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Abstrakt
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilket av de två alternativen köp och
gåvoartat köp som är skattemässigt lönsammare. Generationsväxlingen ska också leda till
att överlåtarna får ut en pension. Detta är gjort med hjälp av företagets bokslut och
information från företaget. Orsaken till att jag valde att skriva om generationsväxling för
företag x är att de inom ett till två år kommer att göra en generationsväxling och jag har
alltid varit intresserad av hur en generationsväxling skulle gå till i praktiken.
Examensarbetet är uppbyggt enligt en teoretisk del och en empirisk del. I den teoretiska
delen presenteras det först hur man värderar ett företag enligt substans- och
avkastningsvärdet. Sen förklaras innebörden av de tre alternativen för en
generationsväxling, hur beskattningen fungerar och vilka skattelättnader man kan yrka på.
I den empiriska delen görs det uträkningar för företagets värde utgående från företagets
bokslut. Företagets värde i sin tur leder till att generationsväxlingens alternativ kan räknas
ut.
Det finns ännu inget klart svar på vilket alternativ som passar bäst för överlåtarna eftersom
valet beror på hur mycket företaget kommer att vara värt när generationsväxlingen faktiskt
kommer att genomföras. Men baserat på resultatet ur detta examensarbete kommer det
bästa alternativet troligtvis vara att aktierna säljs till runt 76 % av gängse värde. På så sätt
blir generationsväxlingen en skattemässig lönsam generationsväxling samtidigt som
överlåtarna får ut en pension. Detta eftersom övertagarna får köpa aktierna till ett billigare
pris och ändå undvika gåvoskatt samtidigt som överlåtarna också undviker kapitalskatt.
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Tiivistelmä
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kumpi on verotuksellisesti
kannattavampi: kauppa vai lahjaluonteinen kauppa. Samalla vaihtoehto johtaisi siihen,
että luovuttajat saavat eläkkeen sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä on tehty
käyttämällä yrityksen tilinpäätöstä ja yrityksen antamia tietoja. Päätin kirjoittaa
sukupolvenvaihdoksesta yritys x:lle, koska he tekevät sukupolvenvaihdoksen yhden tai
kahden vuoden sisällä ja minua on aina kiinnostanut miten sukupolvenvaihdos
toteutetaan käytännössä.
Opinnäytetyö on jäsennelty teoreettiseen osaan ja empiiriseen osaan. Teoreettisessa
osassa esitetään ensin, kuinka yrityksen arvo määritellään tuottoarvolla sekä
substanssiarvolla. Sitten selvitetään sukupolvenvaihdoksen kolmen vaihtoehdon
merkitystä, miten verotus toimii ja mitä verohelpotuksia voi hakea. Empiirisessä osassa
lasketaan yrityksen arvo yhtiön tilinpäätöksen perusteella. Yrityksen arvo vuorostaan
tarkoittaa sitä, että sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot voidaan laskea.
Vielä ei ole selvää vastausta, mikä vaihtoehto, sopii parhaiten luovuttajille, koska valinta
riippuu siitä, minkä arvoinen yritys on kun sukupolvenvaihdos todella toteutetaan. Tämän
opinnäytetyön tulosten perusteella paras vaihtoehto on se, että osakkeet myydään noin
76 prosentilla normaaliarvosta. Näin sukupolvenvaihdos on verotettavasti kannattava
sukupolvenvaihdos, ja luovuttajat saavat eläkkeen. Tämä johtuu siitä, että ostajat saavat
ostaa osakkeita halvemmalla hinnalla, välttäen lahjaveroa ja luovuttajat myös välttävät
pääoman verotusta.
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Abstract
The purpose of this Bachelor Thesis is to find out which alternative of purchase and giftlike sale is more profitable taxwise. The change of generation should also result in a
reasonable pension for the transferrers. The company's annual account and other
information from the company have been used in the study. The reason I chose to write
about generation change for company x is that they within one to two years will do a
generation change and I have always been interested in the process of a generation
change.
The Bachelor Thesis consists off a theory part and an empiric part. In the theory part it
will be presented how to value a company based on the company’s tangible assets and
revenue. Then the meaning of the three alternatives for a generation change will be
explained, how the taxation works and what different tax relieves one can apply for. In
the empiric part the company’s value is calculated based on the company’s annual
account. In return the company’s value leads to that the calculations for the generation
change’s alternatives can be made.
It is still not a clear answer to which alternative suits the transferrers best because the
choice depends on how much the company will be valued when the generation change
actually takes place. But based on the result from this Bachelor Thesis the best alternative
would probably be to sell the shares to 76 % of the shares’ real value. This way leads to a
profitable generation change taxwise while the transferrers get a reasonable pension.
This because of the fact that the transferees get to buy the shares to a cheaper price and
still avoid gift taxes while the transferrers also avoid capital taxes.
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1 Inledning
I detta kapitel som är det första presenteras först lite allmänt om generationsväxlingar och
vad man bör tänka på och vilka olika alternativ som gäller vid generationsväxlingar. Sen
följer problemformuleringen och syftet som berättar om vad examensarbete kommer att
lösa för problem och kretsa kring. För att det inte ska bli för långt och utbrett ges
avgränsningarna för detta examensarbete. Till sist i kapitlet förklaras metoderna som
använts för att göra detta examensarbete samt hur examensarbete är uppbyggt.
En generationsväxling innebär att en överlåtare för vidare sin verksamhet till en övertagare.
Överlåtaren och övertagaren kan vara flera till antalet, överlåtaren är ägaren för företaget
medan övertagaren kan vara ägarens barn eller annan person. Med verksamhet menas
verksamheten för ett aktiebolag eller ett personbolag. Generationsväxlingen kan vara
planerad eller oplanerad, när den är planerad händer det under ägarens livstid medan när
den är oplanerad händer det efter ägarens dödsfall. Ifall det händer en oplanerad
generationsväxling tillämpas arv eller testamente som bestäms enligt arvsskattelagen och
inkomstskattelagen. När generationsväxlingen är planerad finns det tre olika alternativ det
kan ske på och dessa alternativ spelar stor roll när det gäller beskattningen. De tre
alternativen är gåva, köp och gåvoartat köp. (Skatteförvaltningen, 2018).
I en undersökning gjord 2015 av en riksomfattande ägarbytesbarometer tog man reda på
hur ägarförändringarna kommer att se ut de kommande 10 åren genom att
undersökningen frågade entreprenörer i åldern mellan 54 och 74 om deras egna planer,
synpunkter och önskemål under de kommande 10 åren. Antalet entreprenörer var 78 000
och resultatet enligt undersökningen var att:
➢ 30 500 företag säljer till utomstående (39%)
➢ 18 000 företag byter generation (23%)
➢ 5 500 företag byter ägarförhållande (10%)
➢ 3 000 företag gör en annan lösning (4%)
➢ 21 000 företag avslutar verksamheten (27%)
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Så med andra ord om man bortser de 21 000 från 78 000 som kommer att avsluta
verksamheten så kommer det inom de 10 närmaste åren vara 57 000 företag som
genomgår ägarbyte. Av de 57 000 handlar en tredjedel om generationsväxling och två
tredjedelar om företagsaffär. (Yrittäjät, 2018).

Företagsarrangemang
10 %

Annan lösning
5%

Försäljning
53 %
Generationsväxling
32 %

Figur 1 Ägarbyte de kommande 10 åren (yrittäjät.fi, 2016)

1.1 Problemformulering och syfte
Att göra en generationsväxling kan vara väldigt komplicerat och utdraget så den ska göras
i god tid. Beroende på vilket alternativ man väljer att göra kan det vara olika lönsamt för
överlåtaren och övertagaren. Vilket alternativ man väljer beror till stor del på vilka möjliga
krav överlåtaren och övertagaren kan ha. Fallföretaget i detta examensarbete är ett
familjeföretag som vill föra vidare aktiebolaget inom familjen. Det är föräldrarna som vill
föra vidare aktiebolaget till två av sina söner samtidigt som föräldrarna får ut en pension
genom generationsväxlingen, vilket betyder att alternativet gåva helt och hållet är
uteslutet. Därför lyder problemformuleringen för detta examensarbete: Vilket av de två
alternativen köp och gåvoartat köp är skattemässigt lönsammare med tanke på att
överlåtarna ska få ut en pension genom generationsväxlingen? Syftet är att med hjälp av
företagets bokslut och information från företaget ta reda på vilket av de två alternativen
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som är skattemässigt lönsammare samtidigt som alternativet leder till att överlåtarna får
ut en bra pension genom generationsväxlingen.

Köp

Skattemässigt lönsamt

Gåvoartat köp

Pension till överlåtarna

Figur 2 Företagets två alternativ och överlåtarnas krav

1.2 Avgränsningar
I och med att fallföretaget är ett onoterat aktiebolag kombinerat med överlåtarnas krav
kommer examensarbetet ha en del avgränsningar. I examensarbetets teoridel kommer det
endast behandlas hur en generationsväxling går till i ett onoterat aktiebolag samtidigt som
värderingsmetoderna i teorin utgår ifrån hur skatteförvaltningen skulle värdera företaget,
detta på grund av kravet på en skattemässig lönsam generationsväxling. Detsamma gäller
för den empiriska delen eftersom den kommer att utgå ifrån den teoretiska delen. Därefter
kommer alla tre generationsväxlingsalternativ att tas upp i teoridelen men i den empiriska
delen kommer alternativet gåva nästan helt och hållet att falla bort eftersom överlåtarna
har krav på att få ut en pension genom generationsväxlingen. Det som tas upp angående
gåva är att överlåtarna ger bort några aktier skattefritt till sina övriga barn. Den empiriska
delen är fokuserad ur en skattemässig synvinkel.

