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1 Inledning 

”Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen 

skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var 

landshövding över Syrien” Luk. 2.1 (Bibeln, 1917). Med de orden börjar julevangeliet. 

Skatter är alltså något som varit en del av vårt samhälle mycket länge.  

Under åren 1991 till 1995 ingick en reform av kapital- och företagsbeskattningen i 

regeringsprogrammet. Syftet var att göra en enhetlig beskattning på kapital. Tidigare hade 

inkomster av olika formers investeringar beskattats på olika sätt, vilket hade styrt kapitalet 

till investeringar med lägre beskattning. Reformen är grunden för det system vi har i 

Finland i dag. 

Under samma reform ville regeringen säkra den internationella konkurrenskraften.  Genom 

en ökad internationalisering hade kapital börjat röra sig snabbare över gränser. Innan 

reformen hade ränteintäkter beskattats låg, medan dividendinkomster kunde beskattas upp 

till 60 % och över. Detta gjorde att företagen hade svårare att skaffa sig kapital. Enligt 

erfarenheter hade man lärt sig att kapitalplacerare snabbt sökte sig till länder där 

beskattningen var mer gynnsam. I det nya systemet sänktes skatten på dividender.  

Finlands medlemskap i EU år 1995 innebar det att det blev fritt att investera, fritt att 

erbjuda tjänster och fri rörlighet på kapital. I Finland hade man kunnat dra av de skatter 

bolaget betalat i personbeskattningen, men detta förfarande visade vara problematiskt 

enligt EG-fördraget. Den ökade rörligheten på kapital skärpte även konkurrensen om 

kapitalet mellan medlemsstaterna inom EU. Då EU utvidgades år 2004, främst med forna 

öststater med lägre skatter än Finland blev behovet att göra förändringar stort. 

År 2005 kom det flera nya beskattningsförfaranden. Delvis dubbelbeskattning infördes då 

man slopade avdraget av bolagsskatten i personbeskattningen. Dividendbeskattningen för 

privatpersoner skilde sig i fall dividenden kom från noterade bolag (Abp) eller onoterade 

bolag. (Myrky och Ossa, 2008 s. 47-56).  

I Finland är 80 % av alla företag familjeföretag, dessa sysselsätter över 40 % av 

arbetskraften inom företagssektorn. Av börsbolagen i Finland var cirka en fjärdedel 

familjebolag. Detta betyder att familjeföretagen är viktig del i Finlands ekonomi. 

(Familjeföretagarnas Förbund u.å. a). 
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Vid årsskiftet 2013-2014 skedde det förändringar i beskattningen av bolag och dividender. 

I detta arbete presenteras en undersökning av hur skatteförändringar som förändringen 

påverkar bolagen och ägarna till onoterade aktiebolag. Skulle personbeskattningen 

påverkas ifall ägarna valde att föra in bolaget på börsen? 

Generationsskiften är ofta en kostsam process för ett familjeföretag. I detta arbete granskas 

hur arvs- och gåvoskatten ser ut och vilka förslag på ändringa företagare önskar sig. Även 

om det inte skett några ändringar i arvs- och gåvoskatten under årsskiftet är det en betydlig 

skattepåföljd av den vid generationsskiften, därför har den behandlats i detta arbete. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Personbeskattningen av dividendinkomst delas i Finland in i två olika kategorier. Den ena 

kategorin är dividendinkomster från börsbolag, det vill säga noterade aktiebolag. Den 

andra kategorin är dividendinkomster från onoterade aktiebolag. Huvudfocus i detta arbete 

ligger på beskattningen av ägare till stora onoterade aktiebolag, med en jämförelse till 

kapitalbeskattningen på dividender från noterade aktiebolag. Arbetet innehåller en 

undersökning förändringar i ägarstrukturen påverkar ägarnas beslut i stora onoterade 

familjeföretag. 

Till skatteåret 2014 trädde en förändring av kapitalbeskattningen i kraft. Den största 

förändringen i kapitalbeskattningen är att total skattefrihet på dividendinkomster för 

privatpersoner slopas. Den beskattningsbara delen på dividender förändras och gränsen för 

progressivitet sänks. Detta arbete granskar vad som ändrades och hur det påverkar ägarna 

till ett stort onoterat aktiebolag. Den andra stora förändringen som trädde i kraft vid 

årsskiftet var att samfundsskatten sänktes. Denna sänkning förväntas öka möjligheten till 

dividendutbetalningar.  

Då man undersöker skatterna för familjeföretagare bör man komma ihåg att det inte är 

endast personen som beskattas utan även företaget. Dividenden har alltså redan beskattas 

en gång, detta kallas för dubbelbeskattning. Arbetet innehåller en analys av vilken den 

egentliga skattebördan för en ägare är, då man räknar både bolagets och ägarens skatter. 
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Ägare kan i viss mån skatteplanera för att minska sin skattebörda. Ordet skatteplanering 

har ofta en negativ klang speciellt i media. Jag har undersökt vilka vanliga metoder som 

används inom skatteplanering. 

Genom hela arbetet följer en jämförelse mellan onoterade familjeaktiebolag och noterade 

börsbolag för att framhäva skillnaderna i beskattningen mellan företagare och investerare. 

 

1.2 Avgränsning av arbetet 

Focus i detta arbete ligger på ägandet i onoterade aktiebolag. Arbetet innehåller även en 

jämförelse mellan beskattningen av ägandet av onoterade och noterade bolag. Jämförelsen 

är gjord för att se skillnaden mellan onoterade aktiebolag och noterade bolag, trots att de 

båda är aktiebolag och för att se ifall det har skattemässiga påföljder för ägarna att 

börsnotera ett stort familjeägt aktiebolag. Koncentrationen är ändå främst på stora 

familjeaktiebolag. Ett stort bolag definieras enligt statistikcentralen som ett bolag med en 

omsättning över 50 miljoner euro och som sysselsätter fler än 250 personer. 

(Statistikcentralen). Geografiskt är arbetet avgränsat endast till Finland, så att både bolaget 

och ägaren betalar skatt till Finland. Skatteföreändingen i samfunds- och 

kapitalbeskattningen som trädde i kraft från och med 2014 ligger som grund för detta 

arbete. Som exempel i arbetet har jag använt mig av det stora familjeaktiebolaget Paulig 

Ab. 

 

1.3 Metoder 

För att få svar på problemformuleringen har jag använt litteraturstudier och en kvalitativ 

metod. Som kvalitativ metod har används intervju med en ägarrepresentant, Christian 

Hallberg, från familjeföretaget Paulig Ab, samt med jurist Bernt Heikel som jobbat med 

familjeföretag i många år. Kvalitativ metod har valts för att komma djupt in på ämnet och 

för att få mycket personliga åsikter ur verkliga företagsägare, samt ha möjlighet till 

följdfrågor. Genom intervjun vill jag höra ägarnas konkreta uppfattningar och erfarenheter.  
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Jag har samlat in information under två intervjuer vid personliga möten. Intervjufrågorna 

har bestått av basfakta, standardiserande och öppna frågor. Jag har strävat efter att få en 

löpande diskussion men sträva mot ett mål med intervjun vilket är viktigt i en 

forskningsintervju (Ruusuvuori och Tiittula 2005). Jag har strävat efter att ge stort 

utrymme för diskussioner och fria berättelser för respondenterna, eftersom det ger större 

möjlighet för de intervjuade att föra fram reaktioner, erfarenheter och värderingar och 

åsikter över situationen. Inför intervjun hade jag sammanställt färdiga frågor (bilaga), men 

använde frågorna mer som stöd och hoppade emellan frågorna enligt hur intervjun 

utvecklade sig.  Jag gav även att respondenterna möjlighet att svara fritt på ämnet för att ha 

chansen att få information jag eventuellt inte själv tagit upp i frågorna. 

 

1.4 Uppbyggnad av arbetet 

I arbetet behandlas hur beskattningen ser ut år 2014 och sedan hur förändringen i 

beskattningen sett ut till skatteåret 2014. Först behandlas den personliga 

kapitalbeskattning, sedan bolagets beskattning. Utöver kapitalbeskattningen behandlas 

övriga skatter som kan påfalla ägare av bolag vid förändringar av ägarstrukturen, samt 

möjligheten att lindra skattepåföljden av dessa.  

Arbetet innehåller en presentation av familjeaktiebolaget Paulig Ab, samt intervju med 

företagets ägarrepresentant och en jurist som arbetat med familjebolag. 

Slutligen har jag analyserat resultatet av de nyaste förändringarna i samfunds- och 

kapitalbeskattningen samt resultatet av mina intervjuer.  

 

2 Beskattningen vid kontinuerlig ägarstruktur 

Sedan 1993 är personbeskattningen i Finland uppdelad i två kategorier, Beskattning av 

förvärvsinkomst, till exempel löneinkomster, och beskattning av kapitalinkomster. Till 

kapitalinkomster räknas bland annat skatten på aktieutdelning (dividend), hyresinkomster 

och överlåtelsevinster. (Finansministeriet a). 
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I Inkomstskattelagen stipuleras att medlen från kapitalbeskattningen tillfaller staten i sin 

helhet. Lagen omfattar alla som under skatteåret varit bosatta i Finland. Kapitalinkomst är 

enligt inkomstskattelagen 32 § (30.7.2004/716) ”bland annat ränta, dividendinkomst i 

enlighet med vad som bestäms i 33 a–33 d §, hyresinkomst, vinstandel, avkastning av 

livförsäkring, kapitalinkomst av skogsbruk, inkomst av marksubstanser och 

överlåtelsevinst”. 

Eftersom skatteintäkter behövs kontinuerligt under kalenderåret uppbärs skatterna då 

inkomsten uppstår genom förskottsinnehållning. Från löneinkomster betalar arbetsgivaren 

direkt en del av lönen till skattemyndigheterna enligt den förväntade årsinkomsten. 

