnas resultat). A ville också få svar på frågan hur underlaget för 

beskattningen skulle beräknas om så var fallet samt om arrangemanget eventuellt 

kunde anses som skatteflykt enligt lagen (1995:575) om skatteflykt.276 

Skatterättsnämnden ansåg att svaret på ovannämnda frågor var nekande och påpekade 

att aktieägarna själva kan fatta beslut om dividendutdelningsförfaranden enligt AktbL. 

Riksskatteverket överklagade dock Skatterättsnämndens beslut till HFD (tidigare RÅ) 

och anförde bl.a. att dividendutdelning enligt det aktuella förfarandet borde anses som 

löneförmån. A bestred ändring och menade att syftet med regleringen i 3 § 12 mom. SIL 

var bl.a. att dividendutdelningen ”i praktiken inte skulle kunna bli betraktad som lön”.  
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Enligt HFD handlade frågan i målet handlade om hur dividendutdelningen skulle 

beskattas. I domskälen anförde domstolen att ”även om det i allmänhet saknas att 

behandla belopp som enligt beslut på bolagsstämma delas ut till aktieägarna som 

(dividend)utdelning kan inte denna princip upprätthållas undantagslöst”. Orsaken till 

detta var att det var frågan om dividendutdelning från samma slags aktier men vars 

belopp till aktieägarna skulle vara beroende av resultatet på varje aktieägares 

verksamhet i bolaget. HFD kom således fram till att ” att det belopp varmed 

utdelningen på en aktie överstiger den lägsta utdelningen på någon aktie skall tas 

upp till beskattning i inkomstslaget tjänst”. Trots att SIL hade upphävts och ersatts 

med nuvarande IL ansåg domstolen att denna bedömning fortfarande skulle vara den 

gällande. 277 

Anledningen till att HFD kom fram till att dividendutdelning enligt förfarandet inte 

enbart skulle vara föremål för kapitalinkomstbeskattning var att det var frågan om 

dividendutdelning från samma slags aktier.  I ett senare rättsfall, RÅ 2010:102, där 

omständigheterna påminde om dem i RÅ 2000 ref 56 men det var frågan om en 

ekonomisk förening, kom domstolen däremot fram till att utdelning som motsvarande 

respektive delägares medlemsinsats skulle anses vara s.k kvalificerade andelar och 

därför beskattas enligt fåmansreglerna.278 

Eftersom det numera finns bestämmelser om kvalificerade andelar som innebär att 

dividendutdelning på en aktivt verksam aktieägare ska beskattas enligt 3:12-regelverket 

finns det åtminstone i teorin en måttstock att gå efter. RÅ 2000 ref 56 visar ändå att 

frågan hur dividender som en aktieägare erhåller (vilka är beroende av dennes 

arbetsinsats) ska beskattas inte alltid haft ett självklart svar. Eftersom rekvisitet 

”verksam i betydande omfattning” inte heller är stadgat i lag kan det konstateras att 

det fortfarande finns en risk för att motsvarande oklara situationer uppkommer. 

4.5.3 RÅ 2009:47 I  

I detta mål 279 hade en person, B, omvandlat en fordran som han hade på 

fåmansbolaget T FÅAB till ett s.k villkorat aktieägartillskott. Ett villkorat 
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aktieägartillskott innebär att aktieägarna betalar ett belopp åt aktiebolaget i syfte att 

öka aktiebolagets egna kapital men summan av beloppet återbetalas till aktieägarna 

antingen vid en viss på förhand bestämd tidpunkt eller när de villkor som ställts för 

aktieägartillskottet är uppfyllda.280 Ibland kan återbetalning av ett sådant 

aktieägartillskott behandlas som dividendutdelning men det är oklart i vilka fall det 

gäller. 

B ägde häften av fåmansbolagets aktier. Storleken på det villkorade aktieägartillskottet 

var cirka åtta miljoner svenska kronor (8 368 622 SEK) men B hade själv tillskjutit 

ungefär en tiondel av summan, dvs. han hade tillskjutit 87 500 SEK till fåmansbolaget. 

Några år efter att B hade förvärvat fordran på fåmansbolaget fick han 740 000 SEK 

från fåmansbolaget och redovisade detta belopp som en återbetalning av det villkorade 

aktieägartillskottet på så vis att 652 000 SEK av beloppet han erhöll skulle vara 

kapitalinkomst (740 000 – 87 500, dvs. summan han erlagt åt bolaget). Den summa 

om 740 000 SEK som B erhöll från fåmansbolaget var en del av fåmansbolagets 

vinstmedel. 281 

Skattemyndigheten ansåg däremot att 639 000 SEK av återbetalningen skulle bli 

beskattad som förvärvsinkomst medan 8 796 SEK skulle utgöra kapitalinkomst. 

Återbetalningen till B hade kunnat ske delvis pga. vinstmedel som uppkommit genom 

Bs arbetsinsats i fåmansbolaget och därför skulle klyvningsregeln tillämpas på 

återbetalningen. Enligt Skattemyndigheten skulle klyvningsregeln tillämpas på den del 

som ”översteg anskaffningskostnaden för aktieägartillskottet” (dvs. Bs ekonomiska 

vinst från fordran). Ifall klyvningsregeln inte kunde anses tillämplig menade 

Skattemyndigheten att det isåfall var frågan om skatteflykt, dvs. att redovisa hela 

summan som kapitalinkomst. Enligt Skattemyndigheten var ”den enda förklaringen 

till de företagna transaktionerna är att de syftat till att kringgå 3:12-reglerna, vilket 

måste anses utgöra sådana särskilda omständigheter som gör att återbetalningen 

skall behandlas såsom utdelning”. B anförde bl.a. att bestämmelserna i SIL inte kan 

träffa villkorade aktieägartillskott eftersom det inte är ett sådant finansiellt instrument 

som lagen avser. 
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Frågan i målet var hur utdelningen till B skulle beskattas, dvs. enligt klyvningsregeln 

eller som en civilrättslig återbetalning av lån (som består av kapitalvinstbeskattning). 