1.3 Metod
Arbetet är uppbyggt enligt en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen bygger
helt och hållet på information om generationsväxling och företagsvärdering, både från
litteratur och officiella skattesidor. Den empiriska delen är en fallstudie av företag x ab där
teorin tillämpas på företaget genom information från företaget och dess bokslut. Med hjälp
av bokslutet räknas företagsvärdet ut och med hjälp av det räknas därefter de olika
alternativen ut. I den empiriska delen finns det också ett underkapitel där fallföretaget
kortfattat presenteras, så man får en liten inblick i varför företaget gör en
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generationsväxling och vilka krav som finns. Detta underkapitel baseras helt och hållet på
intervjuer av överlåtaren och övertagarna.
Så med andra ord handlar både den teoretiska delen och empiriska delen om insamling av
numeriska data som på ett objektivt sätt används för att komma fram till ett resultat, vilket
gör det till en kvantitativ metod. Underkapitlet som är baserad på intervjuer av överlåtarna
och övertagarna är däremot en kvalitativ metod eftersom det är mer inriktat på ord än
siffror och för att intervjuerna helt och hållet bygger på överlåtarnas och övertagarnas
åsikter och påståenden. (Bryman & Bell, 2014, s. 162, 390).

1.4 Arbetets disposition
Arbetet är uppbyggt på så sätt att det andra kapitlet, som är det teoretiska kapitlet,
behandlar all nödvändig information om vad just en generationsväxling är och hur den går
till och vilka alternativ det finns. Sen följer kapitel tre som är den empiriska delen av
examensarbetet, där tillämpas all information från teorin på fallföretaget med hjälp av dess
bokslut, de olika alternativen räknas ut och det mest lönsamma resultatet kommer fram,
med beaktande av överlåtarens krav. I kapitel två och tre används exempel, tabeller och
figurer för att göra det så förståeligt som möjligt. I kapitel fyra presenteras resultatet
kortfattat så man ser vilket alternativ som är lönsammast och i kapitel fem som är det sista
sammanfattas hela examensarbetet och skribenten säger med egna ord lite om
examensarbetet.
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2 Generationsväxling i ett aktiebolag
Här följer teoridelen av detta examensarbete. Här läggs det utförligt fram information om
vad en generationsväxling är och hur det går till i teorin och vad man bör tänka på vid en
generationsväxling. Före en generationsväxling sker måste företaget värderas och det
förklaras i detta kapitel före de tre olika alternativen för generationsväxling tas upp.
Värderingsmetoderna utgår ifrån hur skatteförvaltningen skulle värdera företaget, detta
eftersom överlåtarna har krav på en skattemässig lönsam generationsväxling. Olika
skattelättnader i gåvobeskattningen och vid överlåtelsevinster som man kan yrka på vid
generationsväxlingar tas också upp och förklaras i detta kapitel tillsammans med de tre
alternativen för generationsväxling. I kapitlet finns en hel del exempel, figurer och tabeller
för att göra det så lättförståeligt som möjligt.

2.1 Allmänt om ett aktiebolags generationsväxling
Som tidigare nämnts kan en generationsväxling i ett aktiebolag vara planerad eller
oplanerad. Vid en oplanerad generationsväxling tillämpas arv eller testamente som
bestäms enligt arvskattelagen och inkomstskattelagen. Vid en planerad generationsväxling
sker det genom att överlåtaren säljer eller ger bort sina aktier i företaget som gåva till
övertagaren. Om överlåtaren ger bort aktierna som gåva till övertagaren handlar det om
gåva, om överlåtaren säljer aktierna handlar det antingen om köp eller gåvoartat köp
beroende på hur mycket av aktiernas gängse värde överlåtaren säljer för. Så med andra ord
finns det tre alternativ vid generationsväxling för ett aktiebolag, de är köp, gåva och
gåvoartat köp. (Skatteförvaltningen, 2018). Före man väljer ett av dessa alternativ måste
man först dock värdera företaget eftersom de tre alternativens värde bestäms enligt hur
mycket företaget är värderat till. Vilket alternativ som passar bäst för företaget beror helt
och hållet på varför företaget gör en generationsväxling och vilka krav överlåtaren och
övertagaren har i och med generationsväxlingen.

Gåva

Köp

Figur 3 De olika alternativen för generationsväxling

Gåvoartat köp
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Det man kan säga är att oavsett vilket alternativ man väljer ska en generationsväxling
planeras i god tid eftersom det är en komplex process som genomförs i flera olika steg. Det
är planeringen av en generationsväxling som är den svåra delen, det tekniska
genomförandet av generationsväxlingen är trots allt en ganska enkel åtgärd. Man ska
komma ihåg att det inte alltid är det mest lönsamma alternativet för generationsväxling
som används eftersom valet påverkas av överlåtarens och övertagarens olika krav, och
även övertagarens finansieringsmöjligheter. (Ossa, 2018, s. 15).

2.1.1 Stegvis generationsväxling i aktiebolag
En stegvis generationsväxling i ett aktiebolag går ut på att man under en lång tid stegvis
genomför generationsväxlingen genom att ge bort lite av aktierna i taget som gåva utan att
beskattas för mycket. Orsaken till detta är att gåvobeskattningen är progressiv, dvs ju högre
gåvans värde är desto högre kommer beskattningen på gåvan att vara, dessutom om det
handlar om samma gåvogivare och gåvotagare beaktas tidigare gåvor inom tre år i
beskattningen. Med andra ord om flera gåvor ges inom tre år adderas de gåvorna och
totalbeloppet för de gåvorna beskattas. Om man däremot ser till att ge bort aktierna som
gåvor vart tredje år eller delar upp gåvorna utspridda över dessa tre år och beaktar
gåvobeskattningen så kan man undvika att betala för mycket gåvoskatt. Dock om gåvans
totala värde under tre års tid understiger 5 000 € och det handlar om samma gåvogivare
och gåvotagare är gåvan helt och hållet skattefri eftersom gåvors värde under 5 000 € inte
beskattas. (Skatteförvaltningen, 2018).

2.2 Företagsvärdering
Före man väljer ett av alternativen för generationsväxling ska aktiebolaget först värderas
eftersom värdet för de tre generationsväxlingsalternativen bestäms enligt aktiebolagets
gängse värde. Med ett aktiebolags gängse värde menas aktiernas sannolika överlåtelsepris
(Skatteförvaltningen, 2019, s. 34).
I regel så bestäms aktiernas värde enligt att man jämför med hur värdet på aktierna har
varit i en tidigare aktieöverlåtelse inom samma företag. Ett annat ord för detta är
jämförelseöverlåtelse

och

med

detta

begrepp

finns

det

en

del

krav.

En

jämförelseöverlåtelse måste handla om en fri marknadssituation där parterna är
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oberoende samt att jämförelseöverlåtelsen har skett relativt nära tiden då
skattskyldigheten har uppstått. Dessutom måste också andra omständigheter tas i
beaktande eftersom de kan påverka aktiernas gängse värde. Det kan till exempel handla
om ovanligt stora köpesummor på aktierna som skett tidigare eller om aktiernas värde
baserar sig på en viss persons expertis och kunnande och den personen inte längre finns i
aktiebolaget. Om man inte kan värdera aktiernas gängse värde enligt denna metod måste
andra metoder användas, de metoderna är substansmetoden och avkastningsmetoden,
vilket också är metoderna skatteförvaltningen använder för att fastställa olika
skattebelopp. Det man dock måste säga om företagets substansvärde och
avkastningsvärde är att det inte ger en riktig bild på företagets värde eftersom det inte
beaktar företags egenskaper eller verksamhetsmiljöer. (Skatteförvaltningen, 2019, s. 3435).

2.2.1 Substansvärde
Substansvärdet bygger på ett företags balansräkning, dvs tillgångarna och skulderna.
Substansvärdet är skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, med andra ord företagets
egna kapital. Om skulderna är större än tillgångarna är substansvärdet 0 och skillnaden
däremellan drar ner gängse värdet med det beloppet. Substansvärdet utgår ifrån den
senaste räkenskapsperioden som avslutats före skattskyldighetens början. Substansvärdet
är det värde företaget minst kan värderas till i beskattningen. (Skatteförvaltningen, 2019,
s. 35-36).
Ett problem med substansvärdet är att de bokförda värdena sällan är de verkliga värdena,
eller gängse värdena. När man värderar enligt substansvärdet vill man ha gängse värdet för
företagets tillgångar och inte bokföringsvärdet. För att få detta gängse värde måste
företags gängse värde för tillgångarna och skulderna fastställas, dessa fastställs genom att
justera balansräkningens tillgångsposter och skuldposter. Substansvärdet man får fram
brukar kallas för justerat eget kapital (JEK). Vid beräkningen av detta substansvärdet utgår
man ifrån den officiella balansräkningen och räknar då ut ett bestämt gängse värde för
tillgångarna och skulderna, dvs dolda reserver som existerar i företaget upplöses. I och med
att tillgångarnas gängse värde är högre än bokföringsvärdet uppstår en vinst, denna vinst
leder till att skatterna påverkas, så dessa skatter måste också justeras. (Nilsson, 2013, s.
301-302).
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Tabell 1 Exempel på substansvärde

Tillgångar

Skulder

Bestående aktiva

50 000 €

Långfristigt
främmande

10 000 €

Rörliga aktiva

50 000 €

Kortfristigt
främmande

10 000 €

Aktiva totalt

100 000 €

Passiva totalt

20 000 €

Substansvärde

100 000 – 20 000 € = 80 000 €

I exemplet ovan betyder det att företagets tillgångar totalt är 100 000 € och företagets
skulder totalt är 20 000 €. Det innebär att substansvärdet är 80 000 €.