Förskottsskatten betalas i två till tolv rater beroende på raternas storlek. (Tomperi 2013 

s.12-18) På kapitalinkomster betalas förskottsskatt på dividend från börsbolag direkt vid 

utbetalningen av dividenden, då mottagaren är en fysisk person. På övriga kapitalinkomster 

kan skattebetalaren förhandsanmäla förväntade inkomster som hyresinkomster och övriga 

dividendinkomster (Tomperi 2013 s. 47). Vid skatteårets slut görs skattedeklaration där 

verkliga inkomster och betalda förhandsinkomster granskas och korrigeras vid behov. Ifall 

inkomsterna varit större än beräknat enligt förhandsskatten, påfaller kvarskatt. Ifall 

inkomsterna varit mindre än beräknade och för mycket förhandsskatt betalas, återbetalas 

skatteåterbäring. (Skatteförvaltningen 2013 & 2014)   

Personbeskattningen av dividendinkomster är uppdelad i två olika kategorier, dividend från 

noterade bolag och dividend från onoterade bolag. Orsaken till detta är att noterade bolag 

ses som en investering eller placering av kapital, medan ägandet av onoterade bolag ses 

som företagande. Placering i noterade bolag beskattas som övriga kapitalinkomster därför 

att det inte anses att bolagets betalda skatter påverkar placerarens beskattning. Företagare 

och ägare i onoterade bolag kan vanligtvis lyfta en del av sina inkomster som 

löneinkomster och en del som dividendinkomster. Samtidigt anses bolagets betalda skatter 

tillsammans med ägarens skatter vara en helhet. Dessutom skall företagarens totala 

beskattning inte få påverkas nämnvärt med tanke på vilken bolagsform företagaren valt för 

sitt företag. Detta är orsaken till att dividend från onoterade aktiebolag beskattas lägre än 

dividenden från noterade börsbolag. (Myrsky och Linnakangas 2010, s. 405-407) 

Förmögenhetsskatten (1537/1992) slopades i och med den förändringen i beskattningen 

som trädde i kraft år 2006, enligt lagen om upphävande av förmögenhetsskattelagen 

(1141/2005). Förmögenhetsskatten var en årlig skatt på egendom på 0,8 % av en persons 

nettotillgångar med vissa avdrag. (Riksdagen). Även företag och samfund betalade i vissa 
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fall förmögenhetsskatt. Då förmögenhetsskatten slopades skärptes istället skatten på 

dividendinkomster så att beskattningen flyttades från innehav till utdelning. 

(Finansministeriet b) 

 

2.1 Beskattningen av dividendinkomster i onoterade bolag 2014 

Från och med skatteåret 2014 beskattas alla dividendinkomsterna från onoterade aktiebolag 

i någon mån. Åtta procent av det beräknade matematiska värdet på aktien kan delas ut i 

dividend och beskattas som kapitalinkomst, övergående del beskattas till 75 % som 

förvärvsinkomst.  

Som kapitalinkomst från onoterade aktiebolag beskattas på dividender upp 150 000 euro 

till 25 % och över 150 000 euro till 85 %. På denna del som beräknas som kapitalinkomst 

betalas 30 % skatt, eller 32 % på den del som överstiger 40 000 euro. Skatteprocenten för 

inkomster under 150 000 euro ligger alltså på 7,5 % (25 % * 30 %) och på 25,5 eller 27,2 

% på dividendinkomster över 150 000 euro. (85 % * 30 % eller 85 % * 32 %). Figur 1 

åskådliggör beskattningen av dividender från ett onoterat aktiebolag. (Inkomstskattelagen 

(30.12.1992/1535), skatteplikt för kapitalinkomst 33 b § (30.7.2004/716) enligt förändring 

(30.12.2013/1237)) 

 

Figur 1. Beskattningen av dividend från ett onoterat aktiebolag 
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Dividendinkomsten kan även i vissa fall klassas som förtäckt dividend. Förtäckt dividend 

innebär att en ägare, ägares anhörig eller personbolag drar väsentlig ekonomisk nytta på 

grund av prissättning eller genom vederlag. Exempel på förtäckt dividend kan vara ifall 

ägaren till ett bolag till exempel hyr en bostad av företaget till ett pris avsevärt under 

marknadsvärde, eller lyfter ett lån ur bolaget där avsikten aldrig har varit att betala tillbaka 

lånet. Även att som ägare använda företagets bil i privat bruk, utan att betala ersättning till 

företaget, kan ses som förtäckt dividend. (Tomperi 2013 s. 60-61). Dessa situationer kan i 

misstag utan att med flit uppstå genom oaktsamhet, speciellt i mindre bolag med få ägare, 

där det i viss mån kan vara svårt att skilja på egen och bolagets egendom. Förtäckt 

dividend kan dock vara ett medvetet sätt till att sträva efter lägre beskattning för antingen 

bolaget eller ägaren. Vid upptäckt av förtäckt dividend spelar det dock ingen roll ifall det 

har varit ett oavsiktligt misstag eller ett medvetet val. Förtäckt dividend straffas vanligtvis 

med en höjd beskattning. Förtäckt dividend beskattas till 75 % som förvärvsinkomst, detta 

höjdes år 2014 från 70 %. (Viitala 2014 s. 128-135). 

 

2.2 Beskattningen av dividendinkomster i noterade bolag 2014 

Från och med skatteåret 2014 beskattas dividender från offentligt noterade bolag till 85 % 

som skattepliktig kapitalinkomst. På kapitalinkomst betalas 30 procent i skatt eller i fall 

kapitalinkomsten överstiger 40 000 euro betalas 32 procent i skatt. Den totala 

skatteprocenten blir med andra ord 25,5 eller 27,2 % (85 % * 30 % eller 85 % * 32 %) och 

är med andra ord likadan som beskattningen av dividender från onoterade aktiebolag som 

överstiger 150 000 euro. I figur 2 visas hur beskattningen av dividender beskattas från 

noterade bolag år 2014. (Inkomstskattelagen (30.12.1992/1535), skatteplikt för 

kapitalinkomst 33 a § (30.7.2004/716) enligt förändring (30.12.2013/1237) 
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Figur 1. Beskattningen av dividendinkomster från noterade bolag 2014 

 

2.3 Förändringen i beskattningen av dividendinkomster i 

onoterade bolag 

Enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535) och skatteplikt för kapitalinkomst 33 b § 

(30.7.2004/716) om skatt på dividender från onoterade bolag fram till skatteåret 2014 är 

skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig nio procents avkastning 

beräknad på det i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) angivna 

matematiska värdet för skatteåret för aktierna.  

”Det matematiska värdet för ett skatteår för en aktie i ett inhemskt bolag som avses i 33 b § i 

inkomstskattelagen räknas ut utgående från bolagets justerade nettoförmögenhet enligt bokslutet för året före 

skatteåret. Bolagets nettoförmögenhet fås genom att bolagets skulder dras av från dess tillgångar”.  

Fram till skatteåret 2014 var upp till 60 000 euro av dividender från onoterade aktiebolag 

skattefria, den överstigande delen var till 70 % skattepliktiga kapitalinkomster. En del av 

dividenden var skattefri för att lindra dubbelbeskattningen. Ifall dividendbeloppet översteg 

en nio procents avkastning av tillgångarna räknades överstigande del som förvärvsinkomst. 

Detta är orsaken till att jag i exemplen nämner ”förmöget bolag” dvs. jag räknar då med att 

hela utdelningen ligger inom den nio procent av bolagets tillgångar och att hela 

utdelningen då är kapital inkomst. 

För skatteåret 2014 förändras beskattningen så att dividenderna från andra än offentligt 

noterade bolag beskattas så att 25 % av en dividend är skattepliktig kapitalinkomst upp till 

högst 150 000 euro. 75 % av dividenden är alltså fortfarande skattefri. Av den utdelning 

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=inkomstskattelagen#a30.7.2004-716
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som överstiger 150 000 euro är 85 % skattepliktig kapitalinkomst och 15 % skattefri 

inkomst. Den del som överstiger 150 000 euro beskattas på samma sätt som dividender 

från noterade aktiebolag. Denna förändring visas i figur 1. Detta gäller på utdelningar som 

maximalt motsvarar en årlig avkastning på 8 %, beräknad på det matematiska värdet på 

aktierna. För den del som överskrider den årliga avkastningen på 8 % utgör 

vinstutdelningen däremot skattepliktig förvärvsinkomst till 75 %. I reformen kvarstår 

utdelning som beskattas som förvärvsinkomst och dessutom minskas området för 

skattelättnader med en procentenhet, från 9 % till 8 %. Den skattepliktiga andelen av den 

utdelning som överskrider gränsen för skattelättnad höjs även med 5 procentenheter från 

70 % till 75 %. 

Dessutom gäller det även på dividenderna från onoterade aktiebolag att 

kapitalbeskattningen skärps så att inkomstgränsen för den högre skattesatsen (32 %) sänks 

med 10 000 euro från tidigare 50 000 euro till 40 000 euro.  

Sänkningen av samfundsskattesatsen (från 24,5 % till 20 %) ökar de utdelningsbara 

medlen, vilket beräknas öka de utdelningar som betalas till ägare. (Skattebetalarnas 

Centralförbund) 

Dessa förändringar på kapitalbeskattningen väntas öka statens inkomster med 200 miljoner 

euro i och med att största delen av dividendmottagare tidigare lyft dividendinkomsten 

skattefritt eftersom de legat under den tidigare skattefria gränsen på 60 000 euro. 

(Budgetöversikt 2014 – stödjande av tillväxt och sysselsättning s.4. vm.fi) 
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Bolagsform 

skatteår 2013 

Mottagen 

dividend 

Skattepliktig del   

(0% eller 70%) 

Skattens storlek  

(30% eller 32%) 

Total skatt 

för 

mottagaren 

Onoterat Ab 

2013 

100 € 

0 €  

(0% upp till 60 000 €) 

0 € 
0 €                 

0 % 

Onoterat Ab 

2013 

100 000 € 

28 000 €  

(70 % på 40 000 €) 

28 000 €*30%=8400 € 
8400 €        

8,4 % 

Onoterat Ab 

2013 

300 000 € 

168 000 € 

(70 % på 240 000 €) 

50 000*30%=15000 € 

118000*32%=37760€ 

52 760 €   

17,6 % 

Bolagsform 

skatteår 2014 

Mottagen 

dividend 

Skattepliktig del   

(25% eller 85%) 

Skattens storlek         

(30% eller 32%) 

Total skatt 

för 

mottagaren 

Onoterat Ab 

2014 

100 € 

25 € 

(25 % upp till 150 000 

€) 

25*30%=7,5 € 
7,50 €         

7,5 % 

Onoterat Ab 

2014 

100 000 € 
25 000 €                   

(25 %) 
25 000 € *30%=7500 € 

7500 €        

7,5 % 

Onoterat Ab 

2014 

300 000 € 
37 500+127500 

=165 000 € 

40 000*30%=12000 

125000*32%=40 000 

52 000 €   

17,3 % 

Tabell 1. Exempel på hur kapitalbeskattningen av dividend i onoterade bolag förändrats från år 
2013 till 2014 

 

Nedan följer exemplen i tabell 1 i text.  

Exempel 1 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2013:  

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend på 30 000 euro. Dividenden var 

skattefri inkomst för mottagaren upp till 60 000 euro. Ingen skatt uppbars av mottagaren. 

Exempel 2 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2013 

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend 100 000 euro. 100 000 euro 

dividend minus 60 000 euro skattefri del = 40 000 euro. På 70 % av denna överstigande 

del på 40 000 euro betalades 30 % skatt. 40 000 euro * 70 % = 28 000 euro skattepliktig 
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kapitalinkomst. 28 000 euro * 30 % = 8 400 euro betalas i skatt, detta betyder en skatt på 

totalt 8,4 % för mottagaren. 

