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FÖRORD

Uppsatstävlingen ”Entreprenörskap och småföretagande i Sverige” för läsåret
2002/2003 är avgjord. Tävlingen har arrangerats av Verket för näringslivsutveckling,
NUTEK, i samarbete med ESBRI, Företagarnas Riksorganisation och Ernst & Young.
Syftet med tävlingen är att stimulera studenter som skriver uppsats vid landets
högskolor och universitet att närmare studera frågor som rör entreprenörskap och
småföretagande.

I denna skrift presenteras de vinnande bidragen i sammanfattning. Respektive
uppsatsförfattare svarar själva för sin sammanfattning.

Juryn har bestått av följande personer: 

- Magnus Aronsson, ESBRI
- Håkan Boter, Handelshögskolan vid Umeå universitet
- Lena Heldén Filipsson, Företagarnas Riksorganisation
- Thomas Henningson, ALMI Företagspartner Örebro AB
- Sven-Erik Johansson, Ernst & Young AB
- Magnus Klofsten, Linköpings universitet.
- Henrik Levin, Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
- Torbjörn Nilsson, Luleå tekniska universitet
- Christina Nordin, Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
- Lena Ramfelt, IMIT, KTH
- Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola
- Johan Wiklund, Handelshögskolan i Stockholm

Juryn har vid sin bedömning utgått från följande kriterier:

� problematisering – formulering av problemet och dess relevans
� metod/ förhållandet problem – teori – empiri - analys
� analysförmåga – struktur och koppling mellan data/resultat/förslag
� språkbruk och analysförmåga i övrigt
� originalitet och nytänkande
� praktisk relevans/ angeläget ämne

I tävlingen har 37 uppsatser deltagit. Huvuddelen av landets universitet och högskolor
har haft studenter som deltagit med sina uppsatser.

Stockholm i december 2003

Henrik Levin

Projektansvarig
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JURYNS BESLUT

Följande uppsatser har av juryn utsetts till pristagare:

1:a pris

Entrepreneurial Activity and Economic Development
- How Can Entrepreneurship Contribute to Wealth Distribution

Författare: Ronney Robson Mamede
Handledare: Per Davidsson
Universitet/högskola: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2:a pris

Analys av föreslagna 3:12-regler (SOU 2002:52)
- särskilt löneunderlagsreglerna

Författare: Christina Larsson
Handledare: Mats Tjernberg
Universitet/högskola: Juridiska fakulteten: Skatterätt, Lunds universitet

Dessutom har följande uppsatser av juryn erhållit hedersomnämnande:

Hedersomnämnande

Venture Capitalists on the Seed Stage Arena 
- A Fit or Misfit

Författare: Johan Adolfsson
Handledare: Öystein Fredriksen
Universitet/högskola: Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet

Hedersomnämnande

En studie kring Venture Capital i forskningsparker

Författare: Ann-Sofie Engman, Per Jalvemyr och Anders Larsson
Handledare: Lars Bengtsson & Hans Landström
Universitet/högskola: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet
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JURYNS MOTIVERING

Juryn har motiverat sitt val av de två vinnande uppsatserna enligt följande:

1:a pris ”Entrepreneurial Activity and Economic Development –
  How Can Entrepreneurship Contribute to Wealth Distribution” 
  av Ronney Robson Mamede

I uppsatsen studeras kopplingen mellan entreprenörskap och ekonomisk fördelning
(wealth distribution). Inom ramen för studien behandlas, oberoende av varandra, olika
teoretiska aspekter inom entreprenörskapsforskning och välfärdsteori. Den empiriska
analysen bygger på kvalitativ och kvantitativ data från en fallstudie av Brasilien.
Resultatet visar att allt entreprenörskap kan bidra till ekonomisk fördelning i form av
nyföretagande, innovation och konkurrens.

Författaren har i sitt arbete uppvisat mycket god förmåga att problematisera,
systematisera och analysera. Uppsatsen är mycket välskriven och ger ett väsentligt
bidrag, såväl inom teori som praktik.

2:a pris ”Analys av föreslagna 3:12-regler (SOU 2002:52)”
  Av Christina Larsson

Särreglerna vid beskattningen av småföretagare är en fråga som gett upphov till en
tidvis intensiv debatt. Både särreglernas berättigande  och deras komplexitet har starkt
ifrågasatts av företagarnas intresseorganisationer, politiker och professionella
rådgivare till företagarna.

Förväntningarna på 3:12-utredningens betänkande ”Beskattning av småföretagare”
(juni 2002) med förslag om ändrade beskattningsregler för ägare till fåmansföretag
var höga. Enligt kommittédirektiven var några av de grundläggande utgångspunkterna
att pröva möjligheter till förändring av regelverket i syfte att stimulera tillväxt och
investeringar i fåmansföretagen och åstadkomma förenklingar av de komplexa
reglerna.

Uppsatsens huvudsyfte är att belysa om utredningen kan sägas ha infriat de uppställda
målsättningarna. Författaren har åstadkommit en både välstrukturerad och grundlig
genomgång och analys av utredningen och dess bakgrund och utgångspunkter.
Uppsatsen är välskriven och tillgodoser också de krav som kan ställas på metod,
analys och förmåga till relevanta slutsatser.
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HEDERSOMNÄMNANDE

Juryn har beslutat att ge hedersomnämnande till två uppsatser med följande
motivering:

”Venture Capitalists on the Seed Stage Arena- A Fit or Misfit”
av Johan Adolfsson

Uppsatsen behandlar ett högaktuellt ämnesområde som utgör en del av en helhet som
är mycket komplex, både i mikro- och makroperspektivet.

Fokus är tillgång/brist på institutionellt ägarkapital i ett företags mycket tidiga
utvecklingsskeden. I anslutning härtill belyses de starka kopplingarna som också finns
till ett antal ”mjuka faktorer” som riskbedömning, kompetensfrågor, olika aktörers
olika målsättningar etc. Behoven av s k mjuk såddfinansiering indikeras.

En god genomgång av ämnesområdet och en välskriven text renderar uppsatsen ett
särskilt hedersomnämnande.

”En studie kring Venture Capital i forskningsparker”
av Ann-Sofie Engman, Per Jalvemyr och Anders Larsson

Kunskapsintensivt företagande blir viktigare för svensk ekonomi. Samtidigt har det på
senare år blivit allt svårare för sådana företag att få tillgång till riskvilligt kapital.
Uppsatsen är därför mycket vältajmad. Den behandlar tillgång till och användandet av
riskkapital bland teknikintensiva företag i en forskningspark och ger en omfattande
och mångfacetterad belysning av detta högst relevanta område. 