2.2.2 Avkastningsvärde
Avkastningsvärdet baseras på de tre senaste bokslutens resultaträkning, närmare sagt de
tre senaste räkenskapsperiodernas resultat. Det kan vara nödvändigt att göra
bokslutsjusteringar med denna metod eftersom resultatet kan vara missvisande i vissa fall.
Justeringarna kan vara till exempel att ägaren i aktiebolaget inte har betalat ut en gängse
lön åt sig själv, han kan antingen ha betalat ut för lite eller ingen lön alls. Avdraget som görs
är skillnaden på den utbetalda lönen och lönens gängse värde. För att bestämma gängse
värdet för lönen utgår man ifrån ägarens egna uppskattning om vad motsvarande arbete
skulle ge för lön till en person med likvärdig yrkeskunskap. Andra justeringar som kan vara
nödvändiga är koncernbidrag, gåvor, anläggningstillgångars överlåtelsevinster och förluster samt bokslutsdispositioner som frivilliga reserveringar och förändringar i
avskrivningsdifferenser. Ifall räkenskapsperioden inte är 12 månader och resultatet har
beräknats utifrån denna måste resultatet korrigeras så det motsvarar en räkenskapsperiod
på 12 månader. (Skatteförvaltningen, 2019, s. 38-39).
En annan metod för att justera lönerna är att utgå ifrån omsättningen för företaget. Denna
metod rekommenderas om det i resultaträkningen inte finns någon motsvarande kostnad
för arbetsinsatsens lön och om ägarnas arbetsinsats är påfallande i företaget. Justering av
löner används främst i firmor, personbolag och aktiebolag. I allmänhet används justeringen
inte i stiftelser, föreningar och fastighetsbolag. Privatuttags och dividenders storlek
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påverkar inte storleken på justeringen något. Justeringen beräknas enligt företagets
omsättning enligt tabellen nedan:
Tabell 2 Lönejustering enligt företagets omsättning

Omsättning (12 mån)

Lönejustering/person

70 000 € – 400 000 €

20 000 €

> 400 000 €

30 000 €

(Företagsanalys rf, 2015)

Man kan överväga ett mindre justeringsbelopp ifall ägarna består av flera personer från
samma hushåll, t.ex 50 procent av beloppen i tabellen. Vid bestämmande av storleken på
lönejusteringen måste räkenskapsperiodens längd beaktas. (Företagsanalys rf, 2015).
Avkastningsvärdet uträknas enligt en formel som är genomsnittet av de tre senaste årens
resultat T dividerat med en kapitaliseringsräntesats i. Dvs formeln för avkastningsvärdet är
T/i. Det finns anvisningar för vad som gäller vid kapitaliseringsräntesatsens storlek. För ett
aktiebolags aktier gäller procenten 15%. (Skatteförvaltningen, 2019, s. 39).
Tabell 3 Exempel på avkastningsvärde

Resultat år 1

15 000 €

Resultat år 2

19 000 €

Resultat år 3

13 000 €

Nettoresultat T

= (15 000 € + 19 000 € + 13 000 €) / 3
= 15 666,67 €

Kapitaliseringsräntesats i

15 %

Avkastningsvärde = T/i

15 666,67 € / 0,15
= 104 444,44 €

I exemplet ovan ser man att företaget har gjort vinst alla tre år som totalt sett blir 47 000
€. Medeltalet av detta är 15 666,66 €. Om man dividerar detta medeltal med 0,15 kommer
avkastningsvärdet att bli 104 444,44 €.
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2.2.3 Gängse värdet baserat på substansvärdet och avkastningsvärdet
Gängse värdet baserar sig på substansvärdet och avkastningsvärdet. Det fungerar på så sätt
att om substansvärdet är högre än avkastningsvärdet så är substansvärdet gängse värde
men om avkastningsvärdet är högre än substansvärdet är det medeltalet av
avkastningsvärdet och substansvärdet som är gängse värde. (Skatteförvaltningen, 2019, s.
39-40).
Tabell 4 Exempel på gängse värde baserat på substansvärde och avkastningsvärde

Substansvärdet högre

Avkastningsvärdet högre

Substansvärde

100 000 €

Substansvärde

50 000 €

Avkastningsvärde

50 000 €

Avkastningsvärde

100 000 €

Gängse värde

100 000 €

Gängse värde

75 000 €

I exemplet ovan blir gängse värde i det första fallet 100 000 € eftersom substansvärdet är
högre än avkastningsvärdet men i andra fallet blir gängse värdet 75 000 € eftersom
avkastningsvärdet är högre än substansvärdet. 75 000 € kommer från (50 000 € + 100 000
€) / 2 = 75 000 €.

2.3 Generationsväxlingens tre alternativ
En generationsväxling för ett aktiebolag kan främst göras på tre olika sätt som är gåva, köp
och gåvoartat köp. Vilket alternativ man väljer beror helt och hållet på orsaken till
generationsväxlingen och vilka krav överlåtaren och övertagaren har. Vanliga orsaker till
generationsväxling kan vara att ägaren går i pension och vill föra vidare företaget inom
familjen eller att ägaren vill sälja företaget till någon utomstående. Vid det förstnämnda
låter gåva eller gåvoartat köp som det troligaste alternativet eftersom företaget förs vidare
inom familjen medan det i det andra fallet är troligare att ägaren säljer företaget till ett så
högt pris som möjligt eftersom det ska säljas till någon utomstående.
I figuren nedan ser man de tre alternativen. När ägaren ger bort aktierna helt och hållet
som gåva handlar det om alternativet gåva, när aktierna säljs till ett värde som är högre än
75% av gängse värde handlar det om alternativet köp och när det säljs till ett värde av 75%
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eller mindre än gängse värdet är det alternativet gåvoartat köp som gäller.
(Skatteförvaltningen, 2018). Dessa tre alternativ förklaras grundligt i de följande tre
underkapitlen med hjälp av exempel och tabeller så man enkelt kan se vad de olika
alternativen innebär. För varje alternativ förklaras innebörden av alternativet och hur det
beskattas. Efter det följer ett kapitel om vilka skattelättnader man kan yrka på vid
generationsväxling.

Gåva vederlagsfri

Köp
> 75 % av gängse
värde

Gåvoartat köp
≤ 75 % av gängse
värde

Figur 4 När gäller de olika alternativen för generationsväxling

2.3.1 Gåva
När en generationsväxling sker genom gåva ger överlåtaren vederlagsfritt bort sina aktier
till övertagaren, detta alternativ används oftast när ett företag ska genomgå en
generationsväxling inom familjen. Det är övertagaren som hamnar på beskattning medan
överlåtaren inte alls hamnar på någon beskattning eftersom överlåtaren inte får någon
ersättning får aktierna. Överlåtaren hamnar på gåvobeskattning då gåvans värde överstiger
5 000 € eller om gåvans värde de tre senaste åren överstiger 5 000 €, förutsatt att gåvan
erhålls från samma gåvogivare. Gåvoskattens värde beräknas enligt aktiernas gängse värde
och aktiernas gängse värde beräknas enligt skatteförvaltningens anvisningar. Gåvoskattens
belopp bestäms enligt en skatteskala och beloppet beror på vid vilken tidpunkt gåvan har
erhållits och släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Från och med 01.01.2017
gäller en annan skatteskala än vad som gällde år 2015 och 2016. (Skatteförvaltningen,
2018).
Det finns två olika skatteklasser och till vilken skatteklass man hör beror helt och hållet på
hur nära släkt man är till gåvogivaren eller vilken relation man har med gåvogivaren. Till
skatteklass 1 hör personer som står gåvogivaren väldigt nära som dennes make/maka eller
registrerade partner, släktingar till gåvogivaren i rakt led uppåt eller neråt, dvs
gåvogivarens föräldrar eller barn. Detsamma gäller för släktingar till gåvogivarens
make/maka eller registrerade partner med den skillnaden att det bara gäller släktingar i
rakt led neråt, dvs barn och barnbarn. De sista som hör till skatteklass 1 är gåvogivarens
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sambo om de haft ett gemensamt barn eller varit gifta. Till skatteklass 2 hör alla de övriga
släktingarna som inte finns i skatteklass 1 samt personer som inte alls hör till gåvogivarens
familj eller släkt, dvs helt utomstående. (Skatteförvaltningen, 2018).
Tabell 5 Gåvoskatteskala skatteklass 1

Gåvans värde €

Skatt vid den nedre
gränsen €

Skatt på den del som
överstiger gränsen %

5 000 – 25 000

100

8

25 000 – 55 000

1 700

10

55 000 – 200 000

4 700

12

200 000 – 1 000 000

22 100

15

1 000 000 -

142 100

17

(Skatteförvaltningen, 2017)

Om man tar som exempel en person som hör till skatteklass 1 erhåller en gåva till ett
värde på 40 000 €. Den personen ska beskattas enligt den andra raden i tabell 5 eftersom
40 000 € ligger mellan 25 000 € och 55 000 €. Hur mycket skatt personen ska betala får
man genom att först ta 1 700 € och addera till det skillnaden mellan 40 000 € och 25 000
€ multiplicerat med 10 %. Dvs formeln blir: 1 700 € + ((40 000 € - 25 000 €) * 0,10) = 3 200
€. Personen ska betala 3 200 € i skatt på gåvobeloppet 40 000 €.
Tabell 6 Gåvoskatteskala skatteklass 2

Gåvans värde €

Skatt vid den nedre
gränsen €

Skatt på den del som
överstiger gränsen €

5 000 – 25 000

100

19

25 000 – 55 000

3 900

25

55 000 – 200 000

11 400

29

200 000 – 1 000 000

53 450

31

1 000 000 -

301 450

33

(Skatteförvaltningen, 2017)

Däremot om man tar samma exempel som ovan men att personen istället hör till
skatteklass 2 kommer man att få ett annat värde. Personen ska beskattas enligt den andra
raden i tabell 6 precis som i föregående exempel. Formeln i detta exempel blir: 3 900 € +
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((40 000 € - 25 000 €) * 0,25) = 7 650 €. Personen ska i detta exempel betala 7 650 € i skatt
på gåvobeloppet 40 000 €. Som man ser spelar det stor roll till vilken skatteklass man hör.

