
Kobeks nyhetsbrev ”Om utdelning i AB” 12-04-23 

Hej!  

Det har kommit till en del nya regler och nya belopp för skattebilig utdelning i aktiebolag. 

En del av reglerna är till för att förhindra skatteplanering. Du läser om dem längre ner i 

brevet. 

Skattebillig utdelning 2012 

Det här gäller för aktieutdelning som du tar ut under 2012 och som du ska deklarera 2013. 

Minst 143.275 kronor per företag 

Om du äger alla aktierna i ditt bolag så kan du ta ut 143.275 kronor i utdelning. 

Och du betalar bara 20 procent i skatt på den. 

Om du äger hälften av aktierna så får du och din kompanjon dela på de 143.275 kronorna. 

Beloppet fördelas helt enkelt efter hur stor del av bolaget ni äger. 

Den här möjligheten kallas för förenklingsregeln. 

Bara i ett bolag nuförtiden 

Från och med inkomståret 2012 kan du bara använda förenklingsregel i ett enda bolag. 

Detta har införts för att stoppa skatteplanering. 

Sparad utdelning 

Om du har sparad utdelning sen tidigare år så får du lägga till den till de 143.275 kronorna. 

Och inte nog med det, du får dessutom räkna upp det sparade beloppet med 4,65 procent. 

Ännu mer om du har personal 

Om du har anställda så kan du välja ett annat alternativ, som under vissa förutsättningar kan 

ge ännu mer i skattebillig aktieutdelning. 

Precis som tidigare år är reglerna löjligt komplicerade, så du lämnar med fördel över 

beräkningen till din redovisnings-konsults eller revisors skatteprogram. 

Förenklad genomgång 

Den här delen av utdelningen beräknas på de utbetalda lönerna. Och det är lönerna för 2011 

som gäller. 

Du får ta 25 procent på alla kontanta löner i företaget. 

Och ytterligare 25 procent på lönerna över 3 126 000 kronor. 

 

Och du får räkna med din egen lön i de utbetalda lönerna. Vilket du inte fick förut. 



Till det här får du lägga till ett belopp som motsvarar 10,65 procent av det du betalt för dina 

aktier. 

Du får dessutom lägga till sparad utdelning sen tidigare år. Och du får räkna upp det sparade 

beloppet med 4,65 procent. 

Förutsättningar 

Din lön eller närståendes lön 

För att du ska få lägga lönesumman som grund för utdelningen så måste du själv eller någon 

närstående ha tagit ett rejält belopp i lön från företaget eller dess dotterbolag 

Tidigare var det bara din lön som räknades i sammanhanget,  

Så här mycket 

Du eller någon närstående måste under år 2011 ha fått minst: 

521 000 kronor 

eller 

312 600 kronor plus 5 procent av lönesumman i bolaget eller dess dotterbolag. 

Nytt för i år 

Från och med inkomståret 2012 får du bara räkna med löner som utbetalats under den tid som 

du ägt aktierna. 

En regel som kommit till för att hindra skatteplanering med så kallade lönebolag. 

Aktieägare hela året 

Du måste ha ägt aktierna sen 2012 års början. 

Du kan bara dela ut vinster 

Du kan bara dela ut beskattade vinster. Det kan vara årets vinst eller vinster som du har kvar 

sedan tidigare år. 

 