Trots vissa metodologiska brister ger uppsatsen viktiga insikter om
riskkapitalsituationen för dessa företag. Den förtjänar därför ett hedersomnämnande.
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Introduction1

Though entrepreneurship is among the youngest paradigms in management sciences it
has been attracting an increasing interest recently. The considerable amount of
information available on the internet, the hundreds of titles of books published every
year, as well as the academic advancements in the field leave no room for doubts
regarding this matter. Much of this interest results from a general perception that
small and medium size companies, under the direction of entrepreneurs, are major
contributors to job creation and economic growth. Such a view, shared by economists,
politicians and a significant part of society is, in fact, the reason why many countries
are trying to promote entrepreneurial activity. 

Though much emphasis has been given to the existing association of entrepreneurship
with economic growth, different studies indicate a strong link between
entrepreneurship and economic development, in the sense of wealth distribution
(Saemundsson & Kirchhoff, 2002; Schumpeter, 1934/1993), as well as a direct impact
on poverty reduction (Bridges.org, 2002; Saini, 2001). In spite of this, the links
between entrepreneurship and economic development are not much explored. If
entrepreneurship is in fact a mechanism of wealth distribution, more attention should
be given to the subject in these terms. The comprehension of the interrelation between
these dynamic processes is essential for the elaboration of strategies to promote
economic growth and development through entrepreneurial activity. 

The purpose of this study is to investigate the existing relation between
entrepreneurship and economic development, in terms of wealth distribution as an
effect of entrepreneurial activity and to demonstrate some of the implications involved
in this relationship by considering it in the Brazilian context. 

Method
In accordance with its phenomenological orientation, a qualitative approach was
selected for this thesis. Besides having as a purpose to seek a deeper understanding of
an existing phenomenon – the influence of entrepreneurial activity on economic
development – the study does not intend to arrive at its findings by means of statistical
procedures or quantitative methods. The research is primarily structured as a
theoretical study in which are discussed some concepts that cannot be easily translated
into numbers. In such cases, qualitative research methods are considered to be more
appropriate. They can be more useful in deriving meanings, elaborating concepts and
definitions, or describing things. Furthermore, qualitative approaches are of a more
explorative nature and allow certain degree of flexibility, features particularly
interesting and desirable in this case. However, parts of the research were performed
with quantitative characteristics – what is in agreement with contemporary research
practice, which does not see quantitative and qualitative methods as mutually
exclusive.

The study initially investigates the different concepts of entrepreneurship and wealth
distribution in an independent way. The approach mainly analyses: definitions, theory
development, and measurement alternatives. In the sequence, considerations are made

                                                
1 Due to the lack of space some of the sources used in the thesis will not be mentioned in this summary.

For all the references, please refer to the complete version available at Jönköping University Library
or contact the author. 
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in order to connect the two different fields of study, and each of the links is analysed
separately. Finally, it is made an attempt to consider the complex economic
phenomena of entrepreneurship and wealth distribution from a real perspective in the
Brazilian Case. The purpose here is to consider the patterns of relations (rather than to
test any specific hypothesis) and to present possible suggestions about how
entrepreneurship could be better explored as a mechanism for wealth distribution in
this specific context.    

Theoretical Background

Entrepreneurship

The concept of entrepreneurship is very broad and can be viewed from different
perspectives. Wennekers, Thurik & Buis (1997, p. 13) refer to it as an ‘ill-defined’ or
at best a ‘multidimensional’ concept – a perception that seems to be shared by many
other researchers and scholars. It is theirs the definition adopted for the purposes of
this research (Wennekers, Thurik & Buis, 1997, p. 54): 

“Entrepreneurship is the ability and willingness of individuals, both on
their own and within organisations, to:

� Perceive and create new economic opportunities (new
products, new production methods, new organisational
schemes and new product-market combinations);

� Introduce their ideas in the market, in the face of
uncertainty and other obstacles, by making decisions on
location, form and the use of resources and institutions;

� Compete with others for a share of that market.

Besides being simple and direct, this definition synthesizes the key historical aspects
of entrepreneurship such as risk, uncertainty, innovation, perception, decision-making
and change. Additionally, it seems to be broad enough to incorporate entrepreneurs
from small and independent firms to large corporations, leaving also room for the
entrepreneurial behaviour within organisations. Regarding the contribution of
entrepreneurship to economic development in terms of wealth distribution, it does not
matter ‘who’ is in fact the entrepreneurial agent, but ‘what’ kind of activities are being
developed and ‘how’, or to ‘what extent’, they are perceived as a social gain. 

Concerning entrepreneurship measurement, though there is no question about its
importance, the way it should be done seems not to be well established yet. For the
purposes of this thesis the entrepreneurial activity in the Brazilian context is assessed
through the utilization of three different measures: firm creation (in fact, is considered
entry and exit of firms), total entrepreneurial activity (TEA Index), and organisations
per capita. Though it is recognized that a mix of other measures could prove to be a
good contribution for the study as well, the main reason for the selection of these
measures is the availability of data. 

Economic Growth and Development

The terms economic growth and development can have different connotations to
different people. Although presenting similar meanings and being sometimes used
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interchangeably, there are some distinctions that should be considered. While
economic growth mainly refers to the capacity of a nation to become wealthier
through the production of more goods and services (Abramovitz, 1989), economic
development ultimately implies that citizens of that nation will be better off. For
Saemundsson & Kirchhoff (2002) ‘economic growth and development’ is an
expression frequently used to refer to improvements in social well being within
nations. Through it economists intend to draw attention to the main and most used
measures of economic welfare – growth in wealth and distribution of wealth. The
emphasis on distribution of wealth is probably the reason why the term economic
development is normally used in connection with economies that are close to the
subsistence level. Though the reasons why wealth distribution is referred to as
‘development’ are “long lost in history” (Saemundsson & Kirchhoff, 2002, p. 04),
today’s strong focus on growth in wealth, implies a permanent risk of forgetting the
importance of one of the core issues of the term development – distribution of wealth. 

Regarding the measurement of economic development, the common measures used
are GNP (Gross National Product) and GDP (Gross Domestic Product), as well as
their per capita rates. Contemporary measures include the HDI (Human Development
Index), the Gini Index, and other measures developed by the United Nations
Development Program – UNDP. GNP, GDP, HDI and the Gini Index are the
measures used in the illustrative case of this thesis. 