2.3.2 Köp
Genom aktieköp säljer överlåtaren aktierna till en övertagare till ett pris på högre än 75%
av aktiernas gängse värde, detta alternativ används oftast när det handlar om försäljning
av företaget till något helt utomstående. Både överlåtaren och övertagaren kan behöva
beskattas. Skatten som kan uppstå för överlåtaren är skatt på överlåtelsevinst ifall
försäljningen leder till en vinst. Övertagaren hamnar att betala en överlåtelseskatt på 1,6%
av aktiernas försäljningspris, denna skatt hamnar man att betala när man köper aktier som
värdepapper, betalningstiden är två månader efter att ett köpeavtal undertecknats.
(Skatteförvaltningen, 2018). Skatt på överlåtelsevinst beskattas som kapitalinkomst,
kapitalinkomster beskattas 30% upp till ett värde på 30 000 €, den överstigande delen
beskattas med 34%. Övertagaren hamnar inte på någon annan beskattning än
överlåtelseskatten genom aktieköp eftersom värdet på aktierna är högre än 75% av gängse
värdet, med andra ord undviker övertagaren en eventuell gåvoskatt.
Överlåtelsevinsten för överlåtaren räknas ut med hjälp av aktierna anskaffningsutgift och
aktiernas överlåtelsepris samt utgifter som uppkommit för vinstens förvärvande. Med
andra ord är överlåtelsevinsten aktiernas överlåtelsepris minus aktiernas anskaffningsutgift
och utgifterna för vinstens förvärvande. Detta alternativ utgår ifrån aktiernas verkliga
anskaffningsutgifter men man kan också utgå ifrån en presumtiv anskaffningsutgift. Den
presumtiva anskaffningsutgiften används när aktiernas verkliga anskaffningsutgift och
försäljningskostnader har ett mindre värde än den presumtiva anskaffningsutgiften.
Överlåtelsevinsten uträknad enligt den presumtiva anskaffningsutgiften fungerar så att
man drar av den presumtiva anskaffningsutgiften från aktiernas försäljningspris. Den
presumtiva anskaffningsutgiften räknas antingen med 20% av försäljningspriset eller 40%
av försäljningspriset. 40% används när aktierna har ägts av överlåtaren i 10 år eller mera
medan 20 % används när aktierna har ägts av överlåtaren under 10 år. (Skatteförvaltningen,
2018).
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Tabell 7 Exempel på överlåtelsevinst enligt verklig anskaffningsutgift

Verklig
anskaffningsutgift

20 % presumtiv
anskaffningsutgift

40 % presumtiv
anskaffningsutgift

Försäljningspris

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Anskaffningsutgift

30 000 €

0,2 * 50 000 € =
10 000 €

0,4 * 50 000 € =
20 000 €

Överlåtelsevinst

20 000 €

40 000 €

30 000 €

Kapitalskatt 30 %

6 000 €

12 400 €

9 000 €

I och med att överlåtelsevinsten blev minst enligt den verkliga anskaffningsutgiften
används det alternativet i detta exempel. På överlåtelsevinsten ska överlåtaren betala 30%
kapitalskatt. Kapitalskatten blir 20 000 € * 0,3 = 6 000 €.
Tabell 8 Exempel på överlåtelsevinst enligt presumtiv anskaffningsutgift

Verklig
anskaffningsutgift

20 % presumtiv
anskaffningsutgift

40 % presumtiv
anskaffningsutgift

Försäljningspris

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Anskaffningsutgift

9 000 €

0,2 * 50 000 € =
10 000

0,4 * 50 000 € =
20 000 €

Överlåtelsevinst

41 000 €

40 000 €

30 000 €

Kapitalskatt 30 %

12 740 €

12 400 €

9 000 €

I och med att överlåtelsevinsten blev minst enligt den presumtiva anskaffningsutgiften
används det alternativet i detta exempel. Om säljaren har ägt aktierna i mer än 10 år
används överlåtelsevinsten på 30 000 € och om säljaren ägt aktierna under 10 år används
överlåtelsevinsten på 40 000 €. Överlåtaren hamnar alltså att betala antingen 12 400 € eller
9 000 € som kapitalskatt beroende på om överlåtaren har ägt aktierna i 10 år eller inte.

2.3.3 Gåvoartat köp
Alternativet gåvoartat köp används oftast när det ska ske en generationsväxling inom
familjen, detta alternativ gäller då aktiernas säljs till 75% eller mindre av aktiernas gängse
värde. Vid gåvoartat köp kan både överlåtaren och övertagaren hamna på beskattning.
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Överlåtaren hamnar att betala en kapitalskatt ifall det leder till en överlåtelsevinst.
Övertagaren betalar gåvoskatt på det belopp som anses som gåva och en överlåtelseskatt
på 1,6% på aktiernas inköpspris. Det som anses som gåva är skillnaden mellan aktierna
gängse värde och aktiernas försäljningspris. (Skatteförvaltningen, 2018).
Tabell 9 Andelen gåva vid gåvoartat köp

Aktiernas gängse värde

100 000 €

Aktiernas försäljningspris

55 000 €

Gåvans värde

45 000 €

I detta exempel säljs aktierna till 55 % (55 000 € / 100 000 €) av gängse värde, vilket betyder
att 45 000 € räknas som gåva. Detta belopp ska övertagaren beskattas på samma sätt som
enligt beskattning av en gåva samt att övertagaren betalar en överlåtelseskatt på 1,6 % av
aktiernas inköpspris. Överlåtaren betalar skatt på överlåtelsevinst ifall det leder till en
sådan. Som man kan se är alternativet ett slags mellanting av de två andra alternativen
gåva och köp.

2.4 Skattelättnader vid generationsväxling
När ett aktiebolag genomgår en generationsväxling kan både överlåtaren och övertagaren
yrka på skattelättnader. Överlåtaren kan yrka på skattelättnad av överlåtelsevinsten på
aktier när han säljer aktier och övertagaren kan yrka på skattelättnad av gåvoskatten när
han erhåller aktier som gåva. Båda skattelättnaderna förklaras utförligt i de följande två
underkapitlen med hjälp av figurer och räkneexempel.

2.4.1 Skattelättnad av överlåtelsevinsten
För att överlåtelsevinsten som överlåtaren erhållit när han sålt aktier i samband med en
generationsväxling ska vara skattefri måste 3 krav uppfyllas. De tre kraven är enligt
Inkomstskattelagen 48:
➢ Överlåtaren säljer aktier som motsvarar minst 10 % av alla aktierna
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➢ Övertagaren måste vara nära släkt med överlåtaren, dvs barn, syskon, halvsyskon
eller bröstarvinge. Övertagarens make räknas också ifall de tar emot aktierna
tillsammans
➢ Överlåtaren har ägt aktierna i mer än 10 år eller att aktierna har varit i en sådan
ägo att överlåtaren har erhållit den kostnadsfritt
Om övertagaren överlåter dessa aktier vidare inom 5 år går skattelättnaden förlorad
(Skatteförvaltningen, 2018).

2.4.2 Skattelättnad av gåvoskatten
Gåvoskatten kan delvis eller helt och hållet undvikas på aktier som erhållits som gåva eller
gåvoartat köp ifall vissa villkor uppfylls. Dessa villkor bestäms enligt 55 § lagen om skatt på
arv och gåva. För att uppnå partiell lättnad av gåvoskatten måste dessa tre krav uppfyllas:
➢ Gåvan är antingen en del av ett företag eller hela företaget
➢ Den som erhåller gåvan fortsätter att driva företaget
➢ Gåvoskatten som uppstår överstiger 850 €
För en hel lättnad av gåvoskatten krävs dessa tre krav:
➢ Gåvan är antingen en del av ett företag eller hela företaget
➢ Den som erhåller gåvan fortsätter att driva företaget
➢ Att aktierna som erhålls som gåva är större än 50 procent av aktiernas gängse
värde
Om man förklarar dessa kriterier mer ingående så måste enligt Arvsskattelagen 57 § delen
av företaget som ges bort vara minst 10% av företaget, dvs i ett aktiebolag måste det handla
om minst 10% av företagets aktier. Företaget måste fortsätta verka i 5 år och när företaget
fortsätter att verka får det inte förändras så att det inte längre skulle beskattas enligt ”lagen
om beskattning av inkomst av näringsverksamhet”. Om övertagaren säljer över 50% av
företagets aktier vidare inom 5 år måste övertagaren betala skattelättnaden som han
tidigare undvikit förhöjt med 20 %. Om företaget skulle nedläggas på grund av konkurs eller
dödsfall

eller

liknande

(Skatteförvaltningen, 2018).

orsaker

skulle

inte

skattelättnaden

gås

om

miste.
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Dessutom gäller endast kravet på att gåvan som erhålls är större än 50% av aktiernas
gängse värde på ett villkor. Det villkoret är att den som erhåller aktierna och fortsätter med
verksamheten måste själv ha betalat kostnaden för aktierna, med andra ord kan inte den
personen betala för aktierna genom att göra något slags arrangemang med aktiebolaget
och betala kostnaderna på så sätt. För att få denna skattelättnad av gåvoskatten måste en
ansökan om skattelättnad lämnas in till skatteförvaltningen före gåvobeskattningen
verkställs. (Skatteförvaltningen, 2018).

Partiell
gåvlättnad

• ≤ 50 % av gängse värde

Hel
gåvolättnad

• > 50 % av gängse värde
• ≤ 75 % av gängse värde

Figur 5 När gäller gåvolättnaderna

Som man ser i figuren får man partiell lättnad av gåvoskatten när aktiernas inköpspris av
gängse värde ligger mellan 0% och 50%. Den hela lättnaden av gåvoskatten fås när
aktiernas inköpspris ligger mellan 51% och 75%. För att räkna ut den partiella lättnaden av
gåvoskatten används företagets gängse värde och ett generationsväxlingsvärde (gv-värde).
Skillnaden som blir av aktiernas gängse värde och aktiernas gv-värde utgör skattelättnaden
men om gv-värdet blir så lite att gåvoskatten understiger 850 € blir ändå gåvoskatten 850
€ eftersom minst 850 € måste betalas som gåvoskatt. Gv-värdet beräknas enligt 40% av ett
företags nettoförmögenhet eller aktiernas matematiska värde. Nettoförmögenheten för
ett aktiebolag är tillgångarna minus skulderna, dvs ett företags egna kapital eller
substansvärde. Aktiernas matematiska värde får man genom att dividera företagets
nettoförmögenhet med antal aktier i företaget. Gv-värdet uträknas enligt det senaste
bokslutet före gåvan. (Skatteförvaltningen, 2018).
För att förstå exakt hur detta fungerar ges två olika exempel på hur skattelättnaden går till
här nedanför. Det första exemplet är skattelättnad vid en gåva och det andra exemplet
skattelättnad vid gåvoartat köp. I båda exemplen visas det hur stor skattelättnaden är
genom att räkna ut gåvoskatten när man yrkar på skattelättnad och när man inte yrkar på
skattelättnad.
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Exempel 1:

Skattelättnad vid gåva

Aktiebolag A har en nettoförmögenhet på 250 000 €. I företaget finns det 250 aktier med
ett matematiskt värde på 1 000 € (250 000 / 250). Generationsväxlingsvärdet blir 100 000
€ (250 000 * 40 %). Ägaren för aktiebolag A vill gå i pension och beslutar sig för att ge bort
företaget som gåva till sin son. Om sonen inte yrkar på skattelättnad kommer han att betala
29 600 € i gåvoskatt enligt skatteklass 1. Om han yrkar på skattelättnad skulle han istället
endast betala 10 100 € i gåvoskatt.
Uträkning utan skattelättnad:

