
 

 

Kobeks nyhetsbrev ”Info om utdelning 2014”  2013-10-03 

Hej!  

Reglerna för skattebillig utdelning förändras ofta. Och snart är det dags igen. 

Regeringen har just kommit med ett förslag till nya regler. Om det går igenom så börjar det 

gälla vid nyår. 

Förslaget har fått en hel del kritik, men för många kan det bli en rejäl förbättring. Det gäller i 

synnerhet för de mindre företagen. 

Bakgrund  

Om du äger ett fåmansföretag så har du rätt att varje år ta ut ett visst belopp i lågt beskattad 

utdelning.  

Det finns två sätt att beräkna hur mycket du får ta i utdelning. Dels en schablonregel som i 

stort sett innebär att du får ta ut cirka 150.000 kr om du äger alla aktier i bolaget 

Och dels en så kallad löneregel som innebär att bolagets lönesumma styr hur mycket du får ta 

i utdelning. 

Schablonregeln kommer inte att förändras om förslaget går igenom. Men det kommer däremot 

löneregeln att göra. Och den kommer att bli bättre. 

Du hittar de gällande reglerna här: 

http://www.avdrag.se/utdelning2013.html 

 

Ny bättre löneregel 

Med löneregeln beräknas din utdelning på företagets lönesumma. Du får ta ett belopp 

motsvarande 25 procent av lönesumma i utdelning om du äger alla aktier i bolaget. 

Exempel 

Ditt företag betalar ut 2 miljoner kronor i lön. Du får ta 25 procent av 2 miljoner kronor i 

utdelning. Vilket blir 500.000 kronor. 

Dubbelt så mycket 

Med de nya reglerna kommer du att i fortsättning få ta  

50 procent av lönesumman i utdelning. 

I vårt exempel får du ta 1 miljon kronor i utdelning i stället för 500.000 kronor. 
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Gäller för löner upp till 3,4 miljoner 

Höjningen från 25 procent till 50 procent gäller för lönesummor upp till cirka 3.,4 miljoner 

kronor. 

På lönesumman över 3,4 miljoner får du redan nu räkna  

50 procent. Och det kommer att vara oförändrat. 

Inte hur mycket som helst 

Utdelningen beräknas varje år. Utdelning som du inte kan eller vill ta ut får du spara till 

kommande år. 

Regeringen vill införa ett tak för hur mycket du ska få lägga till varje år. Så man har föreslagit 

att du inte får lägga till mer än 50 gånger din eller närståendes lön från bolaget under 

föregående beskattningsår. 

Så om du tagit ut 500.000 kronor i lön så blir det inte mer än 25 miljoner kronor i möjlig 

utdelning per år. Men det är väl alltid något. 

Du måste äga minst 4 procent av aktierna 

Det har tidigare inte funnits något krav på att du måste äga en viss del av företaget.  

Men om förslaget går igenom måste du i fortsättningen äga minst 4 procent av bolaget för att 

kunna ta ut skattebillig utdelning. 

Och aktierna måste vara i din ägo senast 31 december 2013. 

Ännu bara ett förslag 

Detta är ännu bara ett förslag. Och förändringar kan uppstå. 

Definitivt beslut kommer i oktober. 

 