Theoretical Analysis
As interesting as it may be, entrepreneurship can be both, cause and effect of
economic development in the sense of wealth distribution. Countries in which wealth
is concentrated in the hands of a small fraction of the population face greater
difficulties in coordinating the major components of progress – labour, capital,
resources and innovations. Considering that the three driving forces of entrepreneurial
success (founders, opportunity recognition and resource requirements) are more likely
to occur in a combined way and with better chances to prosper in regions in which
wealth is more equitably distributed, it is easy to observe that members of such
societies are in a more favourable condition to get involved in entrepreneurial
endeavours. Difficulties faced by poor countries, wherein low average income is a
limiting factor of savings and investments, tend to reinforce each other in what is
known as the vicious cycle of poverty (Saini, 2001). The consequences of such cycle,
normally worsen by significant inequalities in distribution of wealth, impact
negatively the level of entrepreneurial activity of a nation or region. In the better
circumstances people are pushed to what has been defined as necessity
entrepreneurship – entrepreneurial activity in which people engage as their last resort
due to a perception of other options as absent or unsatisfactory. Nevertheless, the
existing indication of a significant causal relationship between entrepreneurship,
economic growth and poverty reduction should motivate the promotion of
entrepreneurial activity especially in the so-called developing nations. Creating
conditions for people to employ themselves, and eventually others, may offer better
possibilities for deprived communities to break the poverty cycle and move forward a
superior standard of living.

Concerning wealth distribution as an effect of entrepreneurial activity, it can be
observed that new firm creation, innovation and competition, are the major
contributors to this process. These three aspects are not only present, but are in fact
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derived from the working definition of entrepreneurship adopted for the purposes of
this study, as will be shown in the sequence.

New Firm Creation 

“… ability and willingness of individuals […] to perceive and create new economic
opportunities…”.

Schumpeter (1934/1993) sees in the creation of new firms one particular feature of the
entrepreneurial practice. Commenting on the innovative process, he says that even
though innovations may happen within existing organisations, they are “as a rule,
embodied, as it were, in new firms which generally do not arise out of the old ones but
start producing beside them” (p. 66). As a consequence, the activities of the new
firms affect negatively the existing ones causing them ultimately to decline. Kirchhoff
(1994a) describes the process visualized by Schumpeter saying that the new
entrepreneurs acquire the market shares that previously belonged to the older
companies, thus acquiring some of their wealth. As time goes by the older companies
are not able to retain their workforce and have to dismiss their employees. Some of
them declare bankruptcy, and as a consequence creditors, employees, and
shareholders lose part of their wealth. Simultaneously, the new expanding firms
employ new workers, pay increased dividends to their shareholders, and intensify
their purchases from suppliers. Hence, the wealth goes through a process of ‘changing
hands’ and the ‘new firm creator’ character of the entrepreneur fulfils its role in the
process of wealth creation and distribution.  

Innovation 

“…introduce their ideas in the market in the face of uncertainty and other
obstacles…”.

Before being an element of wealth distribution innovation is, in fact, one major
component of wealth creation. Although not all innovations produce wealth, promote
growth or have a positive impact on economy, the reverse premise does not hold;
development, structural change, growth and wealth generation are not possible to
occur without some innovation (DeBresson, 1996). According to Morck & Yeung
(2001) economies that fostered innovation prospered more when compared with
countries in which innovation was impeded by culture, regulations, or other stumbling
blocks. This prosperity is also a result of the creative destruction resulting from
innovative activity. Without it, wealth would become increasingly concentrated in the
hands of a few large firms, destabilizing society (Schumpeter, 1942/1996). Through a
continual repetition of the dynamic process of creative destruction, as new
innovations are introduced in the market wealth changes hands and often changes
places. Once more the entrepreneur, now as an innovator, has contributed to wealth
generation, and its consequent distribution in the capitalist system.      

Competition

“…compete with others for a share of that market”. 

The disposition to compete and face the risks and uncertainties involved in the
competitive process is, according to the adopted definition of entrepreneurship, a
distinctive characteristic of the entrepreneur. However, not all types of competition
are beneficial to the mechanism of wealth generation and distribution. For
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Schumpeter (1942/1996), in this case, competition driven by innovation is what really
matters. Competing on the basis of quality and performance rather than price,
innovations creatively destroy the existing structures contributing to the generation
and distribution of wealth. In his opinion, in a competitive economy in which new
combinations represent the competitive elimination of the old, competition through
innovation can explain the process by which individuals and families rise and fall
economically and socially. The competition that creates and distributes wealth is the
one that results from innovation and new firm creation. The one that is led by
entrepreneurs eager to create wealth for themselves as an outcome of a great idea and
a lot of work. This is the kind of competition that really counts here, and these are the
entrepreneurs that provide a just and equitable mechanism of wealth distribution.   

Illustrative Case and Empirical Analysis
With a total area of 8.51 million square kilometres and a population of 176.5 million
people, Brazil is today the 9th economy in the world and South America’s leading
economic power and regional leader. Despite presenting room for improvements in
different areas the country is considered to be a highly entrepreneurial nation, ranked
1st, 5th, and 7th, respectively, in the three last assessments of the Global
Entrepreneurship Monitor – GEM (see Table 01). 

% Growth in GDP Change from 
Previous Year

Total Entrepreneurial 
Activity (TEA)

Change from 
Previous Year

1999 2000 2001 99-00 00-01 2000 2001 2002 00-01 01-02

Brazil 0.81 4.36 1.51 3.55 -2.85 21.44 12.74 13.53 -8.69 0.78

TEA Rank 1st 5th 7th 

Table 01 – Change in percent growth in GDP and Total Entrepreneurial Activity (TEA) from 2000 to 2002
(Reynolds et al., 2002). 

There are presently about 4.12 million formal active companies in Brazil and about
99% of this total consists of micro and small enterprises. Though this number is
somewhat impressive, they are only responsible for 48% of the total production and
12.4% of the total of Brazilian exports. Entrepreneurial activity in the country is
responsible for 29% of the total GDP, and though these numbers have been
increasing, they are still low when compared with other countries in which this share
is of about 50% with tendency towards growth. 

Concerning new firm creation it can be observed that entry and exit rates in Brazil is
considered to be high. When comparing the Brazilian entry and exit rates with those
of other countries considered in a recent study on entrepreneurship and SME policy
(Stevenson & Lundström, 2001)2 it can be observed that entry rates in Brazil are
higher than in any of those countries, for the period considered in the study (1996-
2000). The average net entry for the period in the country was 6.5%, which today
would represent a yearly net growth of around 300,000 new firms. Figure 01 indicates
that the number of businesses in Brazil is increasing at a faster pace than the
population. However, these numbers are still very low when compared with countries
                                                
2 Stevenson & Lundström (2001) conducted a study on entrepreneurship and SME policy in which they

put together existing knowledge in several entrepreneurship development areas based on the analysis
of ten economies (Australia, Canada, Finland, Republic of Ireland, Netherlands, Spain, Sweden,
Taiwan, United Kingdom and United States). When considering patterns and trends for the SME
sector they compare entry, exit and turbulence rates for these 10 economies (p. 499).  
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such as Australia and United Kingdom, in which there are 52 and 62 enterprises for
1,000 inhabitants, respectively (Stevenson & Lundström, 2001). 