Exempel 3 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2013:  

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend 300 000 euro. 300 000 euro 

dividend minus 60 000 euro skattefri del = 240 000 euro. På 70 % av denna överstigande 

del på 240 000 euro betalades 30 % skatt upp till 50 000 euro och 32 % skatt på 

överstigande del. 240 000 euro * 70 % = 168 000 euro skattepliktig kapitalinkomst. 50 000 

euro * 30 % + 118 000 euro * 32 % = 15 000 euro +37 760 euro = 52 760 euro betalas i 

skatt, detta betyder en skatt på totalt 17,6 % för mottagaren. 

Exempel 1 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2014:  

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend på 30 000 euro. På 25 % av 

dessa 30 000 euro betalas skatt. 30 000 euro * 25 % = 7500 €. På denna del betalas 30 % 

skatt. 7500 euro * 30 % = 2250 euro betalas i skatt. Detta ger en skatteprocent på 7,5 för 

mottagaren. 

Exempel 2 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2014:  

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend på 100 000 euro. På 25 % av 

dessa 100 000 euro betalas skatt. 100 000 euro * 25 % = 25 000 €. På denna del betalas 

30 % skatt. 25 000 euro * 30 % = 7 500 euro betalas i skatt. Detta ger en skatteprocent på 

7,5 för mottagaren, vilket är lägre än skatteåret 2013. 

Exempel 3 på beskattningen av dividend från onoterat bolag 2014:  

Ägaren till ett förmöget onoterat bolag mottar en dividend på 300 000 euro. Upp till 

150 000 betalas skatt på 25 % av dividenden. 150 000 euro * 25 % = 37500 euro. På den 

överstigande delen betalas skatt på 85 % av dividenden. 150 000 euro * 85 % = 127500 

euro. Detta ger att skatt skall betalas på en summa på 165 000 euro, dvs. (37 500 euro + 

127 500 euro). På dividendinkomst upp till 40 000 euro betalas 30 % skatt och på 

överstigande del 32 %. Detta ger (40 000 euro * 30 %) + (125 000 euro * 32 %) = 12 000 

euro + 40 000 euro = 52 000 euro i skatt. Detta ger en skatteprocent på 17,3 för 

mottagaren, vilket är lägre än för skatteåret 2013. 
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Förändringen leder till att dividendinkomster till och med 60 000 euro beskattas hårdare 

under skatteåret 2014 än under 2013. Personbeskattningen stiger från 0 till 7,5 %, medan 

den totala skatten som bolag och ägare betalar stiger från 24,5 % till 26 %.  

För dividendmottagaren betyder förändringen att dividendinkomster mellan 60 000 och ca 

316 000 euro beskattas lättare medan dividendinkomster på 316 000 euro och uppåt 

beskattas hårdare för skatteåret 2014 jämfört med 2013. 316 000 euro är brytningspunkten 

där andelen av dividenden som beskattas till 85 % är så stor att det blir en ökning härifrån 

och uppåt.  

 

  2013       2014 

Figur 2. Förändringen av onoterade bolags dividendutdelning 2013 till 2014 (Statens budgetproposition 

2013 kap. 4 s. 4) 

 

2.4 Förändring i beskattningen av dividendinkomster i 

noterade bolag 

Skatten från noterade aktiebolag (Abp) beskattas lika som den del som överstiger den 

förbestämda summan 60 000 euro år 2013 och 150 000 år 2014. Storleken på denna skatt 

var fram till och med skatteåret år 2011 en plattskatt på 28 %, det vill säga att den 
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beskattades lika oberoende på inkomstens storlek. I Figur 2 visas hur utdelningen av 

dividend från noterade bolag räknades 70 % av dividend som skattepliktiginkomst medan 

30 % var skattefri inkomst. Från och med skatteåret 2014 steg denna procentsats till 85 % 

skattepliktig inkomst och 15 % skattefri inkomst. (Budgetöversikt 2014 – stödjande av 

tillväxt och sysselsättning s.4. vm.fi) 

År 2012 infördes en progressivitet på kapitalskatten då grundprocenten blev 32 % på 

kapitalinkomster överstigande 50 000 euro. (Skatteförvaltningen u.å. a).   

Regeringen beslöt även vid budgetförhandlingarna 21.3.2013 att progressivitetsgränsen på 

kapitalinkomster sänks från 50 000 € till 40 000 € från och med 2014.  

 

  2013       2014 

Figur 3: Förändringen av noterade bolagens dividendutdelning 2013-2014. (Statens budgetproposition 

2013 kap. 4 s. 4) 
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Tabell 2. Exempel på hur kapitalbeskattningen av dividend i noterade bolag förändrats från 
2013 till 2014 

 

Nedan följer exemplen i tabell 2 i text. 

Exempel på beskattningen av dividend från noterat bolag 2013,  

Ägaren till ett noterat bolag lyfter en dividend på 100 euro. På denna 100 euro är 70 %, 

alltså 70 euro skattepliktig kapitalinkomst och 30 euro skattefri inkomst. På denna 70 euro 

betalades 30 % kapitalskatt. 70 euro * 30 % = 21 euro i skatt, eller totalt 21 % på den 

ursprungliga 100 euro. 

Exempel 2 på beskattningen av dividend från noterat bolag 2013 

Ägaren till ett noterat bolag lyfter dividend på 100 000 euro. På denna 100 000 euro är 70 

%, alltså 70 000 euro skattepliktig kapitalinkomst. På denna 70 000 euro betalades upp till 

50 000 euro en skatt på 30 % och på överstigande del, alltså 20 000 euro enligt den högre 

skattesatsen på 32 %. Detta ger 50 000 euro * 30 % = 15 000 euro och 20 000 euro * 32 

% = 6 400 euro. Tillsammans ger detta en total skatt på 15 000 euro + 6 400 euro = 21 

400 euro eller en skattesats på 21,4 %. 

Exempel 1 på beskattningen av dividend från noterat bolag 2014  

Ägaren till ett noterat bolag lyfter 100 euro i dividend. På denna 100 euro är 85 % alltså 

85 euro skattepliktig kapitalinkomst och 15 euro skattefri inkomst. På denna 85 euro 

betalas 30 % kapitalskatt. Detta ger att 85 euro * 30 % = 25,50 € betalas i skatt, eller en 

skattesats på 25,5 %. 

Bolagsform och 

skatteår 
Dividend Skattepliktig del Skattens storlek Total skatt 

Noterat (Abp) 

2013 
100 € 70 € 70*30%=21 € 

21 €             

21 % 

Noterat (Abp) 

2013 
100 000 € 70 000 € 

50 000*30%=15000 € 

20 000*32%=6400 € 

21 400 €   

21,4 % 

Noterat (Abp) 

2014 
100 € 85 € 85*30%=25,5 € 

25,5 €       

25,5 % 

Noterat (Abp) 

2014 
100 000 € 85 000 € 

40 000*30%=12000 € 

45 000*32%=14400 € 

26 400 €    

26,4 % 
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Exempel 2 på beskattningen av dividend från noterat bolag 2014  

Ägaren till ett noterat bolag lyfter 100 000 euro i dividend. På denna 100 000 euro är 85 % 

alltså 85 000 euro skattepliktig kapitalinkomst och 15 000 euro skattefri inkomst. Av dessa 

85 000 euro beskattas 40 % enligt den lägre skattesatsen på 40 %. Överstigande del, 45 000 

euro beskattas enligt den högre skattesatsen på 32 %. Detta ger 40 000 euro * 30 % = 

12 000 euro och 45 000 euro * 32 % = 14 400 euro. Den totala skatten att betala blir då 

12 000 euro + 14 400 euro =26 400 euro, eller en skattesats på 26,4%. (Inkomstskattelagen 

33 a § (30.7.2004/716)) 

 

2.5 Beskattning och förändringen av beskattningen av 

aktiebolaget 

Samfundsskatten är bolagens inkomstskatt. För skatteåret 2014 uppgår samfundsskatten till 

20 %. År 2013 uppgick samfundsskatten till 24,5% av den beskattningsbara inkomsten. 

Samfund som betalar samfundsskatt är aktiebolag, andelslag näringsidkande affärsverk, 

offentliga samfund, föreningar, inrättningar, stiftelser och bostadsaktiebolag, med vissa 

undantag. Intäkterna från samfundsskatten fördelas mellan staten, kommunerna och 

församlingarna. Intäkterna fördelas normalt så att staten får 75,36%, kommunerna 22,82% 

och församlingarna 1,82 %. Vissa år fördelas intäkterna lite annorlunda efter behov. 

(Finansministeriet c) 

Regeringen beslöt vid sina ramförhandlingar 21.3.2013 att samfundsskattesatsen sänks 

med 4,5 procentenheter från 24,5 till 20 % i början av 2014. Den senaste sänkningen 

skedde till år 2012 då skattesatsen sänktes från 26 till 24,5 %, innan det låg den på 29 %. 

Genom att sänka samfundsskatten strävar man efter att upprätthålla en internationell 

konkurrenskraft eftersom samfundsbeskattningen har sänkts i flera andra länder. I slutet av 

1990-talet var Finlands samfundsskatt lägre än genomsnittet inom EU, men Finland har 

under de senaste åren förlorat denna konkurrensfördel. (Skattebetalarnas Centralförbund). 

Då EU utvidgades år 2004, anslöt sig flera nya länder med en skattesats lägre än 

genomsnittet. Detta ledde till ett ökat tryck att sänka skatterna även i de äldre EU-länderna. 

(Kukkonen 2010, s. 43). Samfundsskatten beräknas inbringa 2,47 miljarder euro under år 

2014. (Statens budgetpropositioner). 

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=inkomstskattelagen#a30.7.2004-716
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Sänkningen till 20 % beräknas dock under år 2014 minska på statens skatteinkomster med 

870 miljoner euro jämfört med 2013, men Finansministeriet räknar med att den sänkta 

samfundsbeskattningen skall leda till en tillväxt som på sikt ökar skatteintäkterna genom 

både tillväxt och genom att produktionen stannar i Finland. Man räknar även med att 

tillväxten skall främja sysselsättningen och genom höjd sysselsättning även höjda 

skatteintäkter. Vissa kostnader som dragits bort i bokföringen får inte längre avdras i 

beskattningen, så den skattebärande delen ökar en aning hos företagen. Sänkningen 

förväntas dock öka bolagens utdelningsbara medel, det vill säga leda till högre dividender 

för ägaren. (Statens budget propositioner 2013 kap 4 s.4).  

 

2.6 Dubbelbeskattning 

Beskattningen mellan bolag och dess ägare kan delas in från full integration till full 

separation. Integration innebär att företaget och ägaren sambeskattas, som i enskild 

näringsverksamhet. Full separation innebär att företaget och ägaren är helt åtskilda. Då ett 

företag betalar skatt på sin vinst, samfundsskatten, och ägaren betalar skatt på de utdelade 

vinstmedlen, dividend, uppstår en dubbel beskattning.  