Underinstanserna i Sverige, dvs. länsrätten och kammarrätten 282 kom fram till olika 

slutsatser. Länsrätten höll med Skattemyndigheten medan kammarrätten betonade att 

klassificeringen av återbetalningen såsom kapitalinkomst inte strider mot 

lagstiftningens syfte. Kammarrätten ansåg att klyvningsregeln, dvs. beskattning i 

kapital-och förvärvsinkomst inte kunde tillämpas eftersom ett villkorat 

aktieägartillskott inte kan likställas med dividendutdelning (vilket däremot är fallet 

med exempelvis konvertibla skuldbevis). Till stöd för sin argumentation hänvisade 

kammarrätten till förarbeten och rättspraxis. Kammarrätten påpekade att det kan 

konstateras att syftet med transaktionen varit att kringgå beskattning enligt 3:12-

reglerna, men pga. avsaknad av lagreglering kring beskattning av villkorade 

aktieägartillskott, kunde det inte i fallet ske trots att HFD hade i sina tidigare 

prejudikat antytt att ett regleringsbehov existerar. HFD gjorde samma bedömning som 

kammarrätten och menade att återbetalningen hade samma inkomstkaraktär, dvs. 

utgjordes av kapitalinkomst, som de medel som B erlagt fåmansbolaget. Orsaken till 

detta var att enligt tidigare praxis hade återbetalningar av aktieägartillskott behandlas 

som återbetalning av lån trots att återbetalningen skett från bolagets vinstmedel. 283 

Målet är ett mycket tydligt exempel på en lucka i regleringen och det är 

anmärkningsvärt att HFD, trots sin prejudikatfunktion, förhållit sig passiva och endast 

motiverat sina slutsatser med att lagstöd saknas. Syftet med 3:12-regelverket är ju att 

motverka skatteundvikande och det är uppseendeväckande att en person som erhåller 

medel som delas ut från bolagets vinstmedel, som dessutom genererats av personens 

arbetsinsats i bolaget, kan undvika dividendbeskattning genom ett specialförfarande.284 

Det är dock troligt att ett liknande mål idag inte skulle ha samma utgång.  

4.5.4 RÅ 2009:47 II 

 I detta mål såg omständigheterna ut enligt följande; en person, G ägde samtliga aktier i 

ett bolag, Y Ab. Y Ab var ett dotterbolag till J Ab som i sin tur ägdes av X Ab. Även i 
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detta fall var frågan hur ett villkorat aktietillskott skulle behandlas i 

beskattningshänseende men i detta fall fanns det däremot ett skriftligt avtal om att 

återbetalningen skull ske från bolagets vinstmedel. År 2001 köpte Y Ab ett till bolag, Z 

Ab och i samma veva erhöll G en fordran på Z Ab i for av en rätt till återbetalning på ett 

villkorat aktieägartillskott. G hade tillskjutit 10 000 SEK till bolaget. Det nominella 

värdet på aktieägartillskottet var 17 417 000 SEK. Z Ab återbetalade en miljon SEK till 

G år 2003 efter att bolaget erhållit koncernbidrag. G redovisade sedan denna 

återbetalning som en kapitalvinst om 990 000 SEK. Skatteverket ansåg däremot at 

denna återbetalning borde betraktas som dividendutdelning och därför beskattas enligt 

klyvningsregeln, eftersom återbetalningen skett med bolagets vinstmedel. 285 

Skatteverket menade att av summan på 1 000 000 SEK som G erhållit var 845 485 SEK 

förvärvsinkomst medan 119 214 SEK var kapitalinkomst. Även i detta mål anförde 

Skatteverket att ifall beskattning inte kunde ske enligt klyvningsregeln var det i så fall 

frågan om skatteflykt enligt skatteflyktslagen. G överklagade Skatteverkets 

taxeringsbeslut hos länsrätten som dock ansåg att återbetalningen uppvisade ”minst 

lika många tecken på att vara en sedvanlig vinstutdelning, som på att vara en 

återbetalning av lån” och att transaktionen därför skulle behandlas som 

dividendutdelning och beskattas enligt klyvningsregeln. 286 

Kammarrätten kom också fram till att beskattning bör ske enligt klyvningsregeln men 

att orsaken till detta var “praxis rörande den skattemässiga behandlingen av 

villkorade aktieägartillskott har således uttryckligen berörts i förarbetena i samband 

med genomförandet av skattereformen och måste därmed antas ha varit känd för 

lagstiftaren. Uttalandet måste emellertid ses i sitt sammanhang. Enligt 

kammarrättens bedömning får uttalandet anses åsyfta beskattningen av ordinära 

villkorade aktieägartillskott och kan inte ges någon mer vidsträckt tolkning. Ett 

sådant förfarande som det nu aktuella, där det villkorade aktieägartillskottet ingår 

som ett led i ett förfarande för att undvika progressiv beskattning enligt reglerna i 57 

kap. IL, kan inte ses som något annat än ett kringgående av nämnda 
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lagbestämmelser. En taxering i enlighet med det av G valda förfarandet måste därför 

anses oförenlig med lagstiftningens syfte”. 287 

G anförde att transaktionen, dvs. återbetalningen av aktieägartillskottet var 

affärsmässigt motiverad och att det inte handlar om en skatteförmån i form av lägre 

beskattning utan endast en ekonomisk vinst eftersom han erhållit ett högre belopp i 