Brazil is a country of many contrasts and this is also reflected in the innovativeness
aspect. Though among the largest economies in the world and with a well developed
industrial sector the Brazilian performance in terms of R&D and innovation is
mediocre. Brazil invests a considerably low amount in R&D compared with most
developed countries. In 1997 there were 16,500 patents in force, which results 1
patent per 10,000 inhabitants, and in 1998 were granted 329 patents to Brazilian
residents, an average of only 2 patents per million people. Around the turn of the
century there were about 168 scientists and engineers per million people, involved in
R&D in the country, an extremely low number even when compared with the average
for Latin America and Caribbean, which is 287 per million people. Another aspect
that should be mentioned refers to the possible impacts of the motivation to start a
business on the entrepreneurial efforts in a given context. Reynolds et al. (2002) state
that about two-thirds of all entrepreneurial efforts result from the pursuit of a
perceived opportunity while the other third are born of necessity. For them the
motivation of the entrepreneur influences the direction and nature of the existing or
projected business. Therefore, it could be expected that in a nation that presents a high
rate of motivation to start a business driven by necessity, as is the case of Brazil, this
would negatively impact the interest of entrepreneurs in pursuing innovative
activities. The same negative impact can be observed in relation to job creation,

moving to the export sector, or expanding the business. 

Regarding competitiveness, the previous descriptions about entry and exit of firms, as
well as the innovative climate in Brazil have a lot to say. To make it clearer Brazil has
a lot of room to improve in this aspect. In the Global Competitiveness Report
2002/2003 Brazil was ranked 46th and lost 4 positions in relation to the previous year.
The country is behind five other Latin American countries, among them Trinidad and
Tobago and Costa Rica, respectively 37th and 43rd. Though the country operates with
an internationally competitive wage structure, it still suffers the consequences of
inadequate macroeconomic policies, an environment that is unfavourable to business
in general, contract vulnerability, low level of efficiency in the public sector and the
low degree of technological innovation. In addition to these, the “Custo Brasil”
impacts export competitiveness considerably increasing the final price of some
manufactured products in as much as 10%.

Though these aspects constitute important matters to the country, none of them can be
compared to the challenge imposed by the social inequality. In 1998, about 22% of
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Figure 01 – Organisations “per capita” (number of enter-
prizes per thousand people) – Brazil 1996-2000.

Figure 02 – Human Development Index Trends – Brazil 
1975-2000.
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the total population was estimated to be under the poverty line. While the 20% poorest
of the Brazilian population receives only 2.2% of the total income, the highest 10%
participate with 48%. However, a positive aspect of poverty in Brazil is that those
living below the poverty line are not far below it and it would only take an estimated
4% of GDP to lift these people to the poverty line, approximately one-quarter of
government social spending. As it can be seen in Figure 02 there has been an
improvement in terms of HDI, and though the increments observed in the
Organisation Per Capita and HDI curves cannot be taken as directly related, their
patterns can be considered at least very interesting.   

Considering the different studies and figures analysed in this thesis it is unavoidable
the conclusion that the country is indeed an entrepreneurial one. The data provided by
the United Nations Development Program and World Bank also put it in a clear way
the challenges the country faces in relation to the problem of income and wealth
distribution. However, from a practical perspective the information available is not
enough to allow deep conclusions concerning the relationship between
entrepreneurship and wealth/income distribution in the Brazilian case. 

Conclusion
The theoretical study indicates the existence of enough evidence that entrepreneurs
not only contribute to the generation of wealth but also to its distribution. They do that
through the processes of new firm creation, innovation and competition in a dynamic
way: developing new products/services, creating demand, generating jobs, and so
creating and (re)distributing the new wealth and the old one. Acting in contexts
characterized by uncertainty and high competitiveness – to a certain extent fruits of
their own behaviour – entrepreneurs act upon the environment, changing the market
characteristics and create trends in order to implement their innovations, which lead to
economic growth. However, their contribution goes beyond this point. It goes beyond
pure economics since it contributes to economic development in a broader sense,
which encompasses improvements in the quality of life of the members of a particular
society. For this reason entrepreneurship makes a significant difference in the
economy of every nation, and especially, the so-called developing countries. As they
create their new firms, innovate, and strive for the ideas they believe in, entrepreneurs
not only succeed in harvesting good profits, the deserved outcomes of their efforts,
but also in contributing to the prosperity of organisations and nations. More than that,
they secure their position as prime movers of progress, and as the engine of both
economic and social change. 

Though the cause-and-effect relationship of entrepreneurship and wealth distribution
is logical from the theoretical perspective, the verification of their relation in a real
case is not easy. The ‘Brazilian Case,’ though not providing direct conclusions
concerning the effects of entrepreneurship in wealth distribution, allowed the
consideration of different aspects of the entrepreneurial phenomenon in a real context.
Besides being a motivating assessment in itself, it allows the observation of the
complex connections of entrepreneurship and economic development.   