Den dubbla beskattningen kan klassas i fem olika kategorier, full klassisk 

dubbelbeskattning, integrerad beskattning där bolagsskatten gottgörs, lindring av både 

bolagets och ägarens beskattning, lindring av ägarens beskattning, eller lindring av 

företagets beskattning. Den dubbla beskattningen lindras vanligtvis på något sätt antingen 

för bolaget eller för ägaren. I Finland tillämpas idag lindring av ägarens beskattning då 

hela dividenden inte beskattas.  

Aktivt företagande i företag har en lindrande effekt på beskattningen, jämfört med 

kapitalbeskattningen av en placering i ett börsbolag. Detta är just fallet i Finland då 

dividenden från onoterade bolag beskattas lindrigare än dividenden från börsbolag. 

Förmögna bolag verkar ha en lindrigare beskattning än bolag med mindre kapital eftersom 

högst 8 % avkastning på tillgångarna beskattas som kapitalinkomst och övergående del 

som förvärvsinkomst.  Denna gräns är satt på grund av att en större del av inkomsterna från 

ett mindre bolag anses uppstå på grund av en arbetsinsats i bolaget. Därför beskattas den 

som förvärvsinkomst, medan det inom större bolag anses vara avkastning på placerat 
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kapital. Orsaken till att flera stater, bland annat Finland, ofta lindrar den dubbla 

beskattningen är för att uppmuntra bolagen till dividendutdelning, vilket i sin tur skall 

effektivera kapitalmarknaden, dvs. öka investeringar. (Kukkonen 2010, s. 30–34)  

 

Bolagsform 

2013 

Bolagets 

Vinst 

Samfundsskatt 

(24,5%) 
Dividend 

Skattepliktig 

del (70%) 

Kap.skattens 

storlek         

(0 %, 30 % 

eller 32%) 

Total skatt 

Onoterat 

2013 
100 € 24,50 € (24,5%) 75,5 € 0 € 0 € 

24,50 €  

24,5 % 
(24,5+0) 

Noterat 

(Abp)    

2013 

100 € 24,50 € (24,5%) 75,5 € 
52,85 €    

(70% av 75,5) 

52,85*30%=  

15,86 

40,36 €    

40,36 % 
(24,5+15,86) 

Onoterat 

2013 
100 000€ 24 500 (24,5%) 75 500 € 

10 850 € 

(75 500-

60 000 € 

*70%) 

10 850€*30%

=3255 € 

27 755 € 

27,8% 
(24500 

+3255) 

Bolagsform 

2014 

Bolagets 

Vinst 

Samfundsskatt 

(20%) 
Dividend 

Skattepliktig 

del 

(25%/85%) 

Kap.skattens 

storlek         

(30 % eller 

32%) 

Total skatt 

Onoterat 

2014 
100 € 20€  (20%) 80 € 

20 €         

(25% av 80) 
20*30%=6 € 

26 €  26 % 

(20+6) 

Noterat 

(Abp)    

2014 

100 € 
20 €            

(20%) 
80 € 

68 €         

(85% av 80) 

68*30%=20,4 

€ 

40,4 €      

40,4 %  
(20+20,4) 

Onoterat 

2014 
100 000€ 

20 000 €   

(20%) 
80 000 € 

20 000 € (25% 

av 80 000€) 

6000 € 

(20 000*30%) 

26 000€ 

26% 
(20 000+ 

6000) 

Tabell 3. Förändringen av dubbelbeskattningen mellan år 2013 och 2014 

 

Nedan följer exemplen i tabell 3 i text. 

Exempel på dubbelbeskattning av onoterat aktiebolag och dess ägare 2013: 

Den totala skattebördan för ett onoterat bolag och dess ägare såg år 2013 ut som följer. 

Då bolaget gjorde en vinst på 100 euro betalade det en samfundsskatt på 24,5 %. Efter det 
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hade bolaget kvar 75,50 euro i vinst efter skatt. Om bolaget betalade ut hela vinsten på 

75,50 euro i dividend till sina ägare kunde ägaren ta emot dividenden skattfritt (eftersom 

den var lägre än 60 000 euro). Den totala skatten bolaget och ägaren betalade blev då 

24,50 euro + 0 euro = 24,50 euro, eller en total skatteprocent på 24,5. 

 

 

Exempel på dubbelbeskattning av ett noterat bolag och dess ägare 2013:  

Den totala skattebördan för ett noterat bolag och dess ägare såg år 2013 ut på följande 

sett. Då bolaget gör en vinst på 100 euro betalar det en samfundsskatt på 24,5 % eller i 

exemplet 24,50 euro. Vinsten efter skatt blir alltså 75,50 euro. Om bolaget betalar ut hela 

vinsten på 75,50 euro i dividend, betalar ägaren skatt på 70 % av dividenden, det vill säga. 

75,50 euro * 70 % = 52,85 euro. På dessa 52,85 euro betalas en kapitalinkomstskatt på 30 

%. 52,85 euro * 30 % = 15,86 euro. Den totala skatt bolaget som och ägaren betalar blir 

då 24,50 euro + 15,86 euro = 40,36 euro, eller en skatteprocent på 40,36. Detta är 

betydligt mera än den totala skatteprocenten för onoterade bolag och dess ägare. 

Exempel 2 på dubbelbeskattning av onoterat aktiebolag och dess ägare 2013: 

Den totala skattebördan för ett onoterat bolag och dess ägare såg år 2013 ut som följer. 

Då bolaget gjorde en vinst på 100 000 euro betalade det en samfundsskatt på 24,5 %. Efter 

det hade bolaget kvar 75 500 euro i vinst efter skatt. Om bolaget betalade ut hela vinsten 

på 75 500 euro i dividend till sina ägare kunde ägaren ta emot dividenden skattfritt upp till 

60 000 euro och betalade skatt på 70 % av övergående delen, det vill säga på 10 850 euro 

i detta fall (75 500 euro – 60 000 euro = 15 500 euro, 15 500 euro * 70 % = 10 850 euro). 

Kapitalskatten på 15 500 euro var 4 650 euro. (10 850 euro * 30 % = 3 255 euro). Den 

totala skatten bolaget och ägaren betalade blev då 24 500 euro + 3 255 euro = 27 755 

euro, eller en total skatteprocent på 27,8. 

Exempel på dubbelbeskattning av onoterat aktiebolag och dess ägare 2014: 

Den totala skattebördan för ett onoterat bolag och dess ägare ser år 2014 ut som följer. 

Då bolaget gör en vinst på 100 euro betalar det en samfundsskatt på 20 % eller i exemplet 

20 euro. Vinsten efter skatt blir alltså 80 euro. Om bolaget betalar ut hela vinsten på 80 

euro i dividend, betalar ägaren skatt på 25 % av dividenden, dvs. 80 euro * 25 % = 20 
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euro. På denna 20 euro betalas en skatt på 30 % i kapitalinkomstskatt. 20 euro * 30 % = 6 

euro. Den totala skatt som bolaget och ägaren betalar blir då 20 euro + 6 euro = 26 euro, 

eller en total skatteprocent på 26. 

Exempel på dubbelbeskattning av ett noterat bolag och dess ägare 2014:  

Den totala skattebördan för ett noterat bolag och dess ägare ser år 2014 ut som följer. Då 

bolaget gör en vinst på 100 euro betalar det en samfundsskatt på 20 % eller i exemplet 20 

euro. Vinsten efter skatt blir alltså 80 euro. Om bolaget betalar ut hela vinsten på 80 euro i 

dividend, betalar ägaren skatt på 85 % av dividenden, dvs. 80 euro * 85 % = 68 euro. På 

denna 68 euro betalas en kapitalinkomstskatt på 30 %. 68 euro * 30 % = 20,40 euro. Den 

totala skatt bolaget som och ägaren betalar blir då 20 euro + 20,40 euro = 40,40 euro, 

eller en skatteprocent på 40,4. Detta är betydligt mera än den totala skatteprocenten för 

onoterade bolag och dess ägare. 

Exempel 2 på dubbelbeskattning av onoterat aktiebolag och dess ägare 2014: 

Den totala skattebördan för ett onoterat bolag och dess ägare ser år 2014 ut som följer. 

Då bolaget gör en vinst på 100 000 euro betalar det en samfundsskatt på 20 % eller i 

exemplet 20 000 euro. Vinsten efter skatt blir alltså 80 000 euro. Om bolaget betalar ut 

hela vinsten på 80 000 euro i dividend, betalar ägaren skatt på 25 % av dividenden, det 

vill säga 80 000 euro * 25 % = 20 000 euro. På denna 20 000 euro betalas en skatt på 30 

% i kapitalinkomstskatt. 20 000 euro * 30 % = 6 000 euro. Den totala skatt som bolaget 

och ägaren betalar blir då 20 euro + 6 000 euro = 26 000 euro, eller en total 

skatteprocent på 26. 

 

3 Beskattning vid förändringar i ägarstrukturen 

Då ägarstrukturen i ett bolag ändras påfaller det vanligtvis någon for av skatt. I detta stycke 

behandlas skattepåföljderna vid ett generationsskifte, arvs- och gåvoskatten samt hur man 

kan planera för att minimera den totala beskattningen. 
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3.1 Generationsskifte 

Generationsskifte är den process då företagets ägare byts, antingen planerat eller oplanerat, 

och företaget fortsätter att drivas av arvingar eller någon annan. En generationsväxling för 

med sig olika ekonomiska följder av vilka beskattningen är central. Skattepåföljderna kan 

komma för antingen överlåtaren (genom försäljning), mottagaren (genom gåva och arv), 

företaget (genom att företaget säljer sin egendom) eller en blandning av dessa. Det finns 

möjlighet till lindrad beskattning vid genarationsskifte ifall överlåtelsen uppfyller alla 

följande kriterier. Överlåtelsen är minst 10 % av bolaget. Mottagaren är antingen 

överlåtarens barn, barnbarn, syskon eller halvsyskon. Överlåtaren bör ha ägt aktierna i 

bolaget i minst 10 år, samt att mottagaren måste äga aktierna i minst 10 år efter förvärvet. 

Denna lindring hjälper speciellt generationsväxlingen vid små familjebolag där 

ägarandelen vanligtvis är över 10 %.  (Tomperi 2013, s. 145-159) 

Statens ekonomiska forskningscentral och Olli Ropponen har gjort en undersökning av hur 

arvs- och gåvoskatten påverkar generationsskiften i familjeföretag. Det bör anmärkas att 

undersökningen är finansierad av Familjeföretagarnas förbund. Familjeföretagarnas 

förbunds verkställande direktör Matti Vanhanen föreslår i sin kolumn i tidningen Helsingin 

Sanomat (2.11.2013) att arvs- och gåvoskatten borde slopas och ersättas med beskattning 

av försäljningsvinst. Denna försäljningsvinst skulle enligt dagens beskattning vara 30 eller 

32 procent och alltså betydligt högre än den 5-19 procents beskattning som på gåvor. 