återbetalning än han själv erlade åt bolaget. Skatteverket menade däremot att 

arrangemangets syfte var kringgå 3:12-regelverkets bestämmelser. HFD konstaterade 

att återbetalningen till G hade gjorts av J Ab (alltså inte det bolag som G hade en 

fordran på). 288 

HFD ansåg att bestämmelserna i IL inte var tillämpliga och menade att frågan i målet 

istället handlade om eventuell tillämpning av skatteflyktslagen på förfarandet. HFD 

konstaterade att så var fallet, nämligen att 2 § skatteflyktslagen var tillämplig på 

situationen. 289 Enligt denna skall ett förfarande som strider mot lagstiftningen syfte 

inte beskattas enligt normala regler. 290  

G hade dessutom haft ett kontrollerande inflytande i bolagen. HFD ansåg därför att G 

skulle beskattas för återbetalningen enligt beskattningsregler för dividendutdelning 

mellan koncernbolag. Det kan konstateras att HFD:s resonemang är ganska flummigt 

eftersom de inte tydligt lyfte fram varför 3:12-bestämmelserna inte kunde tillämpas 

men däremot nog skatteflyktslagen, eftersom ett av 3:12-reglernas syften är ju att 

undvika skatteundvikande. Det kan tyckas att HFD kunde ha gjort en enklare 

bedömning genom att helt enkelt konstatera såsom i det tidigare fallet att 

klyvningsregeln borde tillämpas på återbetalningen. 291 Däremot kan det konstateras 

att domstolen inte längre tar hänsyn till argument om ”affärsekonomiskt vettiga” beslut 
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i situationer som avser utdelningar som i princip går att likställas med 

dividendutdelningar. 292 

4.6 Sammanfattande kommentar 

HFD 2008:6 innehöll en antydan om ett regleringsbehov avseende beskattningen av 

dividender baserade på aktieägarens arbetsinsats även om det aktuella arrangemanget 

godkändes av domstolen.  

RÅ 2000 ref 56 är ett av flera fall som behandlat motsvarande situation i Sverige, ett 

mål där omständigheterna liknade läkarbolagsfallet på så vis att det också var frågan 

om dividendutdelning på olika slags aktier. RÅ 2000 ref 56 anses ha haft en 

prejudicerande verkan. 293 

Utgången i RÅ 2009:47 ref I är en aning överraskande och HFD:s resonemang i RÅ 

2009:47 ref II kan inte sägas ha förtydligat rättsläget. Det är dock troligt att liknande 

arrangemang skulle bli beskattade enligt klyvningsregeln idag eller åtminstone anses 

utgöra någon form av skatteflykt eftersom synen på skatteundvikande blivit strängare 

sedan dess. 294 

Det konstateras att lagstiftningen i både Finland och Sverige under senare år anpassats 

för att undvika att dylika situationer som i de ovanbeskrivna rättsfallen uppkommer. 

Det verkar ganska klarlagt att möjligheten att undvika att bli beskattad enligt 

klyvningsregeln numera till stor del är omintetgjord. Däremot existerar det ett behov av 

en tydligare reglering avseende aktieägartillskott (som ju i praktiken blir en form av 

dividendutdelning) i Sverige.  
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5 DIVIDENDBESKATTNINGENS PÅVERKAN PÅ ONOTERADE 
FINSKA OCH SVENSKA BOLAG 

 

5.1 Inledning 

 

Dividendbeskattningens påverkan på de beslut som fattas inom onoterade aktiebolag är 

en intressant fråga och har också  diskuterats flitigt inom ekonomisk doktrin. Det kan 

dock påpekas att de flesta studier som gjorts har använt sig av teoretiska modeller som 

ofta inte stämt överens med hur verkligheten ser ut för många onoterade aktiebolag.295 

För ett fullgott svar på avhandlingens tredje forskningsfråga, hur påverkar 

dividendbeskattningen onoterade aktiebolag i Finland respektive Sverige? skulle 

antagligen en utförligare och betydligt lägre studie med djupintervjuer behövas som 

dessutom skulle behöva vara interdisciplinär på så sätt att en magisteravhandling i 

handelsrätt inte räcker till. Däremot ges i detta kapitel en kortare översikt och analys 

över de resultat som erhållits i ekonomisk och juridisk forskning avseende 

dividendbeskattningens påverkan på onoterade bolag i Finland och fåmansbolag.  

 

Det är sannolikt att dividendbeskattningens påverkan på onoterade aktiebolag ser olika 

ut beroende på i vilken bransch ifrågavarande företaget är verksamt inom, men av 

utrymmesskäl kommer inte branschaspekten behandlas närmare.  Det kan dock 

nämnas att de flesta fåmansbolagen i Sverige är verksamma inom kapitalintensiva 

branscher såsom ekonomi, juridik, IT och teknik, 296 medan de flesta finska småbolag 

är verksamma inom industri, byggnad, handel samt tjänster.297  Det kan även i detta 

sammanhang påpekas att aktiebolag behöver erlägga s.k bolagsskatt på vinsten oavsett 

om dessa betalas ut som dividender eller inte, 298 och att frågan huruvida det är bättre 

med en högre bolagsskatt eller en strängare skatt på dividender299 troligtvis är en fråga 

vars svar beror på väldigt många faktorer. Även om det som sagt kan leda till att 

resonemanget och därmed slutsatserna förenklas ifall andra skatter och 
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samhällsaspekter negligeras, har dock valet i denna avhandling varit att försöka ge en 

sådan bild av hur dividendbeskattningen påverkan onoterade aktiebolag som är enkel 

att förstå och att uppfattningen om vilka problem som dividendbeskattningens 

utformning leder till blir så klar och tydlig som möjligt.  