As a result of this research a few relevant issues that could represent interesting topics
for additional investigation have emerged. One of these themes refers to the
consideration of wealth distribution not as an effect, but as a causal mechanism of the
entrepreneurial behaviour. Another possible and interesting suggestion goes in the
opposite direction of this study. It is the investigation about entrepreneurship as a
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mechanism of wealth concentration and its possible implications. Due to the
importance of both themes – entrepreneurship and wealth distribution – and the
potential benefits for society that they imply, these subjects should definitely receive
more attention from academy and public organisations for the good of all,
“developed”, “developing” and “underdeveloped” countries.  
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1 Inledning 
Fåmansföretag, som definieras i avsnitt 2, är förenade med problem avseende
ägarbeskattning. Civilrättsligt är företag och ägare skilda rättssubjekt, men ett reellt
tvåpartsförhållande saknas. Härigenom uppstår möjligheter till skatteminimering och
missbruk. Särregler för beskattningen på området har länge existerat och efterhand
blivit alltmer komplexa. Skattereformen 1990, med proportionell beskattning av
kapitalinkomster och progressiv beskattning av tjänsteinkomster, medförde ett starkt
behov av att skilja mellan inkomstslagen för ägare till fåmansföretag. S.k.
klyvningsregler infördes och fick namn efter placeringen i 3 § 12 mom i dåvarande
lag om statlig inkomstskatt.
   Skatterätten är synnerligen dynamisk, med mycket frekventa regeländringar. Trots
att lagstiftaren givetvis strävar efter upprätthållande av grundläggande
beskattningsprinciper är det ofta svårt att se övergripande, långsiktiga syften. Detta
har lett mig att söka ett ämne med hög aktualitet. Skatterätten är naturligen starkt
politiserad, vilket kom till klart uttryck i valrörelsen 2002. Under denna period
avlämnade den s.k. 3:12-utredningen slutbetänkandet Beskattning av småföretagare.
Företrädare för regeringen och LO lovade "...förändra 3:12-reglerna som föreslagits".
De borgerliga partierna krävde däremot gemensamt mer långtgående förändringar och
förenklingar. För mig personligen har förenklingsargumenten en alldeles särskild
tyngd. Under 1990-talet var jag nämligen delägare i ett fåmansföretag. Jag upplevde
då mycket påtagligt dilemmat att viktiga ekonomiska realiteter, styrdes av ett - för en
lekman - helt obegripligt regelverk.
   I kommittédirektivet till 3:12 utredningen, vilket redovisas i avsnitt 3.2, var en
grundläggande utgångspunkt att tillväxt och investeringar i fåmansföretag skulle
stimuleras. Ett förutsägbart och stabilt regelsystem skulle skapas. Dessutom ansågs
det väsentligt att systemets komplexitet minskades. Huvudsyftet med och
problemformuleringen för min uppsats är att belysa om utredningen infriat
ovannämnda målsättningar. Frågeställningarna besvaras mot bakgrund av föreslagna
ändringar i regelverket. Analysen har helt koncentrerats till beskattning av
aktieutdelningar, med viss fokusering på de s.k. löneunderlagsreglerna. Dessa har
bedömts vara av starkast principiellt och praktiskt intresse. Av utrymmesskäl har jag
tvingats avgränsa beskattning av kapitalvinster vid avyttring av aktier i fåmansföretag
liksom den mycket väsentliga generationsskiftesproblematiken.

2 Begreppsdefinitioner, kommentarer
 
Det aktuella regelsystemet innehåller förutom ett flertal huvudregler även en mängd
förtydliganden samt alternativ- och undantagsregler. Vidare tillämpas en rad begrepp,
som är speciella för området eller för hela skatterätten. I detta avsnitt definieras
översiktligt; fåmansföretag, vilka som träffas av särreglerna för beskattningen,
regelsystemets huvudprincip samt nyckelbegrepp och huvudregel för beräkning av
kapitalbeskattat utrymme.
   Ett fåmansföretag föreligger när fyra eller färre fysiska personer äger aktier, som
motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga aktier i företaget. De som träffas av
3:12-reglerna är givetvis delägare d.v.s. fysiska personer, som direkt eller indirekt
äger aktier i företaget. För att särreglerna skall vara tillämpliga, skall vederbörandes
aktier vara kvalificerade. Avgörande härför är om delägaren eller närstående varit
verksam i företaget i betydande omfattning. Innebörden av detta är att arbetsinsatserna
i företaget skall ha haft påtaglig betydelse för vinstgenereringen.
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   Huvudprincipen i systemet är att man söker fastställa en normal kapitalavkastning.
Syftet är, som nämnts, att undvika att tjänsteinkomster omvandlas till lägre beskattade
kapitalinkomster. Neutralitet eftersträvas, d.v.s. fåmansföretagaren skall beskattas
analogt med andra löntagare. Mot denna bakgrund är det naturligt att ifrågasätta
varför regelverket inte baseras på en normallönemodell. Utredningen har behandlat
några alternativ för detta, men förkastat principen. Det är inte självklart att dessa
ställningstaganden varit välgrundade.
   Utdelning tas upp i inkomstslaget tjänst, till den del den överskrider ett gränsbelopp.
Gränsbeloppet är summan av underlaget för gränsbeloppet - multiplicerat med en
klyvningsränta - och eventuell sparad utdelning. Underlaget för gränsbeloppet är
summan av omkostnadsbeloppet för aktierna, löneunderlaget och eventuell sparad
utdelning. Omkostnadsbeloppet är enligt huvudregeln anskaffningsutgiften, till vilken
får läggas senare nyemissioner och ovillkorliga aktieägartillskott. Löneunderlaget är
löner och ersättningar till arbetstagare i företaget. Löner till ägare av kvalificerade
aktier får enligt gällande regler inte medräknas. Sparad utdelning är
utdelningsutrymme, inom tidigare års gränsbelopp, vilket inte utnyttjats för utdelning.
Klyvningsräntan är statslåneräntan, SLR, med tillägg av en riskpremie om 5 %.

Sammanfattningsvis: Gränsbelopp = ( SLR + 5 % ) x (Omkostnadsbeloppet +
Löneunderlaget + Sparad utdelning ) + Sparad utdelning. 

3 Utredningsbakgrunder
 
Sedan länge har viss misstro existerat mot skattemoralen hos ägare av fåmansföretag.
Behovet av kringgåendelagstiftning diskuterades redan vid beredningen av 1928 års
kommunalskattelag. Under perioden 1930–1960 kom flera exempel på särlagstiftning
riktad mot olika former av missbruk. I 1970-års företagsskatteberednings betänkande
Fåmansföretag kunde ändå mycket uppenbara missförhållanden påvisas. Problemen
kunde återföras dels till civilrättens grundsyn att ägare och bolag är skilda rättssubjekt
och dels till associationsrätten, som medgivit radikalt förenklade krav avseende
bolagsbildare. Företagsskatteberedningens förslag ledde till lagstiftning, som kom att
kritiseras för sin komplexitet.  
 
3.1 Utveckling av 3:12-reglerna 
 
Skattereformen 1990 innebar radikalt lägre skatter på kapitalinkomster än på
arbetsinkomster. Därför kom reformen att innefatta delsystemet 3:12-reglerna,
syftande just till att förhindra inkomstomvandling. Reglerna var, vad avser
aktieutdelning, till en början ganska enkla. Efterhand har de dock kompletterats t.ex.
med en alternativ kapitalunderlagsregel och med löneunderlagsregler, som flera
gånger ändrats. Dessutom har ett antal begreppsdefinitioner tillkommit och successivt
förändrats. Nämnda förhållanden har i flera fall också medfört tillämpning av
övergångsregler.
   Det ovanstående har syftat till att visa att fåmansbolagsmiljön möjliggör
kringgåenden av skattelagstiftning, vilket ibland utnyttjats i problematisk omfattning.
Lagstiftaren har reagerat med regelsystem, som blivit ytterligt komplicerade. I
förening med bristande förutsägbarhet har detta orsakat kostnadsökningar i
näringslivet. Mycket ofta har i doktrin och remissyttranden påpekats att lagstiftningen
i för hög grad inriktats på att motarbeta oseriösa beteenden i stället för att stimulera
seriösa företagare.
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3.2 Kommittédirektiv 1999:72
 
När direktivet till 3:12-utredningen utfärdades hade i huvudsak aktuella regler
tillämpats i ca nio år. Huvudmotiven för en översyn angavs vara företagandets
successivt ändrade struktur i riktning mot en allt högre andel tjänsteproduktion.
Vidare angavs bl.a. att ”Den systematiserade kunskapen om hur reglerna utnyttjats är
begränsad.” De grundläggande utgångspunkterna var följande:

� Att hålla fast vid ett system som definierar vad som dels skall anses vara lön
och dels kapitalinkomst. 