Vanhanen framhåller att detta förfarande inte skulle försvaga bolagens balans och 

investeringsförmåga vid generationsskiften som idag. Dessutom skulle detta 

tillvägagångssätt öka jämställdheten mellan familjeföretag med generationsskiften, jämfört 

med börsbolag och stats- och kommunalägda bolag som inte genomgår generationsskiften. 

I Ropponens undersökning framgår att nästan två tredjedelar av bolagen finansierade 

generationsskiftet genom dividender, och att vart tredje bolag höjt dividendutbetalningen 

kring generationsskiften. Denna höjning har varit cirka 20 procent. (Ropponen 2013 s. 32). 

I nästan hälften av bolagen påverkade generationsskiftet bolagens investeringsbeslut 

(Ropponen 2013, s. 12).  Ropponen konstaterar dock att generationsskiftet medför en 

helhets förändring som kan innebära interna konflikter och andra långvariga problem samt 

att det därför är omöjligt att säga exakt hur stor del av den uppbromsade tillväxten 

påverkas av skatterna. Ropponen menar dock att en lindring av skatterna skulle underlätta 

generationsskiften. (s. 32). Främst värdefulla bolag med en bred ägarbas, under 10 % 

ägarandel, drabbas hårt av arvs- och gåvoskatten. 
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Exempel: 

Företaget har under 10 års tid vuxit sig lönsamt. Omsättningen är 20 miljoner euro och 

det egna kapitalet är 5 miljoner euro. Företaget har 100 anställds. Företagets ägare är 65 

år och vill gå i pension. Ägaren har fyra barn var av två har jobbat inom företagets 

ledning och är intresserade av att fortsätta driva företaget. Det tredje barnet är i annan 

bransch och är inte intresserat av att ta över, det fjärde är minderårigt. Ägaren överväger 

även att lägga ner verksamheten eller sälja den till en utländsk konkurrent. Eftersom två 

av barnen är intresserade att fortsätta driva företaget beslutar sig ägaren för att 

genomföra en generationsväxling och besluter sig för att överlåta 25 % av företaget till 

var och ett av sina barn. Beskattaren värderar bolaget till 10 miljoner.  

Eftersom två av barnen vill fortsätta driva företaget har de möjlighet till lindring i 

beskattning genom generationsskifte eftersom de får över 10 % av bolaget. Dessa för en 

gåvoskatt på 80 000 euro att betala. Denna gåvoskatt kan betalas under 5 år. 

De två övriga barnen som inte kommer att driva företaget har inte rätt till 

generationsskiftes lättnad. Gåvoskatten uppgår i deras fall till 400 000 euro som skall 

betalas inom ungefär ett halvt år efter mottagande av gåvan. Eftersom dessa inte har 

möjlighet att betala 400 000 euro eller chans till ett så stort banklån blir de tvungna att 

lösgöra medlen ur företaget genom dividendutbetalning. Dividendens storlek bör vara 

ungefär 575 000 euro för att efter att skatten på dividend räcka till gåvoskatten. För att 

bolaget skall kunna betala ut dividend krävs det att det gör vinst. På denna vinst betalas 

även skatt. För att kunna dela ut 575 000 euro bör företaget göra en vinst på ca 760 000 

euro, på dessa har ca 185 000 euro gått till samfundsskatt.  

Detta betyder att den skattebördan för detta generationsskifte uppgår till 400 000+ 

175 000+ 185 000= 760 000 euro. För att två aktieägare i detta exempel skall få ihop 

400 000 euro i nettodividend för betalningen av gåvoskatten kräver det att bolaget blir 

tvunget att betala ut 2 300 000 euro (4*575 000) i dividender, vilket är nästan hälften av 

bolagets egenkapital på 5 miljoner. Ifall en sådan här stor dividendutbetalning inte är 

möjlig för bolaget på grund av att kapitalet är bundet i verksamheten, kan bolaget vara 

tvunget att lösgöra kapital ur verksamheten, vilket är negativt för bolagets 

tillväxtmöjligheter.  

I detta exempel kostade generationsskiftet 1 660 000 euro i skatter för de nya ägarna. För 

att bolaget skulle kunna finansiera detta borde företaget gjort en vinst på 3 miljoner euro 
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på vilket det skulle gått 734 000 euro på i samfundsskatt (24,5%).  Den totala skattebördan 

i detta exempel var alltså nästan 2 400 000 euro. (Familjeföretagarnas förbund u.å. b) 

Jag har den 21 november 2013 vid ett skatteseminarium organiserat av Familjeföretagarnas 

förbund träffat Matti Vanhanen. Vanhanen berättade, i egenskap av verkställande direktör 

för Familjeföretagarnas förbund, hur han jobbar på förslaget om att ändra arvs- och 

gåvoskatten till att beskattas först då vinst realiseras. Jag frågade ifall han tror att förslaget 

kommer att förverkligas och när i så fall. Vanhanen hoppades att förslaget kunde beaktas i 

regeringen under år 2015. På min fråga om han tror att regeringen kan tänka sig att slopa 

arvs- och gåvoskatten ifall Centern och Sannfinländarna kommer att bilda nästa regering 

ville Vanhanen inte ge något direkt svar. Vanhanen poängterade att förslaget går ut på att 

statens intäkter skulle vara minst på samma nivå som nu, eftersom ett förslag med 

minskade intäkter till staten inte i dagens läge är genomförbart. Vanhanen menar att det 

skulle vara rättvisare för ägare att betala skatt då vinster realiseras och ägaren faktiskt får 

pengar i handen, inte som nu när skatten betalas då intäkten består av ett bolag som ärvts 

eller fåtts som gåva.  

Den 26 mars 2014 meddelade familjeföretaget Harvia, som tillverkar bastu-ugnar, att de 

tvingas sälja företaget på grund av skatterna blir för höga för att genomföra ett 

generationsskifte. Företaget såldes till kapitalinvesteringsbolaget Capman. (Yle nyheter, 

26.3.2014). 

 

3.2 Arv och gåva 

I Finland betalas skatt på värdefulla gåvor och på arv. Arvsskatten betalas då gåvan eller 

arvet mottas. I arvs- och gåvoskattlagen (12.7.1940/378) stipuleras hur arv, gåva eller 

genom testamente erhållen egendom beskattas av staten. Enligt Familjeföretagarnas 

förbund är arvs- och gåvoskatten en skatt som negativt påverkar ägandet av speciellt 

familjeföretag i Finland. Inom de kommande fem åren kommer företag sysselsättande cirka 

17 000 personer att genomföra generationsväxling. Generationsväxlingen i företag är ett 

stort steg där förutom ägande även ofta företagets ledning byts. Arvs- och gåvoskatten 

påverkade i över 90 % av fallen när eller hur generationsväxlingen skedde. (Ropponen, 

2013 s. 12)  
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I Finland sker arvs- och gåvoskatten på följande sätt: 

”Skatteklass I: 

Till skatteklass I hör arvlåtarens make, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, 

makes arvinge i rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolovade. Den trolovade får bidrag 

som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken. Som äkta make betraktas även en person som lever i 

gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med arvlåtaren och som har tidigare 

varit gift med arvlåtaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren. 

Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.” 

”Skatteklass II: 

Andra släktingar och utomstående.” (Skatteförvaltningen u.å. b)  

 

Arvsskatt Skatteklass I 
 

Fr.o.m. 1.1.2013: 

Den 

beskattningsbara 

andelens värde i euro 

Konstant skattebelopp 

vid den nedre gränsen i 

euro 

Skatteprocent för den 

överstigande delen 

20 000 - 40 000 100 € 7 % 

40 000 - 60 000 1 500 € 10 % 

60 000 - 200 000 3 500 € 13 % 

200 000 - 1 000 000 21 700 € 16 % 

1 000 000 -  149 700 € 19 % 

 

Skatteklass II 
 

Fr.o.m. 1.1.2013: 

Den 

beskattningsbara 

andelens värde i euro 

Konstant skattebelopp 

vid den nedre gränsen i 

euro 

Skatteprocent för den 

överstigande delen 

20 000 - 40 000 100 € 20 % 

40 000 - 60 000 4 100 € 26 % 

60 000 - 1 000 000 9 300 € 32 % 

1 000 000 -  310 100 € 35 % 

  

Den högsta skatteklassen infördes så sent som 1.1.2013 
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Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I: 

Den beskattningsbara 

andelens värde i euro 

Konstant skattetal vid 

andelens nedre gräns i euro 

Skatteprocent för den 

överstigande delen 

4 000–17 000 100 7 %  

17 000–50 000 1 010 10 %  

50 000–200 000 4 310 13 %  

200 000–1 000 000 23 810 16 %  

1 000 000– 151 810 19 %  

 

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II: 

Den beskattningsbara 

andelens värde i euro 

Konstant skattetal vid 

andelens nedre gräns i euro 

Skatteprocent för den 

överstigande delen 

4 000–17 000 100 20 %  

17 000–50 000 2 700 26 %  

50 000–1 000 000 11 280 32 %  

1 000 000– 315 280 35 %  

(Lag om skatt på arv och gåva 12.7.1940/378) 

 

3.4 Skatteplanering 

Skatteplanering går ut på att planera och minimera sina skatteutgifter. Skatteplanering 

upplevs ibland som ett negativt laddat ord och anses även ibland omoraliskt. I vissa fall har 

dock staten till och med räknat att skatteplanering skall användas. Ett vanligt exempel som 

kan räknas till skatteplanering är att söka om hushållsavdrag. Med hushållsavdraget vill 

staten uppmuntra hushållen till köp av tjänster i hemmet. I frågan om att utnyttja ”kryphål” 

i beskattningen är det svårt att definiera vad ett ”kryphål” är för något. I fall staten har 

missat något i beskattningen brukar de vanligtvis rätta till felet då det blir allmänt känt och 

utnyttjat. Det är också möjligt att flytta utomlands till ett land med lägre skatter, men är det 

värt det om sedan inte trivs i det nya landet? Vanligt är att övriga familjemedlemmar inte 

trivs. Det skapar naturligtvis otrivsel även för initiativtagaren till utlandsflytten. (Ramert, 

skatter.se) 21.3.2014 fylldes de flesta stora tidningar i Finland med Dagens Industris artikel 

om att Björn Wahlroos, storägare ibland annat Sampo bank, planerar att skriva sig i 

Sverige. En eventuell flytt ses av medierna som skatteflykt, då Sverige har avskaffat arvs- 

och gåvoskatten. (Dagens Industri 21.3.2014). 
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Ifall ett bolag väljer att gå in på börsen för att öka sina möjligheter till tillväxt skulle man 

kunna tänka sig att ägarnas skattebörda ökar eftersom dividend från noterade bolag 

beskattas högre än dividenden från onoterade bolag. För att undgå detta är det möjligt att 

äga börsbolaget via ett onoterat holdingbolag eftersom dividend från ett börsbolag till ett 

onoterat bolag är skattefri ifall ägarandelen i börsbolaget är minst 10 %. (Tomperi 2013 s. 

