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Kobeks nyhetsbrev ”Du kan ha ett skalbolag” 

2014-08-18 

Hej! 

En gång i tiden var skalbolagsaffärer ett sätt att få ut pengar billigt ur bolaget. Man tömde 

bolaget på i princip allt utom kassan och sen sålde man det. Verksamhet fortsatte i ett nybildat 

bolag. 

Det var ofta en bra affär för både köpare och säljare.  

Men många köpare visade sig vara oseriösa och struntade i att betala skatterna i bolaget de 

just köpt. Och bolagen gick i konkurs. Målvakt var ett populärt yrke på den tiden. 

För att komma till rätta med problemen infördes hårda spärregler. Och de kan drabba dig om 

du ska sälja ditt bolag.  

Även om du säljer bolaget i sin helhet, inte bara kassan. 

Detta är ett skalbolag 

Ditt bolag kan vara ett skalbolag om de likvida tillgångarna i bolaget är större än hälften av 

försäljningssumman. 

Exempel 

Du har 100.000 kr i likvida tillgångar. Du säljer bolaget för 175.000 kr. 

De likvida tillgångarna är mer än hälften av försäljnings-summan. 

Du har sannolikt just gjort en skalbolagsaffär. 

Dyrt att göra fel 

Att göra en skalbolagsaffär utan att vidta rätt åtgärder kan bli väldigt, väldigt dyrt. Istället för 

att betala skatt på vinsten, så måste du betala skatt på hela försäljningssumman. 

Exempel 

Du säljer ditt bolag för 1 miljon kronor. Vinsten på försäljningen är 300.000 kronor. 

Vid en vanlig försäljning betalar du skatt på vinsten 300.000 kronor. 

Vid en skalbolagsaffär betala du skatt på försäljningssumman 

1 miljon kronor. 

Det går att göra rätt 

För att du ska slippa den hårda straffskatten vid en skalbolagsförsäljning krävs två saker. 

Du måste göra en skalbolagsdeklaration. Och du måste garantera skatten i det sålda bolaget. 
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Skalbolagsdeklaration 

Du gör ett särkilt bokslut per försäljningsdagen. Som du deklarerar på en speciell 

deklarationsblankett inom 60 dagar från försäljningsdagen. 

Garantera skatten 

Efter att ha fått din skalbolagsdeklaration räknar Skatteverket ut hur mycket det sålda bolaget 

hittills är skyldigt i skatt. 

Och det beloppet kommer Skatteverket att kräva av dig om det visar sig att köparen inte 

betalar skatten ordentligt. 

Det kan hända att Skatteverket vill att du ställer en bankgaranti på pengarna. 

Även handelsbolag och kommanditbolag 

Reglerna om skalbolag gäller även när du säljer ett handelsbolag eller kommanditbolag. 

OBS! 

Det här är bara en allmän översikt som är till för att uppmärksamma dig på problemet med 

skalbolagsreglerna. 

Informationen ovan räcker inte på långa vägar till för att du ska kunna genomföra en 

försäljning på ett riskfritt sätt. 

Ta alltid hjälp av en expert om du ska sälja ditt bolag. 

 