 

5.2 Valet att grunda ett onoterat aktiebolag 

Principen om neutral beskattning som nämndes i kapitel ett innebär att skattesystemet 

borde vara konstruerat så att det inte påverkar medborgarnas val av sysselsättning. I 

praktiken har dock personbeskattningen en inverkan, speciellt för dem som funderar 

över att grunda ett onoterat aktiebolag. En företagardelägare lever generellt i en 

osäkrare tillvaro än en förvärvsarbetande anställd och av den anledningen ser 

personbeskattningen för dessa olika ut.300 Faktorer som en blivande 

aktiebolagsföretagare bör ta i beaktande är exempelvis verksamhetens natur, antalet 

personer som denne grundar aktiebolaget tillsammans med, ifall dessa tillhör dennes 

familj eller inte, vilken form av inkomst från bolaget som företagaren väljer samt hur 

aktiebolagets vinstfördelning skall se ut. 301 Dividendbeskattningen är endast av 

faktorerna som påverkar en persons val att grunda ett aktiebolag, 302 men emellertid en 

av de väsentligaste faktorerna.303 

 

5.2.1 Valet att grunda ett onoterat aktiebolag i Finland 

Eftersom dividendbeskattningssystemet för onoterade aktiebolag i Finland är relativt 

enkelt jämfört med 3:12-regelverket som gäller för fåmansbolagen i Sverige, är det 

därmed den ekonomiska dubbelbeskattningen och antalet av aktiebolagets samtliga 

aktier som personen planerar att äga som är relevant för valet att grunda ett onoterat 

aktiebolag i Finland. Klyvningsregeln, dvs. en uppdelning av dividenden i förvärvs-

respektive kapitalinkomst, tillämpas på dividender i Finland. Ifall skillnaden mellan 

förvärvsinkomstskattesatsen och kapitalinkomstskattesatsen är betydande är detta 
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relevant för en individs vilja att grunda ett onoterat aktiebolag. 304 Den ekonomiska 

dubbelbeskattningen av dividender som tillämpas i Finland kan också medföra att 

personen väljer att inte grunda ett aktiebolag i och med de höga kostnader som kan 

uppstå. 305 En motfaktor som dock är mycket viktig och som kan leda till att en individ 

trots dubbelbeskattningen och klyvningsregelns inverkan ändå väljer att grunda ett 

onoterat aktiebolag i Finland, är ifall de ekonomiska förutsättningarna och 

vinstutsikterna för aktiebolaget är goda. 306 Såsom tidigare nämnts är en 

företagardelägare en person som bör äga minst 30 procent av andelarna i bolaget eller 

minst 50 procent tillsammans med dennes familj. Sådana dividender beskattas främst 

som förvärvsinkomst med ger däremot en rätt till avdrag på motsvarande sätt som för 

övriga förvärvsinkomster enligt 4 kap 62 § ISkl.  307 

 

5.2.2 Valet att grunda ett fåmansbolag i Sverige 

En delägare i ett fåmansbolag kan vara antingen aktivt eller passivt verksam i 

fåmansbolaget. En passiv delägares dividender tas endast upp till beskattning till fem 

sjättedelar så att dessa dividender i praktiken endast beläggs med en 25 procentig 

kapitalskatt. För en person som planerar vara aktivt verksam, vilket en företagare 

normalt är, är det däremot ytterst viktigt att personen förstår sig på vilka regler för 

beskattning av dividender som gäller, och det har framförts argument om att 3:12-

reglerna är mycket svåröverskådliga eller t.o.m. omöjliga att förstå. 308 

Dividendbeskattningens utformning bör uppmuntra till företagande men det är svårt 

att avgöra hur höga skatterna på dividender från fåmansbolag kan vara för att ha en 

sysselsättningsgivande effekt. 309 Det finns däremot flertalet möjligheter för en 

fåmansdelägare att planera och sänka sin skattebörda vilket i sig är ett starkt 

incitament att grunda ett fåmansbolag. 310 
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5.3 Onoterade bolags beslut avseende dividendutdelning 

Onoterade aktiebolag fattar beslut om vinstutdelning i form av dividender på ordinarie 

eller en extraordinär bolagsstämma, 13 kap 1 § 1 p. ABL och 18 kap 1 § AktbL.  I mindre 

onoterade bolag och fåmansbolag sker dividendutdelning vanligtvis som substitut för 

löneutbetalningar, vilket gör att de aspekter som brukar inverka på aktiebolagens 

beslut som om dividendutdelning såsom marknadsmässiga skäl inte är särskilt 

relevanta att diskutera i detta sammanhang. Däremot är det lämpligt att diskutera den 

allmänna kritik som lyfts mot dividendbeskattningens utformning, dvs. de argument 

om dividendbeskattningens för-och nackdelar som framförts i Finland respektive 

Sverige. Inom ekonomisk forskning existerar flertalet teorier om anledningarna till att 

aktiebolag väljer att betala ut dividender, exempelvis att det kan vara lönsamt av 

skattemässiga skäl. Det bör dock påpekas att sådana slutsatser ofta dragits i sådana 

situationer där kapitalvinster och dividender beskattas på olika sätt, 311 vilket generellt 

inte är fallet i vare sig Finland eller Sverige.  

