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IT-företagare får skatta 430 000 kr trots att han 
förlorade 17 500 kr på sitt företag 
Sammanfattning 

Anders Kingstedt startade 1995 tillsammans med en kamrat 

IT-företaget Primit AB. 1999 såldes företaget med god vinst, 

mot ersättning i aktier i det köpande bolaget Adrasoft AB. 

Eftersom Primit AB var ett fåmansbolag skulle hälften av 

vinsten beskattas som inkomst av tjänst. Anders Kingstedt 

fick dock uppskov med skatten. År 2000 försattes Adrasoft 

AB i konkurs. Trots att Anders Kingstedts aktier i Adrasoft AB 

nu är värdelösa kommer han att få betala drygt 430 000 kr i 

skatt. Anders Kingstedt har aldrig kunnat realisera vinsten.  

 

Det är orimligt att Anders Kingstedt beskattas för en vinst 

han aldrig har gjort, anser Företagarombudsmannen. 

Fåmansbolagsreglerna ger upphov till orimliga 

skatteeffekter, säger Företagarombudsmannen 

 

Fallet 

1995 startade Anders Kingstedt tillsammans med en kamrat IT-

företaget Primit AB. 1998 introducerade de en programvara för 

energiföretag, och med hjälp av den växte företaget snabbt. I juni 

1999 sålde Anders Kingstedt och de då tre övriga delägarna Primit 

AB till en konkurrent, Adrasoft AB. Företaget hade då tolv anställda. 

Vid försäljningen ägde Anders Kingstedt 35 procent av aktierna i 

Primit AB. Aktieposten värderades till ca 2 100 000 kr och som 

ersättning fick han drygt 72 000 aktier i Adrasoft AB. Aktierna var 

inte noterade och därför svåra att sälja, men det planerades en 

börsintroduktion under 2000. 

 

Anders Kingstedt hade satsat 17 500 kr i Primit AB. Han skulle 

därför efter försäljningen beskattas för en reavinst om knappt 2 100 

000 kr. 

 

Vid försäljningen hade Primit AB fyra ägare som alla arbetade i 

bolaget. Därför räknades bolaget i skatterättsligt hänseende som ett 

fåmansbolag, och bedömdes enligt särskilda regler vid 

beskattningen. Vinsten vid aktieförsäljningar räknas normalt som 

inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Följden av att 

Primit AB var ett fåmansbolag blev att hälften av vinsten istället 
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skulle beskattas som inkomst av tjänst.  

 

Anders Kingstedt begärde uppskov med skatten enligt lagen om 

andelsbyten. Uppskov kan beviljas när man byter aktier i ett bolag 

mot aktier i ett annat. Han fick uppskov både med inkomstskatten 

och med kapitalskatten. 

 

I december 2000 försattes Adrasoft AB i konkurs och Anders 

Kingstedts aktier i bolaget förlorade därmed sitt värde. Kronofogden 

har sagt till Företagarombudsmannen att han räknar med att 

konkursen avslutas under början av 2002. När konkursen avslutas 

kan Anders Kingstedt inte längre få uppskov med skatten. 

 

Ena hälften av reavinsten beskattas som inkomst av kapital. Anders 

Kingstedt kan kvitta vinsten i inkomstlaget kapital mot förlusten han 

gör på aktierna i Adrasoft AB. Den delen av skatten blir därmed noll 

kr. 

 

Vad gäller den del av vinsten som ska beskattas i inkomstslaget 

tjänst kan Anders Kingstedt inte kvitta vinsten mot förlusten. Han 

kan dock göra ett avdrag för förlusten på aktierna i Adrasoft AB (se 

faktaruta). Det beskattningsbara beloppet sätts därmed ner till 

knappt 780 000 kr. Han räknar med att ha en marginalskatt om 

55,71 procent under 2002. Med den skattesatsen kommer han att få 

betala drygt 430 000 kr i skatt på försäljningen av Primit AB. 

 

Anders Kingstedt berättar för Företagarombudsmannen att han 

kommer att bli tvungen att belåna sitt hus för att betala skatten: 

”Det känns oerhört bittert”.  

 

”Jag är ingen skattesmitare”, säger Anders Kingstedt vidare till 

Företagarombudsmannen. ”Jag har betalat oerhört mycket i skatt, 

både direkt och indirekt genom våra anställda, bolagskatter, moms 

m.m. Och jag betalar gärna massor i skatt på de eventuella vinster 

jag gör. Men nu beskattas jag för en vinst jag aldrig har gjort.”, 

fortsätter han. ”Staten tackar mig för att jag betalat in stora 

summor i skatt och satt tolv personer i arbete genom att kräva mig 
på 430 000 kronor”, avslutar Anders Kingstedt. 

 

Företagarombudsmannens bedömning 

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för 

Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i 
Sverige. 

- En av grundprinciperna i svensk skattelagstiftning är att man ska 

beskattas efter bärkraft, säger Företagarombudsmannen. Den som 

tjänar mer har råd att skatta mer. Men Anders Kingstedt har aldrig 

kunnat realisera den vinst som han kommer att beskattas för under 

2002. Efter Adrasoft AB:s konkurs blev vinsten en förlust. Ändå 

kvarstår beskattningen. Det är inte rimligt att Anders Kingstedt 

beskattas för en vinst han aldrig har gjort, anser 

Företagarombudsmannen. 

 

- Regeringen har satt målet att Sverige ska ha ett företagarklimat i 



världsklass, påpekar Företagarombudsmannen. En förutsättning för 

ett bra företagarklimat är att reglerna är få, enkla och begripliga. 

Fåmansbolagsreglerna är komplicerade och svåra att förstå. Anders 

Kingstedts exempel visar att de dessutom ger upphov till absurda 

skatteeffekter. Detta är ägnat att minska viljan att starta och driva 
företag. 

Inkomstskattelagen (1999:1229) 
 
65 kap. 9 § ”Om det uppkommer ett underskott av kapital, skall skatten 
minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 
000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet 
(skattereduktion).” 
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