� Att pröva möjligheter till stimulans av tillväxt, investeringar och aktivt
risktagande. 

� Att skapa ett för lång tid förutsägbart och stabilt regelsystem. 

� Att förenkla systemet. 
   Det betonas i direktivet att regelsystemet bygger på en problematisk avvägning.
Reglerna skall visserligen skapa förutsättningar för realinvesteringar och tillväxt i
fåmansföretagen. Mot detta står ambitionen att reglerna måste motverka
inkomstomvandling. Utredningen konstaterar i inledningen till sitt betänkande att
motsättningarna mellan näringspolitiska ambitioner och skatterättsliga principer i
betydande grad präglar direktivet. Personligen anser jag att förenkling av systemet
borde ha getts en högre prioritet. Dessutom finner jag det oförklarligt att ett
komplicerat system introduceras, tillämpas i nio år och under denna period flera
gånger ändras i väsentliga avseenden, medan systematiserad kunskap om hur reglerna
utnyttjas är begränsad.  
 
3.3 Tillväxtfrågor
 
Svenskt näringsliv har under mycket lång tid kraftigt dominerats av storföretag.
Bakgrunden är dels våra basnäringar baserade på naturtillgångar, som malm och skog.
Dels etablerades tidigt verkstadsindustrier på basis av svenska innovationer,
exempelvis Asea, Electrolux och Ericsson. Därtill skapades under
mellankrigsperioden starka positioner för svensk läkemedelsindustri - Astra,
Pharmacia - och fordonsindustri - Scania, Volvo. Trots många fusioner med
multinationella företag svarar nämnda företagskategorier fortfarande för en stor
inhemsk sysselsättningseffekt. Svensk näringspolitik under efterkrigsperioden
inriktades länge på stimulans av storföretagandet medan små, nystartade företag
behandlades oförmånligt. Socialdemokraternas intresse för storföretagen var både
ideologiskt och praktiskt betingat. Konceptet var mycket framgångsrikt fram till 1970-
talet. Under de senaste tre årtiondena har utvecklingen varit radikalt annorlunda.
Svensk BNP per capita har fallit från 5 % över till 15 % under genomsnittet för
OECD-länderna. Flera faktorer har samverkat till detta. Intressantast i sammanhanget
är att forskningen under 1990-talet har visat att småföretag och entreprenörskap nu
spelar en långt större roll än tidigare för ekonomisk tillväxt. Det är då ett allvarligt
konstaterande att Sverige har den klart lägsta företagstätheten i EU, både vad avser
enmansföretag och företag med 1–9 anställda.
I nationalekonomisk debatt har den låga svenska nyetableringstakten förklarats dels
av brist på näringsfrihet inom vissa områden, dels av bristande flexibilitet i
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arbetsmarknadslagstiftningen och slutligen av vårt skattesystem. Det sistnämnda
anges ha medfört kapitaldränage, ett relativt missgynnande av småföretag samt
försämrade utvecklingsmöjligheter för vissa tjänstenäringar. 
   För fullständighetens skull måste det tilläggas att det under 1990-talet har införts ett
flertal regeländringar, som borde gynna unga, human- och kunskapsintensiva företag
relativt realkapitalintensiva företag. Exempel är sänkning av bolagsskatt, individuell
marginalskatt och kapitalskatt samt lättnader i dubbelbeskattningen för onoterade
företag. Därtill har otaliga försök gjorts att kompensera brist på riskkapital genom
statliga stödinsatser. Mot bakgrund av dessa relativt kraftfulla åtgärder ligger två
frågor nära till hands. Den första är; uppstår effekter möjligen först efter mycket lång
tid? Nyföretagandet, mätt på likartat sätt under perioden 1994–2001, har nämligen
legat ganska statiskt kring 36 000 företag/år. Den andra närliggande frågan är; om
nämnda åtgärder inte har gett påtaglig effekt inom 5–10 år, kan man då vänta sig
några effekter av modifieringar inom ramarna för nuvarande 3:12-system ?
 
3.4 Deskriptiv statistik 
En bilaga till 3:12-utredningen innehåller bearbetad deklarations- och
bokföringsstatistik avseende inkomståren 1997–99 för ca 176 000 ägare till ca 138
000 fåmansbolag. 
   Företagens finansiella nettotillgångar var inga eller negativa i 70 % av fallen. Å
andra sidan hade 6 % av företagen sammanlagda nettotillgångar om ca 36 miljarder
kr. Denna extremt skeva fördelning återfinns, som en röd tråd genom hela statistiken.
Företagsgruppen är alltså synnerligen heterogen. 
Beträffande rörelseöverskott, definierat som resultat före bokslutsdispositioner samt
löner och utdelning till ägarna, hade 85 % av företagen ett överskott mindre än 1 mkr.
Mätt redan på denna nivå hade 21 % av företagen ett negativt överskott 
   Ägarnas genomsnittliga nettoinkomst, dvs. förvärvs- och kapitalinkomst minus
skatter, var i genomsnitt 265 tkr. eller något mer än dubbla genomsnittet för övriga
löntagare. Skillnaden utgörs helt av kapitalinkomster från annan källa än det egna
företaget samt av externa tjänsteinkomster. Det senare förklaras av det mycket stora
antal företagare, som också hade en extern anställning. Även inkomstfördelningen var
alltså mycket skev. Beträffande utdelning förekom inte alls någon sådan för 55 % av
ägarna. Däremot tog 16 % av ägarna utdelning på sådan nivå att den delvis
beskattades som tjänsteinkomst. Följande tre huvudintryck blir bestående:

� Den absoluta majoriteten av fåmansbolagen genererar låga överskott och har
små eller negativa finansiella nettotillgångar. 

� Den utpräglade heterogeniteten i gruppen borde kunna utnyttjas för att skapa
starkt förenklade beskattningsregler för en majoritet av ägarna till
fåmansbolag. 

� Den mycket informativa statistiken borde i högre grad ha analyserats och
inarbetats i utredningen. Ett bra, men enligt min mening alltför begränsat
initiativ, är utredningens föreslagna schablonmässiga normalavkastning om ett
halvt prisbasbelopp. 
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4 Klyvnings- och lättnadsregler - Gällande och föreslagna
 
I avsnitt 2 har modellen för beräkning av gränsbelopp d.v.s. gräns för kapitalbeskattad
utdelning angivits. I detta avsnitt behandlas de aktuella begreppen mer ingående.
 