 

5.3.1 Finska onoterade bolags beslut avseende dividendutdelning 

Finska aktiebolagsföretagare har främst kritiserat det faktum att storleken på 

dividender i Finland räknas ut på basis av bolagets nettoförmögenhet, vilket i sin tur 

kan motivera företagardelägarna att öka aktiebolagets nettoförmögenhet för att på 

detta sätt kunna lyfta större kapitalbeskattade dividender. 312 Sett ur ett annat 

perspektiv kan det dock vara positivt för de små onoterade aktiebolagen att dividenders 

storlek baserar sig på bolagets nettoförmögenhet eftersom detta innebär att dessa 

bolags långtidskapitalkostnader är lägre än för större börsnoterade bolag, vilket i sin 

tur ökar kreditvärdigheten. 313 I Sverige har det ansetts att 

dividendbeskattningsreglerna varit mer fördelaktiga för fåmansbolag med större 

omsättning eller för de fåmansbolag som haft råd att betal ut högre löner (pga. 

löneunderlagsregeln). 314 
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5.3.2 Svenska fåmansbolags beslut avseende dividendutdelning 

Regelverket för beskattning av dividender från fåmansbolag är komplicerat men 

innehåller däremot flertalet möjligheter för skatteplanering för dem som förstår hur 

dessa möjligheter kan användas. En fåmansdelägare kan nämligen genom att använda 

sig av sparat utdelningsutrymme lyfta större kapitalbeskattade dividender. Lyfter 

fåmansdelägaren tillräckligt höga dividender blir också den överstigande delen 

kapitalbeskattad pga. takbeloppet. Det kan således konstateras att för en 

fåmansdelägare existerar det flertalet skatteplaneringsmöjligheter som gör att 

klyvningsregelns strikta inverkan urholkas. 315 

 

5.4 Dividendbeskattningens inverkan på företagarens inkomstval 

En person vars primära sysselsättning är att vara verksam i ett onoterat aktiebolag som 

denne äger, har två möjligheter att välja mellan när det gäller den inkomst som denne 

kan få ur bolaget; lön eller dividend. En kombination av båda är självklart möjlig 316 och 

för att kunna avgöra vilket som är det ekonomiskt lönsammaste alternativet behöver 

företagardelägaren ta hänsyn till hur de olika alternativen blir beskattade. 317  

 

5.4.1 Företagarens inkomstval i onoterade finska bolag 

I Finland beskattas lön som förvärvsinkomst medan dividender från onoterade 

aktiebolag beskattas enligt klyvningsregeln. Storleken på dividender som lyfts från 

onoterade aktiebolag påverkas dessutom av ifrågavarande aktiebolags 

nettoförmögenhet. Såsom tidigare nämnts kan detta eventuellt leda till att 

företagardelägare väljer att spara vinstmedel i bolaget för att sedan kunna lyfta större 

kapitalbeskattade dividender. 318 För företagare i Finland gäller däremot att vid lägre 

inkomstnivåer kan det löna sig att endast lyfta lön pga. förvärvsinkomstavdraget. 

Förvärvsinkomstavdraget kan eventuellt innebära att företagardelägaren väljer att 
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hellre lyfta lön än dividend ifall dennes inkomst från aktiebolaget inte är särskilt stor.319 

Ekonomiskt sett lönar det sig för företagaren att lyfta lön upp till den nivå där lönens 

marginalskattenivå är precis under dividendens marginalskattenivå, vilket för tillfället 

innebär att det inte lönar sig för företagaren att lyfta ut en högre lön än upp till den 

nivå som blir beskattad med 27 procentig inkomstskatt. Således kan det konstateras att 

den avgörande faktorn för en aktieägare i ett småbolag när det handlar om att lyfta lön 

eller dividend är dennes marginalskattenivå.320  

 

5.4.2 Företagarens inkomstval i fåmansbolag 

För en aktivt verksam fåmansdelsägare finns såsom tidigare nämnts två alternativa 

regler för hur dividender beskattas, förenklingsregeln samt huvudregeln. Det är 

vanligast att använda sig att förenklingsregeln, vilket troligtvis beror av ekonomiska 

skäl. 321 En tumregel som den aktiva fåmansdelägaren kan använda sig av för att hitta 

det ekonomiskt lönsammaste alternativet för denne (avseende lön eller dividend) är att  

lyfta förvärvsinkomstbeskattad lön upp till brytpunkten för den statliga inkomstskatten 

och först därefter lyfta dividendutdelning enligt 3:12 –reglerna, eftersom detta medför 

möjligheten till vissa förvärvsinkomstavdrag.322 Brytpunkten för den statliga 

inkomstskatten är densamma som gränsen för marginalskatten (dvs. ”skatten på den 

senast intjänade hundralappen”).323  En annan faktor att ta ställning till är andelen av 

de totala aktierna i fåmansbolaget som fåmansdelägaren äger, eftersom det krävs att 

fåmansdelägaren äger minst fyra procent av fåmansbolaget för att få använda sig av 

huvudregeln. 324 De faktorer som kan sägas vara avgörande för fåmansdelsägarens 

inkomstval är således dennes lön som lyfts utöver dividender och fåmansdelägarens 

marginalskattenivå, men oavsett dessa faktorer så finns starka incitament för en 

fåmansdelägare att enbart lyfta dividend från fåmansbolaget.325 
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5.4.3 Schemat över dividendutdelning från fåmansbolag 

 