50-51) 

Exempel  

Arne, Bertil, Charlie och David äger gemensamt det onoterade bolaget Bygg Ab. De lyfter 

dividend till än lägre skatt från sitt onoterade bolag än om bolaget skulle vara börsnoterat. 

För att kunna expandera till nya marknader behöver de mera kapital. De bestämmer sig 

för att gå in på börsen. De börsnoterar bolaget Byggare Bob Abp där Bygg Ab äger 60 % 

av aktierna. Då Byggare Bob Abp betalar ut dividender är dividenden till Bygg Ab 

skattefri pga. av en ägarandel över 10 %. Ägarna till Bygg Ab kan som förut lyfta dividend 

ur Bygg Ab. 

 

4 Undersökning av ägares syn på skatter 

Undersökningen i detta arbete handlar om hur förändringar i beskattningen och 

skatteföljderna vid förnedringar i ägarstrukturen påverkar ägandet i aktiebolag. Focus 

ligger på familjeägda aktiebolag eftersom det ofta är i dessa som problematiken kring arvs- 

och gåvoskatten är märkbar. Undersökningen består av intervjuer.  

 

4.1 Familjebolag 

Ungefär 80 % av alla bolag i Finland är familjebolag. Ungefär vart fjärde bolag som är 

noterat på Helsingforsbörsen är ett familjeaktiebolag. Värt notera är att juridisk skiljer sig 

ett familjebolag ingalunda från andra bolag. Enligt Familjeföretagarnas förbund i Finland 

är ett bolag som uppfyller följande kriterier ett familjebolag: röstmajoriteten skall finnas 

hos en fysisk person, hans make eller släkting, röstmajoriteten kan vara antingen direkt 

eller indirekt. Minst en person ur familjen eller släkten skall vara med i bolagets ledning. I 
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börsnoterade bolag bör minst 25 % av rösterna tillhöra familjen eller släkten för att det 

skall anses som ett familjebolag.  

Den internationella organisationen The Family Business Network (FBN) som är ett 

internationellt nätverk för familjeföretag har samma definition på familjeföretag som 

Familjeföretagarnas Förbund. Förutom att FBN dessutom men kräver dessutom att bolaget 

skall ha en historia på minst 15 år som familjeägt för att kunna bli medlem, något som 

framhäver kontinuitet och långsiktighet i bolaget.  

Bland stora finländska familjeaktiebolag kan nämnas Kone, Lemminkäinen och Cargotec 

bland börsbolag eller Ahlström capital Ab och Paulig Ab som Onoterade aktiebolag. I 

Europa kan nämnas till exempel. BMW, Danone och L’Oréal. (Familjeföretagarnas 

Förbund u.å. c) 

 

4.2 Familjeaktiebolaget Paulig Ab 

Som exempelföretag har jag använt mig av Paulig Ab där jag utförde min 

specialiseringspraktik. Paulig Ab är ett stort gammalt familjeaktiebolag grundat redan 1876 

av Gustav Paulig och ägs helt av Gustav Pauligs ättlingar. Moderbolaget har en omsättning 

på ca 850 miljoner euro. Koncernen har cirka 2000 anställda varav ungefär hälften i 

Norden. 

Paulig Ab är en internationell koncern med huvudkontor i Helsingfors. Koncernens motto 

är ”Exploring great taste”. Under årens lopp har produkterna varierat men betoning har 

varit på livsmedel och kolonialvaror. Mest känt är bolaget i Finland för kaffeproduktionen 

under dotterbolaget Gustav Paulig Ab. Koncernen består dock av fyra divisioner och över 

40 bolag. Divisionerna är Coffee division, CD, (Varumärken Paulig och Vendor/Paulig 

Professional), World food and flavour division, WFFD (Varumärkena Santa Maria och 

Discovery), Snack food division, SFD (private labels) och Industrial flavouring division, 

IFD (varumärket Lihel). Verksamheten är störst i Norden (60 % av koncernens 

omsättning). Övriga marknader är Centraleuropa (20 %), Ryssland och Baltikum (11 %) 

och Storbritannien (8 %). Hela 40 procent av omsättningen kommer ifrån försäljningen av 

rostat kaffe, medan WFFD står för 33 % och SFD för 21 %. Produktionsanläggningar finns 
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i Helsingfors, Tallinn, Tver (Ryssland), Göteborg, Landskrona, Roeslare (Belgien) samt 

Milton Keynes (UK). (Paulig group) 

 

4.3 Intervjuer 

Jag har valt att som kvalitativ metod intervjua Christian Hallberg som är ägarrepresentant 

för familjen Paulig samt jurist Berndt Heikel som jobbat länge med familjebolag. Största 

delen av intervjufrågorna är samma, men med Hallberg inriktade jag dem specifik på 

Paulig medan frågorna till Heikel gällde familjeföretag generellt. 

 

4.3.1 Intervju med ägare 

Jag träffade Christian Hallberg på Pauligs huvudkontor i Helsingfors den 27 mars 2014. 

Hallberg är femte generationens ägare i Paulig Ab. Hallberg berättade att han har suttit i 

flera av familjens styrorgan; förtroenderåd, familjeråd och ägarråd. Dessutom är han 

styrelsemedlem i bolaget, sitter i valberedingen av styrelsen och är Paulig Ab:s officiella 

representant i Familjeföretagarnas förbund.  

Hallberg berättade att familjen Paulig idag har två familjestyrande organ, familjeråd och 

ägarråd. Familjerådet svarar för sammanhållning av familjen genom att bland annat ordna 

familjeevenemang och skolningar. Ägarrådet sköter om ägarfrågor och är ägarnas 

gemensamma ansikte mot bolaget. Hallberg menade att då bolag kommit till tredje 

generationen börjar det redan finnas så många olika personer och viljor att ägarstyrorgan 

börjar vara nödvändiga för att upprätthålla kommunikation och beslutsfattande. Råden är 

viktiga verktyg inom konflikthantering. Familjen Paulig är redan inne i sjätte generationen. 

Hallberg sade att det inte ännu är vanligt med olika familjestyrnings arrangemang, men 

Familjeföretagarnas förbund aktivt har förespråkat sådana. Detta har lett till att det blivit 

vanligare med dylika arrangemang inom familjebolag. 

Hallberg berättade att Paulig Ab ägs av 83 personer i rakt nedstigande led från Eduard 

Paulig, som var Gustav Pauligs son. Eduard Paulig köpte ut sina syskon efter bolagets 

första generationsskifte. Efter det ha ägandet av bolaget flyttats över till yngre generationer 
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genom gåvor, arv och köp. Förändringar i beskattningen av förmögenhet, arv och gåvor har 

inte påverkat ägarnas sätt att föra över bolaget till följande generation, men storleken på 

gåvor har anpassats efter rådande gränser inom beskattningen, menar Hallberg. 

Förändringar i beskattningen har delvis angivit takten på gåvor och har även beaktats vid 

bestämmande av nivån på dividenden. 

Hallberg säger att den skatteplanering som kan tillämpas är att hålla sig till vissa 

portionsstorlekar i dividendutbetalning för att hålla sig under bestämda skattegränser. Att 

portionera gåvogivningen redan från att ett barn fötts och till och med hoppa över en 

generation i gåvogivningen är metoder för att minska skattebördan. Hallberg menar att 

förändringarna i kapitalbeskattningen som trädde i kraft vid början av 2014 inte principiellt 

påverkar ägarna av Paulig Ab, utan dividendpolitiken består. Tolkningen av 

beskattningsvärdet på ett onoterat bolag betyder dock mycket mer för arvs- och 

gåvoskatten än något annat.  

På frågan ifall börsnotering är aktuell eller har varit aktuell berättar Hallberg att frågan 

behandlats i början på 1980-talet. I dagens läge finns det en uttalad vilja att moderbolaget 

inte skall börsnoterats. Hallberg säger ändå att det inte är beskattningen som påverkat detta 

beslut. Viktigare är den evighetsprincip ett familjebolag verkar efter. Börsen passar illa för 

långsiktiga bolag. Kvartalsekonomin är inte lönsam för helheten, menar Hallberg. Dock 

kunde en börsintroduktion öka ägarnas kassa eller bolagets balans, annars tjänar det inte 

bolaget speciellt väl.  

 

4.3.2 Intervju med jurist 

Den andra intervjun hölls den 28 mars 2014 med Berndt Heikel i Borgå. Heikel är juris 

kandidat till utbildningen och har jobbat i huvudsak som advokat, men även som domare, 

åklagare och med rättegångar. Han har även jobbat en hel del med företagstransaktioner i 

Europa med köp och försäljning av bolag. Heikel kom via sitt jobb på Advokatbyrå 

Hannes Snellman i kontakt med familjeföretag. På 1980-talet kom han via detta jobb in i 

Paulig Ab som rådgivare för ledning och styrelsemedlemmar. Senare kallades Heikel till 

Paulig Ab som styrelsens sekreterare vilket han fortfarande är i dag. Arbetsbilden har 

förändrats en hel del under årens lopp från att i början vara just sekreterare till att han idag 

känner sig vara en fullgod medlem av styrelsen trots att han formellt inte är det. Förutom 
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att jobba för Paulig Ab har Heikel även tidigare jobbat med stora familjeföretag, bland 

annat Hackman. Heikel har även jobbat med mindre familjebolag, börsbolag, utländska 

bolag samt suttit i flera styrelser, även andra familjebolag. 

Heikel menar att det är mer regel än undantag att familjebolag reglerar vem som kan äga 

bolaget genom till exempel inlösningsklausul i bolagsordningen, för att trygga att ägandet 

hålls inom kretsen. Generationsskiften i stora familjeaktiebolag med ett spritt ägande sker 

vanligtvis genom gåvor och arv, men ifall det inte finns arvingar kan försäljning eller 

inlösningar av aktier komma ifråga. Ifall det inte finns vilja eller möjlighet att fortsätta 

driva företaget är att sälja hela bolaget eller att ta in en stor minoritetsägare möjliga 

alternativ för att få in mer kapital. I fallet att det kommer in en stor utomstående 

minoritetsägare menar Heikel att det i många fall med tiden minskar intresset inom 

familjen eller släkten att fortsätta att vara ägare, vilket ofta leder till att företaget så 

småningom säljs i sin helhet.  