((250 000 € – 200 000 €) * 0,15) + 22 100 € = 29 600 €

Uträkning med skattelättnad:

((100 000 € - 55 000 €) * 0,12) + 4 700 € = 10 100 €

Som man ser i uträkningarna är skillnaden hela 19 500 € beroende på om sonen yrkar på
skattelättnad eller inte.
Exempel 2:

Skattelättnad vid gåvoartat köp

Aktiebolag A har en nettoförmögenhet på 250 000 €. I företaget finns det 250 aktier med
ett matematiskt värde på 1 000 € (250 000 / 250). Ägaren för aktiebolag A vill gå i pension
och beslutar sig för att sälja företaget till sin son för 124 000 € (49,6 % av gängse värde).
Med andra ord har sonen fått en gåva till ett värde på 126 000 €. Gv-värdet i detta exempel
blir 50 400 € (126 000 € * 0,4).
Uträkning utan skattelättnad:

((126 000 € - 55 000 €) * 0,12) + 4 700 € = 13 220 €

Uträkning med skattelättnad:

((50 400 € - 25 000 €) * 0,1) + 1 700 € = 4 240 €

Skattelättnaden enligt uträkningarna här blir 8 980 € beroende på om sonen yrkar på
skattelättnad eller inte. Om sonen skulle ha köpt aktierna för 126 000 € skulle han helt och
hållet kunnat slippa gåvoskatten eftersom försäljningspriset då blir 50,4% av gängse värde.

2.4.3 Förlängd betalningstid vid lättnad av gåvoskatt
Man kan även ansöka om förlängd betalningstid på den partiella gåvolättnaden. Villkoren
för en förlängd betalningstid är nästan samma som den partiella gåvolättnaden. Villkoren
enligt Arvsskattelagen 56 § är:
➢ Gåvan är antingen en del av ett företag eller hela företaget
➢ Den som erhåller gåvan fortsätter att driva företaget
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➢ Gåvoskatten som uppstår överstiger 1 700 €
Ansökan om förlängd betalningstid måste också ansökas hos skatteförvaltningen innan
gåvobeskattningen verkställs. Den förlängda betalningstiden fungerar på så sätt att man
under högst 10 år får lika stora årliga poster som ska betalas. I och med att lättnad på
partiell gåvoskatt endast uppstår då gåvoskatten överstiger 850 € kan endast den
förlängda betalningstiden beviljas om gåvoskattens totala belopp överstiger 8 500 €, dvs
850 € i tio årliga poster. (Skatteförvaltningen, 2018).
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3 Fallföretagets generationsväxling
I detta kapitel presenteras först företaget så man får en inblick i vad det är för företag och
varför de gör en generationsväxling och vad som är speciellt i just denna generationsväxling
eftersom alla generationsväxlingar är unika. Detta kapitel som bygger på teoridelen går ut
på att informationen ur teoridelen tillämpas praktiskt på företaget, dvs här förklaras det
hur generationsväxlingen för företag x ab går till genom att uträkningar görs för hur mycket
företaget är värt med hjälp av bokslutet och information från företaget. Alla uträkningar
grundar sig på boksluten från 2017, 2016 och 2015, så det är riktiga siffror som används.
Därefter räknas de olika alternativens värden ut med hjälp av företagets värde vilket ger
ett resultat på vad som är skattemässigt lönsammast samtidigt som överlåtarna får ut en
pension.

3.1 Företag X Ab
Företag X Ab är ett familjeföretag som grundades år 1996 i Sydösterbotten av två grundare
som är samma personer som överlåtarna i dagens läge. När företaget först grundades
verkade de inom träbranschen och byggde bland annat lusthus. År 2007 sadlade företaget
om och började verka inom kontors- och industritillverkningsbranschen och i dagens läge
är företaget ett ledande företag inom återanvända lagerinredningar i Finland. Företagets
kunder består till största del av små och medelstora företaget med några få riktigt stora
företag som kunder samt några få kunder utomlands. I Sverige har företaget en
samarbetspartner. Antalet anställda är ca 5 personer varav överlåtarna och övertagarna är
4 av dem. Företaget siktar på att bli det största företaget inom återanvända
lagerinredningar.

3.1.1 Stegvis generationsväxling
Aktiebolaget består i dagens läge av 170 aktier där överlåtarna äger ca 81 % av aktierna
medan övertagarna äger ca 5 % vardera, resten av aktierna ägs av överlåtarnas övriga barn.
När generationsväxlingen är helt genomförd ska övertagarna äga 35 % av aktierna vardera.
I december år 2015 påbörjades generationsväxlingen genom att överlåtarna gav bort totalt
32 aktier till sina fem barn, varav 8 vardera till övertagarna. I december 2018 kommer
överlåtarna att igen ge bort en del av aktierna skattefritt till övertagarna och de övriga
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aktieägarna. Efter generationsväxlingen kommer överlåtarna ett litet tag att sitta kvar i
styrelsen och äga en liten del av aktierna för att se till att övertagarna har bra
förutsättningar att nå framgång.

3.2 Värdering av företaget
Värderingen av företaget görs med hjälp av substansmetoden och avkastningsmetoden,
detta eftersom skatteförvaltningen använder dessa metoder för att fastställa
beskattningen kombinerat med överlåtarnas krav på att generationsväxlingen ska vara så
skattemässig lönsam för både överlåtarna och övertagarna. Det man ska ha i åtanke här är
att dessa värdena inte ger det riktiga värdet på företaget eftersom det baseras på
substansvärdet och avkastningsvärdet. I denna generationsväxling är man intresserad av
en skattemässig lönsam generationsväxling, alltså det handlar inte om att företaget ska
värderas till så högt pris som möjligt.
Substansvärdet och avkastningsvärdet som räknas ut är baserade på justerade bokslut
eftersom justeringar är nödvändiga i detta fall. Avkastningsvärdet som är baserat på 2017,
2016 och 2015 års bokslut är justerat eftersom lönen överlåtarna har tagit ut inte motsvarar
gängse lönen de borde ha tagit ut. När lönerna justeras i resultaträkningen leder det också
till att balansen justeras eftersom vinsten blir mindre när lönerna justeras till ett större
belopp. Denna justering utgår ifrån företagets omsättning för de respektive åren. Lönerna
är justerade till ett 15 000 € högre värde, som kommer ifrån att när omsättningen är större
än 400 000 € justeras lönerna till 30 000 € högre men i och med att överlåtarna är 2 stycken
i hushållet används endast 50 % av 30 000 € vilket blir 15 000 €. Alla värdena som används
är avrundande till jämna euro.

3.2.1 Substansvärdet
Substansvärdet får man genom att dra bort företagets skulder från tillgångarna, med andra
ord är substansvärdet företagets egna kapital. Detta värde baserar sig på det justerade
bokslutet från år 2017 och i figuren nedan på följande sida ser man företagets justerade
bokslut år 2017. Det som är justerat i detta bokslut är endast räkenskapsperiodens resultat
i det egna kapitalet eftersom lönerna justeras med 15 000 € i resultaträkningen.
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Figur 6 Justerad balansräkning 2017

Ur figuren kan vi se att när räkenskapsperiodens resultat för år 2017 har justerats till 15 000
€ mindre så leder det till att det egna kapitalet år 2017 blir 142 069 €. Med andra ord är
substansvärdet 142 069 €. Tillgångarna i balansräkningen är värderade enligt deras
bokföringsvärde eftersom jämförelsevärdena inte var tillgängliga i detta fall. Det betyder
att substansvärde egentligen ska vara lite högre.

3.2.2 Avkastningsvärdet
Avkastningsvärdet uträknas enligt en formel som är genomsnittet av de tre senaste årens
resultat T dividerat med en kapitaliseringsräntesats i. Dvs formeln för avkastningsvärdet är
T/i. Kapitaliseringsräntesatsen för företag x ab är 15%. I figuren nedanför på följande sida
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ser man de justerade resultaträkningarna för år 2017, 2016 och 2015. Det som justerats är
lönerna som ökat med 15 000 € eftersom ägarna inte tagit ut gängse lön.

Figur 7 Justerad resultaträkning 2017, 2016, 2015

Med hjälp av dessa justerade resultaträkningar kan företags avkastningsvärde räknas ut
som görs i tabellen nedan.
Tabell 10 Företaget avkastningsvärde

Resultat 2015

43 001 €

Resultat 2016

- 6 135 €

Resultat 2017

6 142 €

Nettoresultat T

= (43 001 € + (- 6 135 €) + 6 142 €) / 3
= 14 336 €

Kapitaliseringsräntesats i

15 %

24
Avkastningsvärde = T/i

14 336 € / 0,15 = 95 573 €

Avkastningsvärdet är alltså 14 336 € / 0,15 = 95 573 €.

3.2.3 Gängse värdet
Som tidigare nämnts beror gängse värdet på vilket av substansvärdet och
avkastningsvärdet som är högre. I detta fall är substansvärdet högre så då blir gängse
värdet samma som substansvärdet. Dvs gängse värdet för företaget är 142 069 €.