Eftersom det av flera skäl kan vara svårt att få en tillräckligt klar uppfattning om de 

olika alternativen som en aktivt verksam fåmansdelägare har avseende dividender från 

fåmansbolaget och hur dessa beskattas, finns i detta avsnitt en schematisk bild av 

förenklingsregeln respektive huvudregeln. Förenklingsregeln är den regeln för 

beskattning av dividend från fåmansbolag som är betydligt enklare att använda och 

vars syfte är att underlätta beskattningsförfarandet för nybildade fåmansbolag326 och är 

dessutom den regel som det lönar sig att använda vid lägre inkomstnivåer.327 

Huvudregeln är däremot den regel som det lönar sig för en fåmansdelägare att använda 

vid högre inkomstnivåer och som också är betydligt mer invecklad än 

förenklingsregeln. 328 
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I förenklingsregeln kallas det maximala gränsbeloppet för schablonbelopp, med andra 

ord kan alltså en fåmansdelägare först räkna ut den summa av dividenden som blir 

kapitalbeskattad enligt formeln (årets gränsbelopp) för att sedan utöka denna summa 

med sparad utdelning upp till schablonbeloppet som varierar varje år. För 

dividendutdelning år 2021 är schablonbeloppet 183 700 SEK 329  Annorlunda uttryckt; 

en fåmansdelägare kan inte lyfta ett större belopp än 183 700 SEK i dividendutdelning 

om denne vill undgå förvärvsinkomstbeskattning.  För en ensam fåmansdelägare är 

schablonbeloppet (2,57 x IBB/ x 1) medan det för två delägare blir (2,57 x IBB) / 0,5 

osv.  

                                                      
329
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5.5. Dividendbeskattningens inverkan på onoterade bolags 

kapitalanvändning 

 

Dividendbeskattningens inverkan på aktiebolagens kapitalanvändning har diskuterats 

flitigt i den ekonomiska litteraturen, men trots att forskning kring detta utförts sedan 

1970-talet råder det fortfarande inte konsensus angående dividendbeskattningens 

inverkan på aktiebolagen.330 Inom ekonomisk teori anses det existera tre olika teorier 

angående hur dividendbeskattningen inverkan på aktiebolagens kapitalanvändning; 

dessa är den gamla synen, den nya synen samt irrelevanssynen. 331 Mycket kortfattat 

innebär den gamla synen att dividendutdelning medför en högre kapitalkostnad och 

därför inverkar dividendbeskattningen negativt på aktiebolagets kapitalanvändning 

medan den nya synen i sin tur menar att aktiebolagen främst använder sina 

balanserade vinstmedel för sin kapitalanvändning vilket således innebär att 

dividendutdelningar leder till färre investeringar.332 Irrelevanssynen (enligt vilken 

dividendbeskattningen är irrelevant i förhållande till aktiebolagets kapitalanvändning) 

slutsats är densamma men enligt den förutsätts att räntor på skulder är fullständigt 

avdragbara i beskattningen. Dessutom förutsätter den att kapitalinkomstskatterna är 

harmoniserade (dvs. att all kapitalinkomst beskattas lika)333 och att bolagsskattesatsen 

endast beror på aktiebolagets vinst (dvs. den skulle vara högre för bolag som gjort 

större vinst och tvärtom).  334  

 

Enligt dessa uppräknande syner skulle således dividendbeskattningen sakna betydelse 

för aktiebolagens kapitalanvändning 335 De flesta studier har dock, såsom tidigare 

nämnts, främst fokuserat på börsnoterade aktiebolag och det är inte särskilt troligt att 

dividendbeskattningen inte skulle påverka onoterade aktiebolag  eftersom ju denna 

inverkar på storleken på aktiebolagets rörliga kapital och dividendbeskattningen kan 

eventuellt också inverka på hur mycket det onoterade aktiebolaget investerar i fasta 

tillgångar. 336 
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5.5.1 Onoterade finska bolags kapitalanvändning 

För finska onoterade aktiebolag är det marginalskatten på förvärvsinkomstbeskattade 

dividender och aktiebolagets genomsnittliga produktionsgrad som tillsammans har 

betydelse för aktiebolagets kapitalanvändning. 337 Dividendbeskattningen är inte 

neutral eftersom den påverkar onoterade aktiebolag i olika mån beroende på deras 

produktionsfaktorsgrad. Eftersom de flesta riskfria marknadsräntorna är lägre än 

”åttaprocentsavkastningsgränsen” kan det konstateras att dividendbeskattningen har 

större inverkan för sådana onoterade aktiebolag som inte har en tillräcklig 

produktionsfaktorsgrad. 338 

 

5.5.2 Fåmansbolagens kapitalanvändning 

Fåmansbolagen i Sverige har en möjlighet att spara dividendutdelning och på så sätt 

undvika en alltför hög skatt på dividendutdelningen. Detta medför i sin tur att 

fåmansbolagens ”överblivna” kapital (efter att andra skatter betalats) kan användas 

exempelvis för investeringar och fåmansdelägarna kan därmed vänta med 

dividendutdelning tills fåmansbolaget är tillräckligt lönsamt. Fåmansbolagen har 

således en stor flexibilitet avseende kapitalanvändning pga. hur 

dividendbeskattningssystemet är utformat. 339  

 

För fåmansbolagens del kan det vara svårt att hitta en god balans mellan allokering av 

kapital och incitamentet till inkomstomvandling dividendbeskattningen 340. Lägre 

skatter på dividendinkomster innebär i princip att fåmansbolagen får en större tillgång 

till kapital och detta kunde eventuellt leda till fler investeringar från fåmansbolagen. 

