
Svensk innovation:

förmögenhetsskatt på inkomstskatten

Med Pär Nuders goda minne trappar Skatteverket nu upp sin jakt på företagare med likviditet kvar i bolaget.
Enligt verkets tolkning av Lex Uggla ska företagaren förmögenhetsbeskattas för bolagets ”överlikviditet”.

Företagare försöker förtvivlat förklara för obevekliga skattetjänstemän att bolaget behöver pengarna i verk-
samheten. Men dessa vädjanden hjälper sällan mot myndighetens tumregler och godtyckliga invändningar.
Företagarna åker på förmögenhetsskatt för förmögenheter de inte har. 

”Inte har” är rätt uttryck. Lex Uggla-skatten beräknas på pengar i företaget, inte på de pengar företagaren
skulle haft i handen om hon tagit ut pengarna och betalat skatt. Lex Uggla introducerar en ny svensk absurditet:
förmögenhetsskatt på inkomstskatten. 

Det här var inte meningen från början. Riksdagen avsåg att förhindra att rika människor placerade sin för-
mögenhet i bolag för att slippa skatt. Men nu tillämpar Skatteverket den regeln på pengar som skapats i
företagens rörelser.

Riksdagen måste skriva om lagen så att Skatteverket slutar jaga företagarna.
Eller ännu bättre: ta bort förmögenhetsskatten, roten till det onda.

Företagare - så här kan du tills vidare undgå Lex Uggla:

Stiftelsen Den Nya Välfärden arbetar för ett företagarvänligare Sverige och driver bl.a. 4 oktober,
Konkurrenskommissionen och Företagarombudsmannen.   www.dnv.se

• Dokumentera bolagets investeringsplaner i styrel-
seprotokoll - osäkert skattemässigt, inte ens om
planerna genomförs senare är det säkert att de
godtas av myndigheten.

• Köp förmögenhetsskattefria aktier (O-listan, Aktie-
torget, Nya Marknaden, NGM) för bolagets pengar
över nyårshelgen - bombsäkert skattemässigt men
naturligtvis risk för kursförlust.

• Låt bolaget bedriva handel i aktier i stället för att ha
pengar i kassan - om det görs tillräckligt intensivt
och länge slipper ägaren förmögenhetsskatt. Det
kostar courtage och medför risk, men det kan bli 
billigare än att betala förmögenhetsskatt med
beskattade pengar. 

• Köp hyreshus för bolagets pengar - bombsäkert
skattemässigt men ger dålig likviditet när företaget
behöver pengarna.

• Låt företaget gå så dåligt att det inte blir något
överskott i kassan - ett uruselt råd men du kanske
räddar företaget genom att du inte måste dränera
det på ännu mera medel för att kunna betala för-
mögenhetsskatt privat.

• För över företaget till ett utländskt bolag - bomb-
säkert skattemässigt men en kostsam och äventyr-
lig åtgärd som kanske leder till tråkigheter privat.