Heikel säger att beskattningen helt säkert påverkar hur generationsskiften sker. Små 

justeringar i beskattningen påverkar inte så mycket, och sällan så att beskattningen skulle 

leda till snabba drastiska beslut. På lång sikt kan däremot beskattningen leda till hur man 

ser på framtiden. Beskattningsfrågor kan på lång sikt få en ägarskara att fatta beslutet att 

göra något annat. Heikel menar att förmögenhetsskatten, som nu är slopad, tidigare rätt 

ofta ledde försäljning av bolag, speciellt om avkastningen på aktierna i förhållande till 

förmögenhetsskatten, var liten. Om detta i kombination med att överförande av bolaget till 

nästa generation som helhet blev dyrt, så kunde många uppleva att man hade andel i en stor 

förmögenhet som man själv inte kunde njuta av.  

Under de senaste 15-20 åren har sänkningar av kapitalbeskattningen dock gjort ägandet 

lukrativare, berättar Heikel. Under Heikels karriär har beskattningen av ägarna tidigare 

varit betydligt strängare, med en hög kapitalbeskattning, förmögenhetsskatt och dessutom 

arvs- och gåvoskatt. Detta ledde ofta till att ägare funderade ifall det finns trevligare sätt att 

ha en förmögenhet på. Speciellt i stora bolag med brokig ägarskara, där många inte var 

speciellt engagerade i bolaget, slutade det ofta med en försäljning av bolaget. Jämfört med 

de tiderna har det skett klar förbättring av beskattningen i ägarperspektiv. Trots dagens 

system med dubbelbeskattning, är den totala skattebördan på en rätt rimlig nivå jämfört 

med vad den varit, även efter de senast tidernas förändringar, anser Heikel.  
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Förändringen som skedde i samfunds- och kapitalbeskattningen i början av 2014 tror inte 

Heikel påverkar privatpersoner avsevärt, lite, men inte avsevärt. Samtidigt påminner 

Heikel att ägare kan vara i olika lägen inom samma bolag, vissa ägares beskattning skärps 

mer än andras. Dessutom påpekar Heikel att beskattningen av kapitalinkomster speciellt 

för småföretagare är förmånligare i Finland än i t.ex. Sverige. 

Angående skatteplanering menar Heikel att då samfundsskatten tidigare var avsevärt högre 

än idag, fanns det samtidigt många möjligheter till avdrag, bland annat 

lagernedskrivningar. Dessa möjligheter till avdrag ledde ofta till ett aktivt skatteplanerande 

inom bolag, så aktivt att bolagets kärnverksamhet till och med kunde bli lidande, tycker 

Heikel. Beslut togs som kanske var mer styrda av beskattningen men som inte tjänade 

businessen. För ägarnas del kunde man via de olika avdragen hålla värdet på bolaget lite 

lägre, vilket påverkade positivt vid förmögenhetsbeskattningen och beskattningen vid 

generationsskiften. I dagens läge är skatteprocenten betydligt lägre men möjligheterna till 

avdrag är avskalade. Tack vare detta har vi idag i bolag generellt mindre koncentration på 

skatter och ett klarare focus på verksamheten.  

Tidigare granskade skattemyndigheterna vanligtvis bara moderbolaget och eventuella 

dotterbolag i Finland, men ifall det fanns verksamhet utomlands redde de sällan ut 

verksamheten i dessa närmare. I och med internationella avtal går finska 

skattemyndigheterna mera in på bolag utomlands på ett annat sätt än tidigare. Fördelen för 

bolag att ha utländska dotterbolag av skatteskäl har därmed minskat.  

Ägarna kan skatteplanera genom att bestämma storleken på dividenden, förutsatt att 

företaget har möjlighet att dela ut dividend. Dividendens storlek kan variera mellan åren. 

Ifall beskattningen är förmånligare ett år, kan ägarna välja att ta ut mer dividend det året 

och mindre ett annat år. Här påverkar dock olika ägares personliga skattesits, det som kan 

vara attraktivt för en ägare är det nödvändigtvis inte för en annan.  

Generationsskiften är en viktig del i skatteplanering, påpekar Heikel. I stora bolag med ett 

spritt ägande där genarationsskiftesreglerna inte går att tillämpa, är det extra viktigt att 

planera generationsskiftet noggrant. Generationsskiftesreglerna innebär en lindrad 

beskattning ifall ägaren äger mer än 10 % av bolaget. Heikel berättar att man i många 

bolag inleder skatteplaneringen genast när ett barn föds. Barnet får ofta genast aktier av 

föräldrar eller mor- och farföräldrar för att utnyttja möjligheten att så långt som möjligt ge 

skattefria gåvor eller att hålla sig inom rimligt låg progression. Heikel menar att man bör 
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överväga till vem man överför aktier. Man kan till exempel hoppa över en generation i fall 

det redan finns barnbarn, så sparar man en omgång av beskattningen. En möjlighet vid 

gåvor är att gåvogivaren förbehåller sig rätten till dividenden av aktien, vilket till och med 

kan halvera arvsbeskattningen. Detta kan dock medföra att gåvogivaren har en betydligt 

högre kapitalskatt än gåvotagaren på grund av progressiviteten på kapitalinkomster. Ur 

skattesynpunkt vore det förmånligast om dividendinkomsten var så jämnt fördelad som 

möjligt. Heikel påminner dock att emotionella värden inte skall förringas när det gäller 

ägandet av familjebolag, skatterna är inte allt här i livet. 

Heikel har lagt märke till att det just nu verkar finnas en trend hos skattemyndigheten, som 

kommer som påbud uppifrån, att rejält skärpa tolkningen av regler på beräkningssättet av 

värdet på aktien utan att det finns motsvarande beslut av riksdagen. Detta trots att ingen 

ändring av regler skett. Vissa bolags affärsupplägg har plötsligt börjat ifrågasättas trots att 

det har godkänts i många år. Heikel nämner som exempel Nokian renkaat. 

Skattemyndigheten kräver Nokian renkaat på en tilläggsskatt på över 100 miljoner euro, 

efter att ha granskat i vilket land bolagets ryska dotterbolag skall betala skatt till. Nokian 

renkaat tänker överklaga. (skribentens anm.) (YLE nyheter 21.1.2014). Heikel menar att 

det troligen kommer att bli besvärsprövningar och eventuellt gå ända till Högsta 

förvaltningsdomstolen för att få prejudikat. Heikel har inte varit involverad i fallet med 

Nokian renkaat, men han har personligen jobbat med ett fall där gåvoskattevärdet plötsligt 

räknats ut på ett helt avvikande sätt från tidigare och till ett helt annat värde än vad det 

varit vid tidigare beslut. Denna utveckling där skatteverket inte följer lagen på samma sätt 

som tidigare, trots att lagen inte ändras, är en utveckling Heikel inte gillar. Den medför 

enligt honom bland annat till det problemet att den skatteskyldiga, till exempel en 

gåvogivare, inte på förhand med rimlig säkerhet uppskatta skattekonsekvenserna av den 

tilltänkte gåvan. Det är i strid med de allmänna principerna om konsekvens och 

förutsägbarhet även i beskattningen. 

På frågan ifall beskattningen påverkar ägarnas eventuella vilja till en börsnotering, anser 

Heikel att personbeskattningen troligtvis skulle förändras för privatpersonen, men att detta 

knappast är avgörande för att gå in för en eventuell notering. Det är i regel av andra orsaker 

ägare väljer eller avstår från en börsnotering. Skatterna är endast en liten del av en stor 

process vid notering. 

Jag undrade ifall det finns gråzoner i beskattningen. Heikel konstaterade att då det skapas 

regler finns det alltid olika tolkningar och sätt att läsa reglerna. Skatteplanerare är ofta 
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fyndiga och försöker på olika lösningar och provar olika möjligheter, men 

skattemyndigheten kan ju ha en annan uppfattning och tolkning. Det går inte att reglera 

hela livet så att det inte skulle finnas tolkningsutrymme, tror Heikel. Han menar att det just 

nu pågår diskussioner om hur man skall betrakta situationer med dotterbolag i utlandet, 

som just i fallet Nokian renkaat. 

Heikel är rätt övertygad om att det finns ett större samhällsansvar bland familjebolag att 

delta i skattebetalningen till Finland jämfört stora öppna börsbolag. Familjebolag har ofta 

ett lite mindre tryck att visa maximala resultat, vilket leder till långsiktighet. Om ägarna 

dessutom bor i Finland kan det vara lättare att acceptera skattebetalningen till det finska 

samhället, detta är dock en väldigt personlig fråga.  

Heikels fria tankar kring ämnet i intervjun var att han överlag upplever att vi i Finland 

fortfarande har en attraktiv beskattning för dividendmottagaren. Den absolut största 

stötestenen är arvs- och gåvoskatten hos familjebolag. Om det blir för dyrt att föra ägandet 

vidare till nästa generation i förhållande till bolagets utdelning, så leder det till en 

trappstege, där man hela tiden blir tvungen att höja dividendutdelningen eller genom andra 

lösningar påverka bolagets balans. Då kan bolaget inte uppnå den tillväxt som det skulle 

behöva. Blir det för dyrt att äga, så kan det lätt bli så att man väljer att inte fortsätta äga, 

avslutar Heikel. 

 

5 Analys och kritisk granskning 

Genom undersökningen har det framkommit att förändringen i samfunds- och 

kapitalbeskattningen inte påverkar ägarna till aktiebolag något nämnvärt. Det handlar 

främst om en justering av skatteprocenter.  

Den största skillnaden i kapitalbeskattningen som förändringen mellan år 2013 och 2014 är 

att total skattefrihet slopas, detta påverkar det största antalet ägare. Skatten på 

kapitalinkomster under 60 000 stiger från 0 % till 7.5 %. På kapitalinkomster mellan cirka 

93 000 och 316 000 euro sjunker skatten jämfört med tidigare eftersom en mindre del av 

kapitalinkomsten beskattas, från 70 % till 25 %. Från kapitalinkomster över cirka 316 000 

euro blir skattebördan åter stramare, därför att andelen av inkomsten som beskattas till 85 
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% är så hög att skatten härifrån uppåt blir högre än 2013. Största skillnaden i en 

privatpersons kapitalbeskattning är det ändå ifall bolaget man äger är noterat eller onoterat.  

Förändringen av samfundsskatten leder för bolagen till en lägre beskattning, från tidigare 

24,5% till nuvarande 20 %. Den utdelbara vinstandelen ökar i vinstbringande bolag då 

samfundsskatten sänks. Regeringen hoppas att bolaget skall vara konkurrenskraftigare i en 

internationell jämförelse, vilket även ökar bolagets möjlighet till vinst eller tillväxt. Ifall 

förändringen får önskade resultat går att utvärdera först om några år.  

Den totala skattebördan för en ägare ses i dubbelbeskattningen. Förändringen kan ses mer 

som en justering än förändring eftersom sänkningen av samfundsskatten väger det ut den 

aningen skärpta kapitalbeskattningen på små och stora kapitalinkomster. För ägarens del 

förutsätter förändringen visserligen att bolagen betalar ut högre dividender än tidigare ifall 

man skall dra direkt nytta av sänkningen av samfundsskatten. För skatteåret 2014 sker 

dessutom en skärpt dubbelbeskattning eftersom det är 2013 års vinst som betalas ut år 

2014, vilket betyder att bolagen 2013 betalat samfundsskatt på 24,5 % medan ägarna 

betalar kapitalskatt enligt 2014 års skärpta beskattning. 