4.1 Omkostnadsbelopp

I gällande regelverk kan tre alternativa beräkningssätt få användas; huvudregel,
indexregel och kapitalunderlagsregel.

� Enligt huvudregeln tillämpas den faktiska anskaffningsutgiften, till vilken får
läggas senare nyemissioner och ovillkorliga aktieägartillskott. 

� Enligt indexregeln får för aktier, som förvärvats före 1990,
anskaffningsutgiften räknas upp enligt en indexserie baserad på årliga
förändringar i konsumentprisindex. 

� Kapitalunderlagsregeln är en alternativregel, tillämplig på aktier som
förvärvats före 1992. Omkostnadsbeloppet per aktie beräknas här utifrån
företagets justerade kapitalunderlag. Normalt är detta skillnaden mellan det
skattemässiga värdet på tillgångarna och skulderna i företaget vid utgången av
1992. Vid denna metod får hänsyn inte tas till aktieägartillskott och
indexuppräkning får inte heller ske. 

Utredningen föreslår att nuvarande huvudregel fortsättningsvis får behållas, medan
indexregeln och kapitalunderlagsregeln utmönstras. Som ny alternativregel lanseras
en BEK-modell, utgående från företagets beskattade egna kapital. I enlighet med
dubbelbeskattningsprincipen föreslås kapitalunderlaget motsvara fullbeskattat kapital.
Detta uppnås genom vad som kan kallas en fiktiv andraledsbeskattning, i form av
kvotering av balansräkningens tillgångsslag med hänsyn till den skattebelastning som
förekommit.
 
4.2 Löneunderlag
 
Fr.o.m. 1995 kan, under vissa förutsättningar, ett löneunderlag få ingå i underlaget för
gränsbelopp. Motiven för införande av denna komplettering var dels önskemål om
tillväxtstimulans och dels problemet att tidigare regler ansågs resultera i en för lågt
beräknad normalavkastning. Det var naturligt att, som ett alternativ, höja den i
klyvningsräntan ingående riskpremien. Alternativet med löneunderlag ansågs ha flera
fördelar, men naturligtvis också nackdelen att ”det komplicerade det redan mycket
komplicerade regelsystemet”, enligt ett yttrande från lagrådet
   Löneunderlaget baseras på löner och andra ersättningar, som ingår i underlaget för
arbetsgivaravgifter och som lämnats till arbetstagare i företaget och eventuella
dotterföretag. Löner till ägare av kvalificerade aktier får inte medräknas och inte
heller löner som täcks av statliga lönebidrag. En annan begränsning avser den del av
lönerna som får medräknas. Lönesumman skall reduceras med 10 prisbasbelopp.
Motivet för detta angavs ursprungligen vara att den kapitalavkastning, som genereras
av anställda, ökar med antalet anställda och torde vara obetydlig i företag med få
anställda. Det senare påståendet ter sig något häpnadsväckande om man betraktar t.ex.
små kunskapsföretag inom tjänstesektorn. Hur som helst har regeln bibehållits, men å
andra sidan får numera hela löneunderlaget över 10 prisbasbelopp beaktas.
Ursprungligen var denna andel endast 10 %.
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   Löneunderlaget är förenat med två spärregler. Den första, jämförelseregeln, syftar
till att få delägaren att ta ut en marknadsmässig lön. Nivån skall för att medge
tillämpning av löneunderlag överstiga det lägsta av följande två belopp: 120 % av den
högsta ersättningen till en arbetstagare vars lön får medräknas i löneunderlaget eller
ett belopp motsvarande 10 prisbasbelopp Enligt den andra spärregeln, takregeln, får
det totala löneunderlaget inte överstiga 50 gånger delägarens löneförmåner. Är
villkoret inte uppfyllt, kan löneunderlag ändå tillämpas, men i reducerad omfattning. 
 
Utredningen ifrågasätter det principiellt riktiga i att en beräknad normalavkastning
görs beroende av förekomsten av anställda i företaget. Uppenbarligen anser man dock
att de praktiska fördelarna överväger. Man föreslår alltså ett bibehållande av
löneunderlaget med följande modifieringar:

� Delägarlöner bör få inräknas. 

� Spärreglerna utmönstras helt. 

� Reduktion av lönesumman med 10 prisbasbelopp skall inte ske. 
Ovanstående skulle givetvis medföra att företagsgruppens totala löneunderlag ökade
kraftigt. Av skäl som förefaller uppenbart ”politiska”, föreslår man därför att endast
50 % av lönesumman får medräknas i underlaget för gränsbelopp.
   Förslaget har enligt min mening utpräglade för- och nackdelar. Det är positivt att ett
antal regler och begrepp föreslås utgå ur systemet. Även om reglerna var för sig är
enkla bildar de tillsammans ett komplex, som är oacceptabelt. Tyvärr har
förenklingarna ett pris, som knappast heller är acceptabelt. Man har ansett det
nödvändigt att sätta en gräns vid 50 % av lönesumman. Detta kommer att kraftigt
missgynna många företag, som visat tillväxtförmåga. Samtidigt gäller att
löneunderlaget i sig ger ett mycket begränsat incitament till nyanställningar i små
företag. En ny arbetstagare med årslön 200 tkr medför enligt förslaget en höjning av
gränsbeloppet med knappt 15 tkr. Beroende av ägarnas marginalskatt kommer detta
att medföra en total skatteminskning om 3–4 tkr. Beloppet ter sig försumbart vid sidan
av övriga faktorer, som måste påverka ett beslut om expansion.
 