3.3 Fallföretagets generationsväxling
I nuläget består fallföretaget av 170 aktier. Av de 170 aktierna äger överlåtarna 138 aktier
medan övertagarna äger 8 vardera. De övriga aktierna ägs av överlåtarnas övriga barn.
Företagets gängse värde enligt substansvärdet och avkastningsvärdet var 142 069 € vilket
gör att värdet på 1 aktie är (142 069 € / 170) = 836 €.
Före generationsväxlingen:

Före generationsväxlingen
Övertagare 2
5%

Övriga
9%

Överlåtare 1
23 %

Övertagare 1
5%

Överlåtare 2
58 %

Figur 8 Före generationsväxlingen

Efter generationsväxlingen är det meningen övertagarna ska äga 70 % av aktierna
tillsammans eller med andra ord 35 % vardera. Det betyder att från överlåtarna ska det
säljas totalt 104 aktier till övertagarna. Mer utförligt så kommer överlåtare 1 att sälja 36
aktier till övertagarna medan överlåtare 2 säljer 68 aktier till övertagarna. Då lämnar
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överlåtare 1 med 3 aktier kvar, dessa ges bort till aktieägare 1,2 och 3. Överlåtare 2 lämnar
med 31 aktier, av dessa 31 ges 9 aktier bort till aktieägare 1,2 och 3. Då lämnar överlåtare
2 med 22 aktier kvar som han fortsätter att behålla några år framåt. Det som är värt att
nämnas här är att av de aktierna som överlåtarna säljer till övertagarna kommer det ges
bort skattefritt 5 aktier vardera i december 2018 eftersom det då är mer än 3 år sen de
erhöll aktier som gåva. Men eftersom generationsväxlingen ändå ska vara klar före
december 2021 kommer de aktierna ändå att räknas med i alla uträkningarna för
generationsväxlingsalternativen, dels för att de aktierna kommer att räknas med i
uträkningarna som görs då och dels för att det är enklare på det sättet.
Efter generationsväxlingen:

Efter generationsväxlingen
Övriga
17 %

Överlåtare 2
13 %

Övertagare 1
35 %

Övertagare 2
35 %

Figur 9 Efter generationsväxlingen

Fallföretaget kommer att yrka på skattelättnader vid generationsväxling eftersom alla krav
på skattelättnader uppfylls vid både köp och gåvoartat köp. Vid köp skulle överlåtarna helt
slippa skatten på överlåtelsevinst eftersom överlåtarna har ägt aktierna de kommer att
sälja till sina barn över 10 år samtidigt som det är mer än 10% av alla aktier som säljs. Vid
gåvoartat köp skulle övertagarna helt slippa gåvoskatten eftersom de köper aktier av ett
företag till ett värde högre än 50 % av gängse värdet med syftet att fortsätta driva företaget
i flera år framåt. I uträkningarna av alternativen köp och gåvoartat köp kommer det ändå
göras uträkningar på ifall skattelättnaderna inte skulle gälla. På så sätt får man se hur stor
skillnaden är mellan att yrka på skattelättnaderna eller inte.
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3.3.1 Gåva
Om överlåtarna ger bort aktierna helt vederlagsfritt handlar det om alternativet gåva. Vid
detta alternativ är det övertagarna som hamnar på gåvoskatt ifall gåvans värde överstiger
5 000 € eller om övertagarna inte yrkar på skattelättnader ifall de kraven uppfylls.
Överlåtarna kommer att ge bort totalt 12 aktier till sina 3 övriga barn.
Tabell 11 Gåvoskatteskala skatteklass 1

Gåvans värde €

Skatt vid den nedre
gränsen €

Skatt på den del som
överstiger gränsen %

5 000 – 25 000

100

8

25 000 – 55 000

1 700

10

55 000 – 200 000

4 700

12

200 000 – 1 000 000

22 100

15

1 000 000 -

142 100

17

(Skatteförvaltningen, 2017)

Eftersom de tre barnen är direkt släkt till överlåtarna så hör de till skatteklass 1. Barnen
kommer att få 4 aktier vardera och i och med att 1 aktie är värd 836 € kommer gåvans
totala värde att vara helt skattefri. 4 aktier är värda (836 * 4) = 3 344 € vilket understiger
5 000 €.

3.3.2 Köp
Om överlåtarna säljer aktierna till ett värde högre än 75% av gängse värde handlar det om
alternativet köp. Vid detta alternativ kommer överlåtarna att hamna på skatt på
överlåtelsevinst ifall de inte yrkar på skattelättnader medan övertagarna endast kommer
att hamna på en överlåtelseskatt på 1,6 %. Andelarna av gängse värdet som kommer att
användas är 76 % och 100 % så man får se hur värdena skiljer sig åt. Övertagarna kommer
att köpa totalt 36 aktier av överlåtare 1 och 68 aktier av överlåtare 2. Dessa summeras
eftersom övertagarna ändå kommer att köpa exakt lika många aktier till samma värden.
Värdet på 1 aktie är 836 € vilket gör att värdet på 104 (36+68) aktier blir (836 € * 104) = 86
944 €. I tabellen nedan redovisas det totala priset och överlåtelseskatten för övertagarna.
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Tabell 12 Övertagarnas totala kostnader och beskattning från överlåtarna vid köp

100 % av gängse värde

76 % av gängse värde

Pris

86 944 €

66 077 €

Överlåtelseskatt 1,6 %

1 391 €

1 057 €

Totala utgifter

88 335 €

67 134 €

I och med att övertagarna är två till antalet betalar de bara hälften av dessa belopp. Dvs
övertagarna betalar vardera (88 335 / 2) = 44 863 € vid 100 % av gängse värde och (67 134
€ / 2) = 34 096 € vid 76 % av gängse värde.
För överlåtarna kommer det att göras två olika uträkningar. Först räknas det ut
försäljningspriset och överlåtelsevinsten för överlåtare 1 och sen för överlåtare 2. Det görs
uträkningar med verkliga anskaffningsutgiften och presumtiva anskaffningsutgiften.
Överlåtare 1 kommer att sälja totalt 36 aktier till överlåtarna. Värdet på 1 aktie är 836 €
vilket gör att värdet på 36 aktier blir 36 * 836 = 30 096 €. I tabellen nedan redovisas det
försäljningspriset och överlåtelsevinsten för överlåtare 1.
Tabell 13 Försäljningspris och överlåtelsevinst för överlåtare 1 vid köp

Verklig anskaffningsutgift

40 % presumtiv
anskaffningsutgift

Försäljningspris vid 100 %
av gängse värde

30 096 €

30 096 €

Försäljningspris vid 76 % av
gängse värde

22 873 €

22 873 €

Anskaffningsutgift

0€

12 038 €

Överlåtelsevinst vid 100%
av gängse värde

30 096 €

18 058 €

Överlåtelsevinst vid 76 %
av gängse värde

22 873 €

10 835 €

I och med att överlåtarna grundade aktiebolaget är det inte några anskaffningsutgifter för
aktierna så då kommer den verkliga anskaffningsutgiften att vara mindre än den
presumtiva anskaffningsutgiften vilket leder till att den presumtiva anskaffningsutgiften
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ska användas vid beräkningen av överlåtelsevinsten som uppstår. Överlåtare 1 har ägt
aktierna i mer än 10 år så det är den presumtiva anskaffningsutgiften med 40 % som ska
användas. Den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % räknas ut enligt (30 096 € * 0,4) =
12 038 €. Vilket leder till att överlåtare 1 kommer att erhålla en överlåtelsevinst på (30 096
€ - 12 038 €) = 18 058 € om aktierna säljs till 100 % av gängse värde eller en överlåtelsevinst
på (22 873 € - 12 038 €) = 10 835 € om aktierna säljs till 76 % av gängse värde. På denna
överlåtelsevinst tillkommer kapitalskatt som redogörs i tabellen nedan.
Tabell 14 Kapitalskatt och total inkomst för överlåtare 1 vid köp

100 % av aktiernas gängse
värde

76 % av aktiernas gängse
värde

Försäljningspris

30 096 €

22 873 €

Överlåtelsevinst vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg

18 058 €

10 835 €

Kapitalskatt 30 %

5 417 €

3 251 €

Total inkomst

24 679 €

19 622 €

Om överlåtare 1 säljer aktierna till 100 % av gängse värdet leder det till en kapitalskatt på
(18 058 € * 0,3) = 5 417 € medan det leder till en kapitalskatt på (10 835 € * 0,3) = 3 251 €
ifall aktierna säljs till 76 % av gängse värde. Med andra ord får övertagare 1 (30 096 € - 5
417 €) = 24 679 € netto för försäljningen vid 100 % av aktiernas gängse värde eller (22 873
€ - 3 251 €) = 19 622 € netto för försäljning vid 76% av aktiernas gängse värde, men i och
med att alla krav för total skattelättnad som står i inkomstskattelagen uppfylls så behöver
inte överlåtare 1 betala någon kapitalskatt ifall det yrkas på skattelättnaderna vid
generationsväxlingen. Villkoren uppfylls i och med att överlåtare 1 säljer aktier som ägts
över 10 år till sina barn samtidigt som det säljs mer än 10 % av alla aktierna. 36 aktier av
170 aktier motsvarar ca 21 %. Om man dividerar 21 % på två övertagare så överskrider det
10 %.
Det betyder att överlåtare 1 kommer att få det totala försäljningspriset 30 096 € vid
försäljning till 100 % av aktiernas gängse värde och 22 873 € vid försäljning till 76 % av
aktiernas gängse värde.
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Överlåtare 2 kommer att sälja totalt 68 aktier till överlåtarna. Värdet på 1 aktie är 836 €
vilket gör att värdet på 68 aktier blir (68 * 836 €) = 56 848 €. I tabellen nedanför på följande
sida redovisas det försäljningspriset och överlåtelsevinsten för överlåtare 2.
Tabell 15 Försäljningspris och överlåtelsevinst för överlåtare 2 vid köp

Verklig anskaffningsutgift

40 % presumtiv
anskaffningsutgift

Försäljningspris vid 100 %
av gängse värde

56 848 €

56 848 €

Försäljningspris vid 76 % av
gängse värde

43 204 €

43 204 €

Anskaffningsutgift

0€

22 739 €

Överlåtelsevinst vid 100 %
av gängse värde

56 848 €

34 109 €

Överlåtelsevinst vid 76 %
av gängse värde

43 204 €

20 465 €

I och med att överlåtarna grundade aktiebolaget är det inte några anskaffningsutgifter för
aktierna så då kommer den verkliga anskaffningsutgiften att vara mindre än den
presumtiva anskaffningsutgiften vilket leder till att den presumtiva anskaffningsutgiften
ska användas vid beräkningen av överlåtelsevinsten som uppstår. Överlåtare 2 har ägt
aktierna i mer än 10 år så det är den presumtiva anskaffningsutgiften med 40 % som ska
användas. Den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % räknas ut enligt (56 848 € * 0,4) =
22 739 €. Vilket leder till att överlåtare 2 kommer att erhålla en överlåtelsevinst på (56 848
€ - 22 739 €) = 34 109 € om aktierna säljs till 100 % av gängse värde eller en överlåtelsevinst
på (43 204 € - 22 739 €) = 20 465 € om aktierna säljs till 76 % av gängse värde. På denna
överlåtelsevinst tillkommer kapitalskatt som redogörs i tabellen nedan.
Tabell 16 Kapitalskatt och total inkomst för överlåtare 2 vid köp

100 % av aktiernas gängse
värde

76 % av aktiernas gängse
värde

Försäljningspris

56 848 €

43 204 €

Överlåtelsevinst vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg.