Både Hallberg och Heikel som intervjuats i detta arbete anser att förändringarna i 

samfunds- och kapitalbeskattningen som trädde i kraft i början av år 2014 inte nämnvärt 

påverkar ägandet i stora onoterade familjebolag. Båda är dock eniga om att arvs- och 

gåvoskatten är den skatten som främst påverkar ägandet i en negativ bemärkelse. Heikel 

nämner att ett osäkert skatteklimat med ständiga förändringar på lång sikt kan ha en 

negativ effekt på ägandet. Det framgick i intervjuerna att ägarna aktivt följer med hur 

beskattningen ser ut och förväntas se ut, och försöker planera och reagera på förändringar 

för att inte i onödan betala för mycket i skatt. Olika gränser på progressivitet skapar vissa 

gränser på gåvor. Utgående från respondenternas åsikter anser jag att det är viktigt för 

familjeföretag att skydda sitt bolag mot utomstående ägare samt att strävan efter att 

fortsätta äga tillsammans inom familjen är stark. Skattefrågor är inte direkt avgörande vid 

en eventuell börsintroducering.  Det är ändå viktigt att det är ekonomiskt motiverande att 

värna om arvet. Inom familjebolag är känslor och tradition närvarande på ett helt annat sätt 

än andra bolag. 

Arvs- och gåvoskatten samt osäkerhet i beskattningen visade sig vara de skatterna som 

mest påverkar och oroar ägarna i familjebolag. Kapitalbeskattningen och dess förändringar 

visade sig inte vara lika stora stötestenar. Skillnaden mellan dessa är att 
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kapitalbeskattningen påfaller då ägaren mottagit pengar, med dessa pengar kan då ägaren 

betala skatterna med. Arv- och gåvoskatten kan däremot komma på arv och gåva som 

består av fastigheter och maskiner och därför kan vålla problem då de skall betalas. 

Familjeföretagarnas förbund har presenterat ett förslag på hur beskattningen skulle kunna 

förändras utan att staten skulle förlora intäkter och beskattningen skulle förskjutas över till 

att beskatta kapital vid realisering, detta förslag har dock inte behandlats i regeringen. Jag 

tror att arvs- och gåvoskatten av tradition är viktiga hos de socialdemokratiska- och 

vänsterpartierna och att arvs- och gåvoskatten inte anses vara ett problem för så många 

personer att den skulle ha en så hög prioritet. I och med Wahlroos´ flytt till Sverige 

(Svenska Dagbladet 9.4.2014) har frågan fått mer synlighet och väckt debatt.  

Jag har velat få fram ägarnas syn på beskattningen av ägarna till stora onoterade 

familjeföretag. Jag anser att jag i detta arbete valt mycket trovärdiga respondenter med en 

nära anknytning till ämnet. Trots att Heikel har jobbat med många olika familjeföretag, har 

han ändå en stark anknytning till Paulig Ab, vilket eventuellt ger en smalare bild av hela 

sanningen än om respondenterna verkat inom olika bolag. Jag valde att inte intervjua 

någon person som klart förespråkar till exempel arvs- och gåvoskatten, då jag anser att de 

inte representerar ägare till stora onoterade familjebolag. 

6 Sammanfattning 

Detta arbete består av tre huvuddelar.  Till en början granskas beskattningen vid 

kontinuerlig verksamhet. Den kontinuerliga verksamhetens beskattning består av 

beskattningen av dividender och av aktiebolaget. Sedan granskas beskattning vid 

förändringar i ägarstrukturen. Tredje delen består av en undersökning med en ägare och 

med en i ägarfrågor insatt jurist.  

I Finland görs det skillnad i beskattningen ifall aktiebolaget är börsnoterat eller ej. Ägandet 

i onoterade aktiebolag räknas som företagande och uppmuntras därigenom med lägre 

beskattning, medan ägande av börsbolag ses som en placering och har en högre beskattning 

på dividender. I arbetet har presenterats hur kapitalbeskattningen ser ut år 2014. 

Förändringen i samfunds- och kapitalbeskattningen som trädde i kraft från och med början 

av 2014 har presenterats i arbetet och jämförts med året innan. Den största skillnaden i 

beskattningen av kapitalinkomster är att inga inkomster mer är helt befriade från skatt i 

personbeskattningen. I och med att samfundsskatten sänktes väger det dock ut det att 
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kapitalbeskattningen i vissa fall höjts. Skillnaden i den totala dubbelbeskattningen visade 

sig vara liten. 

För speciellt familjeföretag är förändringar i ägarstrukturen ofta omvälvande. I arbetet har 

granskats vilka skatter som påverkar vid ägarstrukturs förändringar och kommit fram till 

att vid generationsskiften är arvs- och gåvoskatten en betungande skatt för familjeföretag. 

Bolagens balans påverkas ofta negativt vid generationsskiften och detta drabbar även 

familjeföretagen negativt i konkurrensen mot företag som inte genomgår 

generationsskiften. För att minska skattebördan är det vanligt med skatteplanering. 

Den empiriska undersökningen i examensarbetet består av intervjuer. Den ena intervjuade 

personen är Christian Hallberg som är ägarrepresentant för familjeföretaget Paulig Ab. Den 

andra intervjun i undersökningen är gjord med jurist Berndt Heikel som presenterar en 

allmän syn på ägandet i familjeföretag. Genom intervjuerna bekräftas att de senaste 

förändringarna i samfunds- och kapitalbeskattningen i princip inte påverkar ägandet på 

kort sikt. Tolkningen av beräkningssättet av aktievärdet, som påverkar arvs- och 

gåvoskatten, samt förutsägbarheten av beskattningen är av desto större vikt.                                                               

Det är troligt att nya förändringar i beskattningen är att vänta även de närmaste åren, något 

som Heikel anser kan ha en negativ påverkan på det långsiktiga ägandet, då 

förutsägbarheten i beskattningen är dålig. Slutsatsen av undersökningen är att små 

förändringarna av samfunds- och kapitalbeskattningen i sig inte påverkar ägandet 

nämnvärt, men att den ständiga förändringen på sikt kan ha en negativ inverkan på 

ägandet. 
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Intervjufrågor, Christian Hallberg 

 

1 Bakgrundsinfo 

 

1.1 Vem är du? 

1.2 Vilken är din relation till familjeaktiebolag? 

1.3 Paulig Ab 

1.3.1 Berätta kort om Paulig Ab 

1.3.2 Vem äger? Hur många? Har någon 10 % ägarandel? 

1.3.3 Vem kan äga? 

– Finns det något speciellt aktieägaravtal, eller omnämnt i 

bolagsordningen? 

 

2 Historia 

 

2.1 Hur har generationsskiften skett?  

– Gåva, köp, arv? 

– Finns det planer hur generationsskiften skall ske i framtiden. 

2.2 Har skatterna påverkat hur generationsskiften skett? 

2.3 Har förmögenhetsskatt eller arvs- och gåvoskatten påverkat ägarnas val och beslut, 

i så fall hur? 

– Har dessa påverkat till åtgärder, hurdana? 

 

2.4 Har olika förändringar i beskattningen lett till åtgärder, hurdana? Bolag/ägare 

 

3 Nutid 

 

3.1 I Finland har vi dubbelbeskattning, hur ser du på det att samma slantar beskattas två 

gånger? Har det lett till åtgärder, t.ex. att man inte tagit ut dividend eller 

att man försökt få så litet beskattningsbart resultat som möjligt. 

3.2 Vid årsskifter 2013-14 förändrades samfunds- och kapitalbeskattningen. Hur 

påverkar denna ändring Paulig Ab:s ägare? 

3.2.1 Planeras det några förändringar i t.ex. ägarnas dividendpolitik pga. av 

förändringen? 

3.3 Vilka möjligheter finns det för ägarna till skatteplanering? (gåvor?) 

 

4 Övrigt 

 

4.1 Börsnotering? Har företaget under sin historia planerat en börsintroducering? Har 

denna inte blivit av på grund av skattemässiga skäl? 

4.2 Finns det gråzoner i beskattningen/skatteplaneringen? 

4.3 Tror du det finns det ett större samhällsansvar hos familjebolag att betala sina 

skatter i Finland än hos börsbolag? (vs. t.ex. utlandsflytt) 

4.4 Har du fria tankar om ämnet utöver det jag frågat? 
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- Kan jag kontakta dig via e-mail med eventuella följdfrågor och förklaringar 

vid behov? 
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Intervjufrågor, Bernt Heikel 

 

1 Bakgrundsinfo 

 
1.1 Vem är du? 

1.2 Vilken är din relation till familjeaktiebolag? 

– Är det vanligt med något speciellt aktieägaravtal, eller 
omnämnande i bolagsordningen vem som kan äga? 
 

2 Historia 

 
2.1 Hur brukar generationsskiften ske i familjeaktiebolag (stora)?  

– Gåva, köp, arv? 
– Brukar det finnas planer hur generationsväxlingar skall ske i 
framtiden. 

2.2 Har beskattningen påverkat hur generationsskiften skett? Hur? 

2.3 Har förmögenhetsskatt eller arvs- och gåvoskatten påverkat ägarnas val och 

beslut, i så fall hur? 

– Har dessa lett till åtgärder, hurdana? 
 

2.4 Har olika förändringar i beskattningen lett till åtgärder, hurdana? Bolag/ägare 

 
3 Nutid 

 
3.1 I Finland har vi dubbelbeskattning, hur ser du på det att samma slantar 

beskattas två gånger? Har det lett till åtgärder, t.ex. att man inte tagit 

ut dividend eller att man försökt få så litet beskattningsbart resultat 

som möjligt. 

3.2 Vid årsskifter 2013-14 förändrades samfunds- och kapitalbeskattningen.  

3.2.1 Känner du till att ägare planeras det några förändringar i t.ex. ägares 

dividendpolitik pga. av förändringen? 

3.3 Vilka möjligheter finns det för ägarna till skatteplanering? (gåvor? Etc.) 

 
4 Övrigt 

 
4.1 Börsnotering?  Påverkas en eventull börsnotering av familjeföretag av ägarnas 

personliga skattemässiga skäl? 

4.2 Finns det gråzoner i beskattningen/skatteplaneringen? 

4.3 Tror du det finns det ett större samhällsansvar hos familjebolag att betala sina 

skatter i Finland än hos börsbolag? (vs. t.ex. utlandsflytt) 

4.4 Har du fria tankar om ämnet utöver det jag frågat? 

 
- Kan jag kontakta dig via e-mail med eventuella följdfrågor och 

förklaringar vid behov? 

 