Det råder dock än så länge inte konsensus kring dividendbeskattningens inverkan på 

de onoterade aktiebolagens kapitalanvändning 341 och för fåmansbolagens del är det 

inte klarlagt huruvida 3:12-regelverkets utformning verkligen stimulerar 
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fåmansbolagen att investera mera. 342 Fåmansbolag med större eget kapital har 

troligtvis bättre förutsättningar för varierad kapitalanvändning än fåmansbolag med 

lägre eget kapital, men såsom regelverket ser ut just nu är det ofta mycket lönsamt att 

lyfta dividend istället för att använda vinstmedlen till annat såsom investeringar i 

andra bolag.343 

 

5.6  Sammanfattning och slutsatser 

 

Detta kapitel har behandlat avhandlingens tredje forskningsfråga, dvs. hur 

dividendbeskattningens utformning påverkar onoterade aktiebolag i Finland och 

fåmansbolagen i Sverige. Majoriteten av fåmansbolagen i Sverige är verksamma inom 

kapitalintensiva branscher 344 medan de flesta onoterade bolagen i Finland är 

verksamma inom både kapitalintensiva branscher och inom branscher som främst är 

kunskapsbaserade. 345 

 

En av flera faktorer som dividendbeskattningen kan inverka på är först och främst valet 

att överhuvudtaget grunda ett onoterat aktiebolag eller fåmansbolag. I Finland är det 

vanligaste argumentet för en persons vilja att grunda ett onoterat aktiebolag att 

skillnaden mellan förvärvsinkomstskattesatsen och kapitalinkomstskattesatsen inte bör 

vara alltför stor. 346 Eftersom dividendbeskattningsreglerna i Sverige för 

fåmansbolagens del är betydligt mer invecklade är det svårt att dra en generell slutsats 

förutom att det för en person som förstår sig på regelverkets utformning kan vara 

lockande att grunda ett fåmansbolag. 347 

 

Gällande onoterade aktiebolags generella beslut att dela ut dividender kan det i detta 

sammanhang konstateras att eftersom majoriteten av de onoterade aktiebolagen 

saknar övriga intressenter än den aktieägare som arbetar i bolaget eller endast har 

några få delägare är det främst inkomstvalet som påverkar beslutet. I Finland har kritik 
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lyfts mot det faktum att det nominella beloppet på en dividend baserar sig på bolagets 

nettoförmögenhet vilket eventuellt leder till incitament att istället spara pengar i 

bolaget för att på så sätt kunna utöka den kapitalbeskattade delen på dividenden.348 

Detta behöver däremot inte i sig vara dåligt eftersom det stärker bolagets likviditet. 

Dessutom bör möjligheten till förvärvsinkomstavdrag på förvärvsinkomstdividender 

tas i beaktande. Den avgörande faktorn för en företagardelägare i ett onoterat bolag i 

Finland avseende frågan om dividend överhuvudtaget bör delas ut och frågan om 

företagardelägarens inkomstval är således dennes marginalskattenivå.349 

 

En aktivt verksam fåmansdelägare måste först och främst välja mellan två olika 

beskattningsregler för sin dividendinkomst. För att överhuvudtaget ha möjlighet att 

välja mellan de två reglerna, dvs. förenklingsregeln eller huvudregeln, krävs att 

fåmansdelägaren uppfyller kapitalandelskravet (dvs. äger minst fyra procent av 

samtliga aktier i fåmansbolaget) och att denne lyfter en tillräckligt hög lön. 350 Ifall 

dessa villkor inte uppfylls kan fåmansdelägaren endast använda sig av 

förenklingsregeln, vilket också majoriteten av fåmansdelägare gör. Även för en 

fåmansdelägare är den slutligt avgörande faktorn dennes marginalskattenivå men det 

kan konstateras att det för en fåmansdelägare emellertid existerar betydligt fler 

incitament att lyfta dividend istället för eller samtidigt som lön 351, jämfört med en 

företagardelägare i Finland.  

 

Dividendbeskattningens inverkan för onoterade aktiebolag är troligtvis störst för de 

bolag som inte producerar tillräckligt med varor eller tjänster för att vara lönsamt (och 

därmed har en tillräckligt stor nettoförmögenhet). 352 För fåmansbolagens del är det i 

och med regelverkets nuvarande utformning lönsammare att lyfta dividend istället för 

att använda fåmansbolagets vinstmedel för andra ändamål såsom investeringar i andra 

bolag, 353 (vilket framförts som argument för att behålla 3:12-reglerna i sin nuvarande 
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utformning) men pga. komplexiteten i 3:12-regelverket är det svår att dra alltför 

långtgående slutsatser på reglernas inverkan på fåmansbolagens kapitalanvändning. 354 
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6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 

6.1 Sammanfattning 

 

Avhandlingen är en komparativ skatterättslig studie och i denna har likheter och 

skillnader mellan det finska respektive det svenska dividendbeskattningsystemen 

behandlats. Avhandlingen har även undersökt hur respektive lands system inverkar på 

onoterade aktiebolags val vilka sträcker sig alltifrån valet mellan att lyfta lön eller 

dividend till huruvida man överhuvudtaget väljer att grunda ett eget aktiebolag.  

 

6.2 Slutsatser 

 

Avhandlingen har haft följande frågeställningar; 

 

1) vilka likheter i beskattningen av dividender finns mellan Finland och Sverige? 

 

2) vilka skillnader i beskattningen av dividender finns mellan Finland och Sverige? 

 

3) hur påverkar dividendbeskattningen onoterade aktiebolag i Finland respektive 

Sverige? 

