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Remissyttrande 
 

Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås tillägg till så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Vid bedömningen 
av om ett visst företag utgör ett fåmansföretag ska enligt förslaget en fysisk person som är delägare och 
verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en 
stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses äga den 
juridiska personens andelar i det prövade företaget. Likaledes ska ett företag inte anses ägt av 
utomstående till den del företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person 
utan delägare och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av 
medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.   

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.  
 

Företagarnas inställning 

Syftet med förslaget är enligt promemorian att täcka en situation i beskattningen av fåmansföretagare 
(3:12-reglerna) där rättsläget efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen anses vara oklart. 
Konstruktioner med indirekt ägande genom t.ex. stiftelser anses utgöra en risk att inkomster från 
fåmansföretag inte beskattas enligt 3:12-reglerna.  

Utifrån förslagets beskrivning framstår det som en ”tätningsåtgärd”, som är väldigt specifikt för en viss 
situation, vilken behandlats i dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Det framgår inte tillräckligt tydligt 
av promemorian om det kan finnas liknande situationer, där det inte handlar om ”kringgående”, som 
riskerar att träffas av de föreslagna nya reglerna på ett negativt sätt.1  

Ingen uppskattning görs heller i promemorian om hur många företag och delägare som berörs av 
ändringarna. Därmed görs inte heller någon bedömning av problemets omfattning eller om de 
föreslagna åtgärderna är proportionerliga till problemet.  

Det är olyckligt för förutsebarhet och översiktlighet att 3:12-reglerna återkommande lappas och lagas. 
Frågan om den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen borde, i stället för att särbehandlas på detta sätt, 
bli del av en större översyn av 3:12-reglerna, med inriktning på förenkling av regelverket.  

 
1 Se mer angående detta i Föreningen Stiftelser i Samverkans remissvar, 2021-06-01. 
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Mot bakgrund av ovanstående anser Företagarna att förslaget inte kan läggas till grund för 
lagstiftning. 
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