34 109 €

20 465 €
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Kapitalskatt 30 %

9 000 €

6 140 €

Kapitalskatt 34 %

1 397 €

0€

Total skatt

10 397 €

6 140 €

Total inkomst

46 451 €

37 064 €

Om överlåtare 2 säljer aktierna till 100 % av gängse värdet leder det till en kapitalskatt på
((30 000 * 0,3) + ((34 109 € - 30 000) * 0,34)) = 10 397 € medan det leder till en kapitalskatt
på (20 465 € * 0,3) = 6 140 € ifall aktierna säljs till 76 % av gängse värde. Med andra ord får
övertagare 2 (56 848 € - 10 397 €) = 46 451 € netto för försäljningen vid 100 % av aktiernas
gängse värde eller (43 204 € - 6 140 €) = 37 064 € netto för försäljning vid 76% av aktiernas
gängse värde, men i och med att alla krav för total skattelättnad som står i
inkomstskattelagen uppfylls så behöver inte överlåtare 2 betala någon kapitalskatt ifall det
yrkas på skattelättnaderna vid generationsväxlingen. Villkoren uppfylls i och med att
överlåtare 2 säljer aktier som ägts över 10 år till sina barn samtidigt som det säljs mer än
10 % av alla aktierna. 68 aktier av 170 aktier motsvarar 40 %. Om man dividerar 40 % på
två övertagare så överskrider det 10 %.
Det betyder att överlåtare 2 kommer att få det totala försäljningspriset 56 848 € vid
försäljning till 100 % av aktiernas gängse värde och 43 204 € vid försäljning till 76 % av
aktiernas gängse värde.

3.3.3 Gåvoartat köp
Om överlåtarna säljer aktierna till ett värde på 75 % eller lägre av gängse värde handlar det
om alternativet gåvoartat köp. Vid detta alternativ kommer överlåtarna att hamna på skatt
på överlåtelsevinst ifall de inte yrkar på skattelättnader medan övertagarna hamnar på en
överlåtelseskatt på 1,6 % samt gåvoskatt ifall de inte yrkar på skattelättnader. Andelarna
av gängse värdet som kommer att användas vid detta alternativ är 51 % och 75 % eftersom
ifall aktierna säljs till ett värde under 50 % kan man inte yrka på skattelättnader vid
generationsväxling och ifall aktierna säljs till ett värde över 75 % handlar det inte längre om
alternativet gåvoartat köp, utan då istället alternativet köp.
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Det kommer att göras två olika uträkningar för övertagarna, först uträkningarna för
övertagarna när de köper av överlåtare 1 och sen uträkningarna när de köper av överlåtare
2. Orsaken till detta är att gåvoskatten räknas ut enligt en gåvoskatteskala och om man slår
ihop alla aktier och bara gör en uträkning stämmer inte gåvoskattens belopp. Övertagarna
kommer att köpa totalt 36 aktier av överlåtare 1 och 68 aktier av överlåtare 2. Med andra
ord köper övertagarna vardera 18 aktier av överlåtare 1 och 34 aktier av överlåtare 2, vilket
blir totalt 52 aktier. I tabellen nedan räknas det ut vad övertagarna ska betala enskilt för
aktierna när de vardera köper 18 aktier av överlåtare 1. Värdet på 1 aktie är 836 € vilket
gör att värdet på 18 aktier blir (836 * 18) = 15 048 €
Tabell 17 Totala kostnaderna för övertagare 1 & 2 vid gåvoartat köp av överlåtare 1

75 % av aktiernas gängse
värde

51 % av aktiernas gängse
värde

Aktiernas gängse värde

15 048 €

15 048€

Inköpspris

11 286 €

7 674 €

Andel gåva

3 762 €

7 374 €

Överlåtelseskatt 1,6 %

181 €

123 €

Gåvoskatt

0€

290 €

Total skatt

181 €

584 €

Totala kostnader

11 467 €

8 258 €

Då övertagarna köper aktierna till 75 % av gängse värde av överlåtare 1 blir inköpspriset
(0,75 * 15 408 €) = 11 286 € och på detta hamnar övertagarna att betala en överlåtelseskatt
på (11 286 € * 0,016) = 181 €. Andelen gåva blir (0,25 * 15 048 €) = 3 762 € och eftersom
gåvans belopp understiger 5 000 € behöver övertagarna inte betala någon gåvoskatt. Den
totala skatten övertagarna hamnar att betala vid 75 % av gängse värde blir således 181 €
vilket betyder att den totala kostnaden för övertagarna vid 75 % av gängse värde blir (11
286 € + 181 €) = 11 467 €.
Då övertagarna köper aktierna till 51 % av gängse värde av överlåtare 1 blir inköpspriset
(0,51 * 15 048 €) = 7 674 € och på detta hamnar övertagarna att betala en överlåtelseskatt
på (7 674 € * 0,016) = 123 €. Andelen gåva blir (0,49 * 15 048 €) = 7 374 € och på detta
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hamnar övertagarna att betala en gåvoskatt enligt gåvoskatteskalan på (((7 374 € - 5 000
€) * 0,08) + 100 €) = 290 €. Den totala skatten övertagarna hamnar att betala vid 51 % av
gängse värde blir således (123 € + 290 €) = 413 €, vilket betyder att den totala kostnaden
för övertagarna vid 51 % av gängse värde blir (7 674 € + 584 €) = 8 258 €.
I tabellen nedan räknas det ut vad övertagarna ska betala enskilt för aktierna när de vardera
köper 34 aktier av överlåtare 2. Värdet på 1 aktie är 836 € vilket gör att värdet på 34 aktier
blir (836 * 34) = 28 424 €.
Tabell 18 Totala kostnaderna för övertagare 1 & 2 vid gåvoartat köp av överlåtare 2

75 % av aktiernas gängse
värde

51 % av aktiernas gängse
värde

Aktiernas gängse värde

28 424 €

28 424 €

Inköpspris

21 318 €

14 496 €

Andel gåva

7 106 €

13 928 €

Överlåtelseskatt 1,6 %

341 €

232 €

Gåvoskatt

268 €

814 €

Total skatt

609 €

1 046 €

Totala kostnader

21 927 €

15 542 €

Då övertagarna köper aktierna till 75 % av gängse värde av överlåtare 2 blir inköpspriset
(0,75 * 28 424 €) = 21 318 € och på detta hamnar övertagarna att betala en överlåtelseskatt
på (21 318 € * 0,016) = 341 €. Andelen gåva blir (0,25 * 28 424 €) = 7 106 € och på detta
hamnar övertagarna att betala en gåvoskatt enligt gåvoskatteskalan på (((7 106 € - 5 000
€) * 0,08) + 100 €) = 268 €. Den totala skatten övertagarna hamnar att betala vid 75 % av
gängse värde blir således (341 € + 268 €) = 609 €, vilket betyder att den totala kostnaden
för övertagarna vid 75 % av gängse värde blir (21 318 € + 609 €) = 21 927 €.
Då övertagarna köper aktierna till 51 % av gängse värde av överlåtare 2 blir inköpspriset
(0,51 * 28 424 €) = 14 496 € och på detta hamnar övertagarna att betala en överlåtelseskatt
på (14 496 € * 0,016) = 232 €. Andelen gåva blir (0,49 * 28 424 €) = 13 928 € och på detta
hamnar övertagarna att betala en gåvoskatt enligt gåvoskatteskalan på (((13 928 € - 5 000
€) * 0,08) + 100 €) = 814 €. Den totala skatten övertagarna hamnar att betala vid 51 % av
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gängse värde blir således (232 € + 814 €) = 1 046 €, vilket betyder att den totala kostnaden
för övertagarna vid 51 % av gängse värde blir (14 496 € + 1 046 €) = 15 542 €.
I och med att alla krav för skattelättnader vid gåvoskatten uppfylls så behöver inte
övertagarna betala någon gåvoskatt. Villkoren uppfylls eftersom det handlar om mer än 10
% av de totala aktierna som säljs samtidigt som aktierna som erhålls som gåva är större än
50 procent av aktiernas gängse vart samt att övertagarna tänker fortsätta driva företaget i
mer än 5 år framåt. Ifall de skulle sälja aktierna vidare inom 5 år hamnar de att betala
gåvoskatten de undvikit förhöjt med 20 %. Detta betyder att när övertagarna köper
aktierna av överlåtare 1 betalar de vardera (11 286 € + 181 €) = 11 467 € när de köper
aktierna till 75 % av gängse värde och (7 674 € + 123 €) = 7 797 € när de köper aktierna till
51 % av gängse värde. När övertagarna köper aktierna av överlåtare 2 betalare de vardera
(21 318 € + 341 €) = 21 659 € när de köper aktierna till 75 % av gängse värde och (14 496 €
+ 232 €) = 14 728 € när de köper aktierna till 51 % av gängse värde.
För överlåtarna kommer det att göras två olika uträkningar. Först räknas det ut
försäljningspriset och överlåtelsevinsten för överlåtare 1 och sen för överlåtare 2. Eftersom
man vet att den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % ska användas används inte de
övriga. Överlåtare 1 kommer att sälja totalt 36 aktier till överlåtarna. Värdet på 1 aktie är
836 € vilket gör att värdet på 36 aktier blir (36 * 836) = 30 096 €. I tabellen nedan redovisas
det försäljningspriset, överlåtelsevinsten och överlåtelsevinstens beskattning för
överlåtare 1.
Tabell 19 Försäljningspris, kapitalskatt och inkomst för överlåtare 1 vid gåvoartat köp

75 % av aktiernas gängse
värde

51 % av aktiernas gängse
värde

Försäljningspris

22 572 €

15 349 €

Anskaffningsutgift vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg.

12 038 €

12 038 €

Överlåtelsevinst vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg.