 

 

6.2.1 Likheter i dividendbeskattningen mellan Finland och Sverige 

 

Dividender beskattas dubbelt och enligt klyvningsregeln i både Finland och Sverige. 

Dividender som utdelas från ett aktiebolag till ett annat är enligt den generella 

huvudregeln skattefria med några undantag, bl.a i det fall då ett onoterat bolag erhåller 

dividend från ett offentligt noterat bolag och det onoterade bolaget äger färre än tio 

procent av det noterade bolaget. I Sverige är dock det enda villkoret för skattefri 

dividendutdelning mellan aktiebolag att det är frågan om s.k näringsbetingade 

andelar.  

 

6.2.2 Skillnader i dividendbeskattningen mellan Finland och Sverige 

 

Skillnaderna mellan det finska och det svenska dividendbeskattningsystemen är 

många. Majoriteten av de svenska onoterade aktiebolagen är fåmansbolag, för vilka ett 
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helt separat (och komplicerat) regelverk tillämpas. Dessutom görs en åtskillnad i 

beskattningen beroende på om aktieägaren är aktivt eller passivt verksam i 

aktiebolaget. I Sverige finns det dessutom flertalet möjligheter för den enskilde 

aktieägaren att påverka sin dividendbeskattning gällande dividender från fåmansbolag, 

vilket saknar motsvarighet i Finland, bl.a att använda sin lön i skatteberäkningen samt 

att spara outdelade dividendbelopp från tidigare år. Det kan således konstateras att de 

skillnader mellan systemen som finns är betydligt fler än en första anblick ger antydan 

om.  

 

6.2.3 Dividendbeskattningens inverkan på onoterade aktiebolag 

 

Dividendbeskattningens utformning har en inverkan på onoterade aktiebolag, trots att 

det finns studier som hävdar att denna inverkan endast är marginell. För onoterade 

aktiebolag och i synnerhet för fåmansbolagens del är detta knappast fallet. En 

förmånlig dividendbeskattning inverkar förmodligen på individers val att grunda ett 

aktiebolag även om det kan diskuteras huruvida denna faktor är den mest avgörande. 

Det råder däremot större konsensus kring det faktum att dividendbeskattningen har en 

inverkan på företagarens val av personlig inkomst, vilket specifikt är fallet för aktivt 

verksamma delägare i fåmansbolag, som kan använda sig lön för att påverka sin 

dividendbeskattning om löneuttags-och kapitalandelskravet är uppfyllda.  

 

6.3 Begränsningar 

 

År 2020 och 2021 har varit speciella år på så sätt att tillgång till aktuellt material 

begränsats, därför är de flesta källor som använts i denna avhandling vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. För skatterättsliga studier som denna är troligtvis det lämpligaste 

materialet trots allt vetenskapliga artiklar pga. att dessa är relativt nyutkomna även om 

det inte helt är i linje med den klassiska rättskälleläran. Covid-19 pandemin medförde 

också att juridisk litteratur som enligt planen skulle användas från Stockholms 

universitets omfattande samling inte var möjligt i lika stor utsträckning som skulle ha 

varit önskvärt. Det är inte heller särskilt många avhandlingar som utfört en komparativ 

studie om dividendbeskattning mellan Finland och Sverige. De studier som hittades var 

främst kvantitativa vilket gjorde en korrekt tolkning av dem krävande eftersom juridik 

inte tillhör de kvantitativa vetenskaperna.  
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6.4 Framtidsutsikter 

 

Det är nästintill omöjligt att diskutera hur dividendbeskattningen kommer se ut 

framöver utan att ta det politiska klimatet i beaktande. Olika ändringar i beskattningen 

sker rätt så ofta även om större ingrepp vanligen orsakar omfattande 

samhällsdiskussioner. Det är mycket svårt att hitta en god balansgång mellan statens 

intressen och företagens främsta intresse, dvs. vinstmaximering. 

Dividendbeskattningen borde vara utformad så att den är så neutral som möjligt, vilket 

av praktiska skäl däremot är omöjligt. I Finland har det på sistone inte varit en lika 

intensiv diskussion om dividendbeskattningens utformning såsom i Sverige. En ny 

skuggrapport som tar upp 3:12-regelverket lyfter dock fram ett ändringsförslag som ur 

ett ekonomiskt perspektiv kan anses vara radikalt; nämligen att helt och hållet slopa 

det duala beskattningssystemet. 355 Några tecken på att en sådan radikal ändring skulle 

ske inom de närmaste åren kan dock inte skönjas, däremot är det sannolikt att mindre 

ändringar i 3:12-regelverket kommer att ske framöver. 356 En överenskommelse om 

behovet av en utredning gällande 3:12-reglerna under åren 2021–2022 existerar,357 

med detta har inte i skrivande stund (april 2021) inte gjorts. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

 

Dividendbeskattningens inverkan på aktiebolag är omfattande och hur den gör det i 

praktiken är svårt att uppskatta. Det finns många studier om de olika synerna på 

dividendbeskattningen som kortfattat nämndes i kapitel fem men däremot inte 

särdeles många som använt omfattande fältforskning för att stärka sina påståenden och 

slutsatser. Endast en studie om företagarens val mellan dividend och lön baserat på 

dividendbeskattningens utformning kunde hittas, vilket var en aning överraskande. 

Således kunde en empirisk undersökning hur dividendbeskattningens utformning 

påverkar aktiebolag ge bättre svar på den fråga. Denna fråga blir ännu mer intressant 

ifall fåmansbolagen inkluderas i undersökningen med tanke på den omfattande kritik 

som årligen riktas mot 3:12-regelverket.  
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