4.3 Övriga nyckelbegrepp
 
Sparad utdelning är sådant utdelningsutrymme inom gränsbeloppet, som inte
utnyttjas. Det får enligt gällande och föreslagna regler föras vidare till nästkommande
beskattningsår. Enligt gällande regler får sparad utdelning även ränteuppräknas. Detta
bör enligt utredningen inte få ske fortsättningsvis. Man antar att merparten av berörda
ägare skulle komma att utnyttja BEK-modellen, varvid sparade vinstmedel ju per
definition ingår i beräkningsunderlaget.
   Klyvningsräntan, som definierats i avsnitt 2, sattes redan vid 3:12-reglernas
införande till SLR plus 5 %, det senare alltså vanligen benämnt riskpremie.
Jämförelser har gjorts med förhållandena vid Stockholmsbörsen, där riskpremien
åtminstone under vissa perioder varit något högre. Det är vidare självklart att det
faktiska risktagandet i fåmansföretag är högre än det genomsnittliga för noterade
företag, särskilt som småföretagande ofta innebär en ren försörjningsrisk. Av angivna
skäl har en höjning av klyvningsräntan flera gånger aktualiserats, men fått stå tillbaka
för t.ex. införande eller modifieringar av löneunderlagsreglerna. Nu föreslår
utredningen att klyvningsräntan höjs till SLR plus 10 %. Mot detta talar i viss mån
nuvarande generellt låga ränteläge och att problematiken för svenskt småföretagande
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tycks vara lägre än vid 3:12-reglernas införande. Antalet företagskonkurser låg då vid
nära dubbla den nuvarande nivån. För modifieringen talar, pragmatiskt uttryckt, det
faktum att den borde ha varit genomförd för länge sedan. Den utgör dessutom det
enklaste sättet att genomföra en höjning av beräknad normalavkastning.
   I förenklingssyfte föreslås en alternativ schablonregel, där normalavkastningen
fastställs till ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp skall givetvis fördelas på samtliga
aktier. Förslaget sägs vara tillrättalagt för den stora grupp företagare, som inte har tid
eller möjlighet att sätta sig in i alla 3:12-regler.
   För att lindra dubbelbeskattningen av utdelningar från onoterade företag infördes
fr.o.m. 1998 års taxering lättnadsregler för denna företagskategori. Avsikten var
givetvis att stimulera investeringar i små och medelstora företag. Regelverket är helt
skilt från 3:12-reglerna, men det finns ”samspel” mellan systemen och detaljreglerna
har likartad utformning. Lättnadsbeloppet d.v.s. den utdelning som kan bli skattefri
beräknas på samma sätt som gränsbeloppet. Som multiplikator för underlaget används
dock 70 % av SLR i stället för klyvningsräntan. Utredningen anser att de ändringar,
som föreslagits beträffande underlag för gränsbelopp, bör få fullt genomslag även i
lättnadsreglerna.

5 Bedömningar av utredningen

5.1  Remissyttranden
 
Jag har kunnat ta del av åtta remissyttranden. De härrör dels från fyra
branschorganisationer inom områdena redovisning, revision och byggnadsindustri.
Två remissinstanser arbetar över branschgränser nämligen Företagarnas
Riksorganisation och Näringslivets Skattedelegation. Den sistnämnda instansen
representerar en mycket stor andel av svenskt företagande. Övriga instanser är
Riksskatteverket och Skattemyndigheten i Malmö. De viktigaste reaktionerna anser
jag vara följande:

� I fyra fall hävdas viss skepticism mot normalavkastningsmodellen. 

� Alla accepterar en höjning av klyvningsräntan. 

� BEK-modellen som kapitalunderlag accepteras av sex instanser, men åsikterna
om dess kapitalkvotering går vitt isär. 

� Alla anser att löneunderlagsreglerna behövs och att spärreglerna bör slopas.
Föreslagen halvering av lönesumman kritiseras kraftfullt i fem fall. 

� Alla välkomnar alternativregeln med schablonmässig normalavkastning. I tre
fall hävdas att nivån lagts alltför lågt för att större praktisk tillämpning skall
nås. 

� Beträffande regelsystemets komplexitet anser man i fyra fall att förenklingarna
är helt otillräckliga. 

 
5.2 Egna beräkningar
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För att belysa förändringstendenser har jag för fem konstruerade fall jämfört
beskattningen med nu gällande respektive föreslagna klyvningsregler.
”Modellföretagen” har följande karakteristika:

� En ensam ägare med årslön varierande i intervallet 80 tkr
(fritidssysselsättning) - 430 tkr. Antal anställda 0–55 st., med genomsnittslöner
varierande i intervallet 16–19 tkr/mån. 

� Företagens startår har lagts i intervallet 1980–2000. Den praktiska inverkan är
att metoderna för beräkning av kapitalunderlag varierar. 

� Företagens finansiella tillgångar har antagits motsvara den årliga lönesumman,
med en soliditet om 60 %. I ett fall har denna nivå sänkts till 25 %. Det gäller
det största företaget, som är en veritabel ”snabbväxare” vilket antagits vara
kapitalkrävande. 

� Genomgående har antagits att företag med fler anställda har ett högre
genomsnittligt löneläge och fler verksamhetsår bakom sig. 

Beräkningsresultaten kan schematiskt sammanfattas enligt följande. Ägarna till de tre
minsta företagen, med 0, 3 respektive 5 anställda, får utrymmena för låg- eller
obeskattad utdelning ökade med ca. 40 tkr. Ägaren till det näst största företaget, med
15 anställda, får ingen förändring av det totala utrymmet för låg- eller obeskattad
utdelning. Negativt är att lättnadsbeloppet minskar med mer än 30 tkr. För ägaren till
det största företaget, med 55 anställda, minskar lättnadsbeloppet med mer än 200 tkr
och dessutom minskar utrymmet för kapitalbeskattad utdelning något. 
   Det ovanstående är givetvis inte en representativ helhetsbild. Några fakta förtjänar
dock otvivelaktigt att understrykas. Ägarna till de tre minsta företagen får en påtaglig
relativ förbättring av sitt utrymme för låg- eller obeskattad utdelning. Om deras
marginalskatt är 55 % blir ändå deras faktiska, genomsnittliga nettobesparing så låg
som 16 tkr. Det är inte troligt att sådana belopp kan påverka beslut om nyetablering
eller expansion. Ägaren till det största företaget får en mycket påtaglig försämring.
Det tycks alltså finnas en risk att förslaget inte sänder verkningsfulla positiva
signaler till de många mycket små företagen, men däremot verkligt negativa signaler
till etablerade tillväxtföretag.
 
5.3 Avslutande reflektioner
 
Tillväxtstimulans, förutsägbarhet och stabilitet samt förenkling var grundläggande
utgångspunkter för 3:12-utredningen. Självklart finns starka begränsningar för den
grad av stimulans, som kan åstadkommas ”inom ramarna” för nuvarande system.
Någon form av regelverk erfordras för att förhindra oacceptabel inkomstomvandling.
Troligen skulle systemet dock kunna vara radikalt enklare för stora och viktiga
företagsgrupper. Höjd nivå för schablonmässig normalavkastning vore en möjlighet.
Att företag som verkligen uppvisar tillväxt stimuleras ter sig som en nödvändighet.
Det lagda förslaget, med sin halvering av lönesumman, riskerar att få rakt motsatt
effekt.
   Utredningsförslaget i föreliggande skick kan, enligt min mening, inte utgöra ett
förutsägbart och stabilt system för lång tid framåt. Det kan däremot vara en värdefull
bas för viss fortsatt beredning som, möjligen stegvis, kan leda till ett långt bättre
regelverk än det nuvarande.
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