10 534 €

3 311 €

Kapitalskatt 30 %

3 160 €

993 €

Total inkomst

19 412 €

14 356 €
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Den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % räknas ut enligt (30 096 € * 0,4) = 12 038 €.
Överlåtare 1 kommer att erhålla en överlåtelsevinst på (22 572 € - 12 038 €) = 10 534 € om
aktierna säljs till 75 % av gängse värde eller en överlåtelsevinst på (15 349 € - 12 038 €) = 3
311 € om aktierna säljs till 51 % av gängse värde. Om överlåtare 1 säljer aktierna till 75 %
av gängse värdet leder det till en kapitalskatt på ((10 534 € * 0,3) = 3 160 € medan det leder
till en kapitalskatt på (3 311 € * 0,3) = 993 € ifall aktierna säljs till 51 % av gängse värde.
Med andra ord får övertagare 1 (22 572 € - 3 160 €) = 19 412 € netto för försäljningen vid
75 % av aktiernas gängse värde eller (15 349 € - 993 €) = 14 356 € netto för försäljning vid
51 % av aktiernas gängse värde, men i och med att alla krav för total skattelättnad som står
i inkomstskattelagen uppfylls så behöver inte överlåtare 1 betala någon kapitalskatt ifall
det yrkas på skattelättnaderna vid generationsväxlingen. Det betyder att överlåtare 1
kommer att få det totala försäljningspriset 22 572 vid försäljning till 75 % av aktiernas
gängse värde och 15 349 € vid försäljning till 51 % av aktiernas gängse värde.
Överlåtare 2 kommer att sälja totalt 68 aktier till överlåtarna. Värdet på 1 aktie är 836 €
vilket gör att värdet på 36 aktier blir (36 * 836 €) = 56 848 €. I tabellen nedan redovisas det
försäljningspriset, överlåtelsevinsten och överlåtelsevinstens beskattning för överlåtare 2.
Tabell 20 Försäljningspris, kapitalskatt och inkomst för överlåtare 2 vid gåvoartat köp

75 % av aktiernas gängse
värde

51 % av aktiernas gängse
värde

Försäljningspris

42 636 €

28 992 €

Anskaffningsutgift vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg.

22 739 €

22 739 €

Överlåtelsevinst vid 40 %
presumtiv anskaffningsutg.

19 897 €

6 253 €

Kapitalskatt 30 %

5 969 €

1 876 €

Kapitalskatt 34 %

0€

0€

Total skatt

5 969 €

1 876 €

Total inkomst

36 667 €

27 116 €
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Den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % räknas ut enligt (56 848 € * 0,4) = 22 739 €.
Överlåtare 2 kommer att erhålla en överlåtelsevinst på (42 636 € - 22 739 €) = 19 897 € om
aktierna säljs till 75 % av gängse värde eller en överlåtelsevinst på (28 992 € - 22 739 €) = 6
253 € om aktierna säljs till 51 % av gängse värde. Om överlåtare 2 säljer aktierna till 75 %
av gängse värdet leder det till en kapitalskatt på (19 897 € * 0,3)) = 5 969 € medan det leder
till en kapitalskatt på (6 253 * 0,3) = 1 876 € ifall aktierna säljs till 51 % av gängse värde.
Med andra ord får överlåtare 2 (42 636 € - 5 969 €) = 36 667 € netto för försäljningen vid
75 % av aktiernas gängse värde eller (28 992 € - 1 876 €) = 27 116 € netto för försäljning vid
51 % av aktiernas gängse värde, men i och med att alla krav för total skattelättnad som står
i inkomstskattelagen uppfylls så behöver inte överlåtare 2 betala någon kapitalskatt ifall
det yrkas på skattelättnaderna vid generationsväxlingen. Det betyder att överlåtare 2
kommer att få det totala försäljningspriset 42 636 € vid försäljning till 75 % av aktiernas
gängse värde och 28 992 € vid försäljning till 51 % av aktiernas gängse värde.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras det resultat som kommits fram till i examensarbetet med de
viktigaste uträkningarna på ett åskådligt sätt med hjälp av figurer och diagram. Det
presenteras 4 olika diagram som visar företagets värde, de totala kostnaderna och
intäkterna vid alternativet köp samt de totala kostnaderna och intäkterna vid alternativet
gåvoartat köp.

4.1 Företagets värde
Företagets värde (€)
160 000

142 069

142 069

140 000
120 000
95 573

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Substansvärde

Avkastningvärde

Gängse värde

Figur 10 Företagets värde

Företagets substansvärde värderades till 142 069 € och företagets avkastningsvärde till
95 573 €. Således blev företagets gängse värde värderat till 142 069 € eftersom
substansvärdet var högre än avkastningsvärdet. Då företaget består av 170 aktier betyder
detta att värdet på 1 aktie blir (132 069 € / 170) = 836 €. Det är detta värde som används
när de olika alternativen för generationsväxlingen räknas ut.
Det man ska ha i åtanke här är att detta är gängse värdet enligt skatteförvaltningens metod
när de ska beräkna beskattningen vid en generationsväxling. Om överlåtarna skulle sälja
företaget till någon utomstående skulle företagets gängse värde värderas till ett mycket
högre pris.
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4.2 Köp
Köp (€)
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Figur 11 Alternativet köp

Vid alternativet köp blev resultatet att övertagarna vardera skulle betala 44 863 € vid köp
till 100 % av aktiernas gängse värde och 34 096 € till 76 % av aktiernas gängse värde.
Överlåtare 1 skulle vid 100 % av aktiernas gängse värde erhålla 30 096 € och vid 76 % av
aktiernas gängse värde 22 873 €. Överlåtare 2 skulle vid 100 % av aktiernas gängse värde
erhålla 56 848 € och vid 76 % av aktiernas gängse värde 43 204 €.
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4.3 Gåvoartat köp
Gåvoartat köp av överlåtare 1 (€)
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Figur 12 Gåvoartat köp av överlåtare 1

Vid gåvoartat köp av överlåtare 1 blev resultatet att övertagarna vardera skulle betala
11 467 € vid 75 % av gängse värde och 7 797 € vid 51 % av gängse värde. Överlåtare 1 skulle
vid 75 % av gängse värde erhålla 22 572 € och vid 51 % av gängse värde 15 349 €.

Gåvoartat köp av överlåtare 2 (€)
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Figur 13 Gåvoartat köp av överlåtare 2

Vid gåvoartat köp av överlåtare 2 blev resultatet att övertagarna vardera skulle betala 21
659 € vid 75 % av gängse värde och 14 728 € vid 51 % av gängse värde. Överlåtare 2 skulle
vid 75 % av gängse värde erhålla 42 636 € och vid 51 % av gängse värde 28 992 €.
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5 Avslutning
I detta kapitel som också är det sista berättar skribenten med egna ord vad han tyckt och
tänkt under skrivandet och vad företaget bör tänka på i fortsättningen angående
generationsväxlingen. Validiteten och reliabiliteten nämns i detta kapitel. Resultatet som
uppkommit diskuterades med företaget så vilket alternativ som är mest aktuellt för
företaget presenteras till sist i detta kapitel.
Att skriva detta examensarbete har varit väldigt lärorikt och intressant eftersom man lärde
sig en hel del nya saker. Begreppet generationsväxling var för mig bekant sedan tidigare
men i och med att man grävde djupare i ämnet började man förstå det på ett helt annat
sätt. Om man inte har kunskap om generationsväxlingar och befinner sig i situationen att
genomgå en generationsväxling antingen som överlåtare eller övertagare kan det vara
ganska skrämmande så därför ska man nog anlita någon som vet hur det fungerar i
praktiken.
Det företaget ska ha i åtanke här är att siffrorna som jag använt mig av i detta
examensarbete

inte

kommer

att

stämma

då

företaget

faktiskt

ska

göra

generationsväxlingen eftersom det kommer att ske om ett till två år. Om ett till två år är
det ett annat bokslut som står som grund för alla uträkningar men däremot kan företaget
använda sig av detta examensarbete för att få en bra förståelse hur man räknar ut hur
beskattningen fungerar i en generationsväxling, detta examensarbete är gjort ur
beskattningens synvinkel.
Syftet för detta examensarbete var att med hjälp av företagets bokslut och information
från företaget ta reda på vilket av de två alternativen som är skattemässigt lönsammare
samtidigt som alternativet leder till att överlåtarna får ut en bra pension genom
generationsväxlingen. Jag tycker att jag uppnått det syftet i examensarbetet i och med att
jag presenterar de två alternativen som bäst möter överlåtarnas krav, det är upp till
överlåtarna och övertagarna att komma överens om vilket alternativ till vilken % av gängse
värde som gör alla parter nöjda. Resultatet som kommer fram i examensarbetet anser jag
stämma överens med verkligheten, om generationsväxlingen skulle ske i skrivande stund
skulle det i verkligheten räknas ut samma värden som i detta examensarbete. Metoden
som används för att komma fram till resultatet är den enda metoden som kan användas

40
eftersom skatteförvaltningen har en bestämd metod för att räkna ut de olika
skattebeloppen. Med andra ord stämmer validiteten och reliabiliteten rätt bra.
När resultatet presenterades till överlåtarna var de inte helt nöjda eftersom värdet nog är
lite för lågt för att det ska räknas som en bra pension. I och med att generationsväxlingen
först sker om några år då ett annat bokslut står till grund för värderingen kommer
överlåtarnas krav troligtvis uppfyllas eftersom vinsten kommer att vara högre de
kommande åren än vad den varit. Till vilket pris av gängse värde de säljer aktierna återstår
att de, det beror på hur mycket aktierna kommer att värderas till. Med andra ord finns det
inget svar på vilket av alternativen köp och gåvoartat köp som kommer att väljas ännu. Men
baserat på resultatet ur detta examensarbete kommer det bästa alternativet troligtvis vara
att aktierna säljs till 76 % av gängse värde. På så sätt blir generationsväxlingen en
skattemässig lönsam generationsväxling där överlåtarna får ut en pension genom
generationsväxlingen eftersom övertagarna får köpa aktierna till ett billigare pris och ändå
undvika gåvoskatt samtidigt som överlåtarna också undviker kapitalskatt.
Avslutningsvis vill jag påpeka att det har varit mycket roligt att skriva detta examensarbete
och få en inblick i hur en generationsväxling för ett aktiebolag skulle gå till i praktiken. Jag
hoppas att företag x kommer att ha nytta av detta examensarbete.
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