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Hej ! 

Att sälja firman kan vara ett sätt att bli rik på sitt företag. 

Hur mycket du får kvar efter försäljningen beror dock bland annat på 

vilken företagsform du har och till vem du säljer. Och det gäller att se 

upp. 

 

Allmän översikt 
Det här är en allmän översikt över vilka skatteregler som gäller. Om du 

verkligen tänker sälja, så ta hjälp av ett proffs. 

 

Förutsättningar 
Nedanstående gäller när du äger bolaget privat. Om företaget du säljer 

ägs av ett annat företag gäller helt andra regler. 

 

Sälja ett aktiebolag 
Aktiebolag är byggda för att kunna köpas och säljas. Hela eller i delar. 

Allt du behöver göra är att sälja aktierna. 

Reglerna för att räkna ut skatten på försäljningen är däremot 

komplicerade. Och de har en tendens att förändras ofta. Vanligtvis av 

politiska skäl. De kallas för 3:12-reglerna. 

Just nu ser det ut så här: 

 

Vinsten beskattas i tre delar 
På en del av vinsten ska du betala 20 procent i skatt. 

På en annan del av vinsten ska du betala 30 procent i skatt 

På ytterligare en del av vinsten ska du betala 30 - 57 procent i skatt 

20 procent 
Varje år, vid deklarationen, räknar du ut hur mycket du kan ta ut i 

lågbeskattad utdelning från ditt aktiebolag. Du gör det på blankett K10. 

Beloppet du får fram kallas utdelningsutrymme. Det beloppet styr också 

hur mycket du får betala 20 procent i skatt på vid en försäljning av 

bolaget. 

Exempel 
Om ditt utdelningsutrymme är 100 000 kr så betalar du 

20 procent i skatt på det första 100 000 kronor av vinsten. Starkt 

förenklat. 

Resten beskattas enligt nedan 

30 - 57 procent 
Nästa del av vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Vilket 

innebär 30 - 57 procent i skatt. 

Högst 5.660.000 kr ska beskattas i tjänst. (Inkomståret 2013) 

Allt över det ska du betala 30 procent i skatt på i inkomst av kapital. 

Sälja ett handelsbolag eller kommanditbolag 
Rent tekniskt kan det vara lätt att sälja ett handels- eller 

kommanditbolag. Det är i princip bara att sälja andelarna, precis som 

när du säljer aktierna i ett aktiebolag. 

Men skattemässigt är det minerad terräng. Du måste vara mycket 

försiktig när du säljer ett handels- eller kommanditbolag. 

 

 

 

 

 



Bakgrund 
Handelsbolag och kommanditbolag har använts för mycket omfattande 

skatteplanering. Därför finns det nu en komplicerad spärrlagstiftning 

för att hindra skatte-planeringen.  

Vilken i stort sett går ut på, att om du säljer på fel sätt till fel köpare så 

får du beskatta hela vinsten i näringsverksamhet. 

Uppåt 60 procent i skatt och egenavgifter alltså. 

Men... 

Det finns dock ljuspunkter. Om du säljer ditt handels- eller 

kommanditbolag till en privatperson (inte ett bolag mao) , och den 

personen är obegränsat skattskyldig i Sverige så behöver du bara betala 

30 procent i skatt på vinsten. 

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att personen i fråga 

betalar skatt i Sverige på all sin inkomst och alla sina tillgångar. 

I nästan alla andra fall beskattas vinsten i inkomst av 

näringsverksamhet. 

I några undantagsfall kan den dock beskattas som inkomst av tjänst. 

 

Två sätt att sälja bolaget  
Du kan sälja ditt handelsbolag eller kommanditbolag på två olika sätt. 

Du kan antingen sälja andelarna som ovan. 

Du kan också behålla själva bolaget och bara sälja innehållet, dvs 

verksamheten.  

Det kallas för att sälja inkråmet och är i normalfallet ett skattemässigt 

uselt alternativ eftersom hela köpeskillingen beskattas som en intäkt i 

verksamheten. 

Så var glasklar över vad det är du säljer; andelarna eller inkråmet. 

 

Enskild firma 
Att sälja en enskild firma är vanligtvis ett skattemässigt 

lågvattenmärke. 

 

Så här ligger det till.  
Eftersom en enskild firma inte är ett bolag i juridisk mening, utan bara 

ett namn som du bedriver näringsverksamhet under, så kommer hela 

försäljningssumman att beskattas om en vanlig intäkt i firman. 

Med andra ord, du får betala vanlig inkomstskatt och egenavgifter på 

hela beloppet. Kan bli uppåt 60 procent i skatt. 

Slutsatser om att sälja företaget 
1. I det flesta fall är aktiebolag det starkaste alternativet när du ska sälja 

ditt företag. Det kan i vissa fall vara en bra idé att ombilda till ett 

aktiebolag innan du säljer. 

2. Reglerna kring företagsförsäljningar är mycket komplicerade. Ta 

alltid hjälp av ett proffs om du tänker sälja. 

Tänk inte ens tanken att göra det själv. 

 

 

 

 

 


